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Halo, halo, dzień dobry! Witam serdecznie. Z tej strony Ola Budzyńska – Pani Swojego Czasu 
– a to jest podcast „Pani Swojego Czasu od kuchni”. Podcast, w którym będę opowiadać o 
tym, jak wygląda prowadzenie biznesu online, bycie online oraz budowanie marki online od 
kuchni. 

Są to początki mojej przygody z nagrywaniem, dlatego w podcaście nr 1 również 
postanowiłam opowiedzieć o początkach, czyli o tym, jak rozpocząć bycie w sieci, jak 
rozpocząć budowanie swojego biznesu online, co robić, a czego nie robić, w co inwestować 
swój czas, a co – brzydko mówiąc – olać. 

Kilka słów wyjaśnienia: celowo nie nazywam tego budowaniem biznesu/marki online, 
ponieważ nie chcę mówić o blogowaniu (choć zdarzy się, że nim wspomnę). Co mam na myśli 
i dlaczego nie jest to paradoks?  

Otóż nie będę mówiła o tworzeniu i rozwijaniu bloga, lecz o biznesie online. Owszem, 
prowadzę blog. Owszem, mój blog jest popularny, ale blog jest dla mnie tylko środkiem do 
celu. Bo choć czasem nazywam siebie blogerką (albo inni tak mnie nazywają), trzeba 
przyznać, że Pani Swojego Czasu istnieje 2,5 roku, a dopiero od jakichś sześciu miesięcy 
zostałam w ogóle zauważona w sferze blogowej. 

To, co dla mnie jest najistotniejsze, to właśnie takie budowanie biznesu/marki online, 
w którym blog jest tylko środkiem do celu. Zawsze będę mówić o tym w taki sposób, choć 
przecież Ty możesz patrzeć na to zupełnie inaczej.  

Skupiam się na budowaniu własnej marki. Celem mojego bloga nie jest kreowanie 
innych marek, innych firm, lecz rozwijanie mojego biznesu – taki kontekst mam na myśli, 
mówiąc o biznesie online. 

Druga sprawa: istnieje wiele sposobów i strategii na rozwijanie biznesu online. Nie 
opowiem o wszystkich, bo nie znam wszystkich; stosuję kilka sposobów i kilka strategii, 
dlatego z chęcią opowiem o tym, co u mnie działa, a co nie działa, co się sprawdza, a co się 
nie sprawdza. Nie oznacza to jednak, że to, co u mnie się nie sprawdza, nie sprawdzi się 
również u Ciebie, lub że to, co u mnie działa świetnie, również u Ciebie zadziała. 

Rozmawiałam ostatnio z Andrzejem Tucholskim. Opowiadał o książce, której tytułu nie 
pamiętam (Andrzej, jeśli tego słuchasz, podeślij, proszę, tytuł!). Jej autor, analizując sytuację 
na giełdzie amerykańskiej, zobaczył, że jest wiele sposobów na osiągnięcie sukcesu, ale 
niewiele sposobów na zaliczenie porażki. 

Wydaje mi się, że z działalnością online jest tak samo. Znam całkiem sporo biznesów 
online (w większości są to kobiece biznesy online), które prosperują bardzo dobrze, a 
jednocześnie działają odmiennie niż ja. Stosują inne metody, inne strategie, ale osiągają 
efekty, na jakich im zależy. Dlatego gdy będziesz słuchać tego, co mówię, zawsze przepuszczaj 
to przez filtr swoich zamierzeń, swoich ambicji, swoich celów i swoich biznesów, OK? Dobra, 
no to zaczynamy! 

Warto powiedzieć, jak obecnie wygląda mój biznes online; co tu się dzieje, na czym 
zarabiam, jak wyglądają liczby.  

Jest marzec 2017 roku. Pani Swojego Czasu została założona dokładnie 23 sierpnia 
2014 roku, więc kolebie nam się tutaj mniej więcej od 2,5 roku. Obecnie na mojej liście 
subskrybentów (bo biznes online to lista subskrybentów, a w moim wypadku – 
subskrybentek) obejmuje około 25 000 kobiet. Mówię: „kobiet”, ponieważ w przeważającej 
większości są to kobiety. Oczywiście jest kilku panów – rodzynków.  
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Mój fanpage skupia obecnie około 40 000 fanów, głównie kobiet, zaś grupa „Panie 
Swojego Czasu” na Facebooku (mam grupę, ponieważ buduję społeczność Pań Swojego 
Czasu) liczy około 18 000 kobiet. 

