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Cześć, jestem Magda. Jestem wielką fanką pracy
zdalnej w modelu pełnym lub hybrydowym (o tym
później). Praca zdalna towarzyszy mi od ponad 10 lat,
kiedy po raz drugi zostałam mamą i uznałam, że muszę
mieć większą swobodę w dysponowaniu swoim
czasem. Jednocześnie bardzo lubię pracować, praca
daje mi dużo satysfakcji. Chciałam mieć jedno i drugie.
Podobno nie można mieć ciastka i zjeść ciastka, 
a jednak :) Niedawno założyłam Homejob, portal
dedykowany pracy zdalnej i elastycznej, żeby
pokazywać i promować inne od tradycyjnych modele
pracy, które ułatwiają łączenie życia zawodowego 
i osobistego.  

Praca zdalna - marzenie wielu ...

O mnie

Wziąć laptopa i pracować leżąc w hamaku na rajskiej
plaży albo choćby w koszu wiklinowym na mazurskiej wsi
… Albo nawet przy własnym biurku w domu bez
konieczności spędzania 1,5 godziny dziennie w korkach?

Brzmi dobrze, chociaż nie jest rozwiązaniem dla
wszystkich, o czym przekonaliśmy się w ciągu ostatnich
miesięcy izolacji społecznej. Pamiętajmy, że to jednak
nie była standardowa praca zdalna, bo wprowadzana w
trybie awaryjnym, w pośpiechu, bez przygotowania i w
dodatku z domownikami przy boku, 24/h, bez możliwości
wyjścia do ludzi, nawet po pracy … 

Ale przejdźmy do sedna – jak zacząć pracować zdalnie?
Jakie są modele? Który z nich jest najlepszy dla Ciebie? 



Czego dowiesz się 
z naszego poradnika?

 Za czy przeciw? Co Ci daje praca zdalna? 1.
A może coś zabiera? 

2. Jakie są modele pracy zdalnej? Wybierz
najlepszy dla siebie!

3. Jakie zawody można wykonywać zdalnie? 

4. Freelancing – case study



Poznaj Monikę. Monika mieszka w dużym mieście, ma męża
i dwójkę dzieci, pracuje w firmie zlokalizowanej w centrum
miasta, chociaż sama mieszka na obrzeżach, w jednej z tzw.
sypialni miejskiej. Jak wygląda dzień Moniki i jej rodziny?
Pobudka około 6.30, ogarnięcie siebie i dzieci, o 7.45 wyjazd
do przedszkola i szkoły, o 8.15 Monika wraz z mężem ruszają
do pracy, gdzie docierają na godz. 9.00. Pracę kończą o 17.00,
co oznacza, że biorąc pod uwagę korki i drobne zakupy w
domu będą około 18.30. Dzieci koło 16.00 odbiera opiekunka 
i zostaje z nimi, dopóki nie wrócą rodzice. Rodzina czas dla
siebie ma od godz. 19.00 do 21.00, bo wtedy dzieci idą spać … 

Za czy przeciw? Co Ci daje praca zdalna?
A może coś zabiera? 

Pobudka jest później, gdyż nie
trzeba dojechać do pracy – dzieci
można spokojnie zaprowadzić do
szkoły i przedszkola. Nie potrzebują
opiekunki, bo można je odebrać 
w przerwie w pracy. Pracę można
też tak zaplanować, żeby
wygospodarować czas na wspólny
spacer z dziećmi. Rodzina zyskuje ze
sobą kilka godzin czasu, oszczędza
na dojazdach i opiekunce.

A teraz wyobraźmy sobie, że Monika lub jej
mąż pracują całkowicie zdalnie ...



Większą swobodę dysponowania
własnym czasem
Możliwość dowolnego wyboru
miejsca zamieszkania 
Oszczędność czasu, który
standardowo przeznaczamy na
dojazdy   
Oszczędność pieniędzy – nie
wydajemy na dodatkową opiekę
nad naszymi dziećmi, dojazdy do
pracy oraz na wszelkie „pokusy” po
drodze, typu kawa na mieście

To tylko jeden przykład, jeden model życia. Takich
zróżnicowanych przykładów jest wiele, lecz przejście na
pracę zdalną, niezależnie od sytuacji osobistej daje:

Gdzie jest haczyk? Praca zdalna też coś zabiera,
dlatego decyzja o niej musi być podjęta świadomie. 
 

