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Cześć!

Nazywam się Ola Budzyńska i w sieci działam jako Pani 
Swojego Czasu.

Poprzez ten e-book chcę Ci pokazać, że KAŻDY kiedyś 
zaczynał. Że ja tak jak Ty kiedyś stanęłam na początku 
drogi zwanej „biznes online” – a było to dokładnie 
w sierpniu 2014 r. Zaczynałam od wielkiego zera.

0 fanów na Facebooku, 0 osób zapisanych na newsletter, 
0 zł na koncie i gdyby ktoś wtedy dał mi całą tę wiedzę, 
którą za chwilę mam zamiar Ci przekazać, o ja pierdziu, 
ile ja bym za to dała! 

Zrobiłam wszystko, co w mojej mocy, żebyś po lekturze 
e-booka miała rzetelny obraz tego, co Cię czeka, na co 
musisz się przygotować, z czym zmierzyć, by ruszyć do 
działania! A ponieważ nie znoszę powiedzenia „szewc 
bez butów chodzi” z pełną premedytacją chcę Ci pokazać 
to, w jakim miejscu jestem i do czego Ty też możesz dojść. 
Choć z całego serca Ci życzę, byś zaszła jeszcze dalej. 

Pani Swojego Czasu obecnie to:

 → 5 kursów online:
a.  „Czas Pani” (jedna edycja);

b. „Zorganizuj się w 21 dni” (4 edycje); 

c.  „Zrób to dziś” (5 edycji);

d. „Kurs na cel” (jedna edycja)

e. „Mama ma czas” (jedna edycja);

 → 5866 kursantek, które wzięły udział w płatnych kur-
sach online;

 → 8754 sprzedane książki „Jak zostać Panią Swojego 
Czasu. Zarządzanie czasem dla kobiet”; 

01. Zamiast wstępu
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 → 8402 sprzedane planery;

 → 42 przeprowadzone webinary;

 → 119 356 osób, które zapisały się na webinary;

 → 43 263 uczestniczki webinarów;

 → produkty fizyczne ułatwiające zarządzanie czasem;
a. Planer Pełen Czasu (2 edycje);

b. kalendarz ścienny;

c. listy zadań;

d. plan posiłków i zakupów

e. biuwar

f. Karteczki Pełne Czasu;

g. listy do monitorowania nawyków;

h. zakreślacze;

i. szablony do planowania;

j. kalendarze do druku;

k. ołówki PSC; 

 → 60 064 fanów na fanpejdżu „Pani Swojego Czasu”;

 → 48 400 followerów na Instagramie;

 → grupa „Panie Swojego Czasu” (35 426 członkiń);

 → grupa „Biznes online i blogowanie od kuchni by 
PSC” (10 289 członków);

 → blog paniswojegoczasu.pl, na którym są 333 artyku-
ły; 

 → cotygodniowe spotkania live #kawazbudzyńską,  
w których każdorazowo uczestniczy około 500 osób; 

 → podcast „Pani Swojego Czasu od kuchni”, w którym 
pokazuję kulisy prowadzenia biznesu online;

 → wirtualny zespół, czyli #gangPSC: na wyłączność 
zatrudniam menedżerkę projektów i asystentkę oraz 
współpracuję z kilkunastoma osobami przy realizacji 
poszczególnych projektów;

Nie piszę tego po to, aby się chwalić, lecz po to, żebyś 
wiedziała, że uczysz się od kogoś, kto ma biznes online  
i to bardzo dobrze prosperujący biznes online. 

