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WNOP odcinek 011 
!
Praca dodatkowa poza etatem - 30 pomysłów !
Opis odcinka: http://jakoszczedzacpieniadze.pl/011  !!!!

To jest podcast „Więcej niż oszczędzanie pieniędzy”, odcinek jedenasty. Dziś zmierzę się  
z tematem pracy dodatkowej i zarabianiem pieniędzy poza pracą na etacie. !
Cześć, dzień dobry, witam Cię w jedenastym odcinku podcastu „Więcej niż oszczędzanie 
pieniędzy”. Ja nazywam się Michał Szafrański i w tej audycji przedstawiam konkretne  
i sprawdzone sposoby pomnażania oszczędności, opowiadam, jak rozsądnie wydawać 
pieniądze, skąd je brać, i jak odważnie realizować swoje pasje i marzenia. Jeśli tylko szukasz 
odrobiny stabilizacji finansowej i emocjonalnej w swoim życiu, to ten podcast jest dla Ciebie. !
Dzisiaj będę mówił o bardzo gorącym i szerokim temacie – pracy dodatkowej po godzinach – 
czyli zarabianiu pieniędzy poza naszą podstawową pracą na etacie. Spróbuję też dzisiaj 
troszeczkę przyspieszyć, bo mam strasznie dużo materiału. O czym Ci powiem? Przede 
wszystkim, dam kilka wskazówek, które są taką moją, podstawową receptą na pracę 
dodatkową – podsumowaniem moich doświadczeń, tego, co wyniosłem, tego, czego się 
nauczyłem w swoim życiu. Opowiem Ci też o tym, jak szukałem w moim życiu zawodowym 
takich dodatkowych zajęć, jakie prace wykonywałem, co dzięki nim udało mi się osiągnąć  
i co mi dały. Podpowiem też gdzie szukać dzisiaj takiej pracy i na koniec dam jeszcze zestaw 
propozycji 30 różnych zajęć - ponad 30 - które możesz wykonywać obok swojej, podstawowej 
pracy na etacie. Oczywiście, na końcu podcastu odpowiem na Wasze pytanie i wyłonię 
zwycięzców konkursu, którzy dostaną książki „4-godzinny tydzień pracy”.  !
Jak słyszysz, jestem strasznie podekscytowany. Zebrałem tyle materiału, że nie wiem, czy 
przypadkiem nie podzielę tego podcastu na dwie części. Zobaczymy, ile tego nagrania wyjdzie. 
Szczerze mówiąc, mam nadzieję, że uda mi się przynajmniej jedną osobę z Was zainspirować  
i może to właśnie Ty podejmiesz pracę dodatkową pod wypływem tego odcinka podcastu. 
Jeżeli tak się stanie, to bardzo będę się cieszył, że w jakiś sposób mogłem się do tego 
przyczynić. Dodam też, że moja praca blogera zaczęła się raptem półtora roku temu, właśnie 
od słuchania podcastu Pata Flynna i to on był dla mnie taką wielką inspiracją.  !
Przejdźmy do rzeczy. Na początek kilka podstawowych wskazówek i przemyśleń dotyczących 
pracy dodatkowej. Taki pierwszy i najważniejszy punkt, od którego chciałbym zacząć to, że 
praca dodatkowa to nie jest nic wstydliwego. Wiele osób musi się z takim wewnętrznym 
poczuciem uporać. Powiem szczerze, że ja nie pamiętam, żebym kiedykolwiek miał takie 
obawy, ale wiem, że są osoby, które uważają, że posiadanie pracy dodatkowej to jest coś,  
co oznacza, że jesteśmy biedni, musimy dorabiać i gdzieś tam po godzinach pracować. Nie 
chcemy być zaliczani do tej grupy osób. !
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Uważam, że praca dodatkowa to jest coś, co jest nam w stanie bardzo dużo dać. Przede 
wszystkim jest nas w stanie rozwijać, jest nas w stanie dużo nauczyć. Absolutnie nie jest to 
powód do tego, żeby uważać się za gorszych. Wręcz przeciwnie! Uważam, że jeżeli ktoś jest  
w stanie się tak zorganizować, żeby wykonywać kilka zajęć równolegle, to świadczy to tylko  
o jego wysokiej wartości dla potencjalnych pracodawców – ale do tego jeszcze dojdę. Czyli 
pierwszy punkt – musimy się jakoś uporać z tym, że praca dodatkowa to nie jest nic 
wstydliwego. !
Drugi ważny punkt to, że praca dodatkowa uczy dyscypliny. Na pewno wymaga od nas bardzo 
dobrej samoorganizacji, uporządkowania sobie życia w taki sposób, żebyśmy znajdowali czas 
na wszystko. Wymaga również pracy w dużym tempie. Jakimś dziwnym trafem wiele osób, 
które podejmują pracę dodatkową, zauważa, że pozwala ona im bardzo dużo rzeczy robić  
i dużo rzeczy mieć zrobionych. Często jest tak, że osoby, które mają zbyt dużo czasu na pracę,  
to ją gdzieś tam rozwlekają. Podam przykład z mojego życia: znajomi, którzy brali, np. urlop 
dziekański w celu zrealizowania jakiegoś swojego marzenia czy przedsięwzięcia, uznawali,  
że mają tak dużo czasu na realizację tego, co planują, że przez wiele miesięcy się po prostu 
obijali, odpoczywali, a później, pod koniec tego okresu okazywało się, że niestety nie są  
w stanie się wyrobić z tym, co założyli. Nie zawsze tak jest, że jak mamy dużo czasu, to 
będziemy w stanie wszystko zrealizować. Na pewno jest tak, że praca dodatkowa uczy nas 
pewnej asertywności – czyli zaczynamy szanować czas, widzimy, że pewne zajęcia są dla nas 
bardziej czasochłonne i żałujemy często tego, że przeznaczamy czas na jakieś pierdoły. 
Generalnie, u osób, które podejmują pracę dodatkową, prędzej czy później ten pozytywny efekt 
jest taki, że nabywają taką samodyscyplinę i potrafią się zorganizować. Oczywiście, nie dotyczy 
to wszystkich, ja mówię o takich optymistycznych przypadkach.  !
Kolejny punkt, trzeci – to jest, że dzięki takim pracom, takim przedsięwzięciom poznajesz 
nowych ludzi. Dzięki temu możesz się szybciej od nich uczyć, szybciej zdobywać wiedzę. 
Chociażby, podpatrując, jak oni pracują. Ale ten kontakt z ludźmi ma także inne, pozytywne 
aspekty. Już samo to, że ktoś może podać nam pomocną dłoń, może być naszym 
przewodnikiem i też z drugiej strony – jeżeli my potrafimy się pokazać jako osoby 
zaangażowane, osoby, które poważnie traktują to, co robią, to prędzej czy później te 
znajomości mogą zaprocentować. Może być tak, że ktoś nas gdzieś poleci, bo z nami pracował  
i był zadowolony, albo obserwował nas z boku – niekoniecznie musiał z nami pracować 
bezpośrednio. Tak tworzą się relację, tak powstają znajomości, tak wytwarza się więź, która 
procentuje w przyszłości. Nigdy nie wiadomo kiedy gdzieś na naszej drodze uda nam się 
spotkać tych ludzi, z którymi kiedyś współpracowaliśmy i którym daliśmy się poznać z jak 
najlepszej strony. Już nie wspomnę o tym, że możemy się uczyć również takich miękkich 
umiejętności we współpracy z innymi osobami. Możemy podpatrywać swoich szefów, patrzeć, 
jak oni traktują pracowników, jak zatrudniają, jak zwalniają również. To są bardzo przydatne 
doświadczenia.  !
Kolejny punkt, czwarty – oczywiście, to, że praca na boku daje nam dodatkowe pieniądze, ale ja 
uważam, że niekoniecznie trzeba ją wykonywać tylko i wyłącznie dla kasy. Pracę dodatkową 
możemy traktować jako coś, co pozwala nam się mierzyć z własnymi słabościami, lękami, 
obawami. Jednocześnie coś, co dzięki temu, że przełamujemy swoje ograniczenia, daje nam 
niesamowite poczucie własnej wartości, przekonanie, z jednej strony o własnych 
możliwościach, ale z drugiej strony także poczucie bezpieczeństwa. Jeżeli wykonujemy pracę, 
która jest inna od tego, co robimy na etacie, to rozwijamy inne swoje umiejętności,  