To imponujące liczby. Nigdy w życiu nie oczekiwałabym, że w ciągu 2,5 roku uda mi się 
zbudować czterdziestotysięczny fanpage! Absolutnie było to poza moimi marzeniami. Do tej 
pory pamiętam rozmowę z osobą, która miała 1000 fanów na fanpage’u – taka liczba 
wydawała mi się kompletnie nieosiągalna! Obecnie mam 40 000 osób, więc myślę, że 
spokojnie jest to do zrobienia.  

Uważam, że ważne są także takie statystyki i takie liczby, które pokazują, jak faktycznie 
zarabiamy pieniądze – i czy w ogóle zarabiamy. Łatwo jest chwalić się popularnością i 
zasięgami, ale według mnie o sensownym biznesie online możemy mówić dopiero wtedy, gdy 
biznes zarabia. Oczywiście na początku nie zarabia (albo nie zarabia tyle, ile chciałybyśmy, aby 
zarabiał), ale jeśli istnieje od jakiegoś czasu, jego celem jest zarabianie. I musi zarabiać. 

Na czym zarabia Pani Swojego Czasu? Na czym zarabia mój biznes?  
Mój biznes w największym stopniu zarabia na kursach online. Swoją wiedzę i swoje 

umiejętności sprzedaję w kursach online. 90% przychodów w moim biznesie pochodzi ze 
sprzedaży kursów online.  

Pani Swojego Czasu to także produkty fizyczne. Pierwszym produktami fizycznymi były 
planer, kalendarz, notes i ołówek. Aktualnie prowadzę również przedsprzedaż książki. Bez 
względu jednak na to, ile produktów fizycznych sprzedam, na kursach online zawsze zarabiam 
najwięcej.  

I to jest niesamowite, bo to jest właśnie kwintesencja biznesu online: nie muszę 
oferować produktów fizycznych, żeby zarabiać na biznesie online! (Mój pierwszy produkt 
fizyczny powstał po roku istnienia Pani Swojego Czasu). 

Chciałam powiedzieć o jeszcze jednym ważnym parametrze, o którym nie 
wspomniałam: o webinarach. Łącznie na moje webinary zapisało się ponad 28 000 tysięcy 
osób! Nie wiem, czy jesteś w stanie wyobrazić to sobie: 28 000 to armia kobiet! Tak, kobiet, 
bo są to głównie kobiety. W moich płatnych kursach online wzięło udział ponad 3200 osób. 
Są to naprawdę spore liczby, z których jestem niezwykle dumna. 

Ale po co o tym mówię?  
Nie po to, żeby Cię szokować albo zadziwić. Nie po to, żebyś powiedziała: „Wow!”. 

Robię to, żeby Ci pokazać, że zaczynałam od zera. W każdej z tych sytuacji zaczynałam od 
zera.  

Gdy 23 sierpnia 2014 roku założyłam Panią Swojego Czasu, miałam 0 subskrybentów, 
0 fanów na fanpage’u, 0 osób w grupie (grupa jeszcze wtedy nie istniała), 0 osób zapisanych 
na webinary (gdy zakładałam Panią Swojego Czasu, nie wiedziałam, czym są webinary i jak je 
organizować, więc nie prowadziłam na nie zapisów). Nie oferowałam również kursu online, 
więc miałam 0 klientów. Gdzie spojrzałam, w każdym polu było zero. Jeśli jesteś na 
początkowym etapie swojej działalności, pamiętaj, że byłam dokładnie w takim samym 
miejscu. 

Żeby jeszcze bardziej uzmysłowić Ci moją sytuację i udowodnić, że Ty również możesz 
rozwinąć swój biznes online od zera, pokażę Ci, co miałam, czego nie miałam, a co musiałam 
kupić (albo zdobyć, nauczyć się lub zaprosić do współpracy kogoś, kto mi pomoże). 

Co miałam i co umiałam? Powiem krótko: niewiele. 
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23 sierpnia 2014 roku umiałam robić strony na WordPressie; wiedziałam, czym jest 
domena, czym jest serwer. Wiedziałam, że jeśli chcę prowadzić biznes online, muszę mieć 
stronę WWW – to było dla mnie oczywiste. Oczywiste też było dla mnie, że muszę budować 
społeczność, czyli wysyłać newslettery, za pośrednictwem których będę komunikować się z tą 
społecznością.  

