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WIRTUALNY ASYSTENT (VA): WSCHODZĄCA KARIERA W EUROPIE 

 

 
Drodzy czytelnicy, 

 

Broszura, którą właśnie czytacie, jest pierwszym rezultatem projektu Erasmus+ "The 

Virtual Assistant's MOOC" (numer projektu 2021-1-FR01-KA220-VET-000033162). 

Celem projektu jest stworzenie zestawu narzędzi do wstępnego i ustawicznego 

kształcenia zawodowego i szkolenia dla osób uczących się, jak pracować jako 

Wirtualny Asystent (dostawca usług cyfrowych), biorąc pod uwagę umiejętności 

cyfrowe i przedsiębiorcze potrzebne na rynku pracy w 21st wieku i sytuacją tego 

zawodu w Europie. Konsorcjum projektu tworzą następujący partnerzy: YuzuPulse 

(Francja), bit Schulungscenter (Austria), Citizens In Power (Cypr), European 

Education and Learning Institute (Grecja), Centrum Edukacyjne EST (Polska), 

Innovación Transferencia y Desarrollo - ITD (Hiszpania) & Logopsycom (Belgia). 

Czas trwania projektu wynosi 24 miesiące (grudzień 2021 - grudzień 2023), a 

poprzez projekt partnerzy starają się zaoferować innowacyjną metodologię, 

narzędzia i strategie rozwoju umiejętności istotnych dla rynku w sektorze usług 

biznesowych, a także wspierać przedsiębiorczość w tej dziedzinie. Wszystkie 

rezultaty projektu zostaną przetłumaczone na 6 języków: angielski, francuski, 

niemiecki, hiszpański, grecki i polski.  

Niniejsza broszura została stworzona z myślą o zapoznaniu czytelników z 

wszechstronnością zawodu Wirtualnego Asystenta i zaoferowaniu większego wglądu 

w aspekty, jakie się z nim wiążą. Zawód Wirtualnego Asystenta wydaje się być coraz 

bardziej popularny z dnia na dzień, zwłaszcza w ostatnich latach. Minusem jest to, 

że większość istniejącego doradztwa nie jest oferowana jako zorganizowane kursy 

lub darmowo. Ponadto, trudno jest ocenić sytuację Wirtualnych Asystentów w 

Europie, ponieważ istniejące statystyki skupiają się głównie na samozatrudnieniu, a 

nie na samym zawodzie Wirtualnego Asystenta.   

 

Niniejsza broszura ma na celu pomóc czytelnikom zrozumieć przydatność i 

możliwości rozwoju tego zawodu. Wbrew powszechnemu przekonaniu, zawód 



 

 

Wirtualnego Asystenta jest dostępnym rodzajem pracy, który nie jest przeznaczony 

wyłącznie dla specjalistów z branży ICT. W tym sensie broszura ma na celu 

pokazanie nowych możliwości kariery i wspieranie przedsiębiorczości w Europie dla 

osób o różnym poziomie wykształcenia i pochodzeniu społecznym. Kolejnym celem 

broszury jest poinformowanie czytelników o rosnącym trendzie Wirtualnych 

Asystentów i przedsiębiorczości w Europie oraz przyczynienie się do edukacji 

cyfrowej obywateli UE, oferując jednocześnie bezpłatne doradztwo dotyczące 

różnych kontekstów pracy w UE. 

Grupą docelową tej publikacji są: 

1. Dostawcy usług cyfrowych, którzy już pracują, są w trakcie szkolenia, lub 

rozważają rozpoczęcie kariery, 

2. Osoby uczące się i szkolące w systemie VET, które są zainteresowane 

umiejętnościami istotnymi dla rynku, 

3. Osoby bezrobotne i pokrzywdzone przez los, 

4. Organizacje VET, 

5. Doradcy ds. zatrudnienia.  

 Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie 

https://virtualassistantmooc.eu/. 

 

https://virtualassistantmooc.eu/


 

 

ROZDZIAŁ 1: KIM JEST WIRTUALNY ASYSTENT? 

 
Opis ogólny 

Wirtualny asystent to osoba, która świadczy usługi wsparcia dla firmy ze zdalnej 

lokalizacji. 

 

Termin "wirtualny asystent" został ukuty na początku lat 90-tych, kiedy firmy zaczęły 

korzystać z technologii, aby umożliwić pracownikom pracę w domu. Internet 

umożliwił ludziom pracę z domu i utrzymywanie komunikacji biurem.  

Wirtualni Asystenci (VA) zapewniają administracyjne, twórcze lub techniczne usługi 

wsparcia dla innych przedsiębiorców. Dzięki postępowi technologicznemu mogą 

wykonywać niemal każde zadanie. Na przykład, nie mogą przynieść rano kawy, ale 

mogą złożyć zamówienie na dostawę posiłku. 

Rozwój profesji zaczął się od urzędników i pracy administracyjnej, ale teraz VA 

mogą specjalizować się w różnych konkretnych zadaniach, twórczych czy 

technicznych, a także w różnych branżach, na przykład, sprzedaży nieruchomości. 

Większość VA pracuje jako podwykonawcy, prowadząc własną firmę w domu lub 

wykonując zlecenia dla firmy usługowej, realizując jedną umowę za drugą.  

 

Sektory działalności i zadania 

Wirtualni asystenci są obecnie aktywni w różnych branżach, w tym w prawie, 

nieruchomościach i technologii informacyjnej. 

 

W ramach tych branż mogą wykonywać zadania nietechniczne, takie jak pomoc 

administracyjna, copywriting, zarządzanie społecznością, zarządzanie wydarzeniami 

(fizycznymi i online), obsługa klienta itp. 

 

Ale mogą też specjalizować się w bardziej technicznych zadaniach, takich jak 



 

 

projektowanie graficzne, edycja wideo i audio, projektowanie i zarządzanie stronami 

internetowymi, zaawansowane treści cyfrowe (Augmented Reality, Virtual Reality, 

interaktywne i 360 wideo, druk rozszerzony, eBooki, chatboty). 

 Oto kilka przykładów, dlaczego i jak VA mogą pomóc w różnych branżach: 

● W nieruchomościach, jeśli pośrednik musi wykonywać wiele zadań wtórnych 

(telefonowanie, rezerwacje, pozyskiwanie klientów...), ogranicza to sprzedaż. 

Delegowanie pewnych zadań do wirtualnych asystentów może przynieść 

niesamowite korzyści. 

● W sektorze IT obciążenie pracowników może być bardzo różne. Wtedy 

całkiem przydatne jest delegowanie części pracy na VA.  

● Ze względu na automatyzację, prawnicy muszą aktualizować swoje 

umiejętności, aby zapewnić płynny przepływ pracy i zadowolenie klienta. 

Spędzają większość swojego czasu na planowaniu spotkań, przygotowywaniu 

dokumentów, transkrypcji prawnych, komunikacji z klientem i zarządzaniu 

bazami danych. VA mogą pomóc w bardziej efektywnej realizacji tych zadań. 

● W finansach i księgowości, wirtualny asystent z odpowiednim zestawem 

umiejętności może z łatwością wykonać najbardziej czasochłonne i żmudne 

zadania online, takie jak księgowość, wprowadzanie danych, zobowiązania i 

należności, przetwarzanie faktur, organizacja dokumentacji, przygotowanie 

raportów. 

● W marketingu również, wiele zadań można zlecić na zewnątrz, takich jak 

organizacja kampanii, projektowanie graficzne, marketing w social mediach, 

optymalizacja wyszukiwarek, projektowanie i prowadzenie strony 

internetowej, tworzenie i realizacja strategii treści, copywriting, badanie rynku, 

marketing poprzez e-mail, a lista jest jeszcze dłuższa! 

Dlaczego wirtualni asystenci są przydatni 

Dość dużo się mówiło o VA przez kilka lat. Ale dlaczego firmy są tak zainteresowane 

zatrudnianiem ich? 

● Lepsze wykorzystanie pracowników firmy 



 

 

Niezależnie od tego, czy chodzi o wysoko wykwalifikowanych i wyspecjalizowanych 

pracowników, czy o samego właściciela firmy, lepiej jest wykorzystać ich czas na 

najbardziej korzystne zadania. Deweloper lub projektant stron internetowych nie 

chce spędzać dużo czasu na zadaniach spoza swojej profesji. 

 

Delegowanie tych zadań do VA może zwiększyć morale i wydajność zespołów. 

Zapobiega to marnowaniu czasu wysoko wykwalifikowanych pracowników na 

zadania niższej rangi. 

● Obniżone koszty 

o Oszczędność kosztów wynagrodzenia 

Pracodawcy płacą wirtualnemu asystentowi tylko za faktycznie przepracowane 

godziny lub za zrealizowany projekt. Nawet jeśli stawki godzinowe VA są zwykle 

wyższe niż pracowników, generują one mniej kosztów ogólnych i opłacanych 

świadczeń, co oznacza, że mogą być bardziej ekonomiczne. 

W zależności od prawa danego kraju, zatrudnianie wirtualnego asystenta może 

oznaczać brak lub mniejszy podatek związany z pracownikami. Oznacza to również 

brak inwestycji w sprzęt i brak wydatków na powierzchnię biurową. 

o Elastyczność zatrudnienia 

Wirtualny asystent freelancer to doskonałe rozwiązanie dla właścicieli małych firm z 

ograniczonymi funduszami, którzy nie chcą inwestować w koszty ogólne 

niezwiązane z produktem lub usługami ich firmy. Możliwe jest wynajęcie VA w 

niepełnym wymiarze godzin, krótkoterminowe lub w oparciu o umowy dotyczące 

konkretnych projektów, na przykład w szczycie sezonu, weekendy, w nocy lub w 

czasie wakacji.  

 

Jest to szczególnie przydatne dla e-commerce lub firm z potrzebą 24-godzinnej 

obsługi klienta. 

o Brak kosztów szkolenia 



 

 

Wirtualny asystent będzie aktualizować swoje umiejętności i wiedzę na własną rękę, 

aby pozostać konkurencyjnym. W rezultacie, ich klienci nie muszą się martwić o 

jakiekolwiek wydatki na szkolenia. 

o Zmniejszenie kosztów wymiany personelu 

Zmiana personelu może wywołać znaczne straty pieniężne dla firm, ponieważ 

podczas gdy pracownik odchodzi, wydajność mocno spada, a rekrutacja nowych 

pracowników jest czasochłonna. Co więcej, nowi pracownicy muszą być 

przeszkoleni, aby mogli się dostosować do nowego miejsca pracy.  

● Możliwe wady zatrudniania Wirtualnych Asystentów 

Oczywiście, mogą być pewne wady zatrudniania VA. Każda firma musi 

indywidualnie określić bilans zalet i wad. 

o Śledzenie godzin pracy 

Ponieważ VA pracują zdalnie, klienci mogą obawiać się, że nie przepracują 

faktycznie deklarowanych godzin. Można wymagać osobistego raportowania, choć 

coraz więcej firm korzysta z oprogramowania do trackingu godzin. Większość 

nowoczesnych narzędzi zarządzania produktywnością proponuje teraz timery do 

śledzenia czasu spędzonego na danym zadaniu. 

o Komunikacja 

Jest to druga strona medalu elastyczności pracy zdalnej: gdy VA pracuje na różnych 

zmianach czasowych lub w innej strefie czasowej, mogą wystąpić pewne 

nieprawidłowości w komunikacji z klientem. Lub VA może być niedostępny, gdy 

klient ma pilne potrzeby.  

o Kwestie sprzętowe 

Problemy sprzętowe po stronie VA są poza kontrolą klienta, co może uniemożliwić 

szybkie rozwiązanie problemów. Może tu wchodzić w grę zepsuty komputer, utrata 



 

 

połączenia z Internetem, lub brak umiejętności posługiwania się nowym 

oprogramowaniem. 

o Podzielona uwaga 

Wirtualni asystenci mogą zazwyczaj mieć kilku klientów, a czasem muszą ustalić 

priorytety jednego zadania nad drugim. Klient nie może być całkowicie pewien, że 

priorytet VA będzie taki sam jak ich.  

 

 



 

 

Dlaczego praca jako VA jest interesująca?  

● Zalety 

o Niezależność 

Jesteś swoim własnym szefem! Organizujesz się jak chcesz, bierzesz dni wolne 

kiedy potrzebujesz. Jeśli jest jakiś rodzaj zadania, którego nie lubisz, możesz 

odmówić pracy, która wymaga jego wykonania. Nie jesteś asystentem na umowie o 

pracę, świadczysz usługi, które sam wybierasz. 

o Praca zdalna 
Można po prostu wstać z łóżka i zacząć pracować. Bez konieczności 

dojeżdżania do pracy. Ale możesz też pracować gdziekolwiek chcesz, 

w kawiarni, w bibliotece, a nawet na zewnątrz, byle tylko mieć laptopa i 

dostęp do internetu. Oszczędzasz na dojazdach, a nawet możesz 

otrzymać wynagrodzenie podczas podróży. 

 

o Wybór klientów i misji 

Istnieje niezliczona ilość usług, które może oferować VA. Trzeba się specjalizować, 

co jest w rzeczywistości zaletą. Możesz zapewnić pakiet usług, który jest 

skoncentrowany i istotny dla klientów, rozwijając swoje umiejętności w tym zakresie. 

VA może skupić się na kilku potrzebnych usługach, które mu odpowiadają. 

o Włączenie 

Ponieważ VA mogą pracować zdalnie, to otwiera możliwości dla osób o ograniczonej 

mobilności, ponieważ nie muszą dojeżdżać. Jest to również przydatne dla rodziców, 

którzy muszą opiekować się dziećmi, ponieważ mogą lepiej dostosować swój 

harmonogram i pozostać w domu. 

o Potencjał zarobkowy 



 

 

VA zazwyczaj nie otrzymują miesięcznej pensji, ich dochód jest bezpośrednio 

związany z zadaniem, które realizują. Z doświadczeniem, większość VA udaje się 

usprawnić swoje usługi, aby wykonać pracę wysokiej jakości, ale bardziej 

efektywnie. W ten sposób wykonują więcej zleceń w krótszym czasie, co przekłada 

się na wyższe zarobki. 

● Wady 

o Praca zdalna 

Tak, praca zdalna jest też czasem wadą. Praca zdalna może być trudna dla 

ekstrawertyków, którzy potrzebują biurowego koleżeństwa. Ale są sposoby, aby 

zrównoważyć ten brak w wolnym czasie, na przykład angażując się w 

stowarzyszenia lub jakąkolwiek działalność, która rozwija twoją sieć społeczną. 

 

Praca w domu może bardzo rozpraszać. Wielu doświadczyło tego w epoce covid: 

towarzystwo rodziny lub przyjaciół w domu podczas pracy jest trudne. Potrzeba 

motywacji, aby oprzeć się tym rozproszeniom. 

 

A wreszcie, łatwiej jest zostawić pracę za sobą, gdy opuszczasz budynek biurowy, 

ale jest to bardziej skomplikowane, gdy to biuro jest twoim domem. Możesz mieć 

myśli w tle o swojej pracy, swoich klientach lub czuć się winnym z powodu zrobienia 

sobie przerwy, gdy nie ma wyraźnego początku i końca dnia pracy. 

 

o Zarządzanie 

VA musi pozyskiwać klientów na własną rękę. Znalezienie pierwszych klientów może 

okazać się trudnym zadaniem na początku, gdy VA nie ma portfolio lub referencji. 

Ciągły pościg za zleceniami może być męczący.  

