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I. Faza przygotowawcza
1. Znalezienie praktyki
- oferta praktyk została znaleziona przeze mnie na stronie internetowej firmy. Jeśli chodzi o
przygotowania do wyjazdu, dostałam z firmy specjalne materiały dla osób przeprowadzających
się do Hamburga z zagranicy oraz mogłam liczyć na pomoc kolegów w nowego zespołu.
Najważniejsze kwestie do zorganizowania na początku to dopięcie formalności z firmą (m.in.
podpisanie umowy), złożenie dokumentów dotyczących stypendium a także znalezienie
zakwaterowania.
2. Załatwienie formalności na SGH
- wyzwaniem z pewnością jest złożenie kompletu dokumentów niezbędnych do uzyskania
stypendium. O ile ubezpieczenie czy karta EKUZ to formalności, na które po prostu trzeba
poświęcić czas, o tyle wytłumaczenie firmie, jak powinna wypełnić wszystkie potrzebne
dokumenty oraz dostarczenie oryginałów w wyznaczonym terminie do biura SGH było dość
trudne. Ostatecznie wszystko udało się zorganizować, jednak polecam zacząć przygotowywać
niezbędne dokumenty od razu, kiedy zdecydujemy się na wyjazd i otrzymamy ofertę z firmy.
- chciałabym także zwrócić szczególną uwagę na kwestie obowiązkowego ubezpieczenia dla
studentów pracujących w Niemczech. Pod koniec 2018r. zmieniły się przepisy, które nakładają
obowiązek wykupienia ubezpieczenia w Niemczech, jeśli pracujemy w pełnym wymiarze
godzin. Oznacza to, że oprócz ubezpieczenia wykupionego w Polsce jesteśmy zobowiązani do
płacenia także składek w Niemczech, które zazwyczaj są potrącane z pensji. Polecam
skontaktować się z działem HR w firmie i wyjaśnić kwestię ubezpieczenia już na początku, aby
na końcu nie okazało się, że nie mamy ubezpieczenia lub trzeba zapłacić sporą kwotę wstecz.
3. Przygotowanie językowe
- nie potrzebowałam dodatkowego przygotowania związanego z językiem obcym, a podczas
praktyk posługiwałam się językami: niemieckim oraz angielskim.
4. Kwestie finansowe
- wyjeżdżając do Hamburga trzeba mieć na początku odłożone około EUR 1500. Tyle mniej
więcej wydałam na pierwszy czynsz, kaucję oraz podróż z Warszawy. Pensja wypłacana była
pod koniec każdego miesiąca, także na początku trzeba liczyć na stypendium lub pokrycie
wydatków z własnych oszczędności,
- wiele ofert stażu w Niemczech to staże bezpłatne lub wynagradzane pensją minimalną, która
wynosi 1500 EUR brutto, co daje około 950-1000 EUR netto przy płaceniu regularnych
podatków (kwota będzie wyższa w przypadku obowiązkowych praktyk). Nie polecam
decydować się na bezpłatne praktyki przy pobycie za granicą przez kilka miesięcy, ponieważ
w Hamburgu stypendium nie pokryje wszystkich wydatków. Odnośnie stypendium, uważam,
że jest to bardzo duże wsparcie i z pewnością bez tego nie mogłabym pozwolić sobie na
wybrane zakwaterowanie oraz poznawanie Hamburga i okolic.

II. Przyjazd do Firmy/Instytucji organizującej praktykę
Ze względu na dużą ilość bagażu, wybrałam przejazd autobusem. Cena biletu w jedną stronę to
około 50 EUR. W późniejszym czasie korzystałam jednak z lotów między Hamburgiem i
Warszawą/Wrocławiem. Cena biletu w dwie strony to około 150 do 200 EUR. Lotnisko oraz
dworzec autobusowy są zlokalizowane w obrębie transportu miejskiego, a pojedynczy bilet
kosztuje około 2,5 EUR. Później korzystałam także z karty miejskiej, której miesięczny koszt
wyniósł około 50 EUR.
III. Rozpoczęcie praktyki
Po dołączeniu do firmy przeszłam proces onboardingu oraz został mi przydzielony buddy z
mojego zespołu. To z pewnością pozwoliło mi zaznajomić się z firmą oraz miastem.
Jeśli chodzi o formalności, bardzo ważne, aby jak najszybciej zameldować się w Hamburgu.
Jest to niezbędne, aby otrzymać numer podatnika, założyć konto w banku oraz aby otrzymywać
korespondencje z różnych urzędów. W tym celu należy zarezerwować internetowo wizytę w
urzędzie miasta oraz zabrać ze sobą komplet dokumentów (w tym potwierdzenie zamieszkania
od właściciela mieszkania). Warto także przedyskutować kwestię ubezpieczenia, najlepiej z
działem HR. Pracując na pełny etat, nawet, jeśli posiada się status studenta, należy wykupić
ubezpieczanie zdrowotne w Niemczech.
IV. Zakwaterowanie
Znalezienie zakwaterowania w Hamburgu z pewnością jest trudne, zwłaszcza, jeśli nie jesteśmy
na miejscu i nie znamy miasta. Co więcej, ceny nieruchomości w Hamburgu są wysokie (w
całych Niemczech wyższe koszty życia są tylko w Monachium). Ostatecznie zdecydowałam
się na wynajęcie pokoju we współdzielonym mieszaniu (dwuosobowym) za kwotę EUR 650
miesięcznie. Ofertę znalazłam na portalu housing-anywhere.com. Warunki oceniam jako
bardzo dobre, jednak z pewnością miesięczny czynsz był wysoki w stosunku do średnich cen
pokojów oraz wysokości pensji podczas praktyk. Decydując się na niższy standard oraz
mieszkanie w innej dzielnicy, koszt wynajęcia pokoju może zaczynać się od około EUR 400, a
wynajęcie mieszkania od EUR 900. Dobrym sposobem na znalezienie miejsca są także agencje
wynajmu, które dają większe bezpieczeństwo. Kolejnym ważnym aspektem jest otrzymanie
Wohnungsgeberbestatigung, czyli potwierdzenia zamieszkania przez właściciela. Dokument
ten jest niezbędny do zarejestrowania w urzędzie miasta. Należy zwrócić uwagę przed
podpisaniem umowy, iż właściciel wystawi takie potwierdzenie.
Hamburg jest popularnym miastem do studiowania oraz mieszkania zarówno dla Niemców jak
i osób z zagranicy, w związku z tym znalezienie zakwaterowania może być trudne. Jeśli
poszukiwania na odległość nie przyniosą skutku, polecam znaleźć zakwaterowanie na krótki
okres na początku i poszukiwać miejsca na dłużej będąc już w Hamburgu.
IV. Opis praktyki
V. Życie towarzyskie i zwiedzanie
Hamburg jest bardzo ciekawym i zróżnicowanym miastem, dlatego z pewnością każdy znajdzie
coś dla siebie. Dzielnice Sternschanze oraz Reeperbahn są znane z klubów oraz barów, gdzie
często można spotkać innych studentów. Restauracje oraz kawiarnie w Winterhude oraz
Eppendorff spełnią oczekiwania bardziej wymagających osób.
Jeśli chodzi o atrakcje turystyczne, obowiązkowo należy zwiedzić dzielnicę spichlerzy oraz
Hafencity, filharmonię (oraz taras widokowy), która stała się symbolem miasta. Warto także