W zasadzie tyle. Potrafiłam zbudować swoją stronę WWW, ale moje umiejętności w 
tym zakresie były bardzo, bardzo podstawowe. Pierwsza strona, którą stworzyłam, była – 
mówiąc wprost – brzydka (by nie powiedzieć: paskudna). Zdjęcia robiłam telefonem 
komórkowym (żeby było jasne: nadal nie umiem robić zdjęć, ale wtedy nie dość, że nie 
umiałam ich robić, to jeszcze nie potrafiłam ich obrabiać. Nie znałam żadnego programu do 
obróbki, nawet takiego dostępnego w telefonie!). Do tej pory pamiętam, że zdjęcia robiłam 
nie w świetle dziennym, tylko około 16.00, i kompletnie nieobrobione wrzucałam na blog. Nie 
wiedziałam też, jak pozbyć się w tekście pogrubień „ą”, „ę” czy innych liter. Owszem, znałam 
WordPressa, ale w stopniu podstawowym, czyli takim, który pozwolił mi uruchomić stronę 
www.paniswojegoczasu.pl i odsyłać na nią czytelników. 

I choć na stronie działy się cuda, niczego więcej wtedy ani nie miałam, ani nie 
umiałam. Jednego nie chciałam: czekać. Nie chciałam czekać, aż nauczę się robić to 
perfekcyjnie. Nie chciałam czekać, aż ktoś mi to zrobi perfekcyjnie. Chciałam to mieć już 
wtedy. 

Co jeszcze wiedziałam i umiałam? Znałam program do wysyłki newslettera, czyli 
MailChimp, który jest dobrym rozwiązaniem dla osób początkujących, w dodatku jest 
bezpłatny do 2000 kontaktów. 2000 kontaktów było dla mnie liczbą absolutnie nie do 
wyobrażenia, dlatego MailChimp pasował idealnie.  

Oczywiście wiedziałam, że powinnam mieć fanpage, więc dokładnie tego samego dnia 
uruchomiłam fanpage „Pani Swojego Czasu” (który dosyć szybko zaczął się rozrastać, 
ponieważ osoby w sieci dzieliły się informacją o nim). 

I tyle. Nie miałam wiedzy na temat tego, co jeszcze powinnam mieć i jak to powinno 
wyglądać. I nie miałam umiejętności. Całej reszty uczyłam się w trakcie, gdy rozwijałam Panią 
Swojego Czasu. 

Dlaczego o tym mówię? Bo chcę, żebyś wiedziała, że generalnie nienawidzę 
technologii; ja się boję technologii, a technologia boi się mnie. Zawsze coś mi się wykracza, 
psuje, niszczy, nie chce działać. Albo działa nie to, co powinno. Ale byłam w stanie nauczyć się 
wszystkiego. Ty również spokojnie jesteś w stanie to zrobić, jeśli właśnie zaczynasz. 

Czego w takim razie musiałam się nauczyć po uruchomieniu biznesu online?  
Najważniejszej kwestii: jak sensownie robić to, co robię, czyli skupiać się na tym, co 

jest najistotniejsze w biznesie. 
Niezależnie od tego, czy jesteś na początku, czy w środku swojej drogi, spójrz na liczbę 

zadań, jakie masz do wykonania. Zastanów się, co jest najistotniejsze w Twoim biznesie, co 
jest kluczem Twojego biznesu online. Czy jest nim dobrze zrobione logo? Czy jest nim 
świetnie zrobiona strona internetowa? Czy jest nim mistrzowsko prowadzony fanpage? 
Czcionka, jakiej używasz? Według mnie – niekoniecznie. W pierwszych dniach i tygodniach 
istnienia Pani Swojego Czasu musiałam nauczyć się skupiać na tym, co faktycznie buduje mój 
biznes online, i ignorować to, co na tym etapie nie jest mi potrzebne.  
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Tym, co od początku budowało mój biznes online, były moje teksty, moje artykuły na 
blogu – to one powodowały, że wieść o Pani Swojego Czasu niosła się szerokim echem. 

Pisałam – będę teraz nieskromna – świetne teksty. Oczywiście chcę myśleć, że nadal 
piszę, ale wówczas kładłam niesłychany nacisk na to, żeby każdy mój tekst odbił się szerokim 
echem.  