Więcej o tym, jak wyglądały poszczególne etapy mojego 
dochodzenia do aktualnego stanu, przeczytasz na końcu 
tego e-booka w rozdziale: Jak zaczęłam, zbudowałam 
i rozwinęłam swój biznes online – case study PSC. 
A teraz zajmiemy się Tobą!
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02. Dlaczego jeszcze nie masz  
biznesu online?
Dlaczego zaczynam mój e-book od tego pytania? No 
cóż, to proste – jeśli chcesz założyć i zbudować biznes 
online, musisz wiedzieć, co Cię przed tym powstrzymuje 
i w największym stopniu zająć się tą właśnie obawą, 
prawda? Najczęstsze obawy, o których słyszę od kobiet 
mających „ochotę” na biznes online, to:

1. Nie masz dobrego pomysłu (albo tak Ci się wydaje).

2. Masz mnóstwo dobrych pomysłów, ale boisz się, że 
ten, który wybierzesz, okaże się niewłaściwy. 

3. Masz pomysł, zarys, ideę i jakąś myśl, ale boisz się 
(prawdopodobnie miliona różnych spraw) i nie masz 
pojęcia, czy to wypali (na wszelkich możliwych płasz-
czyznach).

4. Masz dobry pomysł (jeden albo kilka), wiesz, że on 
wypali (albo masz dużą pewność), ale… nie masz czasu 
na jego realizację).

5. Wydaje Ci się, że wiesz, o co chodzi w tym biznesie 
online, wydaje Ci się, że to fajny pomysł na życie, ale 
w sumie nic konkretnego.

6. Nie masz jeszcze biznesu i jesteś przekonana, że 
założenie biznesu w ogóle, a szczególnie biznesu on-
line, to jakaś czarna magia, z którą radzą sobie tylko 
niektórzy.

7. Boisz się, że zbankrutujesz. Postawisz wszystko 
na jedną kartę, zaangażujesz się, poświęcisz czas, 
pieniądze i energię i za jakiś czas będziesz musiała 
wrócić na etat z podkulonym ogonem.

8. Nie masz pieniędzy, a jesteś przekonana, że całkiem 
sporo potrzebujesz, żeby wystartować.

W tym e-booku rozłożę na łopatki każdy z tych po-
wodów, aczkolwiek nie będę mówić o nich wprost 
(to znaczy nie znajdziesz rozdziału pod tytułem „Jak 
znaleźć pieniądze na założenie biznesu online?“). 
Znajdziesz informacje i inspiracje na temat tego, jak 
zaczynać z niewielkimi kosztami i powoli, ale systema-
tycznie, rozkręcać biznes. 

Nie mam dla Ciebie złotej recepty na to, jak nie zban-
krutować, ale pokażę Ci, jak kalkulować swoje pomysły 
i oceniać ich sensowność pod kątem finansowym. 

Nie znajdę za Ciebie pomysłu na biznes, ale pokażę Ci 
wiele strategii, które mogą Cię do tego przybliżyć. 
Nie odpowiem Ci jednoznacznie na pytanie, czy biznes 
online to dobre rozwiązanie dla Ciebie, ale pokażę Ci, na 
czym polega i jakie są jego plusy i minusy. 

Zapraszam Cię do świata biznesu online. Ostrzegam: nie 
zamierzam głaskać Cię po głowie. Nie dlatego, że jestem 
wredną zołzą (choć nią bywam), ale dlatego, że w bizne-
sie nikt nikogo nie głaszcze po głowie. 

Nie będzie Cię głaskać rodzina, która uzna Twój pomysł 
za fanaberię i co drugi dzień (szczególnie na początku) 
będzie Cię namawiać do powrotu do „normalnej pracy”. 
Nie będą Cię głaskać klienci, no i na pewno nie będzie 
tego robić konkurencja (nie wspominając o tak cudow-
nych organach jak urząd skarbowy czy ZUS, które raczej 
nigdy nie głaszczą). 

Jeśli kupiłaś ten e-book, nie mając zielonego pojęcia, kim 
jestem, to możesz zacząć od miejsca, w którym pokazuję, 
jak założyłam, a następnie rozwijałam Panią Swojego 
Czasu. Znajdziesz to na stronie 50. Mój Tata zawsze mi 
powtarzał „Lepsza gorsza prawda, ale prawda”. Chyba 
dlatego nie lubię żyć złudzeniami i we wszystkim, czego 
uczę, pozbawiam tych złudzeń. 