ae Podcast „Więcej niż oszczędzanie pieniędzy” - transkrypt

ae http://jakoszczedzacpieniadze.plStrona #3

a jednocześnie mniej obawiamy się o to, że po stracie pracy podstawowej trudno będzie nam 
znaleźć gdzieś zatrudnienie. Im więcej takich kompetencji posiadamy w swoim portfolio, 
mówiąc tak profesjonalnie, tym łatwiej jest się nam przystosować do tego, że znajdziemy 
zatrudnienie u innego pracodawcy, który wymaga od nas innego zestawu kompetencji. Już nie 
wspomnę o tym, że jeżeli robimy coś na boku, to może się okazać, że ta praca daje nam 
wystarczająco dużo korzyści finansowych, żeby w ogóle zastanawiać się nad zmianą kursu  
w naszym życiu. Później pokażę na swoim przykładzie, jak to się przekłada na rzeczywistość.  !
Kolejny ważny punkt, piąty – to jest to, że możemy pracę na boku wykorzystać jako coś, co 
pokaże światu, że możemy być świetnym, zaangażowanym pracownikiem w zupełnie innym 
obszarze od tego, którym się dziś zajmujemy. Koronnym przykładem jest prowadzenie bloga 
na interesujący nas temat. Oczywiście, nie zalecam wcale, żeby iść tą ścieżką, która ja 
podążałem. Nie twierdzę, że każdy blog jest świetnym źródłem pieniędzy, ale uważam, że 
każdy blog może być, doskonałym kreowaniem własnego obrazu, własnej marki, sposobem na 
pokazanie siebie i naszych umiejętności z jak najlepszej strony. Na dzisiejszym, zmieniającym 
się rynku pracy – myślę, że gdybym ja dzisiaj kogoś zatrudniał, to od razu bym sprawdzał i na 
Facebooku, w innym mediach społecznościowych, i właśnie przeszukując Internet pod kątem 
działalności blogowej, czy dany, potencjalny pracownik rzeczywiście pasjonuje się tym, czym 
deklaruje, że się pasjonuje. W jaki sposób podchodzi do pracy takiej jak nawet amatorskie 
prowadzenie bloga, jaki poziom wiedzy sobą reprezentuje, jak często publikuje swoje wpisy, 
czy jest systematyczny, czy nie jest systematyczny, czy raczej przejawia taki słomiany zapał. 
Podobnie, myślę, że gdybyście szukali klientów na zapłacenie za Wasze umiejętności - te 
umiejętności będę wymieniał w dalszej części podcastu - to taki klient również mógłby chcieć 
sprawdzić, czy tak naprawdę posiadacie jakiekolwiek doświadczenie w tej dziedzinie, w tym 
obszarze, za który próbuje wziąć od niego pieniądze. Warto, zdecydowanie warto kreować 
siebie, pokazywać siebie z jak najlepszej strony i myślę, że blog może być dobrym sposobem 
na zrobienie tego.  !
Ostatni, istotny z mojego punktu widzenia punkt – to jest to, że praca dodatkowa pozwala nam 
spojrzeć z boku, jakby z dystansu, na to, co robimy w swojej pracy podstawowej. Pozwala nam 
porównać efektywność tych zadań, które wykonujemy na etacie, z zadaniami dodatkowymi. 
Takie nabranie perspektywy to jest coś, co pozwala nam na bieżąco weryfikować, czy 
rzeczywiście idziemy w dobrą stronę. Pozwala nam również nauczyć się wyceniać swoją pracę 
– to dotyczy zarówno pracy dodatkowej, jak i pracy podstawowej. Mając dodatkową pracę, 
możemy sobie pozwolić na eksperymentowanie. Podam tutaj taki przykład: jeżeli podejmiemy 
się takiego zadania jak wyprowadzenie psów, na przykład będziemy pobierali w ramach tej 
pracy dodatkowej 10 złotych za wyprowadzenie psa na spacer, to możemy łatwo zweryfikować, 
w zasadzie bez żadnego ryzyka, czy klienci, którzy będą zadowoleni z naszych usług, gotowi są 
zaakceptować 2x wyższą stawkę – 20 złotych za wyprowadzanie psa. W pracy na etacie trudno 
nam różne takie scenariusze przetestować. Tutaj możemy się nauczyć negocjacji, jak również 
nauczyć się wyceniać swoją pracę adekwatnie do jakości, jaką oferujemy. Rynek nam od razu 
powie, czy jest gotowy zapłacić za nasze usługi 20 złotych, czy nie. Może się okazać, że nawet 
tracąc jedną trzecią klientów na takie wyprowadzanie psów, będziemy zarabiali więcej niż 
dotychczas, bo po prostu stawki będziemy mieli wyższe. Będziemy pracowali mniej,  
a będziemy otrzymywali więcej pieniędzy.  !
Tak jak mówię, praca dodatkowa pozwala nam testować różne scenariusze, weryfikować to, co 
nam się wydaje a propos skłonności innych osób do płacenia za takie usługi wysokiej jakości, 
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które, jak mniemam, dostarczamy. Z drugiej strony, jeżeli dochody z pracy dodatkowej osiągają 
sensowny poziom, to każą one nam się zastanowić nad tym, czy przypadkiem nie powinniśmy 
jakiejś modyfikacji wprowadzić do naszej pracy podstawowej – może poszukać pracy za lepsze 
wynagrodzenie.  !
Oczywiście, na koniec tej części muszę powiedzieć, że praca dodatkowa nie jest łatwa  
i przyjemna – w tym sensie, że wymaga od nas zaangażowania czasowego. Ma to swoje 
minusy, może się to odbijać na naszych relacjach z rodziną czy ze znajomymi, np. przez to, że 
nie możemy się swobodnie oddać wypoczynkowi razem z nimi, bo zajmujemy się jakimiś 
zajęciami dodatkowymi. Każdy z nas musi sobie tutaj samodzielnie wyważyć, czy rzeczywiście 
gra jest warta świeczki. Chciałbym Wam pokazać taki pozytywny przykład, opowiedzieć o tym, 
jak to wyglądało w moim przypadku, jakich zajęć się podejmowałem, żebyście też mogli 
zrozumieć, w jaki sposób pewne działania, które wykonujemy, mają bardzo konkretne 
konsekwencje gdzieś tam w przyszłości.  !
Możecie pomyśleć, patrząc na mnie, że ja nigdy nie musiałem pracować “na boku”. Że nie 
miałem takiej presji. Prawda jest taka, że od zawsze starałem się zwiększać swoje przychody.  
Ci z Was, którzy śledzą mojego bloga, doskonale wiedzą, że uważam, że najlepszą metodą 
pomnażania oszczędności jest pomnażanie przychodów. To, gdzie dzisiaj jestem, można 
powiedzieć, że zawdzięczam temu, że od zawsze szanowałem pracę.  !
Tak szybko przebiegnę po tych najważniejszych zajęciach, które wykonywałem: !
• Sprzedawałem jako mały chłopak makulaturę i butelki, zbierałem i oddawałem do skupu –  

to były moje pierwsze, zarobione pieniądze. 
• W wakacje jeździłem na Lubelszczyznę, zbierałem jagody, które oddawałem do skupu – dzień 

w dzień, to było całkiem dużo godzin zbierania. 
• Pomagałem znajomym w sklepie. 
• Od czasu do czasu sprzedawałem kwiaty. 
• Pracowałem też w sklepie komputerowym jako sprzedawca, wypełniając sobie czas przed 

rozpoczęciem studiów – startowałem ze studiami w semestrze przesuniętym – od lutego,  
a nie od października. W tym czasie podjąłem się pracy w sklepie komputerowym, co 
oczywiście dało mi również pewien zestaw doświadczeń. 

• Tworzyłem własny magazyn dyskowy, czyli wydawałem taką gazetę na dyskietce, którą 
sprzedawałem w trybie korespondencyjnym: ktoś mi przysyłał dyskietkę, ja nagrywałem 
zestaw swoich artykułów, co miesiąc przygotowywanych, i odsyłałem tą dyskietkę  
z powrotem. 

• Był też taki okres, że handlowałem programami na giełdzie komputerowej, gdy jeszcze to nie 
było nielegalne – na to mi schodziły weekendy, soboty i niedziele. 

• Pisałem artykuły do czasopism komputerowych, pomimo że moją ówczesną wiedzę 
naprawdę uważam teraz za minimalną. Te artykuły pisałem, będąc jeszcze w podstawówce  
i później też.  !

Pracując już tak dorywczo w redakcji, zauważyłem, że jest taka domena, która nikogo nie 
interesuje, niewdzięczna robota, której nikt nie chce wykonywać – to było odpowiadanie  
na listy, które przychodziły do redakcji. Za każdy taki list płacono jakąś tam, konkretną kwotę 
pieniędzy i ja na te listy odpowiadałem. Czytałem, ręcznie odpisywałem i ta moja ręczna 
odpowiedź byłą bądź to wysyłana, bądź przepisywana jeszcze maszynowo. Takimi zajęciami 
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również się zajmowałem. To mi pozwoliło zapoznać się i dotknąć po raz pierwszy w zasadzie 
takich typowo ludzkich problemów – ktoś pisze, że ma… listy były o tematyce informatycznej 
oczywiście, niemniej jednak to były prawdziwe osoby, prawdziwi czytelnicy, którzy przesyłali 
opisy swoich prawdziwych problemów. Trzeba było się nimi zająć. !
Miałem też inne epizody: !
• Prowadziłem kurs komputerowy dla bezrobotnych, dla przeważającej większości Pań, które 

były mega-wdzięczne. Kwiaty wręczały po tych kursach. Było to całkiem, całkiem miłe, ale 
wymagało systematyczności, przygotowania się, podróżowania autobusem dwa razy  
w tygodniu do innego miasta. Można powiedzieć, że tej pracy szukałem na tyle, na ile się 
dało. 