 

Praca jako freelancer oznacza także wykonywanie zadań związanych z 

zarządzaniem projektami, co zajmuje czas, a naraża firmę na niebezpieczeństwo, 

jeśli zostanie zaniedbane. 



 

 

o Mniejsza stabilność finansowa 

Ponieważ musisz znaleźć swoich klientów i projekty, twoja wypłata nie jest 

gwarantowana. Musisz również wziąć pod uwagę, że w zależności od prawa 

obowiązującego w twoim kraju, możesz nie mieć ubezpieczenia zdrowotnego i 

możesz być zmuszony do płacenia wielu podatków. Ale kiedy już zdobędziesz trwałą 

pulę klientów, wszystko idzie łatwiej, i można zarobić więcej pieniędzy niż na etacie. 

 

 

OBRAZ 1 

Praca w charakterze wirtualnego asystenta (projekt zespołu VAmooc) 

 

 

Jak wygląda życie VA? 

Podsumowujemy tutaj główne punkty wypowiedzi VA o jej codziennym życiu 

zawodowym (A Day in the life of a VA. tiger-recruitment.com). 



 

 

● Początek pracy, przerwy lub koniec 

Możesz przeglądać wiadomości online i media społecznościowe, aby mieć na 

uwadze możliwości i perspektywy biznesowe. Ciesz się również czasem, który 

zaoszczędzisz, nie musząc dojeżdżać do pracy. 

 

Upewnij się, że masz jasny rozdział między życiem domowym i zawodowym. Może 

to być fizyczne oddzielenie stanowiska pracy od miejsc, w których robisz przerwy i 

spożywasz posiłki. 

 

Poranek to dobry czas na sprawdzenie skrzynki odbiorczej. Jeśli są nagłe przypadki, 

które wymagają interwencji tego samego dnia, im szybciej się dowiesz tym lepiej. To 

samo dotyczy wirtualnych spotkań. 

 

Spotkania odbywają się za pośrednictwem aplikacji do wideokonferencji, a 

nowoczesna technologia ułatwia udostępnianie plików, śledzenie rozmów i notatek 

ze spotkań. Interakcja za pośrednictwem połączenia wideo jest również sposobem 

na utrzymanie interakcji międzyludzkich i zmniejszenie samotności. 

 

Planowanie spotkań rano daje czas na realizację pilnych działań w dalszej części 

dnia. Jeśli twoja działalność jest zbliżona do tradycyjnej roli osobistego asystenta, 

działania te mogą być czymś takim jak dokonywanie rezerwacji dla twoich klientów. 

 

Praca wirtualna wymaga efektywnego balansowania i organizowania zadań. Możesz 

wybrać opcję realizacji zadań w porządku chronologicznym, ale warto zachować 

czas na radzenie sobie z nagłymi sytuacjami lub nadać priorytet pracy dla klienta, z 

którym masz silne relacje. Oszacowanie czasu trwania zadania jest czymś, co 

wynika z doświadczenia i pozwala na ustrukturyzowanie dnia. 

● Lunch 

Doceniaj to, że masz swobodę pozostania w domu lub wyjścia na zewnątrz! 

● Popołudnie 



 

 

Można wyznaczyć czas na bardziej specyficzne i angażujące zadania, które 

wykraczają poza rolę standardowego VA jak marketing lub doradztwo biznesowe. 

Niektórzy VA postrzegają relacje z klientami jako partnerstwo i traktować ich firmę 

jak własną. 

 

Czas sprawdzić swoją skrzynkę odbiorczą ponownie, aby zauważyć postępy w 

niektórych tematach i uniknąć kumulacji zadań. Jako wirtualny asystent, możesz 

obsługiwać więcej niż jedną skrzynkę pocztową, więc może to zająć trochę czasu. 

 

Przed końcem dnia dobrze jest pomyśleć i zaplanować zadania na kolejny dzień. 

Wraz z doświadczeniem łatwiej będzie prawidłowo ustalać priorytety. 

 

Dzień pracy kończy się o różnych porach, na przykład później, jeśli musisz 

komunikować się z ludźmi w innych strefach czasowych lub o nietypowych 

godzinach. Możesz też chcieć dokończyć to zadanie ze zbliżającym się terminem lub 

jakieś inne, które pojawiło się w ostatniej chwili. 

● Przed lub po pracy 

Nie zapominaj o tym, aby pozostać aktywnym i towarzyskim, kiedy pracujesz w 

domu, więc angażuj się w sport lub sesje artystyczne, każdą aktywność, którą 

możesz dzielić z innymi ludźmi. 

 
ROZDZIAŁ 2: 

JAKA JEST SYTUACJA WIRTUALNYCH ASYSTENTÓW W UE? 
 

Opis ogólny 
Wirtualni asystenci (VA) są częścią stosunkowo nowego i rozwijającego się rynku w 

całej Europie. Asystenci wirtualni mogą wykonywać różne zadania i przyjmować na 



 

 

siebie obowiązki, takie jak pomoc administracyjna, zarządzanie wydarzeniami, 

obsługa klienta, zarządzanie stronami internetowymi i tworzenie treści, by wymienić 

tylko kilka z nich. Oznacza to, że VA mogą znaleźć możliwości w wielu branżach, w 

tym w branżach bardziej ogólnych i/lub specyficznych. 

Freelancing 
W związku z tym trudno jest uzyskać konkretne dane statystyczne dotyczące liczby 

pracowników wirtualnych w Europie, zwłaszcza że jest to dopiero rozwijająca się 

dziedzina. Mimo to, że VA zaliczają się do freelancerów, istnieją wystarczające 

dowody statystyczne, aby wykazać, że praca w charakterze VA niesie ze sobą 

obiecujące możliwości. 

 

Na przykład w kontekście UE liczba freelancerów wzrosła o 45% od 2000 r. i stanowi 

najszybciej rozwijający się segment rynku pracy UE, podczas gdy w 2018 r. było 

około 11 milionów freelancerów w UE. Zostanie freelancerem VA jest zatem 

wschodzącą formą pracy w kontekście europejskim. 

Pojawiające się możliwości po COVID-19 
Podczas gdy pandemia COVID-19 narzuciła wiele wyzwań, utorowała również drogę 

dla alternatywnych sposobów komunikowania się, uczenia się i pracy, i to głównie za 

pośrednictwem środków wirtualnych. 

 

Na przykład badania wykazały, że pandemia COVID-19 przyspieszyła przyjęcie 

cyfrowych i technologicznych rozwiązań w pracy (Euro Scientist, 2021). Ponadto w 

sprawozdaniu Eurofound (2020) "Living, Working and COVID-19" potwierdzono 

"gwałtowny wzrost telepracy we wszystkich krajach podczas pandemii COVID-19". 

Blisko 40 % pracowników w UE pracowało zdalnie podczas blokady i w ten sposób 

udało im się utrzymać pracę (Eurofound, 2020).  

 

Ponadto według "The Future of Work in Europe" (2020), niedawnego sprawozdania 

McKinsey Global Institute, starzenie się i migracja doprowadziły do spadku liczby 

ludności pracującej o 1,4 % w całej UE od 2011 r. Niemniej jednak, pomimo wyzwań, 

które doprowadziły do spadku liczby ludności pracującej, w tym pandemii COVID-19, 

https://www.euroscientist.com/digital-future-of-work-post-covid19/
https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2020/living-working-and-covid-19
https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/industries/public%20and%20social%20sector/our%20insights/future%20of%20organizations/the%20future%20of%20work%20in%20europe/mgi-the-future-of-work-in-europe-discussion-paper.pdf


 

 

praca jako VA jest sposobem na wypełnienie luki, ponieważ oferuje elastyczny 

sposób pracy.  

Ogólna sytuacja w poszczególnych państwach UE 
Głębsze przeanalizowanie sytuacji VA w konkretnych państwach UE (a mianowicie 

we Francji, na Cyprze, w Grecji, Austrii, Belgii, Hiszpanii i Polsce) pomoże 

określić, jak zapewnić, by istniejący i nowi VA czerpali jak najwięcej korzyści z tej 

ścieżki kariery.  

 

W większości analizowanych państw praca jako VA jest stosunkowo nową i 

wschodzącą rolą i dotyczy to wszystkich analizowanych państw, w których nie 

istnieje żadna konkretna sieć, szkolenie ani konkretna definicja dla VA. Większość 

dostępnych informacji pojawia się zwykle w kontekście freelancingu.  

 

W statystykach Eurostatu dotyczących samozatrudnienia Grecja zaznaczyła się 

najwyżej wśród państw członkowskich UE. Stopa zatrudnienia osób prowadzących 

działalność na własny rachunek w Grecji w 2020 r. stanowiła "ponad jedną czwartą 

(28,0%) całkowitej liczby osób zatrudnionych w Grecji" (Eurostat, 2022). Odsetek 

ten nadal rósł po pandemii w związku z koniecznością pracy zdalnej.  

 

Chociaż VA we Francji i Austrii są również stosunkowo nowym zawodem, te dwa 

kraje wydają się być bardziej zaznajomione z rolą i obowiązkami VA w porównaniu z 

resztą krajów. 

 



 

 

 

W przypadku Austrii zasoby dotyczące VA bardziej odzwierciedlają tę rolę niż 

freelancing w ogóle. Na przykład, po badaniach na temat VA w rejestrach firm 

Austriackiej Izby Handlowej, stwierdzono, że istnieje 18 firm VA oficjalnie 

zarejestrowanych jako przedsiębiorstwa. Najstarsza z nich została zarejestrowana w 

2015 r., a następnie 2-3 rejestracje w latach 2016-2018. Około 4-5 rejestracji miało 

miejsce w 2019 i 2020 roku, co czyni te lata szczytem rejestracji firm VA w Austrii. W 

2021 r. miało miejsce jedno utworzenie spółki. 

 

Wśród 18 zarejestrowanych firm wszytkie to indywidualni przedsiębiorcy, z 

wyjątkiem jednej, która zatrudnia również pracowników. Co warte podkreślenia, 90% 

właścicieli firm VA to kobiety, a 10% to mężczyźni. 

 

Przykład Austrii pozwala na dwie kluczowe interpretacje, o których należy pamiętać: 

1) szczyt zapotrzebowania na VA był w czasie pandemii, oferując profesjonalne 

możliwości wirtualne i 2) jest to obiecująca perspektywa dla kobiet przedsiębiorców.  

 

OBRAZ  SEQ IMAGE \* ARABIC 2 

Stopa samozatrudnienia, 2019 i 2020 r.  

Źródło: Eurostat (kod danych online: lfst_r_lfe2estat (projekt zespołu Vamooc) 



 

 

Praca VA jest czymś nowym i nie jest dobrze znana we Francji. Określa się ten 

zawód czasem jako "asystent freelance", "asystent na odległość", "secrétaire 

indépendant". 47% freelancerów we Francji mieszka w Paryżu. 56% freelancerów 

deklaruje, że zmieniło swoją specjalizację dwa lub więcej razy w ciągu swojej 

kariery. Niektóre z trudności, jakie napotykają to negocjacje z klientami, 

otrzymywanie zapłaty na czas, niestabilność finansowa. 

 

Średnia liczba godzin pracy w tygodniu wynosi 37h. Co więcej, 27% tego czasu 

poświęcone jest na zadania poboczne (księgowość, szkolenie, networking, 

autopromocja). Ponadto, 73% freelancerów deklaruje, że jest zadowolona ze swojej 

sytuacji. VA we Francji są najczęściej zatrudniani przez małe firmy (69%) lub 

średnie (17%). 

 

OBRAZ  SEQ IMAGE \* ARABIC 3 

Wirtualni asystenci we Francji 
Źródło: Dane z Malt, bostońskiej grupy konsultingowej (projekt zespołu Vamooc) 



 

 

Dodatkowo, ze względu na pandemię COVID-19 i wojnę Rosja-Ukraina, francuska 

gospodarka prawdopodobnie będzie miała niższy wzrost w porównaniu z ustalonym 

celem 6%. Z tego powodu firmy niechętnie przyspieszają tradycyjną rekrutację i 

długoterminowe kontrakty. Wielu menedżerów zamiast tego przystąpiło do realizacji 

planów socjalnych, aby jak najbardziej zachować siłę roboczą bez konieczności 

pokazywania akcjonariuszom katastrofalnych wyników, które poderwałyby zaufanie. 

Łatwym wyjściem było zlecanie na zewnątrz pewnych bardzo kosztownych pozycji 

wydatków i rekrutowanie na ich miejsce freelancerów. Stanowiska, na które 

najczęściej kierowane są oferty to reklama, marketing i administracja. Francuskie 

zapotrzebowanie na VA wzrosło o +55% w 2021 roku wg. Upwork. 

 

Obecna sytuacja na rynku w krajach UE  

● Najbardziej pożądane zadania 

Zadania, które są najbardziej pożądane przez VA, są zazwyczaj wspólne we 

wszystkich analizowanych krajach UE (Francja, Cypr, Grecja, Austria, Belgia, 

Hiszpania, Polska). Co ważne, rozpoczęcie pracy jako VA we wszystkich 

wymienionych krajach nie wymaga certyfikacji ani szkoleń. 

 

W Belgii, badania na stronach internetowych dot. cyfrowego freelancingu wykazały 

w sumie 32 wirtualnych asystentów; 28 VA na Upwork.com i 4 VA na Malt.com. VA 

w Belgii pracują głównie w następujących obszarach: tłumaczenia, korekty, 

zarządzanie projektami, wsparcie administracyjne, edycja wideo, marketing w 

mediach społecznościowych, obsługa klienta, tworzenie treści w mediach 

społecznościowych i copywriting.  

 

Kilku VA z Belgii odpowiedziało na pytania dotyczące specyfiki profilu VA. Na 

przykład Trui Calis jest kobietą pracującą w Belgii jako wirtualny asystent w Kimori 

Office Support. Według niej, trzeba mieć duże doświadczenie i / lub dobre 

umiejętności adaptacji i uczenia się. Powinieneś być w stanie pracować po szybkim 

wprowadzeniu. Ponadto mówi, że wiele firm jeszcze nie ufa VA, ale zaczynają 

dostrzegać korzyści.  



 

 

 

Innym przykładem jest Greet Van de Paer. Jest ona wirtualną asystentką od 1,5 

roku. Według niej, aby być dobrym Wirtualnym Asystentem trzeba najpierw mieć 

dużo entuzjazmu, aby rozpocząć własną działalność. Według Greet, dobry kurs 

doradczy dla VA jest bardzo pożądany. Ponadto Greet wie z doświadczenia, że 

termin Wirtualny Asystent nie jest powszechnie znany, a jeśli ten termin się pojawia, 

jest najczęściej uważany na określenie ogólne freelancera, ale VA w jej opinii jest 

kimś więcej, jest prawdziwym ekspertem w konkretnym obszarze, w którym wiele 

firm potrzebuje pomocy. Niemniej jednak, korzyści z VA nie są tak naprawdę znane 

jeszcze w Belgii wśród przedsiębiorców. Wreszcie dodaje, że jako wirtualny 

asystent istnieje wiele możliwości dla osób niepełnosprawnych i osób o 

specyficznych zaburzeniach uczenia się, ponieważ można pracować w 100% z 

domu i specjalizować się w obszarze, w którym dana osoba się wyróżnia. 

 

Po badaniach stron dot. zatrudniania na Cyprze, najbardziej popularne zadania i 

doświadczenie zazwyczaj obejmują obsługę poczty elektronicznej, badania 

internetowe, tłumaczenia, wprowadzanie danych, pisanie treści, obsługa klienta, 

Admin Support, sprzedaż i marketing, zarządzanie mediami społecznościowymi, 

księgowość i copywriting, aby wymienić tylko kilka z najbardziej powszechnych. 