Codzienny, bezpośredni
kontakt z ludźmi z zespołu   
Biurowe small-talki przy
ekspresie do kawy   
Zespołowe wyjścia na lunch  
Poczucie, że ktoś organizuje
Twój czas i póki jesteś przy
biurku jesteś bezpieczny(a)

Co musisz oddać w zamian?
    



Dużej samoorganizacji      
Poczucia odpowiedzialności, że to Ty, a nikt inny musi
wykonać powierzone zadania   
Umiejętności rozdzielenia, kiedy jest praca a kiedy życie
osobiste, przy czym to Ty decydujesz o przerwach 
w pracy

I to jest miejsce, w którym należy sobie zadać pytanie: 
"Czy ja jestem gotowy(a) z tego zrezygnować?"

Na pewno będą tacy, którzy odpowiedzą: „Oczywiście! 
Z wielką przyjemnością?” jak i tacy, którym ta wizja
jednak nie będzie odpowiadała, ale i dla nich praca
zdalna jest opcją, tyle że w modelu hybrydowym, ale 
o tym za chwilę. 

Czego wymaga praca zdalna? 
 



Freelancing –
sam(a) jesteś sobie
sterem, okrętem, żaglem,
chociaż masz kapitana 
w postaci klientów

Jakie są modele pracy zdalnej? Wybierz
najlepszy dla siebie!

Zdalnie na pełen etat –
jesteś pracownikiem
związanym na stałe 
z jednym pracodawcą,
pracującym jednak
wyłącznie zdalnie

Hybryda –
pracujesz dla jednego
pracodawcy, przy czym
częściowo z domu
częściowo z biura

Zdalnie z doskoku – masz
swoją stałą pracę, ale
dodatkowo
podejmujesz się różnych
zleceń, które wykonujesz
dodatkowo z domu



 w 100 procentach sam dysponujesz swoim czasem
sam zabiegasz o nowych klientów, Twoje dochody mogą
być nieregularne – raz będziesz miał dużo zleceń, raz
żadnych. 

W tym modelu musisz posiadać zawód/ umiejętności, które
można wykonywać całkowicie zdalnie. A jest tych zawodów
naprawdę dużo, bo technologie pozwalają na coraz więcej. 
 
Jako freelancer:

 

Jak zacząć? Zastanów się, w jakim jesteś miejscu –
czy Twój zawód, doświadczenie pozwala na
zostanie freelancerem?

Freelancing



Spisz, co potrafisz, jakie masz doświadczenia, od kogo
mógłbyś/ mogłabyś zebrać rekomendacje
Przygotuj swoją wirtualną wizytówkę – czy w postaci
prostej strony np. na wordpressie czy choćby w postaci
fanpage’a na FB
Opisz tam swoje doświadczenie, dokonania oraz to, w
czym możesz pomóc potencjalnemu klientowi
Skonstruuj swoją ofertę, przygotuj cennik
Zacznij szukać klientów – dobrym miejscem są
media społecznościowe i grupy tematyczne, w których
możesz ofertować swoje usługi
Buduj swoją markę osobistą – pisz artykuły, udzielaj się 
w dyskusjach online’owych

Opcja 1: Tak, mój zawód można wykonywać
zdalnie



Zastanów się, w czym jesteś
dobry(a)     
Zrób przegląd zawodów,
które można wykonywać
zdalnie, a do których jest Ci
najbliżej z racji Twojego
wykształcenia 

Przejdź odpowiednie kursy,
zdobądź jak najwięcej
kwalifikacji    
Zdobądź doświadczenie – na
początku proponuj swoje
usługi za darmo, żebyś mógł/
mogła zbudować portfolio. 
Po zrealizowaniu z
powodzeniem kilku takich
zleceń możesz już
proponować te usługi
odpłatnie

i doświadczenia (np. polonista
może dość szybko zostać,
copywriterem, artysta –
grafikiem, zaś osoba
zajmująca się żywieniem –
niezależnym dietetykiem)     

Opcja 2: Nie, mojego obecnego zawodu nie
da się wykonywać zdalnie

Dalsze kroki
jak w opcji 1!



Zaproponowanie go swojemu obecnemu pracodawcy –

Poszukanie pracodawcy, który oferuje taki rodzaj

Istnieją dwie drogi dojścia do takiego rozwiązania:

jeżeli jesteś cennym pracownikiem, szef Ci ufa i podasz
przekonujące argumenty, powinieneś dostać zgodę na taki
okres próbny, a wtedy wszystko w Twoich rękach!

współpracy
 

Twoja większa efektywność
(łatwiej Ci się skupić w domu)
Oszczędność miejsca w biurze
(firma zyska dodatkowe
miejsce do pracy)
Oszczędność Twoich kosztów
biurowych (woda, kawa)
Satysfakcja pracownika:)

 
Jakich argumentów możesz użyć
proponując szefowi takie
rozwiązanie?