pospacerować w centrum miasta, zobaczyć zalew Alster. Jeśli doświadczymy w Hamburgu
ładnej pogody, polecam wybrać się do dzielnicy Blankansesse oraz Treppenviertel (kilka stacji
S-bahnem od centrum miasta). Nieco dalej od miasta znajduje się wybrzeże morskie a także
Lubeka, które mogą być ciekawym pomysłem na spędzenie dnia poza miastem.
VI. Praktyczne informacje dot. warunków ekonomicznych
• Ceny wybranych produktów: ceny żywności są nieznacznie większe niż w Polsce, robiąc
podstawowe zakupy (pieczywo, szynka, masło, warzywa i owoce) w Lidlu lub Aldi zapłacimy
kilkanaście euro.
• Polecane sklepy: Najtańsze sklepy to Lidl, Aldi oraz Kaufland.
• Handel w niedzielę: większość sklepów jest zamknięta w niedzielę. Zazwyczaj kilka
otwartych punktów znajduje się okolicach głównych dworców lub lotniska.
• Warte polecenia miejsca na obiad: w zależności od upodobań, polecane dzielnice to
Sternschanze lub Kwartał Portugalski. W samym porcie znajduje się też sporo barów z
lokalnym jedzeniem. Cena menu lunchowego to około 6-10 EUR, a dania w średniej restauracji
to około kilkanaście euro.
Stypendium pozwoliło pokryć większość wydatków związanych z zakwaterowaniem.
Kolejnym podstawowym wydatkiem była karta miejska, która kosztowała około 50 EUR. Na
jedzenie (lunche w okolicach biura oraz jedzenie w domu) wydawałam około 150-200 EUR
miesięcznie. Ubezpieczenie dla studentów kosztuje około 50-70 EUR miesięcznie i jest
wymagane prawnie. Poza tym, nie posiadałam dodatkowych kosztów stałych.
Ważną kwestią podczas stażu w Niemczech jest także potwierdzenie obowiązkowych praktyk.
Jako studentka SGH otrzymałam potwierdzenie, iż staż jest niezbędną częścią ukończenia
studiów i dzięki temu zarówno ja jak i firma płaciliśmy niższe podatki. Była to oszczędność na
poziomie kilkunastu procent wynagrodzenia brutto.
VII. Inne:
Firma posiada siedzibę w centrum miasta, w pobliżu znajduje się stacja U-Bahn oraz S-Bahn.
W okolicy znajduje się także sporo sklepów spożywczych, barów oraz restauracji oferujących
lunche. Ogólnie, komunikacja miejska jest bardzo dobrze rozwinięta w Hamburgu, także nie
trzeba przesadnie przejmować się lokalizacją przy wyborze miejsca pracy czy zamieszkania.
VIII. Ocena
Pod względem ogólnym oceniam praktyki zdecydowanie na 5. Uważam, że dzięki programowi
Erasmus+ mamy możliwość poznania życia w innym kraju z perspektywy osób pracujących i
jest to z pewnością ciekawe doświadczenie. Mimo tego, iż Niemcy nie są dla nas egzotycznym
krajem, kultura pracy różni się od tego, czego doświadczyłam w Warszawie i z pewnością warto
było się o tym przekonać. Z pewnością wartością są także praca w międzynarodowym zespole,
podszkolenie umiejętności językowych oraz zawarcie nowych znajomości.
Podczas studiów spędziłam także semestr na uczelni zagranicznej. Uważam, że praca a studia
za granicą to dwa zupełnie inne doświadczenia i warto wykorzystać obie możliwości. Wyjazd
na praktyki zmusza do większej odpowiedzialności za siebie i wzbogaca doświadczenie
zawodowe. Jest to także doświadczenie codziennego życia w innym kraju.

Wartość merytoryczną oceniam na 4. Plusem z pewnością było: praca na rynku bankowym oraz
poznanie środowiska fintech, rozwój kompetencji językowych oraz praca z doświadczonymi
managerami na rynku. Niestety, nie wszystkie zadania były rozwijające, jednak ogólnie
uważam staż za ciekawe doświadczenie zawodowe.

