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CO ROBIĆ, BY PRACOWAĆ EFEKTYWNIE

PRACUJ ZDALNIE – PRACUJE EFEKTYWNIE

TECHNIKA POMODORO

FUNKCJONALNIE I STYLOWO

JAK NAJLEPIEJ URZĄDZIĆ DOMOWE BIURO?

STREFA FUNKCJONALNA 

SŁOWO O WYSTROJU

PUŁAPKI PRACY ZDALNEJ

NA CO UWAŻAĆ, PRACUJĄC Z DOMU
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Efektownie i efektywnie,  
czyli słów kilka o pracy zdalnej  
w domowym biurze

Ach, praca zdalna… Dla jednych wymarzony sposób wykonywania 

obowiązków, dla innych zmora nieproduktywności i rozpraszaczy. Jak 

zmierzyć się z nią tak, by wyjść z tego starcia zwycięsko? Co robić, by po-

prawić swoją produktywność. A przede wszystkim, jak zorganizować czas 

i przestrzeń wokół siebie, tak, by praca była jeszcze łatwiejsza? Oto zbiór 

porad i wskazówek, które z pewnością przydadzą się w obliczu koniecz-

ności pracy zdalnej.

Nie jest tajemnicą, że odpowiednie środowisko pracy sprzyja jej efektyw-

ności. Dotyczy to także domowego biura. Odpowiednie urządzenie tego 

pomieszczenia – bądź wydzielonej w nim strefy -będzie miało ogromne 

wpływ na komfort wykonywania obowiązków w jego obrębie. 

Nie bez znaczenia pozostaje także sam sposób pracy. Jej efektywność 

może podnosić nie tylko odpowiednio przygotowane otoczenie, ale też 

zaplanowanie i celebrowanie. Z pomocą z pewnością może przyjść kilka 

metod, dzięki którym produktywność poszybuje w górę!
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Praca zdalna, szczególnie ta wykonywana 
z domu, potrafi być wyzwaniem. Oczywi-
ście, rozwiązanie takie nie jest pozbawio-
ne wielu zalet, jednak niesie ze sobą też 
kilka zagrożeń… Na ich liście znajdą się z 
pewnością brak produktywności, trudność 
w rozdzieleniu czasu pracy do wolnego, 
codzienna monotonia i trudności ze sku-
pieniem się. Jak sobie z nimi radzić? Jak 
pracować z domu tak, by nie tylko robić to 
efektywnie, ale i nie poświęcać na to całe-
go dnia? Oto kilka sprawdzonych metod.

Co robić, 
by praco-
wać efek-
tywnie
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Wydzielenie jasnych, ściśle określonych ram cza-

sowych w ciągu dnia, to jeden z najważniejszych 

elementów efektywnej pracy z domu. Ich przestrzeganie 

pozwala na zachowanie „normalnego” trybu dnia. Praca 

nie przeciąga się wówczas niepotrzebnie, a popołudnie 

i wieczór możesz zachować dla siebie. Jeśli zależy ci na 

tym, by mieć jak najwięcej czasu wolnego w ciągu dnia, 

rozpoczynaj pracę wcześniej.
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JEŚLI ZALEŻY CI NA TYM, 
BY MIEĆ JAK NAJWIĘCEJ CZASU 
WOLNEGO W CIĄGU DNIA , 
ROZPOCZYNAJ PRACĘ WCZEŚNIEJ.

Zapanuj  
nad czasem

Tak, tak – oczywista oczywistość. Warto wykorzystać to, że rano nie mu-

sisz tracić czasu na dojazd do miejsca pracy i przygotowanie się do wyj-

ścia z domu. Ponadto wczesne godziny poranne to czas, w którym znacznie 

łatwiej o chwilę spokoju i ciszy – szczególnie, jeśli jesteś rodzicem…

Jednak, jeśli wiesz, że twoja produktywność sięga zenitu popołudniu – i 

pozwalają ci też na to zasady wykonywanego zawodu – wstrzymaj się z 

porannym rozpoczynaniem pracy. Wykonaj wtedy część obowiązków, 

które w zwykłych okolicznościach czekałyby na „odhaczenie” do wieczora. 

Oczywiście – każda z tych zasad będzie miała sens tylko wtedy, gdy bę-

dziesz rzeczywiście trzymać się wyznaczonych ram godzinowych.