W tym e-booku też to robię. Nie po to, żebyś NIE za-
kładała biznesu online, ale po to, żebyś dwa lata po 
uruchomieniu swojej firmy nie pisała w jednej z bizne-
sowych grup na FB rozpaczliwego posta, że wkrótce 
zacznie się wyższy ZUS, a Ty robisz w gacie ze strachu, 
że nie zdołasz go opłacić. 

Gotowa? W takim razie zapraszam Cię do świata 
biznesu online!
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03. Plusy i minusy posiadania 
biznesu online
Czy wiesz, w co się pakujesz? Czy wiesz, co oznacza pro-
wadzenie biznesu online? Jakie niesie za sobą skutki, czy-
li, jak to ludzie mówią, „plusy dodatnie” i „plusy ujemne”? 

Chcesz mieć własny biznes? To cudownie!!! 

Z ręką na sercu (a mam 39 lat i pracowałam praktycznie 
w każdej możliwej konfiguracji i na każdy możliwy rodzaj 
umowy, także na czarno) mogę Ci powiedzieć, że własny 
biznes – i to właśnie biznes online – jest najlepszym, co 
mogło mnie spotkać. Codziennie się cieszę, że właśnie 
tak zarabiam. Ani teraz, gdy osiągam najwyższe docho-
dy w całym moim trzydziestodziewięcioletnim życiu 
i w całej mojej karierze zawodowej, a jednocześnie (li-
cząc godzinowo) pracuję najmniej (ponieważ mam zespół 
ludzi do współpracy), ani wtedy, gdy dopiero rozwijałam 
biznes (i nie miałam złotówki przychodu, klientów, pra-
cowałam na co dzień gdzie indziej, aby mieć z czego żyć, 
a biznes online rozwijałam po godzinach i w weekendy), 
nie zamieniłabym się na lepszą, wygodniejszą i (wtedy) 
lepiej płatną pracę na etacie. 

Jednocześnie… Nie ma miesiąca, żebym nie myślała, że 
najlepiej byłoby rzucić to w cholerę i mieć święty spokój. 
Nie ma miesiąca, żebym nie zastanawiała się, na cholerę 
mi to było i na cholerę robię to wszystko. Nie ma miesią-
ca, żebym nie patrzyła z wielkim obrzydzeniem na ten 
świat biznesów online, blogów, influencerów i nie chciała 
uciec na koniec świata, zaszyć się gdzieś daleko i hodo-
wać kozy albo owce. Jest bardzo prawdopodobne, że Ty 
również będziesz tak miała. 

Oczywiście teraz nie zdajesz sobie z tego sprawy, bo 
pełno w Tobie entuzjazmu. Prawdopodobnie powoli 
zaczynasz mieć mętlik w głowie: „No jak to? To ja kupuję 
e-book o tym, jak założyć biznes online, a ty mi mówisz, 
że nie warto?”. Nie, nie to mam na myśli; spójrz na to, 
co napisałam na początku – warto! Jak najbardziej war-
to, tyle że ani ja, ani mój biznes nie utrzymujemy się 
z nakłaniania innych do zakładania biznesów online. Nie 
udowadniamy też, że każda kobieta w Polsce powinna 

taki biznes prowadzić. Nie każda. Warto zatem wiedzieć, 
w co się pakujesz, zanim zdecydujesz się wejść do tego 
głębokiego oceanu. 

Jeśli decyzja o założeniu biznesu online jeszcze przed 
Tobą, chciałabym Ci bardzo wyraźnie przedstawić plusy 
i minusy prowadzenia biznesu online. Po co? Abyś świa-
domie mogła zdecydować, nie zaś na podstawie hasła 
„Wydaje mi się, że…” i czyichś zachwytów. 