Zdalnie na pełen etat 

To idealna opcja dla tych, którzy chcą pracować zdalnie, ale
nie chcą stale poszukiwać nowych projektów i klientów,
zdecydowanie wolą stabilizację. 

W tym modelu w mniejszym stopniu decydujesz o swoim
czasie pracy, bo musisz być dostępny w godzinach pracy
biura, chyba, że umówisz się z przełożonym inaczej. Bardzo
dużo zależy od tego, jaką pełnisz funkcję w organizacji.
Zawsze jednak musisz być dostępny dla innych członków
zespołu.



To najłatwiejszy sposób na pracę zdalną, zarówno dla
pracownika jak i dla pracodawcy. 

Z jednej strony daje Ci większą swobodę dysponowania
swoim czasem np. 2 dni w tygodniu – wtedy zamiast stać 
w korkach możesz iść na spacer do pobliskiego lasu lub po
prostu pospać dłużej, możesz wcześniej odebrać dzieci 
z przedszkola– od razu po skończonej pracy, czy częściej
wyjść z psem na spacer (będzie przeszczęśliwy!). 

Z drugiej strony nie rezygnujesz z życia biurowego, bo
jednak 3 dni w tygodniu jesteś w biurze. Do takiego modelu,
zwłaszcza po COVID-19, nie będzie trzeba raczej nikogo
przekonywać, gdyż już słychać głosy od wielu pracodawców,
że taki model im się opłaca i powinien dobrze zadziałać. Taki
model jest też dużo łatwiejszy dla pracowników, dla których
życie biurowe, spotkanie z zespołem jest bardzo ważne – 
w tym modelu masz jedno i drugie.

Hybryda 

... czyli trochę zdalnie trochę z biura



Trudno mówić w tym przypadku o prawdziwej pracy zdalnej,
bo nie daje Ci ona żadnej dodatkowej swobody, ale daje coś
innego – możliwość dorabiania wtedy, kiedy masz wolną
chwilę. 

Tutaj, w zależności od tego, co Cię interesuje i jakie masz
kompetencje możesz wybierać między różnymi opcjami –
wypełnianiem ankiet, sprzedażą online. Takie prace mają
jedną wadę – nie zarabia się zbyt wiele, ale nakład czasu nie
jest też wielki. W internecie mnóstwo jest grup,
dedykowanych takim dodatkowym zajęciom online.

Zdalnie z doskoku

... czyli masz swoją stałą pracę, ale dodatkowo podejmujesz
się różnych drobnych prac, które wykonujesz dodatkowo 
z domu



Jakie zawody można wykonywać zdalnie?

Jest coraz więcej zawodów, które można wykonywać
zdalnie, dzięki rozwiązaniom technologicznym i dostępowi
do internetu. Niektóre z tych zawodów wymagają
wieloletnich studiów, specjalistycznego wykształcenia.
Do niektórych z kolei wystarczają predyspozycje, kilka
kursów i trochę doświadczenia. Co ważne, wśród zawodów,
które można wykonywać zdalnie są i takie dla humanistów,
artystów jak i dla umysłów ścisłych. 

Lista zawodów związanych  z nowymi technologiami cały
czas się wydłuża. Przykładowo, popularny w zdalnej pracy
zawód specjalisty od social mediów powstał dopiero
jak się pojawiły i rozwinęły social media, a nadal jest co robić,
bo dochodzą nowe możliwości i nowe kanały. 
 
Poniżej kilka inspiracji, jakie zawody można wykonywać
w pełni zdalnie:
 
Grafik, social media menadżer, specjalista od SEO,
programista, tłumacz, korektor tekstów, korepetytor,
fotograf, szkoleniowiec, doradca biznesowy, architekt,
dietetyk, copywriter, wirtualna asystentka, doradca
finansowy, agent ubezpieczeniowy, specjalista ds. PR
 

Jak widzisz – jest w czym wybierać! 
 