Planując pracę uwzględnij też w godzinowej rozpisce przerwy w wykony-

waniu poszczególnych zadań. Pozwolą one nie tylko na zachowanie hi-

gieny pracy, ale i utrzymanie skupienia. Dobrym rozwiązaniem jest praca 

w cyklach i robienie regularnych, krótkich przerw – szczególnie, jeśli masz 

trudności ze skupieniem uwagi. 
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Stwórz warunki do pracy

Jeśli myślisz o pracy z domu, jako czasie, który można spędzić w piżamie, 

bez wychodzenia z łóżka, warto szybko zweryfikować to przekonanie. 

Taka forma zdalnego wykonywania obowiązków sprawdza się niezwykle 

rzadko i nie ma wiele wspólnego z efektywnością. Właśnie dlatego tak 

ważne jest odpowiednie przygotowanie miejsca, w którym praca będzie 

mogła być swobodnie wykonywana. Wygodne krzesło, uprzątnięte biur-

ko bądź stół to podstawa. Podobnie możliwość zamknięcia drzwi, jeśli 

nie mieszkasz w pojedynkę.

Jeśli wiesz, że praca zdalna to dla ciebie nie tylko jednorazowa przygo-

da z takim trybem wykonywania obowiązków, urządź domowe biuro. 

Wydziel przestrzeń, która zapewni ci spokój i skupienie. Zadbaj o to, by 

znalazły się w jej obrębie przedmioty, oświetlenie i meble niezbędne do 

wykonywani pracy, a także poprawiające jej komfort. Urządź ją stylowo, 

dobierz odpowiednie dekoracje – inspirujące, motywujące, sprzyjające 

wyciszeniu i koncentracji.

Dlaczego wydzielenie przestrzeni do pracy jest tak ważne? Po pierwsze, 

pomoże ci to skupić się na pracy. Po drugie, sprawi, że po zakończeniu 

wykonywania obowiązków nie będziesz przebywać dokładnie w tym 

samym miejscu i okolicznościach podczas odpoczynku – nawet jeśli nadal 

będziesz znajdować się w domu. 

WIĘCEJ NA TEMAT DEKORACJI DO DOMOWEGO BIURA

https://www.decormint.com/pl/lp/domowe-biuro-pomysly-na-aranzacje-scian


Pielęgnuj rytuały

Staraj się nie rozpoczynać pracy od razu po otworzeniu oczu. Daj sobie czas 

na przygotowanie się do pracy. Zrób kawę, herbatę, śniadanie, przekąski – co 

tylko chcesz. Nie pracuj w piżamie, przebież się. Zanim rozpoczniesz pracę, 

przygotuj listę zadań, które musisz wykonać. Wypracuj swój własny system 

rytuałów, które pozwolą ci wprowadzić się w „tryb pracy”. To samo dotyczy jej 

zakończenia. Stwórz nawyki, dzięki którym łatwo i wyraźnie oddzielisz część 

dnia poświęconą pracy od czasu wolnego. Jest to szczególnie ważne, jeśli po 

zakończeniu wykonywania obowiązków nadal pozostajesz w domu.

Planuj, planuj i jeszcze raz planuj

Przygotowując się do pracy w domu warto przygotuj codzienne listę zadań, 

które musisz wykonać w danym dniu. Pozwoli to nie tylko na zachowanie 

porządku i skupienie się na poszczególnych punktach zestawienia, ale 

będzie też stanowiło dodatkową motywację do działania. W końcu to czysta 

przyjemność wykreślać kolejne zadania z listy! Planowanie pozwoli ci także 

na podniesienie efektywności twojej pracy. 
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Usuń ze swojego zasięgu rozpraszacze

Im mniej elementów otoczenia będzie cię rozpraszało, tym bardziej efek-

tywna będzie twoja praca – bez względu na to, czy działasz z domu, czy 

biura. Oczywiście – specyfika wykonywania swoich obowiązków zdalnie 

może być w tym kontekście większym wyzwaniem. Warto zatem usunąć 

ze swojego otoczenia elementy, które mogą obniżać efektywność pracy, 

rozpraszać – albo przynajmniej ograniczyć do nich dostęp. Dotyczy to 

także sięgania po telefon, ciągłego sprawdzania maila, śledzenia infor-

macji w mediach społecznościowych. Rozwiązaniem tego problemu 

mogą być – o ironio – aplikacje, które pozwalają na czasowe ograniczenie 

pełnego dostępu do „rozrywkowych” funkcji telefonu, a także wydziele-

nie przerw w pracy, które pozwolą zarówno zaspokoić ciekawość, jak i 

zachować ciągłość skupienia. 