Profile VA w Polsce różnią się, ponieważ pracują oni w wielu różnych obszarach 

biznesowych. Zazwyczaj ich zadania obejmują administrowanie / zarządzanie, 

tworzenie treści, zarządzanie mediami społecznościowymi, badania i obsługę 

klienta. 

 

W Grecji istniejący VA pracują głównie jako zdalni asystenci administracyjni, a 

dokładniej jako sekretarki oraz jako pracownicy call center. Niewielu z nich jest 

zatrudnionych w dziedzinie tworzenia treści i zarządzania nimi. 

 

W przypadku Austrii po przeprowadzeniu badań nad VA w rejestrach 

przedsiębiorstw Austriackiej Izby Handlowej stwierdzono, że oddziały 

zarejestrowanych przedsiębiorstw związanych z VA dzielą się na branże obejmujące 

usługi biurowe (60%), reklamę (30%) i technologie informacyjne (IT) (10%). Są to 

zatem najbardziej pożądane zadania w Austrii.  

 



 

 

W Hiszpanii The National Classification of Economic Activities (CNAE) jest 

systemem numeracji, którego celem jest grupowanie i klasyfikowanie wszystkich 

jednostek produkcyjnych zgodnie z prowadzoną przez nie działalnością 

gospodarczą. Nie ma CNAE związanej z wirtualną pomocą per se, ale niektóre z 

nich sklasyfikowane w ramach "działalności zawodowej, naukowej i technicznej" 

mogą być częściowo związane z możliwą działalnością wirtualnego asystenta. 

Należą do nich: Reklama i badanie rynku, łącznie z zarządzaniem społecznością; 

Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, taka jak specjalistyczna 

działalność projektowa, działalność fotograficzna, działalność związana z 

tłumaczeniami pisemnymi i ustnymi; Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i 

techniczna; Działalność w zakresie usług administracyjnych i wspierających, taka jak 

działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność 

wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej (połączone usługi 

administracyjne, kserowanie, przygotowywanie dokumentów i pozostała 

specjalistyczna działalność biurowa, organizacja zjazdów i targów, działalność 

wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej lub pozostała działalność 

wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej. Nie ma jednak sposobu, aby 

w ramach tych kodów klasyfikacyjnych określić, które usługi są faktycznie 

świadczone przez wirtualnych asystentów, a zatem jak określić ilościowo liczbę 

firm/specjalistów rozwijających ten rodzaj pracy. 

 

We Francji większość zadań wymaganych od VA obejmuje grafikę i projektowanie 

(Grafik, Motion / Sound designer, UX / Web designer, Art director); marketing i 

komunikację (konsultant marketingowy, konsultant analityczny, manager 

społeczności, manager mediów społecznościowych, manager projektów, 

przedstawiciel handlowy) oraz inne funkcje wsparcia (finanse, HR, pomoc prawna, 

zakupy, operacje, zarządzanie, badania i inne profesjonalne działania). 

 

● Średnia płaca w krajach UE 

W większości analizowanych krajów nie ma wiarygodnego źródła informacji o 

wynagrodzeniu VA. Dotyczy to w szczególności Austrii, Belgii, Hiszpanii i Cypru.  

 



 

 

Ponadto w większości przypadków nie ma szczegółowych informacji na temat 

sposobu naliczania wynagrodzenia za usługi, tj. na podstawie godzinowej lub 

zadaniowej. Zasadniczo, wynagrodzenie jest elastyczne i zależy od preferencji VA 

lub firmy, ale również od zadania, biorąc pod uwagę szeroki zakres zadań i wiedzy 

specjalistycznej, które oferują wirtualni asystenci. 

 

W przypadku Grecji nie ma konkretnych informacji na temat wymagań finansowych, 

aby zatrudnić wirtualnego asystenta, zależy to od danej agencji lub indywidualnego 

freelancera. Stwierdzono jednak, że większość agencji VA płaci za wolumen 

wykonanych zadań, a nie za przepracowane godziny.  

 

W Polsce, VA pobierają od około 30 zł (6,5 euro) za godzinę w górę, w zależności 

od zadań, ich wiedzy zawodowej i zapotrzebowania na konkretną pracę. 

 

We Francji, wirtualni asystenci fakturują swoje usługi w zależności od liczby 

przepracowanych godzin. Mogą być fakturowani za godzinę, za cały etat lub za pół 

etatu. Mogą również zdecydować się na miesięczne wynagrodzenie lub pakiet 

roczny.  

● W przypadku stawek godzinowych, wirtualny asystent oferuje swoje usługi 

średnio za 10 euro za godzinę. Odpowiada to w szczególności powszednim 

usługom.  

● Za formułę zleconej pracy w wymiarze od 1 do 2 godzin pracy dziennie, 

asystent proponuje średnio od 45 do 145 euro w każdym miesiącu.  

● W przypadku formuły zleconej pracy w wymiarze pół dnia, wirtualny asystent 

proponuje średnio 500 euro miesięcznie za 75 godzin pracy w ciągu 20 dni.  

● W przypadku rocznej formuły, każdy usługodawca może swobodnie określić 

swoją cenę zgodnie z kalendarzem i przepracowanymi godzinami. 

Podsumowując, jako punkt wyjścia, średnie wynagrodzenie VA w każdym z krajów 

można było obliczyć na podstawie obowiązującej w danym kraju stawki dla 

freelancerów, charakteru zadania i wiedzy zawodowej. 

 

 



 

 

Kwestie prawne 

W kontekście kwestii prawnych dla VA we Francji, status autoprzedsiębiorcy został 

stworzony w celu uproszczenia i ułatwienia rozpoczęcia działalności zawodowej 

przez osoby samozatrudnione. Zostanie VA, zarejestrowanie się i uzyskanie wpisu 

do legalnej praktyki jest szybkie i łatwe. Ponadto, obowiązkowe formalności 

administracyjne można załatwić online: 

 

● Rejestracja: Po jednym do kilku tygodni autoprzedsiębiorca otrzymuje 

świadectwo rejestracji. 

● Kurs przygotowawczy do założenia firmy jest standardowym kursem w całym 

kraju wspierającym nowych przedsiębiorców. Nie jest on obowiązkowy, ale 

może być interesujący dla nowych przedsiębiorców, zwłaszcza gdy ich 

ostatnie doświadczenia edukacyjne sięgają kilkudziesięciu lat lub gdy nie są 

przyzwyczajeni do radzenia sobie z procedurami administracyjnymi. Obejmuje 

tematy przydatne w zarządzaniu i sprawnym prowadzeniu 

mikroprzedsiębiorstwa. Kurs nie jest bezpłatny (cena różni się w zależności 

od osoby prowadzącej) i trwa co najmniej 30 godzin (rozłożonych na 4 do 5 

dni). 

● Niekonieczne, ale jest to dobra praktyka: zgłoszenie się do ubezpieczenia i 

otwarcie rachunku bankowego dla działalności zawodowej. 

 

Do kwestii prawnych, które należy wziąć pod uwagę w Austrii, należy konieczność 

dokonania rejestracji działalności gospodarczej w austriackiej izbie handlowej. W 

odniesieniu do wyżej wymienionych branż (usługi biurowe, reklama, IT) nie ma 

potrzeby uzyskania świadectwa kwalifikacji w celu zarejestrowania działalności 

gospodarczej - obowiązkowe są ubezpieczenia społeczne i płatności VAT (z 

wyjątkami, jeśli sprzedaż nie przekracza określonej kwoty). 

 

Status prawny VA w Belgii i w Hiszpanii to głównie pracownik niezależny, lub 

dodatkowe zajęcie poboczne. 

 



 

 

Z punktu widzenia ram prawnych w Grecji, VA są klasyfikowani w ramach prawa 

samozatrudnienia, co przekłada się na konieczność wypełnienia formalności jako 

właściciel firmy. Oznacza to, że muszą oni płacić składki ubezpieczeniowe w 

wysokości około 136 euro miesięcznie i opłaty księgowe w wysokości około 300 euro 

rocznie. 

 

Podobnie, VA na Cyprze są traktowani jako pracownicy samozatrudnieni. Według 

cypryjskiego przewodnika podatkowego "prowadzenie działalności jako freelancer 

jest mniej kosztowne, ponieważ istnieją zerowe koszty założenia / inkorporacji i nie 

ma wymogu rocznych audytowanych sprawozdań finansowych, jeśli przychody są 

poniżej 70.000 €. Co więcej, pierwsze €19,500 dochodu jest wolne od podatku. 

Stawki podatkowe zaczynają się od 20% i rosną stopniowo do 35% dla dochodów 

powyżej €60,000. Zyski spółek z o.o. są opodatkowane według stawki liniowej 

12,5%" (Advocate Abroad, 2021). 

 

Wnioski 

Istnieje kilka wspólnych cech, które należy wziąć pod uwagę, badając sytuację VA w 

UE. Na przykład, praca jako VA jest stosunkowo nowa we wszystkich europejskich 

krajach konsorcjum VA MOOC, a to głównie dlatego, że pandemia COVID-19 

zakłóciła tradycyjne praktyki pracy i utorowała drogę dla alternatywnych sposobów 

zatrudnienia. Praca w charakterze VA jest zatem elastyczną i obiecującą 

możliwością pracy na najbliższe lata. 

 

Chociaż we wszystkich krajach europejskich VA jest najczęciej postrzegany jako 

freelancer, różne kraje mają różne potrzeby rynkowe i zasady w zakresie 

wynagrodzenia i kwestii prawnych. Niniejszy rozdział zawiera spostrzeżenia 

dotyczące tych różnic w zależności od zasad zatrudnienia obowiązujących w 

poszczególnych krajach.  

 

 



 

 

Strony internetowe do rekrutacji VA 

   

● Upwork.com  

● Codeur.com  

● Malt.fr  

● https://5euros.com/  

● https://www.secretaire-independante.online/  

 

● https://www.tileorganosi.gr/en/services/grammateiaki-upostiriksi   

● https://tilegrammateas.gr/   

● http://www.simpleso.gr/e-gramateas/   

● https://myoffice.gr/tilegrammateia-grammateiaki-ypostiriksi/   

● https://myvirtualassistant.gr/   

● https://www.athenatlg.gr/#page   

 

● https://www.upwork.com/hire/virtual-assistants/cy/   

● https://www.truelancer.com/virtual-assistant-freelancers-in-cyprus   

● https://www.freelancer.com/freelancers/cyprus/virtual-assistant   

 

● https://es.indeed.com/  

● https://www.soyfreelancer.com/freelancers/asistente-virtual/espana  

https://www.upwork.com/
https://www.codeur.com/
http://malt.fr/
https://5euros.com/
https://www.secretaire-independante.online/
https://www.tileorganosi.gr/en/services/grammateiaki-upostiriksi
https://tilegrammateas.gr/
http://www.simpleso.gr/e-gramateas/
https://myoffice.gr/tilegrammateia-grammateiaki-ypostiriksi/
https://myvirtualassistant.gr/
https://www.athenatlg.gr/#page
https://www.upwork.com/hire/virtual-assistants/cy/
https://www.truelancer.com/virtual-assistant-freelancers-in-cyprus
https://www.freelancer.com/freelancers/cyprus/virtual-assistant
https://es.indeed.com/
https://www.soyfreelancer.com/freelancers/asistente-virtual/espana


 

 

● https://es.jooble.org/trabajo-asistente-virtual/Espa%C3%B1a  

● https://www.workana.com/es/jobs?country=ES&language=es&skills=virtual-

assistant  

 

● https://www.fiverr.com 

● https://www.freelancer.com/freelancers/austria/virtual-assistant 

 

● https://www.upwork.com/  

● https://www.fiverr.com  

● https://www.codeur.com/   

● https://emplois.be.indeed.com/  

 

● https://virtualassistantservices.pl/   

● https://wirtualni-asystenci.pl/   

● https://assistly.pl/wirtualna-asystentka/   

● https://www.upwork.com/hire/virtual-assistants/pl/  

● https://www.olx.pl/praca/q-asystent-praca-zdalna/   

● https://remote.com/platform/hire-international-contractors  

 

 

https://es.jooble.org/trabajo-asistente-virtual/Espa%C3%B1a
https://www.workana.com/es/jobs?country=ES&language=es&skills=virtual-assistant
https://www.workana.com/es/jobs?country=ES&language=es&skills=virtual-assistant
https://www.fiverr.com/
https://www.freelancer.com/freelancers/austria/virtual-assistant
https://www.upwork.com/
https://www.fiverr.com/
https://www.codeur.com/
https://emplois.be.indeed.com/
https://virtualassistantservices.pl/
https://wirtualni-asystenci.pl/
https://assistly.pl/wirtualna-asystentka/
https://www.upwork.com/hire/virtual-assistants/pl/
https://www.olx.pl/praca/q-asystent-praca-zdalna/
https://remote.com/platform/hire-international-contractors


 

 

ROZDZIAŁ 3: 
CZEGO POTRZEBUJESZ, ABY BYĆ DOBRYM VA I CZY MASZ 

POTENCJAŁ, ABY STAĆ SIĘ DOBRYM VA? 

 
Wstęp 

Jak opisano w poprzednich rozdziałach, praca jako wirtualny asystent (VA) jest 

jedną z najłatwiejszych opcji pracy w domu. Ten rodzaj zatrudnienia pojawił się 

dzięki internetowi i na całym świecie rośnie zapotrzebowanie na VA.  

  

VA mogą wykonywać wiele różnych zadań, w rzeczywistości, liczba usług, które 

oferują jest nieograniczona, a zależy tylko od wyszkolenia, doświadczenia, 

umiejętności, i oczywiście, od tego, co dana firma lub klient wymagają.  

 

Chociaż początkowo były to głównie funkcje sekretarki / administratora, jednakże 

zakres usług VA wzrastał, co zostało wyjaśnione w poprzednich rozdziałach. 

Ponieważ możliwe funkcje są bardzo szerokie, możemy je powiązać je z 

potencjałem konkretnych umiejętności, jak to wyjaśniamy na kolejnych stronach.  

Czego potrzebujesz, aby być dobrym VA? 

Aby zostać wirtualnym asystentem, nie trzeba mieć żadnego specjalnego 

wykształcenia. Aby jednak odnieść sukces w tworzeniu trwałej współpracy, trzeba 

ciągle się uczyć: od doskonalenia swoich umiejętności po bycie na bieżąco z 

tematami i narzędziami, które są ważne dla przyszłych klientów. 

● Umiejętności techniczne 

Większość pracy VA odbywa się online. W zależności od wybranej dziedziny 

specjalizacji, prawdopodobnie będzie konieczne, aby przejść jakąś formę szkolenia 



 

 

albo poszerzać swoją wiedzę lub nauczyć się podstaw w dziedzinie, w której chcesz 

być ekspertem.   

Takie szkolenie może mieć różne formy:  

o Formalne 

● Gdy uczestniczysz w szkoleniu osobistym lub internetowym prowadzonym 

przez certyfikowaną instytucję. 

o Nieformalne, takie jak: 

● śledzenie mediów społecznościowych eksperta w dziedzinie, w której chcesz 

pracować 

● słuchanie podcastu na ten temat 

● śledzenie kanału na YouTube poświęconego tej tematyce 

● zapisanie się do newsletterów związanych z tematem 

● stworzenie własnej strony internetowej/bloga/konta w mediach 

społecznościowych, gdzie będziesz pisał o temacie i pokazywał swoją wiedzę 

● czytanie książek i czasopism  

● odbycie stażu w celu zdobycia doświadczenia 

● każdy inny sposób, w jaki lubisz zdobywać wiedzę 

● Możesz znaleźć twórców treści, którzy mają swoje sieci społecznościowe, 

strony internetowe lub kanały YouTube w szerokim zakresie tematów i 

języków.  