Nie zwracałam uwagi na to, jak wygląda mój blog. Nie zwracałam uwagi na to, jakie 
mam grafiki. Zwracałam uwagę na to, żeby pisać teksty, które trafią do serc kobiet.  

I moje teksty trafiały do serc kobiet! Co więcej, moje teksty trafiały do serc kobiet, 
które były znane w świecie online. To inne kobiety, inne blogerki są tak naprawdę matkami 
chrzestnymi bloga PSC, ponieważ informowały świat o tym, że jest ktoś taki jak Pani Swojego 
Czasu, która podpowiada, jak sensownie zarządzać swoim czasem. W tamtym okresie było to 
dla mnie absolutnie najważniejsze i na tym koncentrowałam całą swoją uwagę. 

Czego jeszcze musiałam się nauczyć?  
Przede wszystkim organizowania webinarów, bo po pewnym czasie chciałam je robić. 

W końcu musiałam się nauczyć, jak w miarę sensownie robić grafiki w programie Canva, bo te 
początkowe były straszne. Musiałam się nauczyć, jak w miarę sensownie robić zdjęcia i jak 
równie sensownie je obrabiać. Dlaczego mówię: „w miarę sensownie”? Bo wciąż nie jestem 
mistrzem obrabiania zdjęć i wciąż nie jestem mistrzem Canvy. Wciąż się uczę. Raz wychodzi 
mi lepiej, raz gorzej, ale wydaje mi się, że osiągnęłam akceptowalny poziom.  

Musiałam się nauczyć, oczywiście, programu do obsługi newsletterów – wkrótce 
okazało się, że MailChimp, którego znałam w niewielkim zakresie, jest niewystarczający. 
Przenieśliśmy się na ConvertKit, a jeszcze później na ActiveCampaign, z którego obecnie 
korzystamy.  

Musiałam się nauczyć, jak prowadzić angażujący fanpage i na czym w ogóle polega 
prowadzenie fanpage’a. To zabawna kwestia – myślę nawet, żeby na ten temat nagrać 
odrębny odcinek podcastu. Gdy obserwuję wirtualny świat, widzę, że wiele stron jest kiepsko 
prowadzonych – w mało ciekawy, nieangażujący sposób. Powoduje to, że nie mam ochoty 
wejść w interakcję z osobą, która je prowadzi, a przecież na tym to polega. I o tym się często 
zapomina. 

Musiałam nauczyć się prowadzenia profilu na Instagramie – przez bardzo długi czas 
była to dla mnie czarna magia. Moje konto nadal jest mocno początkujące (bo mam około 
7000 followersów), ale kiedyś zupełnie nie rozumiałam, o co chodzi z tym kanałem i dlaczego 
jest on w ogóle popularny, dlaczego cokolwiek się na nim dzieje.  

Musiałam się nauczyć, jak robić kursy online, jak nagrywać filmy, jak nagrywać audio 
(aby robić to w taki sposób, w jaki robię to teraz), jak obrabiać audio (pierwsze audio i 
pierwsze wideo obrabiałam sama; nie miałam nikogo, kto mógłby mi w tym pomóc). 

Widzisz, ile nowych umiejętności musiałam opanować i jak ogromną wiedzą 
przyswoić? Ty też będziesz musiała. Oczywiście możesz kogoś wynająć. Gdy mamy pieniądze, 
bywa, że wynajmujemy specjalistę od mediów społecznościowych – ktoś prowadzi za nas 
fanpage, ktoś nam coś pisze – ja jednak nie jestem tego wielką zwolenniczką. Często dostaję 
maile typu: „Ola, mogłabyś mi dać namiar na kogoś, kto zajmuje się u Ciebie promocją i 
sprzedażą, bo widzę, że to robi fajnie. Chciałabym się dowiedzieć, jak mogę z tym kimś 
współpracować”. Zawsze wtedy odpisuję: „Wiesz, mogłabym Ci podać namiar, ale ta osoba 
jest bardzo zajęta, bo tą osobą jestem ja”.  
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W moim biznesie to ja zajmuję się strategią, ja zajmuję się promocją i ja zajmuję się 
sprzedażą. Nie dlatego, że muszę, lecz dlatego, że uważam, że jestem w tym najlepsza. W 
jakim sensie? To ja najlepiej rozumiem ducha Pani Swojego Czasu i to ja wiem, w jaki sposób 
chcę siebie promować. Poza tym chcę samodzielnie sprzedawać, ponieważ sprzedaję siebie. 
Trochę brzydko brzmi, ale taka jest prawda. Gdy pod swoja marką, imieniem i nazwiskiem 
sprzedajemy swoje produkty i swoje usługi, trochę sprzedajemy siebie. Sposób, w jaki to 
robimy, w ogromnej mierze wpływa na to, jak jesteśmy postrzegani. Dlatego nie chcę, żeby 
robił to ktoś inny. Poza tym bardzo to lubię i sprawia mi to dużą, dużą radość. 

