
PD036 Praca w domu - błogosławieństwo czy przekleństwo? 

Cześć i czołem! Mówi Paulina Lipiec, a to jest podkast Polski Daily. Dzisiejszy odcinek jest               

szczególnie dla tych z Was, którzy planują zdawać egzamin z języka polskiego, o pomyślałam,              

że jest tyle tematów, z których musicie się przygotować, że czemu nie? Mogę Wam trochę               

pomóc. Dzisiaj będę mówić o wadach i zaletach pracy w domu, bo oczywiście wiecie, że               

pracuję w domu i to nie jest takie różowe jak mogłoby się wydawać. Ale zanim zacznę,                

chciałabym podzielić się z Wami wiadomością, którą dostałam od Scotta i która naprawdę             

sprawiła mi ogromną przyjemność. Na tyle dużą, że naprawdę muszę Wam przeczytać tego             

maila. Scott napisał “Dzień dobry Paulina. Tylko chciałbym podziękować Ci za świetny podkast.             

Właśnie znalazłem i słyszałem pierwszy raz dzisiaj rano. W ogóle biegam cały czas jak kot z                

pęcherzem w pracy i zatem nie mam dużo czasu, żeby uczyć się języka polskiego. No dzięki                

tobie teraz mogę wrócić do mojego ukochanego polskiego języka kiedy biegam. Wszystkiego            

najlepszego. Scott. P.S. Słuchałem podkastu dzisiaj na siłowni i kiedy usłyszałem frazę “goły jak              

święty turecki” głośno wybuchnąłem śmiechem tak, że wszyscy gapili się na mnie. “ 

 

Dzięki Scott za te słowa. Naprawdę dzięki takim mailom mam powera mam moc żeby               

nagrywać więcej podcastów w ogóle mam wrażenie, że coraz więcej z was słucha podcastu              

Polski Daily i to bardzo dobrze, bo robię to po to, żebyście mogli nauczyć się języka bez dużego                  

wysiłku. Bo przecież, kiedy tylko macie czas, kiedy idziecie na spacer. kiedy jesteście na              

siłowni, możecie po prostu włączyć odcinki i uczyć się ,robiąc coś innego . To jest takie proste,                 

że ja sama uwielbiam podcasty! Słucham podcastów od zawsze. Kiedy idę na zakupy, kiedy              

sprzątam. Kiedy uczyłam się hiszpańskiego cały czas słuchałam podcastów, więc, jeśli moje            

podcasty pomagają wam w tym, żeby zacząć rozumieć więcej, żeby budować słownictwo to             

napiszcie mi o tym okej? Bardzo chętnie przeczytam takie maile. Mój adres to oczywiście              

paulina@polskidaily.eu .  A teraz czas na odcinek!  

 

Wielu z moich znajomych zazdrości mi tego, że pracuję w domu. Szczególnie ci, którzy muszą               

rano wstawać o 6:00 albo o 7:00, muszą robić makijaż, prostować włosy, prasować ubrania i iść                

do pracy. I w sumie mają rację. Kiedy kilka lat temu pracowałam w firmie kadrowej czyli                

EJCZAR albo po polsku HR codziennie rano musiałam wstawać o 6:00. I jeśli jesteś w Polsce                

albo kiedykolwiek byłeś w Polsce, albo po prostu mieszkasz w podobnym klimacie to wiesz, że               

jesienią, zimą i wczesną wiosną wstawanie rano i dojazd do pracy to jest po prostu tragedia!                

Masakra! Kiedy wychodzisz z domu ubrana w 5 warstw i nagle zimne powietrze uderza cię w                

twarz, jest ci zimno w ręce i wchodzisz do tramwaju albo autobusu, który jest gorący jak piekło,                 
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jest pełen ludzi, którzy chcą spać i są bardzo nieszczęśliwi, a przynajmniej na takich wyglądają               

to naprawdę twój humor,  twój poziom zadowolenia i szczęścia spada.  