Nasze badania dotyczące niezbędnych umiejętności technicznych, aby być dobrym 

wirtualnym asystentem, można podsumować w następujący sposób. Bardziej 

szczegółowe informacje można znaleźć w rozdziale 4. 

 

Umiejętności administracyjne, takie jak obsługa klienta, zarządzanie pocztą 

elektroniczną, zarządzanie zadaniami lub projektami, zarządzanie kalendarzem, 

wprowadzanie i przetwarzanie danych, badania online, aktualizowanie blogów lub 

kont w mediach społecznościowych lub organizacja podróży.  

 

Umiejętności kreatywne, takie jak projektowanie graficzne lub branding dla mediów 



 

 

społecznościowych i stron internetowych lub kreatywne pisanie dla blogów, 

automatyzacja poczty elektronicznej, generowanie leadów i media społecznościowe. 

 

Jeśli zdecydowałeś, że chcesz zostać wirtualnym asystentem w dziedzinie 

marketingu cyfrowego, będziesz potrzebował umiejętności w takich obszarach jak:  

● Budowanie lejka sprzedażowego i generowanie leadów 

● Tworzenie i zarządzanie reklamami na Facebooku 

● Prowadzenie strony internetowej na WordPressie, np. jak dodać wpis na 

blogu lub stworzyć landing page 

● Tworzenie treści dostosowanych do SEO 

● Znajomość narzędzi do projektowania graficznego (prostych jak Canva lub 

bardziej profesjonalnych jak Photoshop czy InDesign) 

● Konfigurowanie webinaru 

● Automatyzacja poczty elektronicznej i konfiguracja newslettera 

 



 

 

 

Z pewnością nie trzeba być w pełni kompetentnym we wszystkich tych dziedzinach, 

ale bycie ekspertem w niektórych z nich zwiększy twoje szanse na bycie bardzo 

pożądanym wirtualnym asystentem. 

 

● Umiejętności osobiste 

Bycie dobrym wirtualnym asystentem oznacza ułatwienie życia swojemu klientowi. 

W pewnym sensie jesteś oddelegowany do zajmowania się zadaniami, które 

zostaną ci powierzone. Dlatego wyjątkowe umiejętności komunikacji ustnej i 

pisemnej są bardzo pożądane, ponieważ będziesz musiał regularnie komunikować 

się ze swoimi klientami.  
Oto kilka najbardziej cenionych cech u VA: 

o Niezawodność 

Niezawodność jest koniecznością dla wirtualnego asystenta. Bez względu na to, jak 

wykwalifikowany lub doświadczony jesteś, stracisz klientów, jeśli nie możesz 

dotrzymać uzgodnionych terminów. 

o Dokładność 

Błędy są rzeczą ludzką i będą się zdarzać, ale musisz unikać niepotrzebnych 

błędów, takich jak literówki czy praca w pośpiechu. Jeśli to się zdarzy, zawsze bierz 

odpowiedzialność i zaproponuj rozwiązanie, jeśli to konieczne.  

o Postawa przedsiębiorcza 
Bycie asystentem to pomoc klientowi w osiągnięciu jego celów. Dla ciebie oznacza 

to bycie na bieżąco z najnowszymi wiadomościami związanymi z jego branżą i 

dostarczanie pomysłów na to, jak mogą poprawić swoje usługi. Dodatkowy dochód, 

OBRAZ  SEQ IMAGE \* ARABIC 4 

10 prac, które możesz wykonywać jako wirtualny asystent 

(projekt zespołu Vamooc) 



 

 

który zapewniasz klientowi, może sprawić, że staniesz się nieocenionym członkiem 

jego zespołu. 

 

o Umiejętność pracy wielozadaniowej 

Bycie VA oznacza często pracę dla kilku różnych klientów w tym samym czasie. 

Skuteczna organizacja, dobre zarządzanie czasem i zdolność do utrzymania 

równowagi między pracą a życiem pozwoli ci się nie wypalić.  

o Zarządzanie czasem 

Bycie niezależnym profesjonalistą wymaga umiejętności zarządzania czasem. Kiedy 

zarządzanie czasem wpływa na wyniki klienta, staje się jeszcze ważniejsze, jak to 

jest w przypadku VA. Zarządzanie czasem implikuje zestaw różnych umiejętności, 

takich jak planowanie, zdolność priorytetyzacji, zdolność oceny, ustalanie celów, 

OBRAZ  SEQ IMAGE \* ARABIC 5 

Jako wirtualny asystent powinieneś być (projekt zespołu Vamooc) 



 

 

między innymi.  

 

Jedna z popularnych strategii nazywa się "4 D's zarządzania czasem", która jest 

przydatna do rozeznania, czy zadanie lub projekt jest warte swojego czasu. Polega 

ona na podjęciu szybkiej decyzji, co należy zrobić teraz, albo zrobić to samemu, albo 

oddelegować komuś innemu, co należy zrobić w przyszłości, lub co należy wykreślić 

z listy rzeczy do zrobienia. 

 

4 D to: Do (robić), Defer (odraczać), Delegate (delegować) i Delete (usuwać). 

Umieszczenie zadania lub projektu w jednej z tych kategorii pomoże ci efektywniej 

zarządzać ograniczonym czasem i skupić się na tym, co dla ciebie najważniejsze. 

 

Od czego zacząć?  

Określ swój punkt wyjścia: która rola jest dla mnie wygodna? 

 

Jak widzieliśmy, VA może świadczyć różne usługi. Ogólnie rzecz biorąc, możemy 

zidentyfikować trzy różne role: 

● Administracyjna 

Ludzie przyjmujący tę rolę są zorganizowani, metodyczni i oddani; w tradycyjnym 

świecie pracy ktoś taki byłby doskonałą sekretarkę; uwielbiają pomagać i widzieć, że 

zadania są dobrze wykonane. 

● Twórcza 

Lubią wyrażać swoją kreatywność, wymyślać pomysły, uczyć się pracy z 

oprogramowaniem do edycji obrazu, wideo i audio; pociąga ich estetyka i ogólnie są 

osobami bardzo wizualnymi. 

● Techniczna 



 

 

Są pasjonatami technologii, mają ogromną ciekawość technicznych elementów sieci, 

lubią uczyć się wszystkiego, czego jeszcze nie opanowali, i widzą siebie 

programującego aplikacje i strony internetowe. 

 

Chociaż nie musisz próbować wpasować się w "tę jedną" rolę, prawdopodobnie 

możesz zidentyfikować, z którą czujesz się bardziej komfortowo. Jest to dobry punkt 

wyjścia do określenia, jakiego rodzaju prace możesz zaoferować, a co za tym idzie, 

jakie umiejętności już posiadasz lub musisz poprawić. To tylko sposób na 

rozpoczęcie i określenie możliwości, które mogą być dla ciebie łatwiejsze do 

osiągnięcia. Nie oznacza to w żaden sposób, że należysz tylko do jednej z nich i 

oczywiście możesz zacząć rozwijać inne role uzupełniające na swojej drodze do 

profesjonalizacji. 

 

Określ swoje cele 

● Wybierz specjalizację 

Pierwszym krokiem jest poznanie, co lubisz, a czego nie. Opisane powyżej role są 

podstawowym punktem wyjścia, ale potem możesz pójść dalej: Określ swoje mocne 

i słabe strony, aby wybrać specjalizację, do której masz smykałkę. Chciałbyś być 

wirtualnym asystentem w obsłudze klienta? W takim razie oceń swoje umiejętności 

administracyjne i komunikacyjne. Czy jesteś osobą kreatywną? Określ swoje 

umiejętności w zakresie projektowania graficznego lub edycji wideo.  

 

Określając swoje mocne i słabe strony, będziesz mógł wybrać obszar, w którym 

chcesz pracować jako wirtualny asystent. 

● Jak chcesz pracować? 

Jak powiedzieliśmy wcześniej, chociaż VA jest głównie wolnym zawodem, istnieją 

również firmy zatrudniające VA, więc możesz zostać niezależnym profesjonalistą lub 

pracownikiem. Oczywiście, bycie pracownikiem lub niezależnym profesjonalistą ma 

swoje zalety i wady. Głębsze omówienie tej tematyki znajduje się w rozdziale 4, ale 



 

 

możemy zrobić tutaj szybki przegląd.  

 

Jako pracownik: Nie musisz inwestować ani znajdować własnych klientów. Twoje 

stawki, godziny pracy i sposób pracy będą bardziej ograniczone. Oczywiście, jeśli 

zostaniesz zatrudniony jako freelancer, zostaniesz uznany za samozatrudnionego i 

w wielu przypadkach zostaniesz poproszony o zarejestrowanie się jako freelancer w 

celu wystawienia odpowiednich faktur. Na niektórych stronach internetowych można 

znaleźć okazjonalne oferty pracy dla wirtualnych asystentów, gdzie nie wymaga się 

samozatrudnienia. 

 

Jako niezależny profesjonalista: Jako freelancer będziesz miał łatwiejszy czas na 

planowanie, wybór klientów i ustalanie stawek. Jednak trzeba będzie znaleźć 

klientów i płacić podatki. Rozpoczęcie działalności wirtualnego asystenta jest 

stosunkowo łatwe i nie wymaga dużych inwestycji. Zwykłe rzeczy do rozpoczęcia 

tego biznesu online są tak podstawowe jak komputer, telefon, połączenie z 

internetem i ewentualnie drukarka. 

 

Oprócz tej decyzji, dotyczącej samozatrudnienia lub bycia pracownika, będziesz 

musiał określić sposób, w jaki chciałbyś pracować. Zastanów się, co jest dla ciebie 

ważne, jakie są twoje wartości i jak wyobrażasz sobie swoją rutynę pracy. Zadaj 

sobie pytania takie jak:  

● Chciałbyś być wirtualnym asystentem w niepełnym lub pełnym wymiarze 

godzin?  

● Jak chciałbyś współpracować ze swoimi klientami?  

● Jakie wynagrodzenie chcesz otrzymać za swoje usługi? 

● Ile czasu możesz poświęcić na doskonalenie swoich umiejętności? 

● Czego nie chcesz robić? 

● Jak chciałbyś zorganizować swój dzień? 

 

Identyfikacja potencjalnych klientów  



 

 

Określ, dla kogo będziesz chciał (a także nie chciał) pracować. Twoja specjalizacja i 

umiejętności pomogą ci zidentyfikować potencjalnych klientów w preferowanej przez 

ciebie dziedzinie. 

● Sieć osobista 

Rozpocznij networking i propagowanie swoich usług najpierw w swojej bliskiej sieci. 

Mogą to być członkowie rodziny, przyjaciele lub byli współpracownicy. Będziesz miał 

okazję pracować dla osób, które już znasz i w ten sposób postawisz pierwsze kroki 

w swoim życiu zawodowym jako wirtualny asystent. Dodatkowo możesz stworzyć 

dedykowane grafiki, aby zareklamować swoje usługi na portalach 

społecznościowych, takich jak Facebook (dla rodziny i przyjaciół) i LinkedIn (sieci 

zawodowe). 

● Strony internetowe 

Jeśli nie masz żadnego doświadczenia możesz rozważyć rozpoczęcie od łatwych i 

nisko płatnych misji. Taka taktyka pozwoli ci szybko zbudować doświadczenie i 

stworzyć portfolio, którym będziesz mógł się podzielić z przyszłymi klientami. 

 

Jednym z najskuteczniejszych sposobów na szybkie znalezienie ofert jest 

zarejestrowanie się na platformie, która specjalizuje się w nawiązywaniu kontaktów z 

klientami. 

 

To, co czyni te platformy interesującymi, to fakt, że posiadają one system opinii, 

poprzez który klienci mogą wystawiać noty i komentować usługi świadczone przez 

wirtualnego asystenta. A im więcej pozytywnych recenzji otrzyma użytkownik, tym 

bardziej jego profil jest wyróżniony na platformie. 

Przykład:  

● Upwork.com i Malt.com to największe platformy freelancingu na świecie. 

Oferują wiele ofert pracy dla różnych zadań i dla wszystkich budżetów.  

● 5euros.com: zasada działania tego jest inna, klient zamiast zamieszczać 

ofertę, sprawdza twój profil i zamawia jedną z twoich usług. 

 



 

 

● Załóż bloga 

Ponieważ VA pracuje online, należy mieć obecność online. Potencjalni klienci będą 

prawdopodobnie sprawdzać twoje nazwisko w Google przed rozpoczęciem pracy z 

tobą, więc upewnij się, że ich wyniki wyszukiwania pokażą cię od najlepszej 

profesjonalnej strony.  

Oto kilka pomysłów na to, co można zrobić:  

● Rozpowszechniaj swoją stronę internetową poprzez regularne publikowanie 

treści w jej sekcji blogowej. 

● Stwórz swoją osobistą stronę i dziel się treścią swojego bloga z ludźmi na 

swoich kontach w mediach społecznościowych. 

● Wejdź na specjalistyczne fora, odpowiadaj na pytania i opowiadaj o swoim 

biznesie. 

● Zachowaj e-mail swoich potencjalnych klientów i opracuj własny newsletter, 

aby pozostać blisko swojego rynku docelowego. 

● Uporządkuj wszystkie swoje konta w mediach społecznościowych: Instagram, 

Facebook i Twitter. Dodatkowo zabezpiecz zawartość swoich prywatnych 

kont, aby tylko twoi znajomi widzieli, co zamieszczasz w życiu prywatnym. 

● Zgłoś adres swojej strony do wyszukiwarek i katalogów. 

● Upewnij się, że jesteś wymieniony w regionalnych katalogach biznesowych 

online, które może odwiedzić twój rynek docelowy. 

● Wybierz specjalizację. 

Istnieje wiele grup na Facebooku poświęconych usługom wirtualnego asystenta, 

gdzie możesz zamieścić swoje ogłoszenie i szukać klientów. Ponadto, możesz 

poszerzyć swoje poszukiwania o grupy zorientowane na biznes, gdzie możesz 

odpowiedzieć na niektóre często zadawane pytania i promować się jako ekspert w 

tej dziedzinie. 

● Zbieranie referencji 

Postaw się na chwilę w roli klienta: szukasz wirtualnego asystenta, któremu 

oddelegujesz administracyjne zarządzanie niektórymi zadaniami w twojej firmie. Co 



 

 

jest dla ciebie najważniejsze? Niezawodność: świadomość, że możesz powierzyć te 

zadania komuś, kto wykona pracę perfekcyjnie i na czas. A do tego nic nie jest 

lepsze niż świadectwa innych klientów osobistego wirtualnego asystenta. 

 

Dlatego, gdy zaczynasz, twoim celem jest zdobycie jak największej ilości 

pozytywnych opinii. Za każdym razem, gdy współpracujesz z klientem poproś o 2-3 

zdania opinii i upoważnienie do opublikowania jej w swoich mediach 

społecznościowych. 

 

Im więcej pozytywnych ocen uzyskasz, tym bardziej twój profil będzie promowany. 

W efekcie będziesz miał więcej klientów .... Wirtuozerskie koło, w którym wszystko 

gra na twoją korzyść. 