• Byłem również instruktorem tańca. Byłem instruktorem tańca break dance, żeby było 
ciekawiej. Zresztą, miałem pewne osiągnięcia w tej dziedzinie kiedyś. 

• Pracowałem też w redakcji Gazety Wyborczej, gdzie nie byłem zatrudniony na etacie, tylko 
pracowałem na tzw. “wierszówce”, czyli zarabiałem tyle, ile napisałem. 

• Napisałem też książkę o Windows 95, czyli było mi cały czas mało. Ta książka „Windows 95” 
wyszła sobie w nakładzie kilkudziesięciu tysięcy egzemplarzy i bardzo dobrze na tym 
zarobiłem.  !

To, co chcę powiedzieć, to, że nikt mnie tego nie uczył. Byłem absolutnym samoukiem i to  
w czasach, kiedy w Polsce jeszcze nie było Internetu. Teraz możesz pomyśleć, że ja to mówię, 
żeby się chwalić. Ale tak nie jest! Chcę pokazać, że warto podejmować się różnych zadań, które, 
teoretycznie, na początku nie wydają się czymś takim spektakularnym. Szukałem sobie po 
prostu zajęć, które miały mnie rozwijać. Każde z tych zajęć mnie rozwijało. Wszystko to, co Ci 
powiedziałem przed chwilą, zrobiłem przed 25-tym rokiem życia. Można powiedzieć, że 
równolegle z nauką starałem się pracować i starałem się stawać się coraz lepszym, 
potencjalnym pracownikiem dla przyszłych pracodawców. !
Oczywiście, wtedy tak nie myślałem. Po prostu wtedy myślałem przede wszystkim o sobie, ale 
faktem jest, że wszystkie te działania praktycznie “załatwiały” mi kolejną pracę. Nigdy nie 
musiałem już później pracy szukać. To praca zawsze znajdowała mnie. Nawet pracując  
w wydawnictwie, do której przeszedłem z „Gazety Wyborczej” - przyszedłem pracować jako 
dziennikarz w wydawnictwie informatycznym - cały czas podejmowałem się dodatkowych 
projektów, które wykraczały poza mój zakres obowiązków. Byłem zatrudniony jako dziennikarz, 
nie redaktor, ale organizowałem konferencje, wymyślałem i wydawałem raporty specjalne  
na różne tematy i podjąłem się również tego, że zostałem osobą, która prowadziła dział 
informatyczny w wydawnictwie.  !
Przez 4 kolejne lata, przez pierwsze lata mojego małżeństwa z Gabi, równolegle ciągnąłem 
dwa etaty. To doświadczenie, które zdobyłem pracując jako informatyk - szef działu informatyki 
- wykorzystałem, kiedy odszedłem do kolejnej pracy. Wyszedłem z branży wydawniczej  
i przeszedłem do branży IT. To wszystko, można powiedzieć, pomogło mi się znaleźć tu, gdzie 
dzisiaj jestem. Właśnie to pozwoliło mi również zarabiać dodatkowe pieniądze, które pozwoliły 
mi żyć na poziomie, na którym dzisiaj żyję.  !
Tak w ramach motywacji zobaczcie: w czerwcu 2012 roku – czyli nieco ponad rok temu – nikt 
mnie jeszcze nie znał od tej strony, że ja jestem blogerem, piszę, mam coś do przekazania i tak 
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dalej… Nikt nawet nie podejrzewał, że mógłbym zacząć blogować. Byłem na zupełnie innej 
ścieżce kariery, można by powiedzieć. Dzisiaj jest tak, że żyję z bloga, żyję ze szkoleń, które 
prowadzę na tematy, o których nawet nie piszę na blogu. W rok zdobyłem ekspertyzę, która 
dzisiaj pozwala mi szkolić z takich tematów, np. jak skutecznie prowadzić blog czy jak 
skutecznie angażować czytelników ramach bloga i mediów społecznościowych. Co więcej, 
mam zadowolonych klientów, którzy wystawiają mi dosyć entuzjastyczne referencje i to 
pomimo tego, że niejedno szkolenie już pewnie w życiu widzieli. !
Strasznie dużo mówię o sobie, ale to jest taki przykład, który najlepiej znam, więc chcę się  
z Wami tym przykładem podzielić. Aczkolwiek, podam jeszcze dwa inne przykłady w dalszej 
części podcastu.  !
Dobra, to już przechodząc dalej, jak można szukać pracy dodatkowej? Gdzie można ją znaleźć? 
Ja twierdzę, że praca jest wszędzie, tylko trzeba chcieć ja zauważyć. Taki podstawowy błąd, 
który jest, wydaje mi się, popełniany przez wiele osób, to że one czekają aż ta praca się pojawi. 
Aż gdzieś pojawi się ogłoszenie, gdzieś ktoś ogłosi, że kogoś potrzebuje. Później oni weryfikują, 
czy oni pasują na to stanowisko, czy nie pasują. Oczywiście, okazuje się, że jak to ogłoszenie  
o pracę się już pojawiło, to jest gigantyczna konkurencja - bardzo wielu chętnych na objęcie 
tego stanowiska. Prawda jest taka, że pracę można znaleźć samodzielnie, aktywnie jej 
poszukując. Wtedy nie mamy konkurencji albo ta konkurencja jest po prostu mniejsza. Ja 
nawet tworząc bloga, poszukiwałem osób, które by mi w pewnych aspektach pomagały. 
Ogłoszenia dotyczące tego, że chcę kogoś zatrudnić, np. “zawiesiłem” w serwisie 
zlecenia.przez.net. To jest taki serwis, w którym osoby, które szukają albo gotowe są podjąć się 
jakiś zadań dodatkowych, po prostu się ogłaszają, i w drugą stronę – osoby, które chciałyby, 
żeby ktoś dla nich wykonał jakąś drobną czynność, drobną lub bardziej złożoną, wykonywał ją 
jednorazowo bądź systematycznie, też dają ogłoszenia, że takich osób szukają. Każdy opisuje 
to zlecenie albo swoje kompetencje, jakoś ci pracodawcy, że tak powiem, z pracownikami się 
nawzajem kojarzą. Przez taki serwis znalazłem osobę, która spisywała pierwsze odcinki 
podcastów. Drugi serwis, który oczywiście polecam, to jest Gumtree.pl. Tam również pojawia 
się całkiem sporo ogłoszeń na temat pracy. Oczywiście, jest cała masa serwisów, które 
pozwalają znaleźć pracę etatową. Co do pracy dodatkowej, to jest ich trochę mniej - ale nadal 
warto jest je przeglądać.  !
Teraz podam Ci taki bardzo pozytywny przykład, jak w aktywny sposób pracy można szukać. 
Podam Ci przykład Olgi. Olgo - wiem, że słuchasz tego podcastu - pozdrawiam Cię serdecznie  
i bardzo Ci dziękuję za Twoją pracę. Olga spisuje moje podcasty. Nie jest to pierwsza osoba, 
która rozpoczęła spisywanie podcastów. Jest czwartą osobą, która podjęła się tego zadania. 
Absolutnie Olga nie robi tego najtaniej, ale robi to najlepiej ze wszystkich osób, z którymi 
dotychczas miałem okazję współpracować. Ja dzisiaj jestem z Olgi tak zadowolony, że polecam 
ją kolejnym osobom. Wiem już, że Olga właśnie dogaduje się na kolejne zlecenia z moją 
znajomą, która również potrzebowała kogoś do spisywania tekstów z nagranych materiałów 
audio i video. Pokażę Ci, w jaki sposób ten cały proces wyglądał. W jaki sposób Olga do mnie 
trafiła. To nie jest tak, że ja Olgę znalazłem. To ona znalazła mnie! Olga przysłała mi pewnego 
dnia e-mail. Cały przeczytam, a później skomentuję:  !

