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Wstęp
 Miło mi Ciebie tutaj przywitać! Nazywam się Pola Sobczyk, a niniejszy mini poradnik jest owocem 
wieloletniej pracy zarówno jako Wirtualna Asystentka, a także jako szef jednej z największych agencji 
Wirtualnych Asystentek w Polsce, którą zamknęłam w 2021 roku, aby rozwijać się branży szkoleniowej. 
Od 2015 prowadzę dziesiątki rozmów i konsultacji biznesowych między innymi na temat skuteczności 
współpracy z WA. Obecnie prowadzę szkolenia, mentoringi, kursy online i polecam indywidualne WA.

 Najczęstszym pytaniem, jakie słyszę od właścicieli firm jest: CO DELEGOWAĆ TAKIEJ WIRTUAL-
NEJ ASYSTENTCE? I to dla nich powstał ten mini poradnik. Ma być on inspiracją i podpowiedzią. Wierzę, 
że choć treść jest krótka, pozwoli na rozpoczęcie przygody z delegowaniem zadań.

 Jak to powiedział jeden z moich Klientów: dzięki Wirtualnym Asystentkom zacząłem odpoczywać 
w pracy, nadal pracując, ale teraz pracując nad tym co ważne i korzystne dla rozwoju firmy. 

 Tego Ci życzę!                      

Pola Sobczyk   
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Kim są Wirtualne Asystentki?
 To osoby pracujące zdalnie. Najczęściej posiadające własną działalność gospodarczą. Ich          
podstawowymi umiejętnościami są zadania biurowe, administracyjne i koordynacyjne, a oprócz tego 
wybrane specjalizacje np. WordPress i copywriting, social media i landing page, podcasty itd. Pracujesz 
z WA kiedy rzeczywiście tego potrzebujesz. Delegowane ma co najmniej 1 główny cel: oddać Ci czas 
na zadania priorytetowe, które przynoszą rzeczywisty zysk dla Twojej marki.  
 
 Na moim kanale YouTube powstała całkiem spora seria filmów, z podziałem na branżę.                        
Zachęcam Cię do odwiedzin klikając TUTAJ w playlistę. Wiem, że wiele osób znalazło tam odpowiedzi 
na nurtujące ich pytania. Poniżej przedstawiam Ci listę najczęściej delegowanych zadań, z podziałem na 
grupy zadań. 

 ORGANIZACJA CZASU I BIURA
 - Aktualizacja informacji na stronie firmowej
 - Research informacji
 - Uzupełnienie istniejących lub wprowadzanie nowych danych do arkusza excel
 - Zebranie informacji dotyczących konkurencji
 - Przygotowanie prezentacji z przygotowanym konspektem (PowerPoint)

 EVENT
 - Wyszukanie, zebranie ofert i ustalenie ze Zlecającym miejsca warsztatu, szkolenia
 lub konferencji oraz rezerwacja wybranego miejsca
 - Tworzenie i wysyłanie ofert współpracy do patronów medialnych
 - Korespondencja mailowa z prelegentami, patronami medialnymi i uczestnikami
 szkolenia lub konferencji
 - Monitorowanie promocji wydarzenia przez patronów medialnych
 - Wsparcie promocji wydarzenia w social media

 MARKETING I E-COMMERCE
 - Przygotowanie oraz wysyłka maili (newsletter, świąteczne, zaproszenia)
 - Obsługa sklepu internetowego (opisy, aktualizacje, grafika, SEO)
 - Obsługa portali oraz grup social media (Twitter, Facebook, Instagram, YouTube)
 - Aktualizacja oraz wrzucanie nowych produktów do e-sklepu
 - Obsługa klienta na live chat