Freelancing - case study

Prowadzenie stron firmowych w różnych mediach
społecznościowych
Budowanie strategii obecności firmy w mediach społecznościowych
Pozyskiwanie fanów i ich zaangażowania poprzez dobór
odpowiednich treści
Budowanie strategii reklamowej w social mediach i jej realizacja
Przygotowywanie grafik do mediów społecznościowych
Copywriting

Masz już zawód, który wykonujesz w sposób standardowy, a
który można byłoby wykonywać zdalnie? Myślisz o tym, żeby
mieć kilku klientów, dla których będziesz realizował(a) swoje
działania i chcesz w większym stopniu dysponować swoim
czasem? Przyjrzyjmy się, jak może wyglądać taka droga dla
specjalisty od social mediów, zgodnie z przedstawionym
modelem w rozdziale 2.
 
Krok 1: Co potrafię? Czyli moja oferta!  

 
Krok 2: Doświadczenie

Jeżeli pracowałeś(aś) w jednej czy w dwóch firmach, opisz swoje
doświadczenia zrealizowanymi projektami – znacznie lepiej wygląda
kilka projektów zrealizowanych nawet w ramach jednej firmy niż
wpisanie po prostu jej nazwy.
 
Pokaż efekty swojej pracy – liczbę fanów, przyrost fanów, liczbę
przekierowań na stronę, czyli wszystko, co da się zmierzyć.
 

 



Krok 3: Od kogo mogę uzyskać rekomendacje?

Pewnie trudno na początek będzie uzyskać rekomendacje od firmy, 
w której aktualnie pracujesz, zwłaszcza jeżeli na początku chciałbyś/
chciałabyś zachować pracę, a zlecenia wykonywać dodatkowo.
Zastanów się, z kim współpracowałeś/ współpracowałaś na różnych
etapach? Może doradzałeś/ doradzałaś znajomemu lub znajomej? 

Krok 4: Ile powinny kosztować moje usługi?

Warto przygotować jak najwięcej opcji tego, jak możesz komuś pomóc
– czyli oferta usługi kompleksowej jak i poszczególnych bloków. Może
być tak, że ktoś będzie chciał skorzystać tylko z wybranego obszaru. Im
więcej opcjo dasz klientowi tym większa szansa wiele zleceń.  

Krok 5: Moja wizytówka online

Może to być prosta strona na wordpressie – takie strony można już
wykonać za kilkaset złotych, a bywa i tak, że studenci różnych kursów
worpress’owych wykonują je za darmo. Możesz też na początek
ograniczyć się do strony biznesowej na Facebooku, tylko tutaj znajdą
Cię wyłącznie osoby korzystające z tego medium.



Krok 6: Szukam klientów
 
Zastanów się, kto potrzebuje Twoich usług? Czy są to małe biznesy/
średnie/ duże? Jaką funkcję pełnią osoby szukające osoby od social
media? Czy są to właściciele firm czy HR-owcy? A może jedni i drudzy?
Pierwszy krok to dołączenie do grup na Facebooku, gdzie możesz
budować swoją markę osobistą i ogłaszać swoje usługi. Jest to
działanie zupełnie bezpłatne, a może przynieść efekty.

Oczywiście, jeżeli dysponujesz funduszami na działania płatne
powinieneś/ powinnaś je zacząć – Twoje zasięgi będą dużo większe niż
przy działaniach organicznych.

Krok 7: Buduję swoją markę osobistą

To jest praca ciągła i wymagająca systematyczności. Inspiruj, pokazuj
ciekawe case studies, komentuj je, pokaż, że masz dużo do
powiedzenia w swoim obszarze specjalizacji. Z czasem ludzie zaczną
kojarzyć Twoje nazwisko z Twoim obszarem działania.



Jak widzisz możliwości jest wiele, a praca zdalna istotnie
poszerza horyzonty. Pozwala Ci pracować ze spokojnej
mazurskiej miejscowości (o ile jest tam dobre łącze) jak i z
końca świata (warunek ten sam). Ułatwia łączenie Twojego
życia zawodowego i osobistego, o ile potrafisz się dobrze
zorganizować. 

Powodzenia w podejmowaniu decyzji!

Magdalena Felczak
Autorka poradnika, założycielka Homejob
 

Homejob to portal dedykowany pracy zdalnej i elastycznej. Tutaj
znajdziesz oferty pracy z udogodnieniami oraz wiele inspiracji
dotyczących pracy dopasowanej do Twoich potrzeb. Wierzymy, że praca
i życie mogą iść w parze. 

Kontakt:
www.homejob.pl
e-mail: kontakt@homejob.pl

Zapraszamy na nasz portal!

 