Rozejrzyj się; czy ktoś, kto dużo mówi o biznesie online, 
kto twierdzi, jaki jest fajny, cudowny i rozwijający, jedno-
cześnie pokazuje konkretne liczby? Zdradza, ile na tym 
biznesie można zarobić? Czy pokazuje konkretne koszty, 
z którymi musisz się liczyć, jeżeli zamierzasz prowadzić 
taki biznes? 

Chciałabym, żebyś miała pełen ogląd sytuacji. Na mojej 
drodze uczenia się biznesu on-line pojawiały się osoby, 
które uczyły innych, jak mają zarabiać we własnej firmie, 
choć same pracowały na czarno, a więc nie płaciły po-
datków i ZUS-u! Inne natomiast wyciągały ze swojego 
biznesu mniej więcej średnią krajową (i nic w tym złego, 
bo na początek to przecież bardzo dobra pensja), a spra-
wiały wrażenie, jakby to były co najmniej miliony. 

Mam wrażenie, że wokół biznesu online narosło tyle 
mitów i nieprawdziwych informacji, że warto rozwiać 
je wszystkie i przedstawić Ci rzetelną analizę tego, co 
w tym obszarze przynosi nam radość, a co dostarcza 
zmartwień. 
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Plusy posiadania biznesu online:
1. Sama decydujesz, czym się zajmujesz, jakie projekty 

i kiedy realizujesz. 
Ty decydujesz o priorytetach, Ty decydujesz, 
w jakiej kolejności będziesz realizować zadania, bo to 
jest Twój biznes i Twoja strategia.

2. Sama wymyślasz projekty.
Możesz wdrażać nawet te, które ktoś uznałby za 
nieprawdopodobnie i nierealne. Możesz wdrażać 
także te, które w korpo nigdy by nie przeszły, bo są 
na przykład za mało dochodowe. 
W e-booku będę uczyć Cię, jak liczyć, żebyś nie 
dokładała do swojego biznesu, bo gdy zaczniesz za-
rabiać, kto Ci zabroni realizować projekty, na których 
nie zarobisz? O ile wpiszesz je w strategię i będziesz 
wiedziała, po co je wykonujesz, to proszę bardzo! 

3. Nie masz szefa nad głową.    
Dla niektórych jest to minus. Jeśli jesteś osobą we-
wnątrzsterowną i umiesz decydować o sobie, ten 
punkt uznasz za plus. Jeśli nie lubisz przejmować 
odpowiedzialności, potraktujesz go jako minus. Ja 
uwielbiam nie mieć nad sobą szefa, a jednocześnie 
być szefową! 

4. Gdy chcesz, robisz sobie wolne i pieprzysz to 
wszystko.      
W środę o 11.00, w poniedziałek i kiedy tylko chcesz! 
Prawda jest taka, że robisz to rzadko, a na dodatek 
pracujesz wtedy, gdy większość, która pracuje na 
etacie, śpi (czyli wieczorami, w soboty, w niedziele 
i w święta też). Ale tak – teoretycznie masz taką 
możliwość i nikt z tego powodu nie zrobi Ci wyrzu-
tów. Wiele osób zachłystuje się tą wolnością, a po 
kilku latach i tak dochodzi do wniosku, że dla naszej 
kondycji psychicznej najlepsze są stałe godziny pracy 
– i takie właśnie wprowadza w swoim biznesie.

5. Masz możliwość zarabiania OGROMNYCH pienię-
dzy i nie zależy to od tego, kogo klepiesz po plecach 
i komu wchodzisz w tyłek.    
Z nikim nie musisz rozmawiać o podwyżce. Nikogo 
nie musisz przekonywać, że na nią zasługujesz; nie 
musisz wykazywać, że po tylu latach zaangażowania, 
doświadczenia i bla, bla, bla należy Ci się więcej. Po 
prostu spinasz poślady, wdrażasz w życie projekt, 
o którym myślisz, i zarabiasz więcej.   