Utrzymuj kontakty

Pracujesz z domu, mieszkasz samodzielnie i nagle orientujesz się, że w su-

mie dawno nie było okazji do kontaktu z ludźmi? Oczywiście nie chodzi tu 

o wymianę kilku wiadomości dotyczących kolejnych zadań czy uwag do 

nich, a o rozmowę ze znajomymi, zwyczajny kontakt ze światem zewnętrz-

nym. Warto pamiętać o nim szczególnie w sytuacji, gdy twoje obowiązki 

wymagają głównie samodzielnej pracy przy komputerze. 

W przypadku kontaktów zawodowych, może dojść do tego, że przez pracę 

zdalną, ominą cię wiadomości przekazywane przez współpracowników 

„na żywo”, w biurze. Staraj się uczestniczyć aktywnie w funkcjonowaniu 

zespołu. Nie unikaj rozmów i videokonferencji. Są one ważnym elemen-

tem pracy zdalnej.
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Planuj nie tylko pracę

Ach, odpoczynek! Wydawać by się mogło, że pracując z domu nie będzie 

on problemem. W końcu zdalne wykonywanie swoich zawodowych 

obowiązków dla niektórych – szczególnie osób nie mających do tej pory 

okazji realizować ich w ten sposób – może jawić się jako czas spędzony 

znacznie mniej produktywnie niż w biurze, a co za tym idzie, mniej ob-

ciążający. Nic bardziej mylnego. O ile praca z domu niesie ze sobą szereg 

zalet i ułatwień, na pewno nie jest pozbawiona męczących elementów.

Sprawy nie ułatwia także sytuacja, w której po zakończeniu pracy nadal 

przebywasz w tym samym pomieszczeniu. Dlatego dla zachowanie higie-

ny psychicznej tak ważne jest zaplanowanie także odpoczynku. Powinien 

on być zupełnie nie związany z pracą. Najlepiej jeśli zawierałby w sobie ele-

menty aktywności fizycznej, nawet tak podstawowej jak zwyczajny spacer 

czy wykonanie domowego treningu. Pracując zdalnie warto zaplanować 

zarówno czas, jak i rodzaj odpoczynku. Wieczór filmowy, czytanie książek, 

układanie puzzli, gry, gotowanie – opcji jest naprawdę dużo. Pamiętaj też, 

że odpoczynek nie musi być czasem, który spędzisz produktywnie… Masz 

po prostu ZRELAKSOWAĆ SIĘ! 

O ILE PRACA Z DOMU NIESIE 
ZE SOBĄ SZEREG ZALET I  UŁATWIEŃ, 
NA PEWNO NIE JEST POZBAWIONA 
MĘCZĄCYCH ELEMENTÓW.
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Pracuj zdalnie 
P R A C U J E  E F E K T Y W N I E

• Wydziel godziny pracy i uwzględnij w nich także przerwy.

• Przygotuj miejsce do pracy:

• uporządkuj biurko;

• zamknij drzwi;

• usuń „przeszkadzacze”;

• przygotuj od razu wodę i drobne przekąski w zasięgu ręki.

• Stwórz codzienne rytuały, które wykonasz przed rozpoczęciem 

pracy i po jej zakończeniu.                            

• Planuj dokładnie zadania, stwórz ich listę i odhaczaj wykonane.

• Staraj się nie rozpraszać:                                                                                                                                     

• nie sięgaj co chwilę po telefon;

• nie sprawdzaj co chwilę mediów społecznościowych, serwisów 

informacyjnych itp.

• Nie zapomnij o kontakcie z ludźmi.

• Zaplanuj odpoczynek po pracy.

1.
2.

3.

4.
5.

6.
7.
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Czym jest technika Pomodoro? Odpowiadając najkró-

cej – jest to popularny sposób podnoszenia efektyw-

ności swojej pracy i zarządzania czasem. Bez problemu 

wykorzystać ją można w przypadku pracy zdalnej z domu. 

Skąd się wzięła i na czym polega? 

Rodowód techniki Pomodoro wywodzi się z Włoch – 

jej ojcem jest Francesco Cirillo, a nazwa nawiązuje do 

kuchennego minutnika... w kształcie pomidora. Metoda 

sama w sobie także mocno odnosi się do kontrolowania 

czasu, jego odliczania i efektywnego wykorzystywania.