● Wskazówki dla początkujących 

Poniżej przedstawiamy kilka bardzo praktycznych aspektów, o których należy 

pamiętać, myśląc o zostaniu VA: 

● Wydzielona przestrzeń robocza 

Jako VA będziesz pracować zdalnie, co oznacza, że możesz to zrobić gdziekolwiek 

chcesz. Nawet jeśli jest to całkowicie prawdziwe, to jest wysoce zalecane, aby mieć 

dedykowane miejsce pracy, albo w domu lub z biura lub przestrzeni coworkingowej. 

Oddzielenie życia osobistego i zawodowego jest zawsze dobrą praktyką! 

● Dedykowany czas pracy 

Praca w domu nie oznacza pracy przez cały czas ani o każdej porze. Upewnij się, że 

masz jasno określone ramy czasowe pracy i upewnij się, że twoi klienci mają je 

teraz. Pozwoli to uniknąć telefonów w nieodpowiednich sytuacjach i sprawi, że twoja 

dostępność będzie jasna dla klientów. 

● Elastyczność, nie chaos 



 

 

Praca w elastycznych godzinach może być bardzo wygodna, ale oto kilka 

wskazówek, aby nie pomylić elastycznego z chaotycznym: 

● Kontrola wielozadaniowości 

Jest to coś cenionego w różnych korporacjach, ale może to być bardzo trudne, gdy 

wspierasz wielu klientów. 

 

Skup się na kończeniu tego, co zaczynasz, najlepiej jak potrafisz. Nie wszystkie 

zadania można ukończyć za jednym posiedzeniem, ale oprzyj się chęci pracy nad 

więcej niż jedną rzeczą w tym samym czasie. Szczególnie jeśli jest to dla różnych 

klientów. 

● Zaplanuj swój dzień 

Zaplanuj wszystko co robisz każdego dnia i to nie tylko te oczywiste rzeczy. 

 

Zaplanuj czas na ruch, rozciąganie, pracę nad sobą, pracę nad swoim biznesem itp. 

 

Następnie, zrób wszystko, aby trzymać się swojego harmonogramu. To może 

wymagać praktyki i trochę poprawek, ale możesz rozwinąć ten pomocny nawyk. 

● Praca w partiach 

Zaplanuj pewne dni tygodnia na rozmowy z klientami lub odkryciami. Nie rób ich 

codziennie - to utrudnia skupienie się na zadaniach. 

● Eat the Frog :) 

Wykonuj najgorsze zadania najpierw. Są to zadania, których nie lubisz i wydają się 

być tymi, które przenosisz z dnia na dzień w swoim harmonogramie. 

 

Miej je z głowy od razu i nie pozwól, by blokowały ci umysł. 

● Praca w krótkich seriach 



 

 

To pomoże ci utrzymać koncentrację. Technika Pomodoro to jedna z metod, która 

może ci pomóc. Istnieje wiele wersji tej metody, które ułatwiają trzymanie się jej. 

 

 OBRAZ 6 

Technika Pomodoro. Źródło: https://www.fractuslearning.com (projekt zespołu Vamooc) 

 
 

● Zidentyfikuj godziny z największym poziomem energii 

Określ swoje godziny największej energii, ponieważ są to godziny w ciągu dnia, w 

których wykonujesz swoją najlepszą pracę. 

 

Zachowaj te godziny dla najbardziej wymagających zadań. 

● Proces przerywania pracy 

Stwórz proces powrotu do pracy, gdy zostanie on przerwany. 

 

Na przykład, jeśli mam niespodziewaną przerwę, wykorzystam czas tuż po niej na 

spacer i rozciągnięcie się przed powrotem do pracy. 

● Zarządzaj skrzynką odbiorczą 

Prawdopodobnie pierwszym sposobem na kontakt z tobą będzie poczta. Nie 

zostawiaj cały czas otwartej skrzynki odbiorczej. 



 

 

Zamiast tego zaplanuj czas na sprawdzenie swoich e-maili kilka razy dziennie (2-4 

razy dziennie może być sugestią). Pozwoli to na utrzymanie cię z dala od 

rozproszenia uwagi i przerw. 

 
Profile specjalne 

● Możliwości dla pracowników z niepełnosprawnością fizyczną 

Praca wirtualnego asystenta ma ogromną zaletę dla osób o ograniczonej mobilności, 

ponieważ w zdecydowanej większości przypadków wykonywana jest z domu. W 

rzeczywistości pozwala to na ograniczenie ograniczeń związanych z 

podróżowaniem, a pozwala na przebywanie w znanym i dostosowanym środowisku. 

Elastyczność i nierygorystyczny harmonogram umożliwiają otrzymanie opieki w 

ciągu dnia (w domu lub poza nim). W związku z tym oszczędza czas i upraszcza 

codzienne życie, zmniejszając w wielu sytuacjach zmęczenie.  

 

Ponadto narzędzia cyfrowe wykorzystywane w telepracy mogą ułatwić komunikację 

osobom, które mają problemy ze słuchem lub wzrokiem. Niektóre dostosowane 

akcesoria mogą sprawić, że głos rozmówców będzie bardziej zrozumiały (zdalne 

mikrofony, dostosowane zestawy słuchawkowe do komunikacji, połączenie 

Bluetooth z aparatami słuchowymi itp.)  

● Zgodność ze specyficznymi zaburzeniami uczenia się (SLDs)?  

o Jak to zrobić, żeby działało: 

Nie ma w pełni wiarygodnych szacunków dotyczących liczby osób z zaburzeniami 

uczenia się w Europie, ale uważa się, że łącznie zaburzenia te dotykają w 

mniejszym lub większym stopniu około 10% (dla Francuskiej Federacji Dys -FFDYS) 

lub 12% (według Europejskiego Stowarzyszenia Dysleksji - EDA) osób. To duża 

część rynku pracy. 

 

Trudności w nauce nie oznaczają, że dana osoba nie może mieć udanej kariery i/lub 

satysfakcjonującego życia. Na przykład, zgodnie z badaniem dotyczącym dysleksji 

opublikowanym w 2021 roku, oto zawody, w których wyróżniają się dyslektycy: 



 

 

● ekspert ds. marketingu cyfrowego,  

● programista aplikacji,  

● analityk danych,  

● ekspert ds. cyberbezpieczeństwa,  

● analityk zarządzania. 

Są to prace, które można wykonywać jako wirtualny asystent. 

Ponadto uważa się, że osoby z zaburzeniami uczenia się mają wiele zdolności 

twórczych i stosują strategie obejścia, co czyni je dobrymi w projektowaniu 

graficznym. Jest to świetna umiejętność dla zawodu wirtualnego asystenta.  

 

Jedną z metod adaptacyjnych w szkole dla osób z dysleksją jest wykorzystanie 

narzędzi cyfrowych. Może się to sprawdzić również w życiu zawodowym. Do pomocy 

sobie można wykorzystać na przykład: programy typu voice to text, nagrywanie 

spotkań z klientem w celu zapamiętania zadań, moduły do cięcia wyrazów, syntezę 

głosu, korektory. Ważne jest również dostosowanie ustawień komputera, takich jak 

kolory i czcionki. Większość programów do czytania i pisania ma opcję maskowania 

ekranu, która zabarwia wszystkie aktywne ekrany - od poczty elektronicznej po 

Worda i Excela - na wybrany kolor. 

 

Dobra organizacja i jedna rzecz na raz bez rozpraszania się nie jest łatwa dla nikogo 

z nas, a jednym z największych wyzwań w pracy VA dla osób z SLDs jest 

wielozadaniowość. Mając wiedzę o tym, jak ustawić cele, dzielić je na małe kroki 

prowadzące do ich osiągnięcia, pozwala uniknąć kumulacji zadań. Istnieje wiele 

narzędzi online, takich jak listy zadań i organizery czasu, które mogą pomóc w ciągu 

dnia. 

 

Podsumowując, wiele firm nadal pomija potrzebę dostosowania dyslektycznych 

pracowników w miejscu pracy. Dobrą wiadomością jest to, że VA z zaburzeniami 

uczenia się może swobodnie dostosować sposób pracy do swoich potrzeb. 

 



 

 

ROZDZIAŁ 4: 
RÓŻNE SPOSOBY PRACY JAKO VA 

 

Typowe usługi  

Ludzie zatrudniają asystentów do obsługi wszelkiego rodzaju zadań. Usługi 

wirtualnego asystenta, w szczególności, mogą być kluczowym elementem dla firm i 

osób prywatnych, jeśli chodzi o delegowanie zadań. To mądra decyzja, aby 

zatrudnić wirtualnego asystenta do wielu zadań, czy to tych zwykłych, czy też tych, 

które są bardziej skomplikowane. 

● Zadania administracyjne  

Ten dział dotyczy ogólnych zadań administracyjnych, których mogą podjąć się 

wirtualni asystenci. Dotyczą one głównie utrzymania biura i w zależności od branży i 

wielkości danej firmy, zadania te mogą się różnić. 

o Zarządzanie kontami e-mail 

Zarządzanie e-mail może być jednym z największych pożeraczy czasu dla firm i 

elementem, który rozprasza przepływ pracy. Posiadanie wirtualnego asystenta, który 

zarządza kontami e-mail w skrzynce odbiorczej i wysła wiadomości może 

zaoszczędzić godziny. 

o Zarządzanie kalendarzem 

Wirtualni asystenci dbają o to, aby harmonogram ich klienta był zorganizowany w 

najbardziej efektywny sposób, zgodnie z jego potrzebami i wymaganiami. 

o Fakturowanie, bankowość 

Zarządzanie podstawowymi operacjami bankowymi firmy może obejmować 

sprawdzanie sald kont, płatności rachunków i transferów pieniężnych, uzgadnianie 



 

 

transakcji i utrzymywanie dokumentacji finansowej, a także fakturowanie klientów 

zewnętrznych. 

 

o Obsługa zapytań klientów 

Czy to przez e-mail lub przez telefon, firmy otrzymują liczne zapytania od klientów na 

co dzień. Wirtualny asystent może podjąć się zarządzania przychodzącymi 

zapytaniami klientów w sposób terminowy. 

o Planowanie terminów 

Wirtualny asystent może pomóc w zarządzaniu istniejącymi spotkaniami, tj. 

potwierdzać godziny spotkań, zmieniać terminy lub odwoływać spotkania, ustawiać 

nowe spotkania, a nawet odsiewać potencjalnie niepotrzebne.  

o Zarządzanie rezerwacjami podróży 

OBRAZ  SEQ IMAGE \* ARABIC 7 

Co może robić wirtualny asystent (projekt zespołu Vamooc) 



 

 

Podróżowanie bywa skomplikowane. Wirtualny asystent może badać, planować i 

dokonywać rezerwacji optymalnych tras i cen wycieczek, wraz z zakwaterowaniem i 

różnymi opcjami transferu. 

o Obowiązki związane z prowadzeniem ksiąg rachunkowych i płac 

Firma może zatrudnić niezależnego wirtualnego asystenta w celu zarządzania 

codziennymi finansami. Mogą oni również planować i przetwarzać listę płac 

pracowników. 

o Obsługa klienta 

Wirtualny asystent może zapewnić, że klienci firmy będą mieli jak najlepsze 

doświadczenie przed i po kontaktem z firmą, zbierając informacje zwrotne i 

upewniając się, że dzięki ich usługom, klienci wrócą do firmy. Innym, bardziej 

dogłębnym, aspektem obsługi klienta jest śledzenie powtarzających się klientów i 

ważnych dat, a następnie wysyłanie kartek urodzinowych lub podziękowań. 

o Tworzenie list klientów 

Kuratorstwo list klientów odgrywa ważną rolę dla dobrego samopoczucia firmy i 

wirtualny asystent może pomóc w tym poprzez kompilację list potencjalnych lub 

nowych klientów i / lub aktualizację już istniejących. Może to być prowadzone z 

pomocą narzędzi internetowych. 

o Tworzenie kopii zapasowych w celu zapobiegania utracie danych  

Wirtualni asystenci mogą korzystać z różnych narzędzi zapewniających tworzenie 

kopii zapasowych danych w systemie firmy, które będą wykorzystywane do celów 

odzyskiwania danych w przypadku utraty lub uszkodzenia oryginalnych. 

o Rozmowy kwalifikacyjne/rekrutacja potencjalnych członków zespołu 

Proces rozmowy kwalifikacyjnej jest wieloetapowym procesem zatrudniania nowych 

pracowników i delegowanie tego do wirtualnego asystenta może być bardzo 

pomocne. Proces ten zazwyczaj obejmuje opis stanowiska pracy, zamieszczanie 



 

 

oferty pracy, planowanie rozmów, prowadzenie wstępnych rozmów, prowadzenie 

rozmów osobistych, śledzenie kandydatów i dokonywanie wynajmu. 

o Umieszczenie reklam 

Dbanie o trwałość biznesu może być zadaniem dla wirtualnego asystenta, które 

obejmuje również usługę bycia odpowiedzialnym za badanie optymalnego 

umieszczenia reklam biznesowych i jego realizację, a także odnawianie lub 

anulowanie już istniejących reklam. 

o Zarządzanie projektem 

Wirtualny asystent menedżer projektu bierze na siebie zadanie zarządzania 

częściami projektu, w celu dostarczenia najlepszych wyników. Pracują nad tymi 

częściami projektu, które nie wymagają bliskiego kontaktu z innymi członkami 

zespołu. 

o Badanie, gromadzenie, wprowadzanie danych 

Ta sekcja dotyczy usług, które mają związek z systematycznym procesem obsługi 

danych cyfrowych, tj. badania, gromadzenia i wprowadzania, przy użyciu narzędzi 

internetowych i innego oprogramowania. 

o Badanie ważnych danych, statystyk i faktów  

Jednym z istotnych elementów prowadzenia udanego spotkania jest jego 

przygotowanie. Wirtualny asystent może pomóc w badaniu ważnych danych, 

statystyk i faktów dla spotkania w celu zapewnienia niezbędnej pomocy. 

o Transkrypcja poczty głosowej, wideo lub audio, podcastów, nagrań ze 

spotkań 

Usługa, która może mieć duże znaczenie to transkrypcja audio. Czy to poczta 

głosowa, wideo lub audio, podcasty lub nagrania spotkań, wirtualny asystent może 

konwertować dane słuchowe do danych pisemnych, pozwalając im trwać dłużej i być 

łatwiejszymi do obsługi. 



 

 

o Przekształcanie surowych danych w szczegółowe raporty i pokazy slajdów 

Zbieranie ważnych danych z różnych źródeł to jeden z aspektów pracy wirtualnego 

asystenta. Kolejnym krokiem może być zebranie wszystkich tych surowych danych 

oraz ich uporządkowanie i przedstawienie na różne sposoby, np. szczegółowe 

raporty lub pokazy slajdów.  

o Opracowanie i prowadzenie prezentacji w formie pokazu slajdów 

W zależności od potrzeb pracodawcy, wirtualni asystenci mogą przygotowywać, 

opracowywać i dostarczać prezentacje w formie pokazu slajdów, korzystając z 

różnych narzędzi internetowych.   

o Konwertowanie, łączenie, dzielenie różnych typów plików 

Pliki cyfrowe muszą być przetwarzane dość często i może to być prozaiczne zadanie 

dla zapracowanej osoby. Wirtualny asystent może podjąć się zadania konwersji ich 

do innych typów plików, łączenia ich i/lub dzielenia na więcej plików, przy użyciu 

procedur ręcznych i specjalnego oprogramowania. 

o Tworzenie formularzy lub ankiet dla opinii klientów 

Jednym ze sposobów oferowania obsługi klienta jest zbieranie danych zwrotnych od 

klientów. Wirtualny asystent może tworzyć formularze, kwestionariusze lub ankiety, 

aby firma mogła ocenić, czy ich strategie obsługi działają, co lubią/nie lubią ich 

klienci itp. Wirtualny asystent może również zebrać dane, przeanalizować je, a 

następnie zaprezentować. 