„Dzień dobry, Michale!  !
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Od czasu do czasu poczytuję sobie Twój blog. Jestem pod wrażeniem tego, co robisz. Z pełną 
odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że wprowadziłeś nową jakość do polskiej, nie tylko 
około finansowej, blogosfery. Chapeau bas za profesjonalne podejście do tematu 
blogowania od samego początku. !
Jeszcze dwa tygodnie temu żyłam w przekonaniu, że na blogu można zarobić tylko  
i wyłącznie umieszczając reklamy i wpisy sponsorowane – patrz inni blogerzy. Nie jestem  
w stanie zweryfikować informacji dotyczących płynących z takiej działalności profitów 
pieniężnych, jednak odnoszę wrażenie, że Ty chcesz iść w nieco innym kierunku, mogę się 
tylko domyślać w jakim. Wiedz jednak, że masz we mnie swojego kibica. Zdaję sobie sprawę 
z tego, że nie porwałbyś się na taki eksperyment bez sporej poduszki finansowej  
w zanadrzu. Jednak to nie zmienia faktu, że chciałam Ci pogratulować odwagi.  !
Pozdrawiam Cię serdecznie,  
Olga  !
PS: W związku z porzuceniem etatu chyba powinieneś zredagować stronę „o mnie”. 
 
PPS: Jeśli potrzebowałbyś kogoś do pomocy np. przy korekcie tekstów, spisywaniu 
podcastów, po prostu napisz.”  !

Tyle. Tylko na końcu Olga zaproponowała swoje usługi, a ja mogę tylko powiedzieć, że cały list 
jest napisany nienagannie, bez błędów, z właściwą interpunkcją. Powiem Wam szczerze, jest to 
po prostu chodząca reklama usług spisywania tekstów. To jest coś, co mnie niesamowicie 
ujęło. Olga nie dość, że - że tak powiem - troszeczkę „pocukrzyła” mi tutaj – za co serdecznie jej 
dziękuję i strasznie się z tego cieszę, to zaproponowała mi również w pierwszym postscriptum, 
co mogę zrobić, żeby mój blog ulepszyć. Wystarczy zmienić stronę „o mnie”, bo jest nieaktualna.  
W drugim postscriptum zaproponowała swoje usługi. Teraz, zastanówcie się nad tym. 
Pomyślcie, ile czasu zajęło Oldze napisanie tego e-maila. 10 minut, powiedzmy. Przysłała mi 
coś, co tak naprawdę, jeżeli spojrzymy na samym końcu, pozwoliło jej uzyskać dodatkowe 
zlecenie. Jestem z jej pracy niesamowicie zadowolony. !
Pomyśl sobie: ile takich e-maili Olga mogłaby wysłać do wszystkich podcasterów w Polsce? 
Zastanów się, czy Olga mogłaby w ten sposób zbudować całkiem solidny biznes na boku. 
Dzisiaj Olga zarabia u mnie, powiedzmy, kilkadziesiąt złotych miesięcznie. Jeżeli podcasty będą 
wychodziły regularnie, będzie to kwota trzycyfrowa. Jeżeli by miała pięciu, dziesięciu, 
dwudziestu takich klientów jak ja, to mogłoby się okazać, że naprawdę niezłe pieniądze 
zarabia, poświęcając dosłownie wieczorne godziny na to, żeby podcasty spisywać. To jest 
bardzo pozytywny przykład na to, że pracy można aktywnie poszukiwać. !
Teraz pokażę Ci również drugi przykład tego, że pieniądze leżą na ulicy. Przeczytam Ci 
komentarz Pauliny zamieszczony pod poprzednim odcinkiem podcastu:  !

„Cześć Michale, !
Mój pomysł powstał, gdy musiałam pozbyć się trzech 17″ felg aluminiowych z piwnicy. 
Początkowo próbowałam sprzedać je na Allegro, ale nikt nie był nimi zainteresowany, nawet 
gdy obniżyłam cenę początkową do 10 zł/sztukę. Okazało się, że najlepiej jest zawieźć je do 
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skupu złomu, gdzie kilogram aluminium z felg kosztuje około 4,50 zł (w Warszawie). Felgi 
ważą 10-15 kg sztuka, a więc wychodzi całkiem spora kwota. !
Na Allegro (pewnie na innych portalach ogłoszeniowych też) jest całkiem sporo ofert 
sprzedaży felg z niskimi cenami początkowymi, np. od 1 zł, bez ceny minimalnej, w których 
nikt nie licytuje (wystarczy spojrzeć do archiwum). Można skupować felgi, po czym oddawać 
je na złom zarabiając na tym. To takie trochę zbieranie puszek - tylko w XXI wieku. !
Wyszukiwać oferty na Allegro (ograniczone, np. tylko do naszego miasta, z odbiorem 
osobistym), potem w jeden dzień odbierać cały złom i zawozić do punktu skupu. !
Być może na podobnej zasadzie można by skupować też inne rzeczy. Trzeba tylko zrobić to 
w sposób zdyscyplinowany i nie tracić czasu na ustawiczne przeglądanie tych samych ofert.”  !