 REKRUTACJA
 - Przygotowanie treści ofert rekrutacyjnych
 - Umieszczanie ofert pracy na portalach oraz serwisach społecznościowych
 - Segregacja nadesłanych CV (pierwszy etap)
 - Budowanie i zarządzanie wewnętrzną bazą kandydatów
 - Telefonowanie do kandydatów i umawianie na spotkania

https://www.youtube.com/watch?v=sjO_USp_KNg&list=PL2HDerOUH2uTzUkD2t5BpftBNZKK1nWvO
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Procesy delegowania zadań – wizualizacja 
 Przygotowałam dla Ciebie 15 przykładowych procesów. Sama kiedyś miewałam problem z wy-
obrażeniem sobie tego, co mam oddać, a co powinno należeć do moich obowiązków. Wiem, że przy-
gotowane wizualizacje mogą pomóc przekonać Ciebie, że wiele czynności możesz spokojnie oddać 
specjalistom.

PROCES: STWORZENIE I PUBLIKACJA ARTYKUŁU BLOGOWEGO

 

PROCES: OBSŁUGA KANAŁU NA YOUTUBE
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PROCES: WSPÓŁPRACA Z TWOJĄ KSIĘGOWOŚCIĄ

 

PROCES: ORGANIZACJA PRACY ZESPOŁU (ASANA)
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PROCES: PUBLIKACJA LEKCJI KURSU ONLINE

 

PROCES: STWORZENIE LANDING PAGE



Co delegować Wirtualnej Asystentce? | 7

PROCES: MODERACJA GRUPY FACEBOOK

 

PROCES: OBSŁUGA SKLEPU INTERNETOWEGO (BASELINKER)
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PROCES: PUBLIKACJA PODCASTU

 

PROCES: PRZYGOTOWANIE PREZENTACJI Z KONSPEKTEM
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PROCES: ZAPLANOWANIE POSTÓW CYKLICNYCH

 

PROCES: REKRUTACJA PRACOWNIKÓW



Co delegować Wirtualnej Asystentce? | 10

PROCES: RESEARCH

 

PROCES: USPRAWNIENIA NA STRONIE WWW
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PROCES: UMAWIANIE SPOTKAŃ

 

 Jest szereg zadań, które może za Ciebie wykonywać Wirtualna Asystentka. Dobrą praktyką jest 
zapisywanie swojej pracy lub pracy ze współpracownikami w podobny sposób jak widzisz powyżej. 
Ułatwia to wdrożenie w przyszłości nowych osób do zespołu, a także pomaga w szukaniu „wąskich gar-
deł” i automatyzacji zadań.
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5 złotych porad dotyczących delegowania i współpracy
z Wirtualną Asystentką
1. FAQ 
Jeżeli planujesz delegować obsługę Klienta np. poprzez mail lub live chat, polecam wcześniej przygo-
tować kilka bazowych i najczęstszych pytań i odpowiedzi. To usprawni pracę WA już na początku. Od-
radzam oddanie swojej skrzynki mailowej na zasadzie: niech Pani kasuje SPAM i tyle. Nie każdy traktuje 
spam tak samo jak Ty. Mogą zdarzyć się poważne pomyłki. Jeszcze przed oddaniem pracy swojej nowej 
WA zaobserwuj jakie wiadomości Cię interesują, od kogo są priorytetowe, a które mają znikome zna-
czenie dla Ciebie. Przy okazji tworzenia takiego FAQ warto zaznaczyć co asystentka powinna zrobić 
w jakiej kolejności, a później uzgodnić, aby wszelkie zmiany i poprawki na bieżąco uzupełniała. Dzięki 
temu będziesz mieć w przyszłości gotowy plik dla każdej nowej osoby w firmie. 

2. Spisuj zadania
Nie wiesz co delegować? Planuj swoje codzienne zadania i pomysły np. przez miesiąc i sprawdź czy 
któreś możesz delegować. Które są powtarzalne? Które można wpisać w procesy? 