 

● Zarządzanie mediami społecznościowymi  

Zarządzanie mediami społecznościowymi obejmuje wiele powiązanych ze sobą 

zadań, które mogą być zlecone wirtualnemu asystentowi albo jako cały pakiet, albo 

w mniejszych zadaniach, począwszy od tworzenia i publikowania treści na 

platformach mediów społecznościowych, aż po angażowanie się w życie ich 

użytkowników.  



 

 

o Strategia SEO i marketingu internetowego 

Niektóre z zadań wymagających specyficznej wiedzy mogą być delegowane do 

wirtualnych asystentów. Jednym z nich jest Search Engine Optimization. Zamiast 

poznawać tajniki tego wysoce wyspecjalizowanego zawodu, np. jak przeprowadzić 

skuteczny keyword research na potrzeby tworzenia treści internetowych, zadania te 

można przekazać wykwalifikowanemu VR.  

o Konfigurowanie/tworzenie stron docelowych 

Wirtualnemu asystentowi można powierzyć zadanie stworzenia i technicznego 

utrzymania landing page'a, podczas gdy zadaniem pracodawcy jest dostarczenie 

odpowiedniej treści, lub odwrotnie - firma może mieć już dla niego szablon i 

zatrudnić VA jako copywritera. Delegowanie obu tych zadań do VA jest również 

opcją. 

o Zarządzanie kontami w mediach społecznościowych 

Usługi zarządzania mediami społecznościowymi są powszechnie delegowane do 

wirtualnych asystentów. Usługi te mogą obejmować nie tylko tworzenie nadrzędnej 

strategii, ale także tworzenie i zamieszczanie treści, odpowiadanie na 

komentarze/pytania, angażowanie użytkowników i tworzenie kampanii reklamowych.  

o Tworzenie treści w mediach społecznościowych 

Wysokiej jakości i istotne treści są niezbędne dla kampanii w mediach 

społecznościowych, aby być skuteczne. Zatrudniony wirtualny asystent może być 

bardzo pomocny w czasochłonnym procesie pisania postów, tworzenia i przesyłania 

treści wizualnych, infografik, referencji itp. 

o Angażowanie użytkowników mediów społecznościowych 

Wirtualny asystent może być nieocenioną pomocą w prowadzeniu powiązanych ze 

sobą zadań polegających na częstym pisaniu postów, tworzeniu i dołączaniu do 

grup, komunikowaniu się z osobami śledzącymi, przeprowadzaniu ankiet, 

prowadzeniu internetowych sesji Q&A itp. 



 

 

o Marketing afiliacyjny 

W tej strategii reklamowej firma wynagradza wydawców zewnętrznych (afiliantów) za 

generowanie ruchu lub leadów do swoich produktów i usług. Rozwój komunikacji 

partnerskiej jest jednym z częstych zadań VA.   

 

 

● Tworzenie treści  

To odnosi się do ogólnej kategorii zadań powszechnie przypisanych do wirtualnych 

asystentów. Niektóre z nich wymagają specjalistycznej wiedzy, a niektóre mogą być 

podjęte przez VA o wszechstronnych umiejętnościach. 

o Edycja audio i wideo 



 

 

Istnieje wiele przypadków, zwłaszcza w publikacjach w mediach społecznościowych, 

kiedy materiał audio i wideo może być edytowany przez nie-eksperta 

doświadczonego w używaniu odpowiedniego oprogramowania do tego celu. I takie 

zadania są powszechnie podejmowane przez VA. 

o Przygotowanie podręczników dla innych pracowników 

Należy tu rozróżnić przypadek specjalisty piszącego treść podręcznika i kogoś mniej 

wykwalifikowanego w danej dziedzinie, ale potrafiącego zredagować materiał, 

przygotować do publikacji itp. Oba te zadania mogą zostać przekazane 

podwykonawcy oferującemu wirtualną pomoc. 

o Korekta/ copywriting 

Dobry copywriter powinien mieć silne umiejętności twórczego pisania, aby móc 

skutecznie i oryginalnie przekazać wiadomość. Z drugiej strony, dobry korektor musi 

mieć solidną wiedzę na temat pisowni, gramatyki i interpunkcji, jak również ostre oko 

do szczegółów. VA o tych zestawach kompetencji są w cenie. 

o Tworzenie artykułów/ postów na blogu 

Napisanie czegoś z sensem wymaga wiedzy, zrozumienia i czasu. Szukając 

wirtualnego asystenta do takich zadań, pracodawca powinien więc zadbać o 

dostępność jego kompetencji w danej dziedzinie biznesu. 

o Komponowanie informacji prasowych/newsletterów 

To samo dotyczy informacji prasowych i newsletterów. Muszą być znaczące i 

zwięzłe, aby przekazać wiadomość do kogoś, kto może mieć tylko minutę lub 

niewiele więcej, aby uchwycić jego znaczenie. Dobry wirtualny asystent dla takiego 

zadania to ktoś, kto jest w stanie stworzyć taką treść.  

o Tworzenie materiałów content marketingowych 

Content marketing dotyczy rozwoju i dystrybucji istotnych i przydatnych treści do 

odbiorców firmy. VA może być przypisany do tworzenia wszelkich materiałów 



 

 

potrzebnych do konkretnej kampanii marketingowej, czy content-wise lub technicznie 

(np. zarządzanie kanałami dystrybucji). 

o Tłumaczenia 

W ostatnich latach jakość tłumaczeń automatycznych uległa znacznej poprawie. 

Nadal jednak bez dobrej znajomości języka docelowego trudno jest ocenić 

dokładność tłumaczenia automatycznego. Wirtualni asystenci znający języki 

docelowe mogą więc stanowić bardzo przydatną usługę dla firmy działającej na 

rynkach międzynarodowych. 

o Projektowanie logotypów i elementów graficznych 

Jest to dobry przykład specjalistycznej dziedziny, w której powszechnie świadczona 

jest wirtualna pomoc. Usługa może polegać na jednorazowym zleceniu 

zaprojektowania kluczowych elementów komunikacji wizualnej (np. logo, motywów, 

interfejsów użytkownika) po wsparcie online w realizacji strategii. 

● Sprawy ogólne   

Ta kategoria zadań obejmuje te, które nie wymagają specjalistycznej wiedzy, ale 

mogą być przypisane do Generalnego Asystenta Wirtualnego (GVA). 

o Kupowanie przedmiotów w Internecie 

Zakupy online przyspieszyły w czasie pandemii. Najlepiej sobie z tym radzić, gdy jest 

ktoś odpowiedzialny za zapewnienie, że wszystkie potrzebne przedmioty są 

kupowane po konkurencyjnych cenach i dostarczane na czas. Mniejsze firmy mogą 

zlecić to zadanie asystentowi zajmującemu się wszelkiego rodzaju sprawami 

ogólnymi.  

o Organizowanie miejsc na wydarzenia 

Istnieje wiele aspektów do rozważenia podczas poszukiwania lokalizacji dla 

wydarzenia biznesowego. Ktoś musi przejrzeć i skonsultować możliwe miejsca, 

dostępne terminy, opcje cateringowe, miejsca parkingowe itp. Ogólny wirtualny 



 

 

asystent może być przypisany do wszystkich tych zadań, które mogą być 

prowadzone online.  

o Wynajęcie serwisu sprzątającego 

Jest to z pewnością coś, co wydaje się dość proste, ale może stać się uciążliwe, jeśli 

wśród wszystkich innych ogólnych sprawunków nie ma kogoś w firmie, kto się tym 

zajmie. Stąd wzrost liczby ofert osób świadczacych takie usługi w sieci. 

 

● Tworzenie stron internetowych  

Strony internetowe to kamienie fundamentalne dla budowania obecności online 

każdej firmy: pomagają one ustalić silny autorytet marki, ułatwiają klientom poznanie 

produktów oraz zamówienia i sprzedaż. VA mogą być pomocni w wielu powiązanych 

zadaniach. 

o Projektowanie, planowanie i rozwój stron internetowych 

Wiele małych firm decyduje się na zakup i dostosowanie motywu WordPress dla 

swojej nowej strony internetowej. Istnieje mnóstwo profesjonalnych motywów i 

szablonów w ofercie, jak również światowa społeczność specjalistów WP 

oferujących pomoc online w każdym aspekcie projektowania i rozwoju stron 

internetowych.  

o Kodowanie dla wsparcia technicznego 

WordPress, w porównaniu z innymi narzędziami, jest łatwiejszy do skonfigurowania i 

zainstalowania bez konieczności posiadania umiejętności kodowania. Jednak 

istnieją przypadki, gdy głębsze dostosowanie strony internetowej jest potrzebne. WP 

jest open source, więc wirtualny asystent specjalizujący się w pomocy technicznej 

może być tu pomocny.  

o Utrzymanie funkcjonalności strony, bezpieczeństwa i rozwiązywanie 

problemów 



 

 

Interfejs backend WordPressa jest bardzo intuicyjny, co ułatwia utrzymanie 

funkcjonalności strony, bezpieczeństwa i rozwiązywanie problemów. Wirtualny 

asystent, niekoniecznie ekspert IT, może więc administrować stroną instalując i 

aktualizując wtyczki, wgrywając treści, monitorując ruch na stronie itp. 

 

 

● Freelancerzy a pracownicy kontraktowi 

Wirtualni asystenci to w zasadzie freelancerzy. Rosnąca liczba freelancerów w 

Europie pokazuje, że zawód ten zyskał już dużą popularność i jest "here to stay". 

Biorąc pod uwagę wymienione zalety pracy jako wirtualny asystent, może się 

wydawać, że jest to niezła opcja w zestawieniu z pracownikiem kontraktowym. 

Niemniej jednak, niektóre aspekty obu rodzajów zatrudnienia muszą być brane pod 

uwagę, zanim ktoś podejmie decyzję o tym, jak chciałby pracować. 

o Świadczenia w pełnym wymiarze czasu pracy 



 

 

Ważnym aspektem pracy jako pracownik kontraktowy są korzyści wynikające z 

zatrudnienia na pełen etat. Obejmują one opiekę zdrowotną i ubezpieczenie, a także 

pomoc finansową, taką jak płatny urlop czy dni chorobowe. Świadczenia te nie są 

dostępne dla freelancerów i nie będą oni mieli do nich dostępu lub podobnych 

udogodnień. Freelancerzy będą musieli sami zadbać o swoje ubezpieczenie 

zdrowotne, a także o własne fundusze emerytalne, ponieważ sami są odpowiedzialni 

za zarządzanie swoimi dochodami. 

o Elastyczność a bezpieczeństwo 

Jeśli pierwszą rzeczą, która przychodzi ci do głowy, gdy słyszysz słowo "freelancer", 

jest praca pod palmami, kiedy tylko masz na to ochotę, to właśnie myślisz o 

elastyczności. To prawda, że główną cechą freelancingu jest bycie elastycznym jeśli 

chodzi o godziny pracy, obciążenie i miejsce pracy. Szczególnie w przypadku 

wirtualnych asystentów, posiadanie samego połączenia Wi-Fi i laptopa może 

pozwolić na elastyczność przestrzenną. Te elementy mogą dla niektórych brzmieć 

idealnie i wyzwalająco, ale inni wolą bezpieczeństwo stałej pracy. Praca kontraktowa 

oznacza, że nie będziesz musiał sam szukać klientów, a co najważniejsze, będziesz 

cieszył się bezpieczeństwem stałego dochodu. 

o Nadzór, monitorowanie i odpowiedzialność 

Ważną częścią pracy jako pracownik jest proces nadzoru, który opisuje działanie, w 

którym menedżer monitoruje działania i obowiązki pracowników, którymi zarządza, 

od dokładnych godzin pracy do jakości ich wyników pracy. Wirtualny asystent  

pracuje zdalnie, co oznacza, że nadzór nie może być prowadzony w konwencjonalny 

sposób. Z jednej strony, pracodawca musi przyjąć różne sposoby monitorowania 

pracy pracowników. Z drugiej strony, freelancerzy muszą być odpowiedzialni za 

swoją pracę i jej wyniki. 

o Studium przypadku dotyczące metod pracy VA   

Jak wyjaśniono w powyższej prezentacji, istnieje wiele przypadków wirtualnych 

asystentów świadczących specjalistyczne usługi, takie jak projektowanie stron 

internetowych, SEO czy tworzenie konkretnych treści na potrzeby strategii 



 

 

marketingowej. Istnieje również wiele ogólnych wirtualnych asystentów (GVA) 

zajmujących się różnego rodzaju zadaniami, od zarządzania mediami 

społecznościowymi do ogólnych zadań, takich jak kupowanie elementów do 

rutynowych działań firmy lub organizowanie różnych wydarzeń. Chcielibyśmy 

wyjaśnić ten ostatni przypadek bardziej szczegółowo, ponieważ jest on często 

spotykany w wielu małych firmach. 

 

Taki przypadek najlepiej wyjaśnić na przykładzie konkretnego wirtualnego asystenta 

pracującego dla firmy i świadczącego szeroki zakres usług. Rozważmy firmę z 

siedzibą w Polsce, której właścicielem jest Włoch, były pracownik biura podróży. 

Firma nie jest typowym biurem turystycznym, ponieważ kieruje ofertę wycieczek do 

Polski, bogatą w program kulturalno-edukacyjny, tylko do obywateli jednego kraju - 

Włoch. Firma zatrudnia tylko 3 stałych pracowników, kilku przewodników 

turystycznych z umowami czasowymi na konkretne wycieczki oraz 1 Generalną 

Wirtualną Asystentkę pełniącą znaczącą rolę w firmie. Mówi ona biegle zarówno po 

włosku jak i po polsku. Obecnie pracuje w pełnym wymiarze czasu pracy (często w 

godzinach nadliczbowych) w firmie na kontrakcie B2B, a jej obowiązki obejmują 

następujące istotne aspekty prowadzenia działalności. 

 

Zadania administracyjne: Zapewnia pomoc w zarządzaniu korespondencją z 

potencjalnymi klientami oraz tymi, którzy już zapłacili za wyjazdy. Pytania dotyczą 

zazwyczaj programu wycieczek, podróży i udogodnień, harmonogramu i różnych 

innych kwestii. Nad całością komunikacji czuwa CEO/właściciel firmy, a wszystkimi 

kwestiami finansowymi (fakturowanie, przelewy bankowe itp.) zajmuje się księgowa.  

 

Badanie danych: Aby zachować konkurencyjność, firma stale aktualizuje informacje 

w następujących dziedzinach: miejsca do uwzględnienia w wycieczkach, trendy w 

branży turystycznej, oferty innych operatorów działających na rynku, zarówno w 

Polsce, jak i we Włoszech. GVA raportuje dane do CEO online, korzystając z 

wcześniej zdefiniowanych szablonów. Przetworzone informacje są następnie 

omawiane z kluczowymi członkami zespołu i wpływają na strategię marketingową 

firmy. 