W biznesie online (i każdym innym) nie działają te 
same „argumenty”, które działają w tradycyjnych 
korpo (gdzie z reguły obowiązują określone struk-
tury i hierarchie). Tam jest „przyjęte”, że po jakimś 
czasie powinnaś ileś zarabiać na danym stanowisku 
(to częsty argument pracowników starających się 
o podwyżkę). W Twoim własnym biznesie NIE MA 
TO NAJMNIEJSZEGO ZNACZENIA. Zarabiasz 
więcej, jeśli Twój biznes zarabia więcej. Sam fakt, że 
robisz to od kilku lat, nikogo tu nie wzruszy, a naj-
mniej Twoich klientów.

6. Możesz skalować swój biznes.    
Biznes online ma tę zaletę, że wiele produktów, 
które raz stworzysz, potem na siebie zarabia. Jeśli 
na dodatek są to elektroniczne produkty, nie gene-
rują wysokich kosztów.    
Jednocześnie zapomnij o micie, że biznes online jest 
w 100% pasywny. To nieprawda. Wszystkie pro-
dukty – także te skalowalne – trzeba udoskonalać, 
modyfikować, zmieniać i… ciągle promować. Nawet 
jeśli nie promujesz konkretnego produktu, to i tak 
jako swoja własna szefowa będziesz stale zastana-
wiać się nad udoskonalaniem procesu związanego 
z pasywną promocją i sprzedażą swoich produktów.

Minusy posiadania biznesu online:
1. Jesteś sama i cała odpowiedzialność osta-

tecznie zawsze spada na Ciebie.    
To jest ten minus bycia samej sobie sterem, żeglarzem 
i okrętem. Nie ma na kogo zwalić, jeśli coś nie wyszło. 
Nie ma jak zbijać bąków ani czekać, że ktoś inny coś 
dowiezie, bo wszystko TY musisz dowieźć. Nawet 
jeśli faktycznie zawali ktoś inny (podwykonawca, pra-
cownik, współpracownik), nie ma to żadnego znacze-
nia, bo we własnym biznesie to Ty zawsze będziesz 
odpowiedzialna. Przecież nie napiszesz klientowi, że 
to wina grafika i niech spada na drzewo (klient, nie 
grafik, choć ten pewnie też).

2. Nie pracujesz – nie zarabiasz.    
Dotyczy to nie tylko biznesu online, lecz biznesu 
w ogóle. Jeśli chcesz zarabiać w trakcie wakacji, mu-
sisz uruchomić taki biznes, który będzie generował 
przychód w czasie wakacji. To samo dotyczy choro-
bowego, macierzyńskiego itp. Zwróć zresztą uwagę, 
że przedsiębiorcy praktycznie… nie chorują. Mówię 
zupełnie serio! Przedsiębiorcy nie chorują, bo nie 
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mogą sobie pozwolić na chorowanie. Nikt za nich nie 
wykona roboty. Często (szczególnie na początku) nie 
mają komu delegować zadań, a klienci czekają na to, 
co im obiecano. 

3. Gdy prowadzisz biznes w obszarze, który kochasz, 
przez większość czasu… wcale nie zajmujesz się 
tym, co kochasz. Sprawiasz, aby inni pokochali to, co 
kochasz.     
Mówiąc wprost: zajmujesz się reklamą i sprzedażą 
oraz dbasz, aby to, co robisz, było zgodne z prawem 
i legalne (cała papierkowa robota wokół biznesu). 
Oczywiście za 5 lat, gdy Twój biznes się rozwinie, 
będziesz mogła zajmować się tym, co robisz najle-
piej i co najbardziej kochasz, ale na początku jesteś 
jak ośmiornica i masz 8 rąk, a każda robi coś innego. 
 
Obecnie mam #GangPSC, który zajmuje się tym, cze-
go nie znoszę, właśnie po to, abym mogła robić to, co 
kocham i w czym jestem najlepsza. Ale na początku, 
jak każda z nas, wszystko musiałam robić sama. Bole-
sna prawda jest taka, że jeśli nie robisz tego dobrze, 
Twój biznes nie będzie dobrze działał. Jeśli myślisz, 
że będziesz sobie pstrykać zdjęcia, piec muffinki lub 
dziergać czapeczki, a biznes sam będzie się kręcił, to 
mylisz się tak bardzo, jak tylko można. 