3. Macierz Eisenhovera
Kiedy tylko wpiszesz w Google Macierz Eisnehovera oraz delegowanie, wyświetli się Tobie mnó-
stwo filmów, które tłumaczą tę fantastyczną metodę zarządzania czasem pracy. Tak jak wspomniałam                    
w poprzednim punkcie, spisane wszystkie zadania np. z miesiąca dzięki macierzy możesz sprawdzić 
pod kątem czasu realizacji oraz ustalaniu priorytetów zadania. Część pracy ewidentnie musimy zrobić 
samodzielnie, ale lwią część drobnych zadań może zostać przekazana innej osobie. 

4. Projekty dziel na zadania
Często zakopujemy się w zadaniach, ponieważ powinniśmy nazwać go projektem. Jak to możliwe?           
A tak to, że proste zadanie takie jak np. stworzenie ulotki brzmi bardzo prosto jednak jego wykona-
nie będzie dzielić się na kilka, a może nawet kilkanaście kroków. Wejdzie w to research, rozmowa                     
z grafikiem, brief, przekazanie materiałów, stworzenie tekstu, research drukarni, przesłąnie do drukarni, 
zapłacenie za fakturę, kontakt z księgowością bo drukarnia napisała błędne dane... itd. Widzisz to? Tak 
rozpisane zadanie daje Ci nie tylko otwarty umysł i pełną perspektywę co trzeba zrobić, ale już gołym 
okiem widać co można oddać Wirtualnej Asystentce. 

5. Rekomendacje
Przed rozpoczęciem współpracy nie bój się pytać o rekomendacje, szkolenia oraz portfolio. Jeżeli szu-
kasz kogoś zaawansowanego i doświadczonego, wspomniane rzeczy dają nam wiedzę o danej osobie. 
Pamiętaj, że WA to nierzadko osoba, która w pewnym momencie będzie wiedziała o Twojej firmie wię-
cej niż ktokolwiek inny. 
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Jakie branże delegują pracę Wirtualnym Asystentkom? 
 Obecnie każda branżą może znaleźć oszczędności dzięki współpracy z Wirtualnymi Asystentka-
mi. Zapraszam Cię do obejrzenia rozmów na moim kanale, między innymi:
 
 - Branża budowlana 
 - Branża ecommerce
 - Branża artystyczna
 - Branża marketingowa

Oprócz tego polecam materiały osób, które opowiadają o współpracy z agencją Wirtualnych Asysten-
tek lub z samodzielnymi WA i delegowaniu zadań: 

MAREK JANKOWSKI

źródło: https://www.youtube.com/watch?v=tiO0gGQcf1I     

2: 26 / 16 : 46 HD

68 3 UDOSTĘPNIJ  ZAPISZ

Rekrutacja wirtualnej asystentki
1794 wyświetlenia

Mała Wielka Firma
SUBSKRYBUJ24,4 tys. subskrypcji

POKAŻ WIĘCEJ 

Jak znaleźć wirtualną asystentkę, której będziesz mógł powierzyć część obowiązków związanych z prowadzeniem firmy? Czy wertowanie CV i listów motywacyjnych to jedyny
i rzeczywiście skuteczny sposób na poznanie kompetencji i kwalifikacji potencjalnego pracownika?

https://www.youtube.com/watch?v=kSqUtNDyDIE&list=PL2HDerOUH2uRxJ6_h1FylcFikwWuGN4PH
https://www.youtube.com/watch?v=Y1nb2qsrAjA&list=PL2HDerOUH2uRxJ6_h1FylcFikwWuGN4PH&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=0GNhs9HFH1o&list=PL2HDerOUH2uRxJ6_h1FylcFikwWuGN4PH&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=zYUZzsGuJLs&list=PL2HDerOUH2uRxJ6_h1FylcFikwWuGN4PH&index=8
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MACIEJ ANISEROWICZ

źródło: https://www.youtube.com/watch?v=lvwuOrV5wu4&list=PLN2dx2pIJO6PgjbbxEwrPO-
2eWyQe_3Iop&index=154    