OK, to teraz początki.  
Domyślasz się już, że wyglądały kiepsko? Dlaczego? Gdy uczysz się wszystkiego, nigdy 

nie wiadomo, na jakim jesteś poziomie. Nie da się ukryć, że jeśli dopiero uczysz się 
nagrywania, nie będzie ono tak dobre jak wtedy, gdy jesteś w nim specjalistką.  

Moje pierwsze logo – oczywiście zrobione w Canvie – miało kolor, którego w żaden 
sposób nie zmodyfikowałam. Po prostu wzięłam jeden z kolorów dostępnych w Canvie i 
napisałam: „Pani Swojego Czasu”. Kształt również był wzięty z Canvy, ponieważ nie umiałam 
go zmienić. 

Pierwsze logo Pani Swojego Czasu było czerwonawe, drugie seledynowe. I teraz 
pytanie: dlaczego wpadło mi do głowy, żeby zrobić seledynowe logo? Nie wiem! Nie mam 
zielonego pojęcia! Oczywiście seledyn również nie był modyfikowany; Canva zaproponowała 
seledynowy kolor, a ja stwierdziłam: „Dlaczego nie?!”. Wyglądał bardzo, bardzo, bardzo tak 
sobie.  

Teksty. Jak wspomniałam, dbałam o to, żeby każdy tekst, który wypuszczam – 
chciałoby się powiedzieć: spod pióra, ale tak naprawdę z klawiatury – był świetny, aby 
kobiety po przeczytaniu powiedziały: „Wow! Tym trzeba się podzielić!”. I tak faktycznie było. 

Pierwsze teksty publikowałam bez korekty. Wiele osób, które od lat prowadzą blogi, 
nie zlecają korekty swoich tekstów – i jest to zrozumiałe, pod warunkiem że piszesz dobrze 
stylistycznie. Ja miewam skłonność do zdań wielokrotnie złożonych – i moje pierwsze teksty 
takie właśnie były. Dostałam nawet informację zwrotną od redaktora Wydawnictwa Znak: 
„Olka, twoje teksty – i tu było piiiip, bardzo brzydkie słowo – są świetne, ale kiepsko się je 
czyta”. 

Oczywiście na początku ani nie miałam pieniędzy, ani ochoty, ani świadomości, że 
można to zmienić, więc teksty były, jakie były.  

Pierwsze nagrania audio i wideo kręciłam telefonem komórkowym – naprawdę 
kiepskim telefonem komórkowym. To nie był iPhone, który ma dobry aparat, lecz niezbyt 
dobrej jakości telefon. Wszystko, co nagrywałam, szło bez obróbki, bo nie wiedziałam, że 
można to robić inaczej. Owszem, wiedziałam, że podczas nagrywania filmów należy stanąć 
przy oknie, ale to było jedyne światło, które miałam. Nie miałam lamp – tak jak teraz; nie 
miałam mikrofonów – tak jak teraz. Z jednej strony wszystko było robione, że tak powiem, na 
żywca, z drugiej nie było kręcone na żywo. Nie umiałam obrabiać filmów, lecz jedynie wyciąć 
początek i koniec, czyli momenty, w których zbliżam się, aby nacisnąć guzik w telefonie i 
rozpocząć lub przerwać nagrywanie. Niczego więcej nie umiałam zrobić. 

A zatem jeszcze raz: jeśli zaczynasz i niczego nie umiesz, niczego nie wiesz, to uwierz 
mi, że każda z nas tak zaczynała. Spokojnie możesz się uczyć i rozwijać swoje umiejętności w 
trakcie działania. Nie musisz czekać, aż staniesz się w tym doskonała. Nieskromnie myślę, że 
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Pani Swojego Czasu jest doskonałym przykładem takiego rozwoju w trakcie. Jasne, że później 
możesz usłyszeć zarzuty (z jakimi do dziś się spotykam), że kiedyś było fajnie, tak naturalnie, a 
teraz widać, że są i światła, i kamery, i makijaż, i tak dalej, i tak dalej. Możesz przyjąć te 
zarzuty, możesz ich nie przyjmować; ja lubię, gdy jest coraz lepiej, dlatego nie chciałabym 
cofnąć się do czasów, kiedy nagrywałam kiepskim telefonem komórkowym i oferowałam 
kiepską jakość głosu. Chce oferować coraz wyższą jakość, ale nie oczekuję od siebie, że już na 
starcie będzie ona najwyższa. Będzie taka, na jaką obecnie mnie stać. 