Technika 
Pomodoro,  
czyli pra-
cuj jeszcze 
sprawniej
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Jeśli chodzi o samą metodę – u jej podstaw leży założenie, że praca w 

krótszych cyklach czasowych (po 25 minut), rozdzielonych przerwami, 

zwiększa efektywność. Dlaczego ta technika naprawdę działa? Po pierw-

sze, łatwiej utrzymać skupienie, jeśli perspektywa czasowa sięga jedynie 

25 minut, po których następuje 5 minut przerwy. W jej trakcie najlepiej 

jest „rozprostować kości”, oderwać się od wykonywanych zadań. Po drugie, 

stosowanie tej metody przynosi wrażenie uzyskiwania szybkich efektów. 

W końcu co 25 minut z listy zadań znikają kolejne punkty bądź ich etapy. 

Jak dokładnie pracować z wykorzystaniem techniki Pomodoro? Dzień 

pracy dzielisz na 25-minutowe cykle. Między każdym z nich robisz 5 minut 

przerwy, z uwzględnieniem dłuższej, 20-30 minutowej po czwartym cyklu. 

Nastawiasz timer i pracujesz w skupieniu przez 25 minut. Po ich upływie 

odrywasz się od pracy, wstajesz od wykonywania zadań, sprawdzasz tele-

fon. Pamiętaj o odhaczaniu z listy kolejnych zadań.

I gotowe – dzięki tej prostej metodzie efektywność twojej pracy rośnie!

By móc zastosować technikę Pomodoro  
potrzebne są dwie rzeczy:

LISTA ZADAŃ   w dowolnej formie, pozwalającej na 

wykreślanie kolejnych pozycji;

TIMER   także w dowolnej formie, może to być właśnie 

kuchenny minutnik, aplikacja w telefonie, nawet budzik.
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...oto najkrótsza odpowiedź, jakiej moż-
na udzielić w odpowiedzi na pytanie „jak 
urządzić domowe biuro”. By osiągnąć taki 
efekt wystarczy wprowadzić w życie kilka 
dekoratorskich porad. Nie tylko pozwo-
lą one na uzyskanie efektu WOW przy 
niewielkim nakładzie finansowym, ale i 
zmienią nawet najmniej przyjazną wyko-
nywaniu obowiązków scenerię w domowe 
biuro z prawdziwego, stylowego zdarzenia!

Funkcjo-
nalnie  
i stylowo... 

02
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Jak najlepiej urządzić domowe biuro? 

Domowe biuro to jedno z ważniejszych miejsc w mieszkaniu. Musi być nie 

tylko funkcjonalne, praktyczne, ale i stylowo dopasowane do wnętrza całego 

mieszkania. Połączenie tych elementów jest kluczowe do uzyskania ideal-

nej przestrzeni, która pozwoli na komfortowe wykonywanie obowiązków 

zawodowych. Istnieje kilka wskazówek, których zastosowanie pozwoli na 

stworzenie idealnego domowego miejsca do pracy. Co więcej, nie wiążą się 

one z gruntownym remontem. Rozwiązania te są nieinwazyjne, wymaga-

ją niewielkich nakładów – i energii, i finansowych – a do tego mogą zostać 

wprowadzone nie tylko podczas meblowania mieszkania, ale nawet już w 

urządzonym pomieszczeniu. 

Strefa funkcjonalna 

Podstawą jest tu oczywiście oddzielenie samego miejsca do pracy. Można 

zrobić to na dwa sposoby – albo fizycznie wydzielić fragment lub całość po-

mieszczenia, albo jedynie optycznie. Pierwsza z opcji wymaga planowania już 

na etapie urządzania mieszkania, ewentualnie wiąże się ze sporymi zmiana-

mi w już istniejącej aranżacji. Druga jest pod tym względem znacznie mniej 

inwazyjna. Co więcej, pozwala na zastosowanie różnych sposobów wydziele-

nia domowego biura. Najpopularniejszym z nich jest podzielenie przestrzeni 

przy pomocy strategicznie rozmieszczonego światła albo koloru ścian. Takie 

rozwiązanie wizualnie może wydzielić strefę funkcjonalną przeznaczoną do 

pracy na przykład w salonie albo sypialni.