 

I tak było ze mną. Bardzo mnie to irytowało i najbardziej mnie irytowało to, że tych zatłoczonych                 

tramwajach nie mogłam zrobić nic… Oczywiście słuchałam podcastów, więc nie mogę           

powiedzieć, że zupełnie nic, ale jednak czułam, że marnuje bardzo dużo czasu, bo mieszkałam              

w Warszawie, na Pradze obok Parku Skaryszewskiego, dojeżdżałam tramwajem do          

Krakowskiego Przedmieścia i potem przez 20 minut szłam aż na Plac Zamkowy, bo biuro w               

którym pracowałam było na samym placu Zamkowym. Czyli 50 minut z głowy. Potem to samo               

wieczorem albo jeszcze gorzej, bo wszyscy głodni i zmęczeni, sfrustrowani całym dniem            

zarażali się złym humorem i beznadzieją ,a potem wieczorem oczywiście zostawało mi tylko             

kilka godzin na obiad, na serial i koniec. Spać i od nowa rano to samo. Dodatkowo muszę                 

powiedzieć, że nie bardzo lubiłam swoją pracę. Jeśli słuchałeś moich podcastów to być może              

już wiesz, że to był błąd, że pracowałam w kadrach. Absolutnie to nie jest praca dla mnie.                 

Potem kiedy pracowałam w Egipcie w szkole też musiałam wstawać rano, bo bus przyjeżdżał              

po mnie i zabierał mnie do szkoły. Nie jestem rannym ptaszkiem, więc to był dla mnie poważny                 

ból. 

Drugim problemem, który wiąże się z pracą w biurze, z pracą poza domem jest to, że zwykle                  

masz szefa. Nikt nie lubi mieć szefa. Lubisz mieć szefa? Lubisz kiedy ktoś mówi, co masz                

robić? Pewnie są osoby, które chcą, żeby ktoś im mówił, co mają robić. Ja do takich nie należę.                  

Bardzo nie lubiłam mieć szefa, bo było to dla mnie bardzo stresujące. To tak jakbym była                

dzieckiem i ciągle musiała się słuchać mamy, a że zawsze byłam zbuntowanymi dzieckiem i              

nigdy nie chciałam się słuchać mamy, to tym bardziej nie chciałam słuchać się obcej osoby. To,                

że miałam szefa wywoływało u mnie ogromny stres, bo chciałam być bardzo dobra. Chciałam              

żeby szef mnie chwalił, ale to nie zawsze wychodziło. Szczególnie, że ta praca nie była dla                

mnie. Poza tym, kiedy pracujesz w firmie, masz ustalone z góry cele, musisz osiągnąć to,               

czego firma chce od ciebie, więc to wszystko jest dosyć sztywne. Nie masz miejsca na taką                

kreatywność. Nie masz miejsca na elastyczność i masz sztywne godziny pracy. To znaczy że              

zwykle pracujesz na przykład od 8:00 do 16:00, a potem jeszcze możesz mieć nadgodziny              

prawda? Kiedy musisz iść do lekarza albo kiedy musisz iść do jakiegoś urzędu to nie jest to                 

takie łatwe. Musisz wziąć dzień wolny, więc będziesz mieć mniej urlopu. Te wszystkie             

negatywne strony pracy w firmie, pracy dla kogoś spowodowały, że już od dawna chciałam              
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pracować tylko dla siebie. Nie jestem pewna czy chciałam pracować w domu, ale na pewno               

chciałam pracować dla siebie. 

Kiedy 3 lata temu zrezygnowałam z pracy w szkole, w Egipcie i zaczęłam pracować w domu                 

poczułam się bardzo zrelaksowana. Też dlatego, że praca z dziećmi była ogromnym stresem.             

Jeśli macie dzieci i rozmawiacie czasami z ich nauczycielami, to musicie sobie zdawać sprawę,              

że to jedna z najbardziej trudnych prac, bo panowanie nad trzydzieściorgiem 9 latków to jest               

praca dla osób wyjątkowo odpornych na stres. Ja nie jestem odporna na stres i na żadnej                

rozmowie o pracę nie mogłabym powiedzieć z lekkim sercem, że tak, bez problemu radzę              

sobie w sytuacjach stresowych. Nie ma takiej opcji. Odkąd pracuję w domu, to ja decyduje w                

jakich godzinach pracuję. Jeśli jestem zmęczona, jeśli nie mogłam się wyspać poprzedniej nocy             

to następnego dnia mogę sobie trochę pospać. Jeśli potrzebuję załatwić coś w urzędzie albo              

jeśli chcę na przykład pójść na siłownię w środku dnia, kiedy siłownie są dosyć puste, mogę to                 

zrobić, i bardzo mi się to podoba, bo jestem trochę chaotyczną osobą co też ma swoje poważne                 

wady.  

