
 

 

Praca na wakacje 

Teoretycznie znalezienie pracy na wakacje nie stanowi dużego problemu. Teoretycznie, bo o te same 

wakacyjne prace ubiegają się dziesiątki kandydatów. Nie wspominając o tym, że pula tych 

najfajniejszych opcji jest bardzo ograniczona. Do tego dochodzą ograniczenia związane z COVID-

19,więc wiele aktywności do których jesteśmy przyzwyczajeni w wakacje może się nie odbyć. 

Rozpoczynając poszukiwania pracy wakacyjnej przede wszystkim zadaj sobie jedno, kluczowe 

pytanie: Czy zależy Ci na zdobyciu doświadczenia zawodowego, czy też po prostu dodatkowym 

zarobku? 

 W tym pierwszym przypadku powinieneś rozejrzeć się za pracą, która jest związana z Twoim 

doświadczeniem, branżą lub zainteresowaniami. Jeśli zależy Ci tylko na dobrej pensji, opcji będziesz 

miał nieco więcej. 

 Zastanów się także, czy w wakacje nie lepiej popracować w innej miejscowości lub za granicą. 

 Wybierając takie rozwiązanie możesz spędzić niezapomniane wakacje np. nad morzem lub w górach 

i jeszcze na tym zarobić! 

 

Jak przygotować się do szukania pracy na wakacje? 

  

 Zastanów się jakie są Twoje mocne i słabe strony. Powinieneś wiedzieć, jakie korzyści 

możesz   przynieść pracodawcy. Wybierz pracę, w której w największym stopniu wyko-

rzystasz swoje atuty. 

 

 Nie zapominaj o swoich zainteresowaniach. Jeśli masz taką możliwość, wybierz pracę, która 

jednocześnie będzie związana z Twoim hobby (np. jeśli pasjonujesz się światem filmu, być 

może warto rozejrzeć się za stanowiskiem w kinie?). 

 

 Pomyśl o zdobyciu doświadczenia zawodowego. Jeśli nie zależy Ci tylko na pieniądzach, 

spróbuj znaleźć pracę, która ma związek z Twoją ścieżką zawodową. Może być to np. praca w 

schronisku dla zwierząt, w restauracji, czy wykorzystywanie swoich umiejętności czesząc lub 

malując panie na uroczystości okolicznościowe. Wakacje to generalnie  czas urlopów, więc w 

tych miesiącach wiele firm szuka dodatkowego wsparcia. Często oferowana stawka 

godzinowa nie powala na kolana, ale  zdobyte doświadczenie może się jednak okazać 

bezcenne  w przyszłości. Poza tym firmy często oferują praktykantom i stażystom stałą 

współpracę. 

 

 Najlepsi pracodawcy otrzymują dziesiątki, a nawet setki CV. Jeśli chcesz się 

wyróżnić, musisz przyłożyć się do napisania życiorysu oraz listu motywacyjnego. Jak 

to zrobić? Więcej dowiesz się w ostatnim paragrafie tego artykułu. 

 

https://interviewme.pl/blog/jak-opisac-zainteresowania-cv
https://interviewme.pl/blog/mocne-i-slabe-strony


 Przygotuj się do rozmowy kwalifikacyjnej. Spotkanie z rekruterem to decydujący moment 

rekrutacji. Dlatego powinieneś być świetnie przygotowany i nie popełniać błędów, które 

przytrafiają się wielu kandydatom. (o tym był wcześniejszy artykuł, trzeba go odszukać w 

zakładce) 

 

Praca dla niepełnoletnich — najpopularniejsze zajęcia 

 Praca w restauracji lub fastfoodzie. Możesz wybrać zarówno pracę na kasie np. w McDonald’s 

czy KFC, jak również pracę kelnera w klasycznej restauracji. Ogromnym plusem tej drugiej 

opcji są napiwki od klientów. Zarobki: ok. 15 zł brutto za godzinę + ewentualne napiwki. 

 

 Zbiory warzyw i owoców. To popularna sezonowa praca dla nieletnich — np. na wakacje. Z 

jednej strony jej plusem jest spędzanie czasu na powietrzu, z drugiej — może być ona 

obciążająca dla młodego organizmu. Zarobki: ok. 10 zł brutto za litr/kilogram zebranych 

owoców lub warzyw. 

