
 
 

NIGDY NIE PRACUJESZ ZA DARMO 

 

Dzisiaj chciałbym przedstawić Wam moją ideologię, w którą szczerze wierzę 

i która pozwoliła mi w tym roku zarobić kilkadziesiąt tysięcy złotych, 

poszerzyć swoje horyzonty i prowadzić firmę, która z miesiąca na miesiąc 

przynosi coraz lepsze zyski. Co więcej, w reklamę swoich usług nie 

włożyłem ani złotówki, a kolejni klienci docierają do mnie, bo kiedyś 

zauważyli, że to co robię, robię ze 100% zaangażowaniem. 

Kwestia wartości: 

 w wielu środowiskach praca za darmo nie jest doceniana 

 lepiej mieć pracę, za którą dostaje się byle jakie wynagrodzenie, niż 

pracować za darmo - w takich środowiskach nie myśli się w kategoriach 

rozwoju osobistego 

A praca za darmo ma wiele zalet: 

 Zbierasz doświadczenia - wielu moich znajomych jest już po studiach i 

nie mieli nigdy problemu z tym, żeby znaleźć pracę w niezłych firmach. Inni 

prowadzą swoje firmy, są specjalistami, realizują swoje pasje. Przez to, że 

działali w wolontariacie wyprzedzili innych. Nawet tych, którzy mieli 

dyplomy ze średnią 5.0. 

Pracowałem przy ponad 40 projektach jako wolontariusz. Wiele z nich 

koordynowałem. Jeszcze na studiach znalazłem świetną pracę, a podczas 

rozmowy pytano mnie głównie o doświadczenia z NGO. Teraz prowadzę 

firmę, a swoje projekty opieram o doświadczenia z działalności 

pozarządowej. 

 Poznajesz ludzi - większość moich klientów i partnerów to ludzie, których 

poznałem w wolontariacie. Polecają moje usługi lub razem tworzymy 

projekty, na których normalnie zarabiamy. Organizacje to skupisko 

fantastycznych ludzi pełnych pasji. 

 Robisz to, co lubisz - w NGO nikt nie zmusi Cię do robienia czegoś, czego 

nie chcesz robić. Rozwijasz się więc w wybranym przez siebie kierunku. 

 Szukasz pasji - pracujesz za darmo, więc możesz wypróbować różne 

organizacje. Poznasz tam też ludzi, którzy nauczą Cię nowych rzeczy. 

Prawdopodobieństwo szybkiego odnalezienia tego, co się kocha, wzrasta 

gwałtownie, kiedy działasz w NGO. 



 
 Spełniasz marzenia - zobaczyłem piłkarzy FC Barcelony z odległości kilku 

metrów, a to tylko jedno z marzeń, które zrealizowałem dzięki pracy za 

darmo. 

 Networking - ludzie, których poznałem w wolontariacie byli zaangażowani 

w swoją pracę. Bez problemu polecam ich, gdy ktoś potrzebuje dobrego 

pracownika lub specjalisty. 

Praca za darmo daje Ci różne możliwości: 

 możesz próbować - nawet, jeśli Ci się nie uda, to nie ryzykujesz swoimi 

pieniędzmi. W organizacjach ludzie są wyrozumiali i pomagają w razie 

kłopotów. Dzięki temu można się wiele nauczyć i ponosić porażki, z 

których można się wiele nauczyć 

 nauczy Cię organizacji pracy - jesteś w stanie pogodzić działalność z 

wieloma rzeczami: studiami i pracą. Im więcej robisz, tym więcej masz 

czasu, bo mądrzej nim zarządzasz 

 zaczniesz wcześnie - zdobędzie cenne doświadczenie w młodym wieku. 

To naprawdę ułatwia start w normalnej pracy lub własnej firmie 

Co jeszcze? 

 Bądź cierpliwy. Zwycięstwo trzeba wypracować. Na początku nigdy nie jest 

łatwo. 

 Daj się zapamiętać. Rób wszystko na 100%. Dzięki temu ludzie Cię 

zapamiętają i nie będą bali się polecać Cię innym. 

 Pamiętaj, że KARMA WRACA - pomagaj innym, ale rób to szczerze, bez 

oczekiwań. To do Ciebie wróci. 

 Najlepsze, co możesz zrobić dla innych ludzi, to skupić się na swoim 

rozwoju 
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