 

Zarządzanie mediami społecznościowymi: Asystentka rozpoczęła pracę w firmie, 



 

 

gdy cała strategia marketingowa wraz z jej narzędziami była już ustalona. Jej główna 

rola polega na tworzeniu treści i ciągłej aktualizacji wszystkich stron. Materiał 

wizualny jest zazwyczaj dostarczany podczas wycieczek, ale zasadniczym zadaniem 

jest przedstawienie go w taki sposób, aby zainteresować włoskich klientów. Oznacza 

to regularne umieszczanie postów, aby zaangażować użytkowników/widzów w 

wymianę. Ta część jej pracy jest bardzo czasochłonna i wymaga regularnej uwagi. 

 

Tworzenie treści: Oprócz mediów społecznościowych, firma posiada na swojej 

stronie internetowej blog dotyczący atrakcji turystycznych w Polsce. GVA jest 

odpowiedzialna za pisanie artykułów na blogu i tym samym podtrzymywanie 

zainteresowania Polską jako destynacją turystyczną wśród Włochów. Na potrzeby 

artykułów musi przeprowadzić obszerny research, aby dostarczyć aktualne 

informacje wyróżniające się w mnogości powiązanych stron. Grafik odpowiedzialny 

za wizualny aspekt strony zajmuje się ilustrowaniem i redagowaniem artykułów do 

publikacji online. 

 

Sprawy ogólne: Ze względu na swoje kwalifikacje i zaangażowanie w bardziej 

wymagające zadania, GVA nie otrzymuje zazwyczaj obowiązków bardziej 

przyziemnych. Jednak ze względu na jej regularne kontakty z hotelami i 

organizatorami wyjazdów turystycznych jest ona również proszona o rezerwację 

zakwaterowania i przelotów dla prezesa i innych członków zespołu wyjeżdżających 

na targi turystyczne i inne imprezy, odwiedzających partnerów biznesowych itp.  

 

Prowadzenie strony internetowej: Obecność w Internecie jest bardzo ważną częścią 

strategii marketingowej firmy stąd profesjonalna usługa świadczona jest przez 

specjalistę na zasadzie B2B. W dalszym ciągu GVA ściśle współpracuje z 

administratorem i projektantem stron internetowych, jeśli chodzi o wprowadzanie 

nowych treści. W przypadku prostszych zadań, takich jak aktualizacja informacji na 

różnych podstronach, znając funkcjonalności panelu administracyjnego WordPress, 

wykonuje pracę samodzielnie. 

 

Powyższy przypadek dowodzi, że w sektorze MŚP istnieją możliwości pracy dla 

wirtualnych asystentów, posiadających silne kompetencje w określonym obszarze 

(np. język obcy i administracja, jak w naszym przykładzie), ale chętnych do uczenia 



 

 

się nowych umiejętności wymaganych do oferowania bardziej kompleksowych usług.   
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Moja lista zadań na dziś (projekt zespołu Vamooc) 



 

 

ROZDZIAŁ 5: 
OGÓLNE ZALECENIA DOTYCZĄCE PLANOWANIA PRACY JAKO VA 

 

Wstęp 

Teraz, gdy wiesz, na czym polega praca VA, kto może stać się VA i jakie różne 

usługi może oferować, być może chciałbyś się dowiedzieć, jak rozpocząć tę karierę. 

Planowanie jest podstawą i może rozwiązać wiele problemów, zanim faktycznie 

wystąpią, zwłaszcza jeśli masz na celu rozpoczęcie własnej działalności. Celem tego 

rozdziału jest dać ci wgląd w podstawowe kroki, aby przygotować się do procesu 

stania się VA i świadczenia usług. 

 

Zaczniemy od podstawowego modelu rozwoju biznesu, który pomoże w 

uporządkowaniu myśli wokół usług, które chcesz zaoferować. Chcemy również 

podzielić się kilkoma ogólnymi uwagami na temat wymogów prawnych wokół 

tematów (samo)zatrudnienia i zakładania firm. Rozdział zakończy się 

podsumowaniem i listą kontrolną. 

 

Kroki, aby stać się VA 

Jedną z podstawowych rzeczy, które należy zrobić przed rozpoczęciem pracy jako 

VA, jest przemyślenie zakresu usług, które zamierzamy zaoferować, jak nawiązać 

relacje z klientami i jak obliczyć koszty i przychody. W tym rozdziale mamy na celu 

przekazanie podstawowych informacji na temat opracowania biznesplanu w oparciu 

o Business Model Canvas (obraz 9). Narzędzie to jest szeroko znane i stosowane 

nie tylko przez działy w dużych firmach, ale także przez start-upy, przedsiębiorców, a 

nawet przez organizacje pozarządowe.  

● Po pierwsze, zastanowimy się nad propozycją wartości lub konkretnymi 

usługami, które zamierzasz zaoferować.  

● Po drugie, przejdziemy do specyfikacji ewentualnych klientów.  



 

 

● Po trzecie, bardzo ważne będzie określenie niezbędnej infrastruktury, takiej 

jak kluczowe działania, kluczowe zasoby i sieć partnerów.  

● Na koniec porozmawiamy o finansach: Jaka będzie struktura kosztów i 

strumienie przychodów? 

 

 

Twoje propozycje wartości:  

● Jakiego rodzaju usługi chcesz oferować? 

Ten element jest jednym z najważniejszych, ponieważ możesz tutaj określić swoje 

usługi, które zamierzasz zaoferować swoim klientom. To może zależeć od 

doświadczenia i mocnych stron, którymi wykazałeś się w poprzednich miejscach 

pracy. Jak dowiedziałeś się w rozdziale 4, możliwe usługi VA mogą się bardzo 

różnić: ogólne zadania sekretarskie i biurowe, przygotowanie prezentacji, 
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Kanwa modelu biznesowego. Źródło: Osterwalder i Pigneur, 2010 (projekt zespołu Vamooc). 



 

 

księgowość, tłumaczenia, jak również zarządzanie stronami internetowymi i mediami 

społecznościowymi to tylko kilka z wielu możliwych usług, które VA może 

zaoferować swoim klientom. Aby dowiedzieć się o swojej konkretnej propozycji, 

możesz pomyśleć o następujących pytaniach: 

● Jakie kompetencje rozwijałeś w trakcie swojej dotychczasowej kariery? Czy 

można je podsumować, aby wyodrębnić konkretne zadania? 

● Które z tych zadań naprawdę lubiłeś w swoich poprzednich miejscach pracy? 

Możesz również zapytać swoich kolegów lub przyjaciół, aby dowiedzieć się o 

swoich mocnych stronach. 

● W jaki sposób wspierałeś swoich współpracowników lub kierownictwo, 

wykonując te zadania? Jakie problemy pomogłeś rozwiązać? 

Odpowiadając na te pytania, możesz sprecyzować usługi, które zamierzasz 

zaoferować. Może uda ci się opracować "unikalną propozycję sprzedaży" (USP), 

której żaden inny konkurent nie jest w stanie łatwo zaoferować. Na przykład, jeśli 

znasz pewien język obcy, możesz zaoferować swoje usługi firmom, które już mają 

lub zamierzają ustanowić międzynarodowe połączenia z takim krajem. 

 

Możesz też zmienić perspektywę i zapytać siebie jako klienta, czy te usługi mogą 

być pomocne w outsourcingu. Ile czasu i pieniędzy pozwolą one zaoszczędzić? 

 

● Twoi klienci - Komu chcesz sprzedawać swoje usługi? 

o Segmenty klientów 

Kiedy już sprecyzujesz swoje usługi, chcesz również wiedzieć, komu chcesz je 

sprzedawać. Jeśli nie masz na celu dostępu do masowego rynku, bardzo ważne 

jest, aby wiedzieć, kim są twoi klienci, ich potrzeby, zachowania, a nawet 

rentowność. Im bardziej ich znasz, tym lepiej możesz do nich dotrzeć i zaoferować 

usługi dostosowane do ich potrzeb. Możliwymi pytaniami do przemyślenia mogą być: 

● Z jakimi firmami współpracowałeś w swojej poprzedniej karierze (wielkość, 

branża, ukierunkowanie międzynarodowe itp.)? Które z tych firm były 

najciekawsze? 



 

 

● Czy te firmy byłyby zainteresowane twoimi usługami? Dlaczego? 

● Czy jesteś już specjalistą lub szczególnie interesujesz się konkretną branżą 

(medycyna, prawo, edukacja itp.)? Czy z twojej perspektywy sensowne 

byłoby skoncentrowanie się tylko na danej branży? 

 

Odpowiadając na te pytania, możesz być w stanie opracować różne segmenty 

klientów. Segmentacja może być pomocna w grupowaniu klientów w oparciu o 

konkretne potrzeby, branże, wielkość firmy i inne atrybuty. Te segmenty klientów 

mogą również wymagać różnych typów relacji lub mieć inną rentowność. Po 

opracowaniu tej pierwszej segmentacji, możesz skupić się na tych, które uznałeś za 

najważniejsze, aby zaprojektować dalszy model biznesowy. 

o Kanały 

Najprawdopodobniej będziesz oferował i realizował swoje usługi VA online. Ale co to 

konkretnie znaczy? Kanały" są ważnym interfejsem do komunikacji z klientami i 

innymi partnerami. Tutaj można rozróżnić różne fazy: 

 

Świadomość: Jakie kanały wykorzystasz, aby przyciągnąć potencjalnych 

klientów? 

● Mogą to być krajowe lub międzynarodowe platformy VA, gdzie można znaleźć 

klientów lub można umieścić oferty usług. 

● Ale również, platformy freelance są pomocne w znalezieniu pracy VA. Często 

jest tam wiele tysięcy innych freelancerów dla całkiem różnych usług. 

● Możesz również stworzyć własną stronę internetową, aby przyciągnąć 

klientów do swoich usług. W takim przypadku powinieneś zoptymalizować 

swoją stronę pod kątem wyszukiwarek takich jak Google, aby twoja strona 

znalazła się na szczycie wyników wyszukiwania. Słowem kluczowym jest tutaj 

Search Engine Optimization (SEO). 

● Możesz również wykorzystać platformy mediów społecznościowych, aby 

uświadomić ludziom swoje usługi. 

 



 

 

Ocena: Za pośrednictwem jakich kanałów sprawisz, że klienci znajdą 

wszystkie potrzebne informacje o twoich usługach? 

● Tutaj możesz wykorzystać te same platformy i opisać swoje usługi np. na 

platformach VA lub freelance. 
● Na swojej stronie internetowej może być również możliwe, aby napisać kilka 

artykułów na blogu o swojej pracy. Może to być dodatkowe informacje o 

swoich usługach i potencjał dla swoich klientów, aby zlecić je do VA. 

Zakupy: Jak klienci mogą znaleźć twoje oferty i je kupić? Czy będzie to na 

twojej stronie internetowej, czy też mogą skontaktować się z tobą osobiście, 

aby zakupić twoje usługi? 

● Zakup twoich usług za pośrednictwem platform jest często bardzo łatwy i 

wygodny, ponieważ wszystkie niezbędne funkcje są już dostępne (przyjęcie 

oferty, wysłanie faktury, płatność itp.). Jednak ty, klient lub oboje zazwyczaj 

musicie uiścić za to opłatę. 
● Zakupu możesz dokonać również bezpośrednio u klienta, wysyłając wcześniej 

ofertę, a po wykonanej usłudze fakturę. 

 

Realizacja: W jaki sposób będziecie wykonywać swoje usługi? Czy będzie to 

tylko e-mail lub inne oprogramowanie do komunikacji i współpracy? 

● Istnieje wiele dostępnych oprogramowań w zależności od rodzaju usług. 

Pakiet biurowy może być najłatwiejszy do zakupu. Ale możesz potrzebować 

również oprogramowania do komunikacji i współpracy. 
● Do wykonania usługi może być niezbędne określone oprogramowanie 

(oprogramowanie do programowania, oprogramowanie do planowania 

zasobów przedsiębiorstwa (ERP), oprogramowanie do przepisywania i wiele 

innych). 

● Rodzaj oprogramowania może również zależeć od twojego klienta i 

oprogramowania, którego zwykle używa. 

 

o Relacje z klientami 



 

 

Kiedy już ustanowisz odpowiednie kanały pozyskiwania klientów, istotne będzie to, 

jak nawiązać z nimi długotrwałe i pełne zaufania relacje. Są one ważne, aby 

zminimalizować wysiłki na rzecz stałego pozyskiwania nowych klientów, a raczej 

przekonywania obecnych klientów do kolejnych zleceń z wykorzystaniem twojej 

sprawdzonej wiedzy. Lub nawet uzyskanie od nich rekomendacji dla innych 

potencjalnych klientów. Niektórymi strategiami mogą być: 

● Obsługa klienta: Możesz włączyć obsługę klienta już do swojej oferty. Dzięki 

temu unikniesz otwartych pytań ze strony klientów po zakończeniu usługi i 

pozostaniesz z nimi w kontakcie w sprawie ewentualnych nowych zleceń. 

● Media społecznościowe i inne kanały online: Możesz pozostać w kontakcie 

poprzez platformy sieciowe online lub pisać regularne biuletyny do swojej 

sieci. 

● Kontakt osobisty: Dla niektórych klientów istotne może być również to, aby od 

czasu do czasu napisać lub zadzwonić do nich osobiście. 

Istnieje na pewno wiele innych strategii nawiązywania relacji z klientami. Pomagają 

one podnieść poziom zadowolenia klienta, wzmocnić jego lojalność i w konsekwencji 

skłonność do ponownego zakupu twoich usług. W ten sposób podniesiesz swój 

sukces ekonomiczny o wiele bardziej niż inwestując ciągle w pozyskiwanie nowych 

klientów.  

 

Twoja infrastruktura: 

● Jakie zasoby są wymagane, aby oferować swoje usługi? 

o Kluczowe działania 

Kluczowe działania opisują najważniejsze czynności, które musisz wykonać, aby 

twój model biznesowy rzeczywiście działał. Jest to ważne, aby móc znaleźć 

najbardziej odpowiednią infrastrukturę i obliczyć, ile i jakiego rodzaju wysiłki są 

wymagane, aby z powodzeniem prowadzić biznes. Dlatego możesz zastanowić się 

nad następującymi kwestiami: 



 

 

● Jaki rodzaj działań jest niezbędny do wykonania i dostarczenia twoich usług? 

W zależności od usług, możesz dostarczać raczej indywidualne usługi dla 

każdego ze swoich klientów. Może to powodować większe wysiłki w 

dostosowywaniu się do potrzeb niż w wytwarzaniu standardowych usług dla 

wszystkich klientów i musi być uwzględnione w twojej kalkulacji kosztów. 

● Jak nawiązujesz i utrzymujesz relacje z klientami oraz sieć partnerską? 

● Poprzez jakie działania skutecznie docierasz do swojego "rynku" lub 

klientów? 

o Kluczowe zasoby 

Czy pracujesz jako VA lub jako część firmy, potrzebne są pewne zasoby do 

świadczenia usług. Zasoby te składają się z infrastruktury fizycznej, finansowej, 

intelektualnej i zasobów ludzkich. W rozdziale 3 masz już pewne spostrzeżenia na 

temat wszystkich niezbędnych środków, aby móc pracować jako VA. A oto krótki 

przegląd: 
● Biuro: Czy masz wystarczająco dużo miejsca, aby pracować z domu? Lub 

wolisz pracować we wspólnym biurze lub przestrzeni co-workingowej? 

Ostatnie opcje mogą być również odpowiednie do działań networkingowych, 

aby poznać innych VA lub możliwych klientów. Niektórzy gospodarze 

przestrzeni co-workingowych oferują również warsztaty specjalnie dla start-

upów. 