Paulino, dzięki Ci wielkie za ten komentarz! Z przyjemnością informuję Cię, że właśnie 
wygrałaś konkurs na najlepszy komentarz w kontekście tematu pracy dodatkowej. W nagrodę 
otrzymujesz ode mnie książkę Tima Ferrissa „4-godzinny tydzień pracy”. !
Zastanówcie się nad tym. Zobaczcie - bardzo prosty sposób: za jedną felgę można otrzymać 45 
do 60 złotych, powiedzmy. Coś, co komuś nie jest potrzebne, wystawia za grosze. Jeżeli mamy 
tylko auto, bo felgi są ciężkie, wystarczy podjechać, zabrać, odliczyć sobie koszty paliwa  
i całkiem niezły przychód wygenerować, sprzedając aluminium do punktu skupu. Da się? No, 
da się. Szczerze mówiąc, liczę na to, że podsuniecie mi kolejne takie pomysły.  !
Teraz przejdę już do przedostatniej części podcastu. Podam Wam przykłady prac dodatkowych, 
które przyszły mi do głowy, kiedy przygotowywałem się do nagrania tego odcinka podcastu. 
Pomijam tutaj wszystkie programy MLM czy oczywiste programy sprzedaży sieciowej – typu 
Oriflame i Avon. Przedstawiam te zajęcia, które można wykonywać po godzinach, które można 
potraktować jako pracę dodatkową i stopniowo poszerzać zakres ich wykonywania, jeżeli 
uznamy, że rzeczywiście warto.  !
Pogrupowałem te zajęcia w kilka grup tematycznych – w zależności od tego, czy wymagają 
one jakiś dodatkowych umiejętności, czy nie. Część takich zajęć dodatkowych przygotowałem 
pod kątem Pań, bo nie sądzę, żeby Panowie byli zainteresowani ich wykonaniem. Z kolei, może 
się okazać, że któraś z Pań słuchających tego podcastu, będzie tym zainteresowana. A więc lecę 
po kolei: !
Pierwszy taki sposób na dodatkowe zarobki to jest na pewno udzielanie korepetycji. Jeżeli 
zastanawiacie się nad tym, czy to jest trudne, łatwe, czy trzeba posiadać kompetencje – 
oczywiście, w niektórych obszarach typu nauka języka, nauka tańca – trzeba posiadać pewne 
umiejętności, jest to niezbędne. Są też takie obszary, które absolutnie nie wymagają niczego 
więcej, niż umiemy. Jeden taki przykład – nauka obsługi komputera i Internetu, którą będziemy 
świadczyć dla starszych osób. Takie “korki” z komputera. Teoretycznie, każdy z Was jest w stanie 
to robić. To jest kwestia tego, żebyście tylko chcieli znaleźć klientów i zaoferować im swoje 
usługi. !
Inny sposób zarabiania po godzinach to są prace dorywcze. To jest chociażby zatrudnienie  
w Agencji Pracy Tymczasowej. Praca w weekendy na kasie, w markecie, praca w McDonald’zie, 
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praco jako kelner czy kelnerka, jako barman w restauracji. Barman, powiedzmy, wymaga już 
pewnych umiejętności, ale pozostałe zajęcia są zajęciami, które może robić każdy. Oczywiście, 
pod warunkiem, że jest w stanie zaakceptować pewne niskie wynagrodzenie za te prace  
i rzeczywiście będzie chciał przehandlować swój czas za pieniądze.  !
Są też zajęcia związane z pasjami czy pracami wymagającymi pewnych umiejętności. Możecie 
być, np. przewodnikiem po swoim mieście czy regionie. Jeżeli lubicie fotografować, to możecie 
zajmować się fotografią – portretami rodzinnymi, ślubnymi i tak dalej. To wszystko pomoże 
Wam ćwiczyć warsztat. To wszystko Wam pomoże Wam zdobyć również referencje, które 
pomogą Wam w zdobywaniu kolejnych klientów.  !
Ja, na przykład, zastanawiałem się nad takim obszarem, który się nazwa projektowanie układu 
mieszkań. Jest niby wielu architektów, ale jak przyjdzie co do czego, to taki projektant czy 
architekt bardzo słabo słucha klientów - tak mi się przynajmniej zdarzało. Chętniej 
implementuje własne, kreatywne pomysły, które niekiedy nie mają za wiele wspólnego  
z użytecznością - przynajmniej ja miałem takie doświadczenia. Jeśli ktoś sprawnie posługuje 
się komputerem, to może skorzystać z programu, który się nazywa SketchUp. Ja w nim 
projektowałem swoje mieszkania. Raz, dwa, trzy można wykonać prosty, funkcjonalny, fajny 
projekt. Oczywiście, o ile wcześniej zdobędzie się pewne podstawy dotyczące tego, jak 
aranżuje się powierzchnię w mieszkaniu.  !
Inny sposób to jest przygotowywanie pewnych rękodzieł i wystawianie ich na Allegro – różne 
robótki ręczne i koraliki. Tu Panie wiedzą pewnie więcej niż ja. Tu mam taką wskazówkę: jest 
bardzo dużo filmów, chociażby na YouTube, które pozwalają tą umiejętności opanować. Jeżeli 
kogoś to kręci, rajcuje, to może spróbować w ramach swojego hobby przygotowywać takie 
rękodzieła i wystawiać je na sprzedaż. !
Inną umiejętnością i pracą, jest po prostu bycie telemarketerem, który ma możliwość pracy 
niekoniecznie w pełnym wymiarze etatu. Tą pracę można również wykonywać z domu, 
przeprowadzać pewne badania itp. Nie jest to praca wdzięczna, ale z drugiej strony jest to 
praca, która doskonale pozwala nam przełamać swoje lęki przy podniesieniu słuchawki  
i rozmawianiu z nieznaną nam osobą. Również rozwinąć takie zdolności komunikacyjne,  
co doskonale nam się może przydać w innych zajęciach.  !
Prace dla Pań, ale niekoniecznie: instruktor jogi, pilates, fitness, bycie osobą, która zajmuje się 
dziećmi – nianią, bycie wizażystką, fryzjerką – tu już pewne kompetencje są wymagane, ale 
różnie z tym bywa w praktyce. Nie wiem, jak to się fachowo nazywa… malowanie paznokci. 
Moja żona ma znajomą, która zajmuje się wyłącznie tym. Początkowo było to jej hobby, teraz 
jest to jej podstawowa praca, zajmuje się wyłącznie tym. Jeździ do klientek i niesamowite 
rzeczy na paznokciach wyprawia.  !
Możecie teraz powiedzieć, że wszystkie te rzeczy, które dotychczas wymieniałem, to są takie 
zajęcia, które wymagają posiadania pewnych umiejętności. Owszem, trzeba je zdobyć, ale jest 
naprawdę masa zajęć, które absolutnie żadnych umiejętności nie wymagają, bądź te 
umiejętności posiada każdy z nas albo może łatwo posiąść.  !
Pierwsza rzecz: wyprowadzanie psów,  o którym już wspomniałem. Na dużych osiedlach  
w Warszawie, gdzie ludzie pracują i późno wracają – można zaoferować taką usługę, że 
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będziemy wyprowadzać psa właścicieli. Kolejna rzecz, zanoszenie przedmiotów do punktów 
skupu – plastiku, papieru, metali, elektrośmieci. To jest to, co robi Paulina, ale to może robić 
każdy z nas. O ile oczywiście będzie chciał, bo to nie są jakieś duże pieniądze.  Jeżeli jesteśmy 
w sytuacji podbramkowej, to każdy grosz się liczy.  !
Inne pomysły: robienie zakupów dla starszych osób, albo jeszcze lepsze - w nowych blokach 
wynoszenie śmieci do śmietnika. Często jest tak, że śmietnik jest jednym miejscu w budynku,  
a budynek jest olbrzymi. Nikomu się tych śmieci nie chce wieczorem wynosić. One zostają na 
noc i rano się je wynosi. Jest to OK, jest jakaś szansa rynkowa, nazwijmy to, jeżeli by 
zaoferować, np. wynoszenie śmieci do śmietnika za jeden złoty. Codziennie wieczorem, między 
21:00 a 21:30 obchodzimy wszystkie lokale, które są tym zainteresowane, odbieramy śmieci  
i wynosimy je do śmietnika. Oczywiście, trzeba się dużo nabiegać, ale jeżeli blok ma, np. 150 
mieszkań, zostawimy karteczki, zrobimy dobry marketing, poinformujemy o tym, że takie śmieci 
będziemy odbierali i, np. jedna trzecia mieszańców się zgodzi (“co to jest złotówka”), to już 
masz dziennie 50 złotych za to, że wyniosłeś śmieci. Oczywiście, pewnie jest to z godzina 
roboty, ale 50 złotych “wpadło”. Jeżeli by się dobrze nad tym zastanowić, to można wprowadzić 
jakieś promocje. Jeżeli ktoś kogoś poleci, to stawka może spadać. Jeżeli tych śmieci jest więcej, 
to stawka może być wyższa.  !
Inna usługa – czyszczenie komputerów. Przychodzę do Ciebie do domu i czyszczę Ci komputer. 
Otworzę, być może przedmucham, wyczyszczę i wychodzę. Jakieś grosze za to wezmę. 
Oczywiście, podaję takie przykłady banalnie proste, teoretycznie, ale sądzę, że z takiej usługi 
można zrobić coś, co daje jakieś pieniądze.  !
Sprzątanie mieszkań, sprzątanie biur. Można się przejść po lokalach usługowych w okolicy, 
popytać jak sytuacja wygląda. Mycie okien w sezonie wiosennym, przed świętami, to również 
jest jakaś szansa. Są również takie zajęcia okresowe, dodatkowe, tylko trzeba się za nimi 
zakręcić, np. przeprowadzanie inwentaryzacji w sklepach. Z tego, co wiem, od 8 do 10 złotych 
za godzinę za taką pracę może wpaść. Chyba nie powiecie mi, że te zajęcia wymagają jakichś 
szczególnych kompetencji? !
Są też prace kreatywne. Można być freelancerem czyli taką osobą, która pisze teksty i pobiera 
za to wynagrodzenie – teksty czy to do gazet, czy to serwisów internetowych, czy to na blogi. 
Takim osobom, które posiadają umiejętność pisania w języku angielskim, w ogóle jest dużo, 
dużo łatwiej, bo rynek mają dużo, dużo większy. Oczywiście, konkurencja też jest większa, ale 
warto próbować. Jeżeli ktoś chce być takim freelancerem, to mogę polecić dwie strony 
internetowe, które śledzę. Jedna nazywa się – beafreelancerblogger.com i jest to strona 
prowadzona przez taką Panią, która się nazywa Sophie Lizard. Sophie u siebie udostępnia,  
za rejestrację na jej newsletter, listę ponad 50 anglojęzycznych blogów, która płacą konkretne 
kwoty za pisanie na nie tekstów. Drugą osobą, którą serdecznie polecam, jest Tom Ewer, który 
prowadzi blog leavingworkbehind.com. Oczywiście, wszystkie te adresy WWW zamieszczę  
w notatkach pod tym odcinkiem podcastu. One będą dostępne pod adresem 
jakoszczedzacpieniadze.pl/011. Wrócę do Toma jeszcze, Tom to jest brytyjski bloger z kolei, 
który opublikował taki przewodnik „Successful Freelance Writing Online”, który również 
traktuje o tym, jak zarabiać na pisaniu tekstów na blogi. On zarabia kilka tysięcy dolarów 
miesięcznie z takiego pisania tekstów i żyje tylko z tego,.  !
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Wcześniej wspominałem Wam też o tym, że własny blog to może być coś takiego, co pomaga 
nam promować nasze kompetencje w obszarze tej pracy dodatkowej, ale własny blog może 
być też źródłem pewnym przychodów. Oczywiście, tu bardzo dużo uzależnione jest od tego, jak 
bardzo duża liczba czytelników nas czyta. Jak widać na moim przykładzie, da się. Da się dojść 
“od zera do bohatera” w ciągu roku. Można, np. założyć blog, który promuje oferty banków, 
porównuje je i w ten sposób można uzyskiwać przychody z programów partnerskich. Czyli za 
to, że polecamy usługi konkretnej firmy i przyprowadzamy do tej firmy klienta, możemy 
otrzymywać prowizję. Ja to również robię na moim blogu, robię to w sposób mało inwazyjny. 
Staram się rzetelnie przedstawiać propozycje różnych banków, a jeżeli ktoś z Was klika w te 
linki, założy nowe konto w banku, to zawsze parę groszy dla mnie wpadnie, za co jest Wam 
niesamowicie i autentycznie wdzięczny.  Nie chodzi o same pieniądze, ale o fakt, że wspieracie 
moje działania w ten sposób i wiedzcie, że doceniam to niesamowicie. To nie ogranicza się 
tylko do programów finansowych. Jest bardzo dużo takich programów afiliacyjnych, które 
polegają na promowaniu księgarni, sklepów internetowych w bardzo różnych obszarach. Jeżeli 
już piszecie na jakiś konkretny temat, warto poszukać takich programów partnerskich, które do 
tego tematu pasują i które pozwolą Wam jakieś dodatkowe pieniądze zarobić. Myślę, że na 
temat programów afiliacyjnych nagram kiedyś oddzielny odcinek podcastu.  !
Jest jeszcze taki scenariusz, że jeżeli posiadacie jakąś wiedzę ekspercką w danym obszarze, to 
możecie tą widzę ekspercką również sprzedawać. Możecie świadczyć usługi szkoleniowe, 
możecie udzielać indywidualnych konsultacji, za które pobieracie wynagrodzenie. Możecie 
również napisać książkę. Coś co dodatkowo pozwoli Wam zbudować Waszą pozycję jako 