 

  Praca w sklepie, wykładanie towaru i inwentaryzacja. W sklepie możesz pracować zarówno 

na kasie, jak i przy wykładaniu towaru (jeśli nie jest to zbyt obciążające). Zarobki: ok. 15 zł 

brutto za godzinę. 

 

  Rozdawanie ulotek. Jest to jedna z najprostszych zajęć dla nieletnich. Pamiętaj jednak, że 

kilkugodzinne stanie na mrozie lub w upale może być bardzo męczące. Zarobki: ok. 12-20 zł 

brutto za godzinę. 

 

 Wyprowadzanie psów i opieka nad zwierzętami. To świetne zajęcie dla młodych osób, które 

kochają zwierzęta i mieszkają np. na dużym osiedlu. W takiej sytuacji wystarczy, że 

wywiesisz kartkę z propozycją pomocy i numerem kontaktowym. Zarobki: ok. 15-25 zł brutto 

za godzinę spaceru lub opieki nad zwierzakiem. 

 

 Pomoc sąsiedzka. Nawet jeśli nie mieszkasz na dużym osiedlu, możesz po prostu 

zaproponować pomoc najbliższym sąsiadom. Może być to np. sprzątanie, mycie samochodu, 

odśnieżanie, prasowanie lub koszenie trawy. Zarobki: zależą od indywidualnych ustaleń, nie 

powinny być jednak niższe niż 15-20 zł brutto za godzinę. 

Inne pomysły na pracę dla młodocianych 

 Prowadzenie bloga, kanału YouTube lub profilu na Instagramie. Oczywiście zbudowanie 

marki w sieci wymaga czasu i pieniądze nie pojawią się od razu. Jednak jeśli masz pomysł na 

własny vlog lub instagramowy profil, warto spróbować wdrożyć go w życie. Nie musisz od 

razu mieć 4 mln subskrybcji jak Blowek, postaw na konsekwentny rozwój. Zarobki: zależne 

od popularności, rodzaju reklamodawców itp. Przykładowo, za 100 tys. wyświetleń filmu na 

YouTube można zarobić ok. 200 zł brutto. 

 

 Praca jako make-up artist Interesuje Cię makijaż i charakteryzacja? Ciągle słyszysz od 

koleżanek, że jesteś mistrzynią, jeśli chodzi o make-up? Karierę w tej branży możesz zacząć 

już jako nastolatka! Zarobki: w zależności od rodzaju makijażu i Twoich umiejętności — 25-



60 zł brutto od klientki. 

 

 Hostessa. To kolejny zawód bardziej popularny wśród młodych dziewczyn. Hostess poszukują 

zarówno markety, jak i sklepy odzieżowe, kosmetyczne czy też organizatorzy wydarzeń 

kulturalnych i biznesowych. Zarobki: 15-50 zł brutto za godzinę. 

 

 Sprzedaż internetowa. Do tej pracy wystarczy Ci konto na Allegro lub OLX. Możesz 

zastosować metodę „taniej kup, drożej sprzedaj” (np. kolekcjonerskie koszulki piłkarskie) lub 

sprzedawać własne produkty (np. rękodzieło, rysunki, koszulki z nadrukami). Zarobki: 

uzależnione od ilości i rodzaju sprzedawanego towaru. Przykładowo, kubek z nadrukiem 

możesz sprzedać na Allegro za ok. 15-30 zł. 

 

 Statystowanie.To świetny sposób na nieźle płatną pracę dorywczą, a jednocześnie możliwość 

postawienia pierwszych kroków w świecie filmu i telewizji. Zarobki: statysta może zarobić 

ok. 40-90 zł brutto za dzień zdjęciowy, a epizodysta nawet 500 zł brutto. 

 

  Fotografia. W fotografii warto budować swoją markę od najmłodszych lat. Załóż profil na 

Instagramie ze swoimi fotografiami, aby przyciągnąć potencjalnych klientów. Oczywiście, 

nie będziesz od razu pracować dla National Geographic lub Vogue. Możesz jednak zacząć np. 

od chrztów czy komunii. Zarobki: ok. 300-500 zł brutto za imprezę. 

 

 

 Montowanie audio i wideo. Całe dnie spędzasz przed komputerem? Warto przekuć to na 

zarobek! Zrób internetowy kurs montażu z Adobe Premiere Pro (np. tutaj) lub innego 

programu i zacznij pracować na swoim portfolio. Zarobki: ok. 30 zł brutto za godzinę 

montażu. 