 

Jednak to, co najbardziej mi się podoba w tym, że pracuję w domu to to, że oszczędzam czas                  

na dojazdy. I wiem, że to też jest możliwe, jeśli pracujesz dla kogoś, szczególnie, że teraz                

bardzo dużo firm oferuje pracę zdalną, pracę z domu ale mimo wszystko to, że pracuję dla                

siebie też pozwala mieć taką świadomość, że pieniądze, które zarabiam są dla mnie, że nie               

jestem pracownikiem na niskim szczeblu, który zarabia na pensje szefa i na jego wakacje, na               

jego dom, na jego willę, tylko to, co zarobię jest dla mnie. No i oczywiście dla państwa, bo                  

podatki ktoś musi płacić. Prawda - przez to, że jestem w domu czuję, że jestem dużo bardziej                 

kreatywna, nie mam szefa i ta myśl o kimś, kto cały czas oczekuję czegoś ode mnie. Nie                 

blokuje mojej kreatywności. Kiedy mam ochotę na przykład spędzić cały dzień planując            

podcasty i planując posty na Instagrama i nagrywając historię na Instagrama to po prostu to               

robię. Kiedy akurat przyjdzie mi do głowy jakiś super pomysł na ćwiczenia, to mogę po prostu                

zacząć pisać to ćwiczenie, nie myśląc o tym, że czeka na mnie jakiś projekt, który musi być                 

dokończony dzisiaj, bo dzisiaj upływa jakiś ważny termin. A jeśli chcę spędzić jakiś dzień,              

czytając książkę na przykład o języku polskim, czytając jakąś literaturę fachową, to też mogę to               

zrobić. O ile oczywiście nie mam tego dnia 10 lekcji, bo teraz opowiem wam o minusach takiej                 

pracy w domu i może się okazać, że jeśli rozważacie pracę w domu, ale jeszcze się trochę                 

wahacie, to wam mina zrzednie, bo wcale nie jest tak pięknie! Choćby z tego powodu, że                

przez to, że jestem freelancerem albo możemy też powiedzieć po polsku “wolnym strzelcem”,             
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to znaczy, że są takie tygodnie, kiedy mam dużo czasu dla siebie, ale są takie tygodnie albo dni                  

kiedy nie mam czasu zjeść kanapki. Bo na przykład bardzo często w środę mam nawet 8 albo i                  

10 lekcji. 10 godzin uczenia to jest naprawdę duży wysiłek. Oczywiście jest w tym moja wina i                 

problem taki, że nie umiem zarządzać swoim czasem, bo mogłabym zablokować na przykład             

rano i miałbym wtedy tylko 6 lekcji. Jednak jestem na tyle miłą osobą, że nie umiem powiedzieć                 

“nie” swoim studentom. Kolejnym problemem pracy w domu jest to, że zawsze pracuję.             

Myślałam, że jak będę pracować dla siebie, to będę mieć dużo więcej wolnego czasu. Jednak               

kiedy pracujesz dla kogoś w firmie to na przykład po 18:00 wychodzisz z pracy i być może nic                  

cię już nie obchodzi. Nie odpisujesz na maile, nie odbierasz telefonów i jesteś tylko dla swojej                

rodziny, dla swoich przyjaciół. U mnie tak nie jest, ponieważ pracuję w domu i moje stanowisko                

pracy jest w salonie, to zawsze kiedy ktoś napisze do mnie wiadomość albo maila, to ja                

odpisuję. Może to nie jest zbyt zdrowe i powinnam ustalić sobie jakieś reguły, ale jednak               

przecież odpisanie na maila zajmuje tylko 5 minut. Zdarza mi się odpisywać na maile, kiedy               

biegnę na bieżni na siłowni. To jest moja wina i wiem że można tego uniknąć. Ale nie jest to                   

łatwe!  

 

Następnym problemem pracy w domu jest bałagan. Jestem bałaganiarą. To znaczy, że w moim               

domu nigdy nie panuje porządek i to może irytować, bo czasami, kiedy potrzebujesz się skupić,               

kiedy potrzebujesz wyzwolić kreatywność, nie jest dobrze kiedy trzy kubki po kawie rozpraszają             

cię, prawda? A u mnie niestety tak często jest, że a tutaj są jakieś ubrania, które trzeba                 

poskładać, tutaj są naczynia, które trzeba wstawić do zmywarki. Zawsze jest coś innego do              

zrobienia przez co naprawdę trudno jest się skupić. Trudno jest uporządkować myśli. Może             

kiedyś będzie mnie stać na panią do sprzątania. ( Chociaż szczerze w to wątpię.) 