eksperta. Może na książce nie zarobicie, bo w Polsce bardzo trudno jest teraz zarobić na 
książkach, ale książka na pewno będzie czymś takim, co powoli Wam uzyskać status osoby, 
która jest ekspertem w danym temacie. Rozwiązać taki “problem jajka i kury”: Kto jest 
ekspertem? Ten, kto napisał książkę. A kto pisze książki? Książki piszą eksperci. Teraz nie 
chciałbym, żebyście myśleli, że to musi być wiedza niesamowicie ekspercka. Zobaczcie: są 
osoby, które grają w jakąś konkretną grę, może Ty nawet grasz w jakąś konkretną grę. Uważasz, 
że jesteś w tej grze dobry albo uważasz, że posiadasz jakąś wiedzę, którą potrafisz opakować  
i udostępnić innym? Możesz stworzyć przewodnik po tej grze, możesz zarobić na tym, że go 
udostępnisz, albo na tym, że zostaniesz przez kogoś zauważonym. Udostępniasz taki 
przewodnik bezpłatnie, ale być może zgłosi się do Ciebie, prędzej czy później, ktoś, kto będzie 
zainteresowany szerszą współpracą z Tobą jako osobą, która potrafi swoją wiedzę przekazywać 
w uporządkowany sposób.  !
Na koniec dam Wam jeszcze taki bonus – warto się zastanawiać! Jeżeli myślicie o tym, żeby 
komuś pomóc i na kimś zarobić, to warto się zastanawiać, co możecie mu zaproponować. 
Powiem z perspektywy blogera w tej chwili: co jest moim podstawowym problemem dzisiaj? 
Moim podstawowym problem jest to, że bardzo dużo czasu poświęcam na czynności, które nie 
są stricte związane z pisaniem tekstów na blog. Nawet ten podcast – ja mogę go nagrać i to 
jest OK. Ale są jeszcze dodatkowe czynności: montaż podcastu, za chwilę video, spisywanie 
tekstów, takie wąskie specjalizacje jak, np. promowanie blogów w serwisach 
społecznościowych – social media, publikacja samych wpisów w ramach platformy WordPress 
czy korekta tekstów, czy w ogóle takie funkcje asystenckie dla blogerów. Jak myślicie, ile  
w Polsce jest blogerów, którzy mają większy lub mniejszy problem z tym całym procesem  
i pewnie za drobną opłatą skorzystaliby z pomocy? Już robiłem takie rozpoznanie. Powiem tak, 
spośród osób, które osobiście znam, 4 blogerów powiedziało mi, że bardzo chętnie zapłacą 
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jakieś pieniądze za to, żeby im część pracy z głowy zdjąć. Ta praca wcale nie jest związana  
z pisaniem artykułów na bloga. !
Znowu się rozgadałem. Mam nadzieję, że jest to dla Was interesujące. !
Przejdę do pytań, które zadali Czytelnicy bloga. Pierwsze pytanie zadał mi Darek: !
„Witaj, Michale! Z tej strony Darek. Domowymi oszczędnościami zajmuję się od około trzech lat. 
Regularnie prowadziłem przychody i rozchody, ale okazało się to niewystarczające, dlatego od 
dwóch miesięcy wdrażam metodą budżetowania „YNAB”. Dzięki temu zauważyłem, że wydatki 
niebezpiecznie zbliżają się do granicy wpływów, a wręcz zaczynają tę granicę powoli przekraczać. 
Chwilowo nie mam możliwości ograniczenia wydatków, więc zaczynam się rozglądać za 
dodatkowym dochodem. Wstępnie zacząłem robić nadgodziny, ale widzę, że to może być jeszcze za 
mało. Tutaj moje pytanie – jak zmotywować się na pozaetatowe zarabianie, jak po 10-11 godzinach 
wyczerpującej pracy umysłowej jako programista, wracam do domu i jedyne czego chcę, to 
przesiedzieć resztę wieczoru na bezmyślnym wpatrywaniu się w ekran monitora? Dzięki wielkie, 
pozdrawiam, od usłyszenia, cześć!”  !
Dzięki, Darek, za to pytanie. Myślę, że to jest problem, z których styka się autentycznie każdy  
z nas. Ja polecam Ci w szczególności 10-ty odcinek podcastu, który był poświęcony 
produktywności i temu, jak się motywować do podejmowania dodatkowych wyzwań, jak  
i realizacji tych podstawowych. Tak jak wtedy mówiłem, według mnie takim pierwszym  
i najważniejszym punktem jest uczciwe odpowiedzenie sobie na pytanie „dlaczego?”, „dlaczego 
coś robisz?”, „jaki masz cel?”. Oczywiście, za tym celem muszą iść konkretne działania, które 
zaplanujesz i które będziesz wykonywał. Ja tylko mogę Ci doradzić, że jeżeli jesteś zmęczony 
wieczorem, to być może zamiast siedzieć bezproduktywnie przed monitorem, warto pójść 
wcześniej spać, wstać wcześniej rano i poświęcić, powiedzmy półtorej godziny przed pójściem 
do pracy na to, żeby realizować jakieś dodatkowe zadania czy pracę właśnie pozaetatową. 
Uważam, że masz absolutnie świetny fach w ręku i warto, żebyś z niego korzystał. Akurat przed 
programistami stoją świetne perspektywy na to, chociażby, żeby gdzieś na boku rozwinąć 
własny biznes. Ja Ci bardzo polecam taką znakomitą książkę, która się nazywa „Lean Startup”. 
To jest książka Erica Ries’a, która mówi o tym, w jaki sposób weryfikować te swoje pomysły  
na różne przedsięwzięcia, zanim jeszcze zabierzesz się za wykonywanie konkretnego 
programu czy systemu informatycznego. Zdecydowanie polecam.  !
Teraz oddam głos Jakubowi, który ma dla nas sugestię: !
„Część, nazywam się Jakub Zarazik. Obecnie nie prowadzę bloga, ale chciałem Wam przekazać moją 
sugestię dotyczącą pytania konkursowego. Uważam, że dodatkowy zarobek uzyskiwany kosztem 
nas, naszego dnia pracy, relatywnie nam się nie opłaca. Wynika to z faktu, że negatywne skutki 
zdrowotne wywołane ze stresu, przemęczenia, bądź też niedostatku snu, w długofalowej 
perspektywie pociągną za sobą zwiększone nakłady finansowe na opiekę medyczną, a zaniedbanie 
naszego życia towarzyskiego i rodziny odbije się na naszej kondycji psychicznej. Prosty wniosek 
płynący z tego – lepiej krócej pracować, by mieć więcej czasu, by cieszyć się życiem. Dzięki, 
pozdrawiam.” !
Dzięki, Kubo. Ja co do zasady się z Tobą zgadzam. Za z natury jestem naprawdę leniem, ale 
patrzę też na to z drugiej strony. Różne są motywacje osób i w różnych sytuacjach znajdują się 
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osoby, które podejmują się pracy dodatkowej. Niektórzy traktują to jako coś, co dodatkowo ich 
rozwija, a niektórzy po prostu muszą pracować dodatkowo, żeby pokryć swoje zobowiązania  
i móc utrzymywać rodzinę. Oczywiście, zgadzam się, że praca dodatkowa nie powinna się 
absolutnie odbijać na naszych relacjach z najbliższymi, ale z drugiej strony czasami po prostu 
nie ma wyjścia. Są też takie osoby, które po prostu nie lubią swojej pracy etatowej i szukają 
czegoś nowego. Ta praca dodatkowa może dać im taki sposób przejścia od czegoś, czego teraz 
nie lubią, przetestowania rożnych alternatyw i znalezienia czegoś, co będzie im z jednej strony 
pasowało, a z drugiej strony pozwoli im po prostu zarabiać na życie.  !
Kolejne pytanie zadał mi Krzysztof: !
„Część, z tej strony Krzysiek ze strony udanamatematyka.pl. Moje pytanie będzie dotyczyło 
blogowania. Blogowania, jako takiego zajęcia dodatkowego, które ma nam wygenerować jakieś 
zyski. Jak wiemy, jakiś czas temu zrezygnowałeś pracy na etacie i w tym momencie zajmujesz się 
tylko blogiem i sprawami z nim związanymi. Przez większą część historii jakoszczedzacpieniadze.pl 
godziłeś jedno z drugim – cały czas pracowałeś na etacie i prowadziłeś wtedy bloga. Wydaje się, że 
w jakiś sposób udowodniłeś, że możliwe jest prowadzenie profesjonalnego bloga, takiego, który się 
rozwija, zdobywa nowych czytelników, kształci jakąś tam społeczność. Że jest możliwe prowadzenie 
takiego bloga i równoczesna praca pełnowymiarowa na etacie. Ale moje pytanie brzmi – czy 
naprawdę jest to możliwe? Czy to nie jest tak, że praca etatowa w jakimś tam etapie hamuje rozwój 
bloga do tego stopnia, że już niemożliwe będzie bez nie wiadomo jakiego nakładów pracy, 
nieprzespanych nocy, ograniczania kontaktów z rodziną i tak dalej, niemożliwe będzie jego dalsze 
rozwijanie? Czy w pełni profesjonalny blog jest możliwy jako podpięcie pod pracę na etacie? Co na 
ten temat myślisz? Dziękuję.” !
Krzysztof, wielkie dzięki za to pytanie. Nie ma praktycznie tygodnia, żebym nie otrzymał tego 
pytania drogą e-mailową. Odpowiem Wam więc wszystkim równocześnie. !
Prawda jest taka, że tworzenie tego bloga, zresztą już o tym mówiłem wcześniej, wymagało 
strasznie dużo energii z mojej strony. Nie wiem, czy każdy bloger tak ma. Ja, jak już mówiłem, 
poświęcałem strasznie dużo czasu na tworzenie takich a nie innych artykułów. Nie wydaje mi 
się, uczciwie mówiąc, żeby było możliwe równoległe i systematyczne prowadzenie bloga 
takiego jak jakoszczedzacpieniadze.pl długofalowo z połączeniu z pracą na etacie. Można, 
oczywiście, próbować zaczynać prowadzić taki blog w ten sposób. Ja nie przypuszczam, żebym 
posiadał wystarczające pokłady energii, a moja Rodzina pokłady cierpliwości, które 
pozwoliłyby ten projekt ciągnąć, powiedzmy, przez trzy lata równolegle z pracą na etacie. 
Wiedziałem, że robię to w konkretnym celu. Jeżeli moje założenia, które miałem na samym 
początku, się spełnią, to będę próbował profesjonalizować tą działalność. Szczęśliwie, dzięki 
Wam i dzięki mojemu zaangażowaniu, jakoś to się udało. W moim przypadku przyszło to 
kosztem biegania, które odstawiłem na bok. Ten czas, który poświęcałem na bieganie, 
poświęcałem na tworzenie bloga, przynajmniej w tym roku. Teraz już sytuacja wygląda nieco 
inaczej. Jeśli mogę coś doradzić, niech Was mój przykład nie powstrzymuje przed tworzeniem 
blogów. Uważam, że jest to bardzo dobry sposób na promocje własnej osoby, także na rynku 
pracy – zdecydowanie warto to robić. Owszem, wymaga to wyrzeczeń. Owszem, wymaga to 
poświęceń. Nie będę oszukiwał, że jest to lekki kawałek chleba. Każdy bloger pewnie powie 
Wam to samo, że chcąc robić to poważnie, trzeba na to poświęcać czas. Ale warto!  !
Kolejne, trudne pytanie zadał mi Łukasz: 
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!
„Cześć, Michał! Z tej strony Łukasz Bronowicki. Chciałbym Ci zadać pytanie dotyczące dodatkowych 
metod zarabiania poza etatem. Moje pytanie jest następujące: pięć czynników lub kryteriów, które 
są ważne przy wyborze dodatkowego sposobu zarabiania, oraz pięć czynników, których trzeba 
unikać, by wybór metody był jak najbardziej efektywny. Wiem, że trudno jest też dopasować te 
czynniki, ale jakbyś mógł się pokusić o zgeneralizowanie pewnych rzeczy i ze swojego 
doświadczenia, tak jak Ty wybierałeś dla siebie jakieś metody, to czym się kierowałeś?” !
Dzięki,  Łukasz. Przyznam, że zabiłeś mi niezłego ćwieka. Musiałem się głęboko zastanowić nad 
moimi motywacjami. Prawda jest taka, że wiele moich doświadczeń życiowych jest, w pewnym 
sensie, dziełem przeczucia, przypadku. Takiego trochę pójścia na żywioł. Z drugiej strony,  
z mocnym podejrzeniem, że coś z tego kiedyś może być. Myślę, że ważną rzeczą, jeszcze zanim 
przejdę do tych pięciu punktów, jest to, że bez próbowania i popełniania błędów bardzo trudno 
jest poznać siebie. My często mamy tak, przynajmniej ja tak miałem i nadal mam, że w naszych 
głowach są jakieś założenia, które wcale nie muszą być prawdziwe, o których prawdziwości 
przekonujemy się dopiero wtedy, jeżeli za coś rzeczywiście się bierzemy. W tym kontekście 
przypomina mi się też taka historyjka: ktoś kiedyś zapytał „dlaczego tym młodym ludziom udaje 
się tak wiele rzeczy?”. Ktoś odpowiedział „bo nikt im nie powiedział, że się nie da”. Nie wiedzieli, 
że są skazani na porażkę i dlatego osiągają sukces. Nie wszystko da się wykalkulować  
i zaplanować. Po prostu to jest pozytywnym efektem ubocznym tego, że działamy. Nie jesteśmy 
pasywni, tylko jesteśmy aktywni.   !
Teraz tak, odpowiadając na Twoje pytania. Pięć czynników, które są ważne przy wyborze 
dodatkowego sposobu zarabiania. Troszeczkę powiedziałem już na początku podcastu, ale 
tutaj powiem innymi słowami: !
• Pierwsze, myślę, że najważniejsze, to jest odpowiedzieć sobie na pytanie „czego szukasz?”. 