4. Biznes online to w dużej mierze… siedzenie przed 
komputerem na kanapie lub przy biurku.  
Obrazki, na których leżysz na hamaku, siedzisz na 
skale wysoko w górach, popijasz latte w kawiarni lub 
moczysz stopy w basenie, możesz sobie… zostawić 
na baaaaardzo wyjątkowe sytuacje (prawdopodobnie 
głównie sesje zdjęciowe) albo po prostu wakacje. Biz-
nes online to praca jak każda inna. Trzeba przysiąść 
na tyłku i zasuwać. 

5. Biznes online to praca głównie w domu. Przynaj-
mniej na początku.     
Oznacza to, że musisz wyrobić w sobie asertywność 
level tysiąc, bo cały świat będzie myślał, że tylko 
oglądasz seriale, i zacznie wymagać od Ciebie, żebyś 
przy okazji ogarniała dom, sprzątała, zmywała, go-
towała obiady, chodziła do sklepu, robiła stroje kar-
nawałowe dla dzieci, opiekowała się dziećmi (swoimi 
lub sąsiadki) i wyprowadzała psa.   
U mnie było dokładnie tak samo! Moja dalsza rodzina 
(bliższa wie, o co chodzi, i rozumie) zamilkła dopiero 
wtedy, gdy usłyszała, jakie kwoty zarabiam.   

Oprócz tego będziesz musiała zmierzyć się ze swoimi 
demonami, czyli pracować nawet wtedy, gdy w domu 
panuje burdel, łóżka są niepościelone, gary stoją 
w zlewie, a brudne pranie leży na wierzchu. Będziesz 
musiała to olewać dokładnie tak samo, jak olewałaś, 
gdy wychodziłaś do biura na 8 godzin.   

6. Pracujesz w zasadzie ciągle.    
Oczywiście nie dotyczy to każdego. Ja nie pracu-
ję ciągle. Mam ustalone godziny pracy i trzymam 
się ich, bo jak inaczej mogłabym wyznaczyć limit 
swojej pracy? Nasze klientki składają zamówienia 
i równie często piszą do nas w południe, jak i o 3.00 
w nocy. Trzeba wyznaczyć sobie deadlajn (czego oso-
by początkujące oczywiście nie potrafią, bo wydaje 
się im, że muszą non stop być obecne, w przeciwnym 
razie biznes się zawali). Ale ciągła praca ma też inne 
oblicze, znacznie trudniejsze do opanowania: Twoja 
głowa ciągle pracuje. 
Gdy pracujesz dla kogoś, masz zakres obowiązków. 
Wychodzisz do domu i masz pełne prawo zostawić 
głowę pracownika w pracy. We własnym biznesie 
jest to bardzo trudne, bo (patrz punkt 1) cała odpo-
wiedzialność zawsze spada na Ciebie. 
Po ponad 4 latach prowadzenia PSC nauczyłam się, 
że gdy o 15.00 zamykam laptop, zamykam również 
moją biznesową głowę. Trochę jednak trwało, zanim 
się tego nauczyłam.

7. Biznes online często, choć nie zawsze, bazu-
je na budowaniu marki osobistej.    
A to oznacza świecenie swoją gębą. A to znowu ozna-
cza wystawianie się na pokaz i krytykę. Uwierz mi, że 
im lepiej będzie Ci szło w biznesie, tym więcej będzie 
krytyki. Często idiotycznej, absurdalnej i kompletnie 
nieuzasadnionej, ale i tak będziesz musiała sobie z nią 
poradzić.

No to co? Nie zniechęciłam Cię?
Jesteś gotowa na założenie swojego biznesu?
To zaczynamy.