 

To jeszcze nie koniec minusów pracy dla siebie i pracy w domu. Na pewno dużym minusem jest                 

to że nie mam stabilnej pensji i wogóle nie mam urlopu. Jeśli myślisz, że osoba która pracuje w                  

domu może mieć więcej wakacji niż osoba, która pracuje w firmie, to od razu ci mówię, że tak                  

nie jest. Jeśli uda mi się zorganizować 1 tydzień - półtora tygodnia urlopu w roku, to naprawdę                 

jest dobrze, bo przecież, kiedy nie pracuję to nie zarabiam, a nie zarabiam na tyle dużo, żeby                 

móc nie pracować. Poza tym, kiedy są jakieś święta narodowe, tak zwane święta wolne od               

pracy, to ja też ich nie mam. Po prostu nie mogę sobie na to pozwolić, żeby nie pracować w                   

takie dni i czasami jest tak, że w jednym miesiącu rzeczywiście a zarabiam trochę więcej, ale                

PolskiDaily www.polskidaily.eu paulina@polskidaily.eu 

http://www.polskidaily.eu/


PD036 Praca w domu - błogosławieństwo czy przekleństwo? 

nigdy nie wiem czy następny miesiąc nie będzie zupełnie pusty. Na przykład, kiedy są wakacje               

i wszyscy studenci podróżują, wtedy jest trudniej. I jeszcze problem jest taki, że nie mam szefa! 

 

Wiem, że narzekałam i powiedziałam wam bardzo wiele złego na temat posiadania szefa, ale              

jeśli masz szefa, to dokładnie wiesz, co powinieneś zrobić, a ja nie jestem czasami chaosem i                

nie potrafię sobie planować swojej pracy i swoich projektów. Chociaż staram się ostatnio             

uporządkować swoją pracę tak, żeby moje wszystkie projekty były regularne - na przykład żeby              

regularnie nagrywać podcasty, żeby regularnie publikować frazy, filmiki i nawet zaczęłam           

ostatnio nagrywać wideo na YouTubie, to jednak wprowadzenie porządku w to wszystko            

sprawia, że potrzebuję menadżera! Potrzebuję, żeby ktoś z góry powiedział mi, co mam dzisiaj              

robić i naprawdę nigdy nie sądziłam, że będę tęsknić do szefa.  

 

Jest jeszcze ostatni minus tego, że pracuję w domu - lodówka. W pracy też możesz mieć                

lodówkę, ale w tej lodówce znajdziesz tylko albo swój lunch albo lunche innych pracowników. I               

nie polecam ci jeść lunchy swoich kolegów z pracy, bo może się to skończyć bardzo źle! To, że                  

ja mam pełną lodówkę w domu, a moja kuchnia jest połączona z salonem, to jest naprawdę                

duży problem dla mojej diety. Bo kiedy się stresuje to jem, a w lodówce jest wszystko. 

 

No to już chyba wszystko… A może nie? Nie, bo zapomniałam powiedzieć o najważniejszym               

czynniku, który sprawia że czasami jest mi smutno, kiedy pracuję w domu - brak kolegów i                

koleżanek z pracy. Kiedy pracujesz w firmie i masz zespół, to czasami się zdarza, że to są                 

naprawdę irytujące osoby i nie chcesz się z nimi spotykać po pracy, ale w jakiekolwiek w firmie                 

nie pracowałam wcześniej, moi koledzy i koleżanki z pracy to było naprawdę coś wspaniałego.              

To byli ludzie, z którymi mogła pójść na piwo, z którymi mogła porozmawiać i po prostu się                 

zaprzyjaźniłam. Teraz nie mam nikogo i właśnie z tego powodu, a nie z żadnych innych,               

zastanawiam się nad takim miejscem, który nazywa się przestrzeń coworkingowa. Gdzie           

mogłabym pracować wśród ludzi, napić się z kimś z kawy, poplotkować, trochę się odstresować              

między jednym projektem a drugim, ale jak możesz się domyśleć to nie jest takie łatwe, kiedy                

chcę nagrywać podcasty albo potrzebuje szybkiego Internetu i ciszy do lekcji, więc nie wiem.              

Może kiedyś będę miała taką szansę, żeby pracować z kimś.  
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Teraz to już jest naprawdę koniec i jeśli będziesz zdawać egzamin i trafi dzisiaj temat praca w                 

firmie czy praca na własny rachunek, to być może przypomną ci się moje argumenty i dzięki                

temu uda ci się oddać taki egzamin na 100%!  Tego ci życzę z całego serca i do usłyszenia!  
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