Czy szukasz dodatkowych pieniędzy, czy szukasz, np. dodatkowego doświadczenia, chcesz się 
uczyć? 

• Drugie, wybrać takie zajęcie, które pomoże Ci się rozwijać.  
• Trzecie, wybrać takie zajęcie, które pokaże innym Twoją prawdziwą wartość.  
• W moim przypadku to czwarte kryterium było takie, że staram się, przynajmniej obecnie, 

wybierać takie prace czy takie zadania, w których nie będę sprzedawał mojego czasu za 
pieniądze – chciałbym coś zrobić raz i zarabiać na tym przed dłuższy czas – np. prowadzenie 
bloga jest właśnie tym. Piszę raz artykuł, artykuł “wisi” sobie w Internecie po wsze czasy   
i cały czas ktoś go czyta, a jednocześnie nabijają się reklamy Google i tak dalej, i tak dalej.  

• Piąta wskazówka, myślę, że bardzo ważne jest połączenie pracy dodatkowej z pasją – czyli 
wykonywanie jako pracy dodatkowego czegoś, co kochasz, czegoś, co pozwoli Ci łatwiej 
znaleźć na to czas, bądź wykonywać to z większą radością. Uważam, że nie jest niczym złym 
zarabianie na swojej pasji. Pewnie każdy z nas chciałby robić to, co kocha i z tego żyć, tak?  !

Jeszcze pięć rzeczy, których warto unikać. !
• Na pewno warto unikać przepracowania. 
• Na pewno warto unikać utraty kontaktu z bliskimi. To już się pojawiało nawet w Waszych 

komentarzach. 
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• Na pewno warto unikać pracy z toksycznymi klientami – takimi osobami, na które tracimy 
czas, żeby je dopieścić, a one i tak będą niezadowolone. Wskazana jest asertywność po 
prostu. 

• Czwarta rzecz, ja bym unikał zbyt takiego szybkiego podejścia – czyli zbyt szybkie próby 
wzbogacenia się na tej naszej pracy dodatkowej, a tym bardziej wzbogacania się kosztem 
innych. 

• Piąty, ważny punkt to jest nie spoczywać na laurach. Nawet jeśli osiągniemy już jakiś sukces, 
to starać się przesuwać tą granicę, stawiać sobie nowe cele. Starać się robić jeszcze więcej, 
jeszcze lepiej, za jeszcze wyższe stawki.  !