● Sprzęt: Jeśli spodziewasz się często podróżować, możesz potrzebować 

laptopa. Z drugiej strony, jeśli twoje usługi obejmują procesy wymagające 

intensywnego przetwarzania danych, takie jak edycja obrazu lub 

programowanie, możesz potrzebować wydajnego komputera osobistego wraz 

ze wszystkimi niezbędnymi urządzeniami peryferyjnymi. 

● Oprogramowanie: Jak wspomniano powyżej, oprogramowanie jest zasobem 

krytycznym i zależy od usługi, którą chcesz zaoferować. Również klienci 

mogą decydować o oprogramowaniu, które ma być używane.  

Ponieważ większość VA nie oferuje towarów produkcyjnych, nie trzeba inwestować 

zbyt wiele w drogie zasoby, takie jak maszyny produkcyjne lub nieruchomości. W 

wielu przypadkach, laptop wraz z urządzeniami peryferyjnymi, niektóre podstawowe 



 

 

oprogramowanie i biurko w domu jest wystarczające dla pierwszych miesięcy. 

Wcześniej czy później możesz zainwestować w większą ilość sprzętu i 

oprogramowania do świadczenia konkretnych usług. 

o Sieć partnerska 

Stworzenie dobrej sieci partnerskiej może być bardzo przydatne. Może to pomóc w 

optymalizacji działań lub w uzyskaniu ekspertyzy w konkretnych przypadkach. Na 

przykład, jedna z twoich usług obejmuje stworzenie screencastu. Jednak nie chcesz 

zapewnić voice over i może zatrudnić inną osobę do tego zadania. Również inni VA 

(choć prawdopodobnie uznane za konkurencję) mogą pomóc, gdy jesteś na 

wakacjach lub masz zbyt wiele zleceń w określonym czasie. 

● Które usługi można zoptymalizować w celu zmniejszenia kosztów lub czasu 

poprzez pozyskanie partnerów? 

● Do jakich usług może być potrzebny backup? 

● Czy są jakieś usługi, których oferowaniem byłbyś zainteresowany, ale do 

części z nich potrzebujesz partnera? 

W kilku platformach sieciowych możesz znaleźć partnerów do pracy. Ponadto, jeśli 

rozważysz pracę we wspólnej przestrzeni roboczej, możesz znaleźć inne osoby do 

wspólnego rozwoju i oferowania usług. 

Twoje finanse:  

● Z jakimi kosztami będziesz się liczyć i jakie są twoje przychody? 

Ostatnia część opracowywania modelu biznesowego będzie dotyczyła finansów. 

Pomyślałeś już o swoich usługach i zasobach, które są potrzebne do skutecznego 

oferowania tych usług. Jednak przy prowadzeniu tego biznesu zawsze ponosi się 

koszty. Kiedy masz już pojęcie o najważniejszych kosztach, możesz obliczyć 

przychody, które zamierzasz osiągnąć za swoje usługi. 

 

o Struktura kosztów 



 

 

Gdy pomyślimy o wszystkich potrzebnych zasobach, utrzymywaniu relacji z klientami 

i innych czynnościach niezbędnych do świadczenia usług, zawsze będą ponoszone 

koszty. Bardzo pomaga wiedza o najważniejszych kosztach, aby móc je 

minimalizować. Dlatego możesz zastanowić się nad następującymi pytaniami: 

● Jakich kosztów będziesz się spodziewać w ciągu pierwszego roku? Możesz 

pomyśleć o zapleczu, hard- i software, czynszach, wynagrodzeniach, ale 

także podatkach czy ubezpieczeniach. 

● Które koszty pozostaną takie same mimo wielkości usług (koszty stałe), które 

będą się zmieniać w zależności od wielkości usług (koszty zmienne)? 

Na podstawie tych obliczeń możesz zastanowić się bardziej szczegółowo nad 

swoimi usługami, ile będą kosztować i ilu klientów potrzebujesz w pewnym okresie, 

aby pokryć wszystkie koszty (patrz również następny temat "strumienie 

przychodów"). 

 

Struktura kosztów wraz ze strumieniami przychodów (plan finansowy) będzie 

podstawą do ewentualnych negocjacji z bankami lub inwestorami w celu uzyskania 

kapitału dłużnego, jeśli będzie potrzebny. Aby być jak najlepiej przygotowanym, 

należy pamiętać o: 

● Planuj realistycznie: Nie przeceniaj ani nie niedoceniaj zapotrzebowania na 

kapitał, ani tempa, w jakim twoja firma może się rozwijać.  

● Bądź w stanie udowodnić obliczenia: Nie doświadczysz złych niespodzianek, 

jeśli będziesz mógł oszacować koszty tak dokładnie, jak to możliwe. Możesz 

przeprowadzić dokładny research. Doprowadzi to również do łatwiejszych 

negocjacji z bankami. 

Aby być przygotowanym również na kolejne lata, możesz kontynuować plan 

finansowy na kolejne trzy lata. Weź pod uwagę, że twoja działalność VA będzie 

bardziej wydajna (co może obniżyć koszty), ale też będziesz miał więcej zleceń. 

Zatem struktura kosztów będzie się jakoś różnić. Dlatego możesz opracować dwa 

lub więcej scenariuszy i na bieżąco dokonywać adaptacji. 

 

Korzystaj też z możliwości rozmowy z ekspertami od startupów! 



 

 

o Strumienie przychodów 

Po obliczeniu wszystkich kosztów ponoszonych na założenie i prowadzenie 

działalności gospodarczej VA, można również myśleć o tym, jakie wynagrodzenie 

otrzymasz za swoje usługi. Ile czasu będziesz mógł poświęcić na pracę jako VA? 

Czy to będzie twoja główna praca? 

● Jakie ceny wyznaczają inni VA z twojego kraju za podobne usługi? 

● Jak oceniłbyś swoją wiedzę i doświadczenia w dziedzinie, w której chcesz 

świadczyć swoje usługi? 

Aby zaplanować swoje dochody, należy być jak najbardziej realistycznym w kwestii 

możliwego obciążenia pracą i w zależności od tego liczby klientów, z którymi można 

pracować. 

 

Dodatkowo, w swoich obliczeniach powinieneś uwzględnić wszystkie podatki i 

wydatki na ubezpieczenia (emerytalne, wypadkowe, zdrowotne i inne). Również inne 

koszty, które są zwykle niepłatne (np. pozyskiwanie klientów, księgowość i 

komunikacja), a nawet urlop trzeba mieć na uwadze. 

 

Jednak jako VA początkujący, trudno jest liczyć na takie zarobki, jak VA z pięciu lub 

dziesięciu lat doświadczenia w tej dziedzinie. 

 

Dalsze przygotowania 

● Kursy / Członkostwa 

W przeciwieństwie do innych zawodów, takich jak prawnik lub lekarz, żaden dyplom 

nie jest konieczny jako warunek wstępny, aby stać się i pracować jako VA. Jest to 

nawet możliwe, aby pracować jako VA bez żadnych kwalifikacji, jeśli masz 

praktyczne doświadczenie w danej dziedzinie, można zaoferować swoje usługi. 

Jednak, aby przygotować swoją przyszłą pracę jako VA, ważne jest, aby zdobyć 

trochę wiedzy na temat podstawowych wymagań ogólnych (np. przepisy dotyczące 

zatrudnienia, opracowanie biznes planu, marketing). Ale ważne jest również, aby być 



 

 

na bieżąco w zakresie swojej dziedzinie wiedzy, co można udowodnić poprzez 

uzyskanie odpowiednich certyfikatów. 

● Kursy dotyczące ogólnej wiedzy na temat pracy jako VA 

Na podstawie badań internetowych istnieje kilka MOOC-platform, które oferują kursy 

wiedzy ogólnej na temat zakładania usług VA. Większość z nich jest jednak płatna 

(np. Udemy, 58 wyników) i niełatwo jest znaleźć informacje o jakości tych kursów i 

przydatności materiału. Z tym samym wyzwaniem borykają się kursy na 

indywidualnych stronach internetowych. Niełatwo jest znaleźć informacje o ich 

jakości i przydatności. Dodatkowo, niektóre z nich wydają się być bezpłatne. Warto 

byłoby jednak sprawdzić, czy nie jest to tylko darmowa wersja demonstracyjna z 

dodatkowymi pełnymi materiałami, za które trzeba zapłacić. 

● Kursy poszerzające wiedzę specjalistyczną 

Po zbudowaniu biznesu VA, ważne będzie, aby być na bieżąco w zakresie 

oferowanych usług. Znajdź odpowiednie możliwości szkolenia w swojej dziedzinie. 

Sprawdź, czy będzie to świadczone online lub osobiście. Może warto zarezerwować 

pewną kwotę pieniędzy tylko na kształcenie ustawiczne w swojej dziedzinie lub 

nawet poza nią, aby zbadać inne dziedziny, którymi chcesz się zajmować. Możesz 

znaleźć odpowiednie możliwości szkoleniowe u dostawców usług edukacyjnych dla 

dorosłych, instytucji szkolnictwa wyższego lub innych instytucji. 

● Wymagania prawne 

Istnieją różne możliwości pracy jako VA. Albo jako pracownik już istniejącej firmy VA 

usług lub w ramach własnej firmy VA. Jeśli chodzi o własne firmy są pewne aspekty, 

które należy rozważyć. Jednak różnią się one w zależności od kraju i mogą być 

przedstawione tutaj tylko na zasadzie ogólnej. W wielu krajach można uzyskać 

pomoc od doradców ds. zakładania działalności gospodarczej lub od izby handlowej. 

Często są oni bezpłatni i bardzo pomocni. 

● Forma działalności: Większość przyszłych VA wybiera założenie 

jednoosobowej działalności gospodarczej, ponieważ wielu z nich pracuje 



 

 

samodzielnie. Ponadto, jeśli chcesz rozpocząć działalność gospodarczą jako 

pracę uboczna oprócz głównego zatrudnienia, to może być dobry wybór. 

Nakłady są niewielkie, a w zależności od kraju nie potrzebujesz żadnego 

kapitału początkowego do rejestracji. Możliwe jest jednak, że odpowiadasz 

swoim osobistym majątkiem. 

● Praca dodatkowa: Możesz sprawdzić swoją umowę o pracę pod kątem 

klauzul zabraniających pracy dodatkowej w odpowiednich sektorach. 

● Rejestracja: Musisz oficjalnie zarejestrować swoją firmę w lokalnym urzędzie 

handlowym. W przypadku niektórych zawodów może być wymagana licencja 

na prowadzenie działalności gospodarczej. Po rejestracji można ubiegać się o 

identyfikator podatkowy w lokalnym urzędzie skarbowym. 

● Podatki: Istnieją różne podatki, które należy płacić do urzędu skarbowego. Ich 

wysokość zależy od twojego kraju i prawdopodobnie od wysokości twoich 

przychodów. Może skorzystasz z (bezpłatnego) doradztwa ze strony 

doradców startowych lub izby gospodarczej. 

● Ubezpieczenia społeczne: Przyjrzyj się, czy przy rejestracji działalności 

gospodarczej jesteś obowiązkowo objęty ubezpieczeniem społecznym, czy 

też musisz to zrobić sam. Zależy to od kraju. Również rodzaje ubezpieczeń 

(wypadkowe, emerytalne, zdrowotne) oraz wysokość składek są różne w 

poszczególnych krajach. 

 

Podsumowanie (w tym lista kontrolna) 

Rozpoczęcie kariery jako VA jest możliwe dla każdego, choć nie jest to łatwe, 

ponieważ wymaga wiele przygotowań i myśli, aby opracować podstawowy model 

biznesowy. W tym rozdziale, chcieliśmy dać ci wgląd w różne aspekty do 

rozważenia. Może to pomóc teoretycznie, ale równie ważne jest, aby zapytać 

specjalistów w dziedzinie biznesu o opinie na temat swoich planów, aby nawiązać 

kontakt z potencjalnymi klientami i partnerami. Również uczestnictwo w kursach 

dotyczących ogólnych zagadnień, takich jak opracowanie biznesplanu, pomoże ci 

ustrukturyzować wszystkie myśli wokół twoich pomysłów. 
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WNIOSKI 
 

Docierając do końca tej publikacji, powinieneś mieć pojęcie o kluczowych aspektach 

zawodu wirtualnego asystenta. W tym momencie powinno być oczywiste, że praca 

jako wirtualny asystent pozwala ludziom na ustalanie własnych zasad i bycie 

elastycznym, przy jednoczesnym wykorzystaniu ich już istniejących umiejętności. 

Ponadto jest to bezdyskusyjnie jeden z najbardziej inkluzywnych zawodów, 

pozwalający zatrudnić się w tej dziedzinie osobom ze wszystkich środowisk. 

 

Patrząc wstecz na zawartość broszury, warto podsumować następujące kwestie:  
● Wirtualny asystent oferuje zdalną pomoc administracyjną i może być aktywny 

w wielu różnych branżach i firmach. Ich usługi mogą obejmować podstawowe 

zadania administracyjne, przetwarzanie danych, zarządzanie mediami 

społecznościowymi i tworzenie treści, usługi tworzenia stron internetowych, a 

nawet ogólne sprawunki. 

● Wirtualni asystenci mogą być cennym nabytkiem dla firmy, oferując swoje 

doświadczenie, wiedzę i umiejętności, a także pozwalając firmom na 

obniżenie kosztów i nakładu pracy.  

● Praca jako wirtualny asystent ma wiele zalet w odniesieniu do codziennego 

planowania i niezależności pracy, ale zarazem, stanowi wyzwanie, jeśli chodzi 

o potencjał zarobkowy, zarządzanie sobą, itp.  

● Aby zostać wirtualnym asystentem i oferować podstawowe usługi, nie trzeba 

mieć żadnego specjalistycznego wykształcenia. Konieczne jest jednak 

posiadanie pewnych podstawowych umiejętności technicznych i osobistych, 

ponieważ warunkiem koniecznym jest posiadanie podstawowej wiedzy 

informatycznej i umiejętności komunikacyjnych. Konieczne jest również 

podjęcie kilku podstawowych kroków przed rozpoczęciem pracy jako wirtualny 

asystent, aby zapewnić płynne i udane przejście do pracy.  

● Zawód wirtualnego asystenta jest bardzo korzystny dla osób o ograniczonej 

sprawności ruchowej, gdyż w swej istocie wiąże się z pracą w domu. 

Ponadto, szeroka gama branż, w których może pracować wirtualny asystent, 



 

 

czyni ten zawód przyjaznym dla osób ze Specyficznymi Zaburzeniami 

Uczenia się.  

● Zawód wirtualnego asystenta jest stosunkowo nowym i rozwijającym się 

rynkiem w całej Europie. Sytuacja różni się w poszczególnych krajach 

europejskich, ale można zauważyć, że zaczęły się kształtować ramy, aby 

uwzględnić tę dziedzinę pracy, ponieważ z każdym dniem zyskuje ona coraz 

większą popularność.  

Biorąc pod uwagę ostatnie zmiany w prowadzeniu biznesu na świecie, a także nowe 

trendy pracy, nie jest zaskoczeniem, że zawód wirtualnego asystenta staje się coraz 

bardziej popularny wśród ludzi w każdym wieku i środowisk. Outsourcing zadań 

może być kluczem do przyszłego sukcesu firmy. Z drugiej strony, praca jako zdalny 

freelancer-wirtualny asystent może prowadzić do wielkich osobistych sukcesów 

zawodowych. Podsumowując, ważne jest, aby zarówno firmy jak i pracownicy 

pracowali mądrzej, a nie ciężej!  
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