WIĘCEJ INSPIRACJI WNĘTRZARSKICH

https://www.decormint.com/pl/blog/2018/04/16/gdzie-i-jak-szukac-inspiracji-wnetrzarskich-porady/
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Słowo o wystroju 
Wydzielenie miejsca do pracy to jedna kwestia, drugą jest jego urządze-

nie. Musi ono pozwalać na skupienie uwagi, a równocześnie zapewniać 

komfort i funkcjonalność rozwiązań. Nie jest to prostym zadaniem w 

przypadku niewielkich przestrzeni. Nie oznacza to jednak, że celu tego 

nie da się osiągnąć.  W sieci aż roi się od gotowych pomysłów na to, jak 

można urządzić nawet niewielką przestrzeń do pracy. 

Rozwiązaniem mogą być ciekawie zaprojektowane biurka. Jeśli po-

wierzchnia strefy funkcjonalnej nie pozwala na umieszczenie w niej 

wygodnego, dużego blatu i szafki, w sytuacji takiej świetnie sprawdzi się 

biurko z półkami w formie drabinki nad blatem. 

W domowym biurze równie ważne jak same meble są też dodatki zdo-

biące jego strefę. Mogą ją stylowo dopełnić, nadać jej niepowtarzalnego 

charakteru, a także pozwolą na jej personalizację. W ich roli doskona-

le sprawdzą się plakaty typograficzne, np. z hasłami motywacyjnymi, 

galerie ze zdjęciami i obrazami, a także rośliny – najlepiej te w wydaniu 

maksi, z dużymi zielonymi liśćmi.
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Dobór kolorów zdobiących przestrzeń domowego biura także nie pozo-

staje bez znaczenia. Poza tym, że powinny pasować do całości pomiesz-

czenia i mieszkania, nie mogą rozpraszać i męczyć. Doskonale sprawdzą 

się barwy stonowane, najlepiej jasne – optycznie powiększą strefę pracy. 

Powinny działać wyciszająco, nie rozpraszać, ale równocześnie wprowa-

dzać w dobry nastrój, co jest już kwestią mocno indywidualną.

Elementem, którego nie może zabraknąć także w domowym biurze, są 

rośliny. W pomieszczeniu tego typu szczególnie sprawdzą się te o w roz-

miarze XXL, o dużych liściach, w momencie wprowadzające do wnętrza 

powiew świeżości i odprężającej atmosfery. 

WIĘCEJ NA TEMAT DOBIERANIA KOLORÓW

WIĘCEJ NA TEMAT ROŚLIN W POMIESZCZENIACH

W DOMOWYM BIURZE 
RÓWNIE WAŻNE 
JAK SAME MEBLE 
SĄ TEŻ DODATKI 
ZDOBIĄCE JEGO STREFĘ.

https://www.decormint.com/pl/blog/2018/05/17/jak-dobrac-kolory-do-mieszkania-kolo-barw/
https://www.decormint.com/pl/blog/2019/05/20/roslinne-dekoracje-wnetrz-jak-je-idealnie-dobrac/


22

Wystrój 
domowego 
biura

• powinien korespondować ze stylem mieszkania

• oszczędny, minimalistyczny

• nie może rozpraszać

• praktyczny i funkcjonalny

• dekoracje powinny inspirować, motywować do pracy

• nie może brakować w nim żywych roślin
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Wykonywanie pracy w domowym biurze 
ma wiele zalet, daje też szeroki wachlarz 
możliwości, jeśli chodzi o podnoszenie 
jej produktywności. Jest to jednak tylko 
ta „jasna” strona zdalnego zarobkowania. 
Niestety, istnieje także ta druga, znacznie 
„ciemniejsza”. Praca w domowym biurze 
wiązać się może z kilkoma pułapkami, 
których należy się wystrzegać. Nie tylko 
znacznie obniżają one jej efektywność, ale 
nie pozostają bez wpływu na sferę „poza-
pracową”, a nawet zdrowie!

Pułap-
ki pracy 
zdalnej

03
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Na co uważać, 
pracując zdalnie

• brak samodyscypliny, brak produktywności

• brak wydzielonego komfortowego miejsca do pracy

• ciągłe rozpraszanie się

• prokrastynacja

• zacieranie granic między czasem pracy i czasem 

prywatnym

• brak kontaktu z ludźmi

• utrudnienia techniczne podczas pracy, szczególnie 

poza domem

• utrudniony przepływ informacji od współpracowników

• praca pomimo złego samopoczucia, zaniedbywanie 

zdrowia
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