Na koniec, Łukasz, powiem Ci, że na tyle zmotywowałeś mnie do zastanowienia się nad tymi 
punktami, że zdecydowałem Ci się przyznać drugą nagrodę. Druga książka Tima Ferrissa  
„4-godzinny tydzień pracy” wędruje do Ciebie. Gratuluję i dziękuję, że wszyscy braliście udział 
w tym konkursie. !
Ostatnie pytanie zadał mi Michał: !
„Cześć, Michał! Z tej strony Michał Lip. Śledzę aktualnie wydarzenia mające miejsce na Twojej 
wspaniałej stronie. Postanowiłem wyjść z ukrycia i odezwać się. Szczególnie, że podczas 
komentowania, moje komentarze, jakimś dziwnym trafem, przesyłane są do sekcji „spam”. Dlaczego 
się pytam? Cieszę się jednak, że powiadomiłeś mnie o tym drogą e-mailową, dlatego postanowiłem 
się odwdzięczyć. Wydaję mi się, że taka forma podziękowania będzie Ci odpowiadać. Przejdę do 
tematu: interesującym sposobem na zarabianie dodatkowych pieniędzy jest uczestnictwo w 
programach partnerskich bądź w programie opartym o reklamy kontekstowe od Google – AdSense, 
które również widziałem na Twojej stronie. Czy myślisz, że jest to stabilny przypływ gotówki? Czy 
warto inwestować swój czas, ciężko zarobione pieniądze po to, by generować coraz większy dochód 
tego rodzaju? Czy mógłbyś mi również powiedzieć, w jaki sposób udało Ci się zdobyć w tak krótkim 
okresie czasu kontrakt reklamowy? Niesamowite! Gratuluję Ci sukcesów Michał, które udało Ci się 
do tej pory osiągnąć i głęboko wierzę, że zostaniesz naszym, polskim Patem Flynn’em. Pozdrawiam 
serdecznie.” !
Dzięki wielkie, Michale. Michał jest całkiem optymistycznie nastawiony do rzeczywistości - 
przygotował sobie całkiem niezły skrypt do tego pytania. Odpowiem konkretnie. Pytałeś, czy 
program AdSense i programy afiliacyjne są stabilnym źródłem dochodu. Powiem tak, nie mam 
najzieleńszego pojęcia, czy tak jest. Co miesiąc ruch na blogu mnie wzrasta i co miesiąc 
zarabiam coraz więcej na reklamach Google. Jak zauważyłeś, udaje mi się pozyskać klientów, 
którzy zostają wyłącznym partnerem bloga na dany miesiąc. Szczegóły finansowe będziecie 
mogli zobaczyć już w moim najbliższym raporcie kosztów albo w kolejnym. W kolejnym chyba, 
bo wpłyną one de facto w październiku na moje konto. Od razu Wam powiem, że reklamy 
Google dały mi w ubiegłym miesiącu niecałe 1200 złotych, przychody z programów 
afiliacyjnych, nie pamiętam w tej chwili, ale to jest kilkaset złotych. Jeśli chodzi o kontrakt 
reklamowy z BIK-iem, to jest stawka, która była widoczna na blogu, w zakładce „Współpraca” – 
3200 złotych netto za wyłączność reklamową.  Daje się zarobić na blogu konkretne kwoty.  !
Jeżeli chodzi o przychody ze źródłem afiliacyjnych, to powiem tak, one wahają się z miesiąca 
na miesiąc. Nie traktuję tych przychodów jako coś stałego To jest coś, co uzupełnia inne 
przychody, które mam z bloga. Dopóki te źródła funkcjonują – czyli reklamy Google, inne 
reklamy banerowe, programy afiliacyjne, to mogę się tylko cieszyć, że te pieniądze na moje 
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konto wpływają. Podkreślę jeszcze, że jestem Wam niesamowicie wdzięczny za te przychody 
afiliacyjne. Za to, że klikacie w te moje linki. Żeby Wam pokazać, jaka to jest skala, to powiem 
tylko tak: artykuł dotyczący oferty BZ WBK, który gościł u mnie na blogu, ostatniej 
prawdopodobnie tak atrakcyjnej oferty z moneyback, jaką mamy w tej chwili na rynku, 
wygenerował około 90 wniosków o założenie konta w BZ WBK. Tyle osób zdecydowało się 
założyć konto z mojego polecenia. Za każde takie założone konto otrzymuję 45 złotych 
przychodu od firmy, która obsługuje program partnerski BZ WBK. Krótko mówiąc, pomogliście 
mi zarobić ok. 4 000 złotych w ten sposób. To już są bardzo konkretne kwoty. Ja jestem z nich 
bardzo, bardzo zadowolony i naprawdę niesamowicie Wam wdzięczny, że chcecie się w ten 
sposób rewanżować za to, co robię na blogu. Michale, jeszcze raz dziękuję za to entuzjastyczne 
pytanie. !
Z mojej strony to już chyba wszystkie odpowiedzi na Wasze pytania. Więcej w tym odcinku 
podcastu już chyba nie zmieszczę. Pozwólcie teraz, że to ja zadam Wam pytanie – co Ty myślisz 
o podejmowaniu pracy dodatkowej? Jakie prace dodatkowe wykonywałeś w swoim życiu lub 
jakie prace dodatkowe uważasz, że mógłbyś wykonywać? Aby udzielić komentarzy do tego 
odcinku podcastu, zapraszam Cię bardzo serdecznie do mnie, na bloga – 
jakoszczedzacpieniadze.pl/011. Tam znajdziesz też notatki dotyczące tego odcinka, listę 
wszystkich rzeczy i adresów, o których dzisiaj mówiłem. !
Jeszcze zanim skończymy, to ja mam dwa ogłoszenia. Tym wszystkim, którzy chcieliby się ze 
mną spotkać, przypominam, że już w najbliższy weekend 12-13 października będę na „National 
Achievers Congress”. Jeżeli planujesz tam być i jednocześnie nie dałeś mi o tym wcześniej znać, 
to napisz do mnie koniecznie przez stronę „Kontakt” na blogu lub po prostu e-maila na adres 
michal (małpka) szafranscy.pl. Jakoś spróbujemy się tam zorganizować i spotkać na miejscu. 
Wiem, że trochę Czytelników będzie i już się cieszę na spotkanie z Wami.  !
Drugie ogłoszenie dotyczy następnego odcinka podcastu. Jego tematem przewodnim będzie 
tanie podróżowanie po świecie. Będę podczas tego podcastu gościł Krzysztofa, autora strony 
taniezwiedzanie.com, który pomimo młodego wieku, jak dla mnie przynajmniej, odwiedził już 
kilkadziesiąt krajów i wcale nie wydał na to dużych pieniędzy. Przepytam go z tego, jak on to 
robi, jak znajduje bilety w dobrych cenach, gdzie śpi, jak planuje swoje podróże. !
Jeżeli masz jakiekolwiek pytanie dotyczące taniego podróżowania po świecie, to konieczne 
nam je zadaj. Możesz to uczynić, nagrywając swoje pytanie pod adresem 
jakoszczedzacpieniadze.pl/nagraj. Przy okazji, przypominam, że takie nagranie pytania, to także 
świetny sposób na promocję Twojego bloga. Ja zlinkuję do niego w taki sam sposób, jak 
zrobiłem to w przypadku osób, które zadały pytania w tym odcinku. Tylko mam serdeczną 
prośbę, pamiętaj o tym, żeby na początku nagrania przedstawić się swoim imieniem i podać 
adres swojego bloga czy strony internetowej.  !
Szczęśliwie dobrnęliśmy do końca tego odcinka. Będę Ci niesamowicie wdzięczny, jeżeli 
zdecydujesz się oddać swój głos i ocenić mój podcast w iTunes. Te Wasze oceny bardzo mi 
pomagają w szczególności w utrzymaniu widoczności tego podcastu wysoko w rankingach, 
dzięki czemu te osoby, które jeszcze go nie słyszały, mogą do niego dużo łatwiej dotrzeć – a na 
tym mi bardzo zależy.  !
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Jeśli tylko czujesz, że ten podcast dostarczył Ci wartościowych informacji, które pomogą Ci 
realizować Twoje marzenia i być może znaleźć lepszą pracę, proszę, podziel się nim ze swoimi 
znajomymi. Powiedz im po prostu, żeby weszli na mojego bloga jakoszczedzacpieniadze.pl. !
Dzięki Ci za wspólnie spędzony czas. Już teraz zapraszam Cię do wysłuchania kolejnego 
odcinka. Rób to, co musisz. Nie oglądaj się na innych na swojej drodze do realizacji marzeń. 
Uwierz w to, że inni ludzie potrzebują tego, co możesz im dać. Ja w to uwierzyłem i nie 
wychodzę na tym źle. Trzymam za Ciebie kciuki. Życzę Ci skutecznego przenoszenia swoich 
celów finansowych na wyższy poziom. Trzymaj się. Do usłyszenia!  !!!!!!!!