MIREK BURNEJKO

źródło: https://www.youtube.com/watch?v=C-HGv45WXT8

2: 26 / 16 : 46 HD

148 7 UDOSTĘPNIJ  ZAPISZ

Asystentka [devstyle vlog #203]
4055 wyświetleń

Maciej Aniserowicz
SUBSKRYBUJ28,9 tys. subskrypcji

POKAŻ WIĘCEJ 

2: 26 / 16 : 46 HD

123 4 UDOSTĘPNIJ  ZAPISZ

Trik Produktywności NUMER 1! (każdy przedsiębiorca MUSI obejrzeć)
5148 wyświetleń

MiroBurn
SUBSKRYBUJ18,6 tys. subskrypcji

POKAŻ WIĘCEJ 
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JUSTYNA STAŃSKA

źródło: https://italianamarketing.pl/18/?fbclid=IwAR3k_MQi-QtO1KnFDcdxNOz6cfpbVy39wIPB0kTq9wj-
LxC7FsV0sCmQn5Og

ALEKSANDRA BUDZYŃSKA

źródło: https://www.paniswojegoczasu.pl/podcast/psc-kuchni-odcinek-nr-5-zarzadzanie-zdalnym-zespo-
lem/?fbclid=IwAR0wHdmNudtNW_fOC4JQeg9GgcqY-VYVg05EMKMQTMabbxH9QOAFHz-hGyU

https://italianamarketing.pl

https://www.paniswojegoczasu.pl
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TOMASZ CIOSEK

źródło: https://www.youtube.com/watch?v=WDlCzrRsU2o&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1rl8B659
yvCaiD8JgK-X1s9T-z19G4BIPRMHiZqzyNSanmufUmC7v4PWw

EWELINA MUC

źródło: https://girlswhowp.com/06/ 

2: 26 / 16 : 46 HD

2 0 UDOSTĘPNIJ  ZAPISZ

02 Delegowanie - jak nigdy więcej nie robić wszystkiego samemu | Podcast
75 wyświetleń

Tomasz Ciosek
SUBSKRYBUJ53 subskrypcje

POKAŻ WIĘCEJ 

https://girlswhowp.com
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MICHAŁ KOWALCZYK

źródło: https://youtu.be/JmuKIfWztyk  

Zakończenie
 Dziękuję za skorzystanie z mini–poradnika. Mam nadzieję, że spełnił swój cel i dzisiaj masz 
już większą wiedzę na temat zadań, które cały świat biznesu deleguje Wirtualnym Asystentkom. Być 
może zastanawiasz się nad tym jak to możliwe, że komukolwiek to się opłaca? O tym szerzej opowiadam 
w ebooku o „Wirtualnych Asystentkach w Polsce” do którego serdecznie zapraszam. Zawarłam tam 
wiele cennych uwag i porad dotyczących rekrutacji czy samej współpracy z WA. 

 Zapraszam Cię również na stronę www.polasobczyk.pl oraz do kontaktu na adres 
p.sobczyk@brandassist.pl lub telefon: 725 552 727. Z chęcią odpowiem na pytania związane z pracą 
z Wirtualnymi Asystentkami w Polsce, a nawet polecę osoby odpowiednie do Twoich potrzeb.

Zapraszam również na:

  wwww.polasobczyk.pl      FB/polasobczykpl      IG/pola_sobczyk      LI/Pola Sobczyk        YT/PolaSobczyk

2: 26 / 16 : 46 HD

6 0 UDOSTĘPNIJ  ZAPISZ

Podcast #018 - Proces rekrutacyjny od kulis
119 wyświetleńtt

Michał Kowalczyk - Excellent Workt
SUBSKRYBUJ

POKAŻ WIĘCEJ 

https://polasobczyk.pl/e-book-dla-przedsiebiorcow/
http://www.polasobczyk.pl
mailto:p.sobczyk%40brandassist.pl?subject=
https://polasobczyk.pl
https://www.facebook.com/polasobczykpl
https://www.instagram.com/pola_sobczyk
https://www.linkedin.com/in/polasobczyk
https://www.youtube.com/PolaSobczyk