 

 Grafika komputerowa i programowanie. Kolejny pomysł na pracę dla nieletnich, którzy lubią 

siedzieć przy komputerze. W internecie znajdziesz wiele stron oferujących kursy z grafiki 

komputerowej i kodowania (np. Udemy i Codecademy). Zarobki: zależne od rodzaju pracy. 

Przykładowo, grafik-freelancer może zarobić ok. 20-60 zł brutto za godzinę.  

 

 

 Testowanie gier. To praca marzeń dla wielu nastolatków. Jeśli jesteś nałogowym graczem, 

udzielasz się na forach i śledzisz newsy ze świata gier, a do tego znasz język angielski, masz 

dużą szanse na zdobycie takiego stanowiska. Zarobki: ok. 15-20 zł brutto za godzinę. 

 

 

Gdzie znajdziesz oferty wakacyjnej pracy? 

  

Ofert pracy najszybciej znajdziesz w portalach internetowych takich jak np. Pracuj.pl czy 

też Infopraca.pl. Warto wejść na stronę np. „Rzeszowiak” , lub strony Ochotniczych Hufców Pracy. 

  

Wykorzystuj również social media. Napisz na swoich profilach na Facebooku i LinkedIn, że szukasz 

dodatkowego zajęcia na wakacje, możesz  również zamieścić ogłoszenie w lokalnej gazecie, lub po 

prostu popytać znajomych, którzy pracują. 

  

https://www.pracuj.pl/
https://www.infopraca.pl/praca?q=praca+wakacje+warszawa+student
https://interviewme.pl/blog/linkedin-na-ktory-zwroci-uwage-rekruter-6-porad


Zajrzyj również do facebookowych grup takich jak np. ”Sezonowa praca ”  (tu wstawić interesujące 

Cię miejsce) czy też „Praca dla uczniów  Rzeszów”. 

  

I najważniejsze, Twoje  bezpieczeństwo 

- Sprawdź wiarygodność pośredników i ofert pracy. Nie decyduj się na pierwsze internetowe 

ogłoszenie z bardzo atrakcyjną pensją i niskimi wymaganiami. Przede wszystkim sprawdź, czy 

pośrednik lub firma oferująca zatrudnienie, są wiarygodni. Jak to zrobić? Poszukaj opinii w internecie 

(np. na forach), sprawdź profile social media (jeśli ich nie ma, zachowaj ostrożność). Zajrzyj do 

zakładki z danymi firmy - czy są tam adres i kontakt telefoniczny? Udostępnienie jedynie adresu e-

mail, brak siedziby i telefonu to zły znak. 

 - Dokładnie zapoznaj się z umową. Jeśli zdecydowałeś się na pracę, powinieneś przeczytać wszystkie 

informacje zapisane w kontrakcie małym druczkiem. Sprawdź, czy czekają na Ciebie jakieś 

dodatkowe opłaty. Czy zakwaterowanie i wyżywienie musisz zorganizować sobie sam, a jeśli jest 

oferowane przez pracodawcę, to jakie są ich koszty. Sprawdź opis dotyczący czasu i warunków pracy 

oraz zasady wypłat wynagrodzenia oraz rozwiązania umowy. Uważaj też na pośredników, którzy 

domagają się wpłacenia zaliczki bez podpisywania kontraktu. 

 - Przygotuj niezbędne dokumenty. Wyjeżdżając za granicę przede wszystkim powinieneś mieć ze 

sobą dowód osobisty i/lub paszport. Dobrze na wszelki wypadek przygotować sobie ich kserokopie 

(lub sfotografować dokumenty). Niezbędne może być również pozwolenie o pracę, prawo jazdy czy 

też akt urodzenia. Dokumenty powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego. 

- Ubezpiecz się. Przed wyjazdem do wakacyjnej pracy za granicą powinieneś wyrobić Europejską 

Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, dzięki której skorzystasz z pomocy medycznej w innym kraju. 

Warto dodatkowo wykupić u jednego z ubezpieczycieli polisę przeznaczoną dla osób, które 

wyjeżdżają do pracy za granicę. 

 - Poinformuj o wyjeździe swoich bliskich. Przed wyjazdem do wakacyjnej pracy podaj rodzinie i/lub 

znajomym swój przyszły adres pobytu, termin powrotu i wszystkie dane pracodawcy oraz 

ewentualnego pośrednika. Zadbaj o regularny kontakt z bliskimi. 

            Magdalena Gajerska-Kozak 
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