Wiesz już, jak to wyglądało u mnie.  
Na podstawie swojego działania, na podstawie swoich wyników, na podstawie tego, 

co mi wychodziło, a co mi nie wychodziło, chciałabym przekazać Ci kilka – aż się krzywię na 
samą myśl o tym słowie – rad. „Rada” nie jest dobrym słowem, bo kim ja jestem, żeby Ci 
radzić? Ale przekażę Ci kilka sugestii na temat tego, co u mnie działa lub nie działa, i powiem, 
co robić, a czego nie robić. 

Po pierwsze: gdy rozmawiam z osobami, które zabierają się do rozkręcania swojego 
biznesu online, albo gdy widzę właśnie rozkręcany biznes online (ciekawi mnie ten temat i 
faktycznie mam umiejętność wyłapywania nowopowstających biznesów), moja pierwsza 
uwaga jest taka: tematyka, którą zajmują się biznesy, jest zbyt szeroka i zbyt uniwersalna. W 
jakim sensie? W takim, że pasuje prawie do każdego, a w związku z tym – do nikogo.  

Co mam na myśli? Tematyka, jaką poruszam jako Pani Swojego Czasu, jest również 
szeroka, bo zajmuję się czasem i uczę kobiety, jak zarządzać sobą w czasie. Gdy pomyślę o 
podtematach, jakie się z tym wiążą, zdaję sobie sprawę, że jest ich bardzo dużo: ustalanie 
priorytetów, ustalanie celów, radzenie sobie z rozpraszaczami, planowanie. Masa, masa 
tematów. Ale mimo wszystko gdy mam w trzech słowach powiedzieć komuś, czym się 
zajmuję, umiem powiedzieć, że jeśli będziesz uczyć się ze mną, jak zarządzać sobą w czasie, 
znajdziesz czas na to, co jest dla ciebie ważne. I to jest pewna konkretna obietnica. Każda 
kobieta, która ją słyszy, jest w stanie sobie wyobrazić, co zyska i co będzie w stanie z tym 
zrobić.  

Właściciele wielu powstających biznesów nie umieją w trzech słowach, konkretnie 
powiedzieć, co obiecują i co dzięki nim będę miała. I przepraszam, drogie kobiety, ale kobiece 
biznesy szczególnie niekorzystnie wyróżniają się na tym tle.  

Obecnie powstaje sporo kobiecych biznesów, które obiecują, że będziemy szczęśliwe, 
będziemy się rozwijać, pielęgnować swoje pasje, czuć się mocne, działać z energią… Nie chcę, 
żeby to źle zabrzmiało, bo to wszystko jest bardzo fajne i ważne, ale gdy zadaję pytanie: „Czyli 
konkretnie co?”, to wciąż nie wiem, co tam ma się zadziać.  

Jeśli jako osoba zakładająca biznes online nie wiesz, co ja jako klienta konkretnie będę 
miała, jakie namacalne efekty osiągnę, to nie jest dobrze; maleją szanse, że ludzie za Tobą 
pójdą i zechcą od Ciebie kupować. Dlaczego? Ponieważ nie będą wiedzieli, co od Ciebie 
dostaną.  

Zachęcam do znalezienia jak największej liczby konkretów i ciągłego zadawania sobie 
pytania: „Czyli co?”, czyli bawienia się z potencjalnymi obiekcjami, które mogą mieć nasi 
klienci. To nie jest fajna zabawa, bo nie lubimy patrzeć na to, co może u nas kuleć, ale takie 
podejście pomaga rozkręcić własny biznes. Pamiętaj: „W czym konkretnie pomagam? Co 
konkretnie będziesz ode mnie miała?”. 
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Po drugie: wiele osób o tym nie wie (ponieważ nie zagłębia się specjalnie w historię 
Pani Swojego Czasu i w sumie nie ma takiej potrzeby), że choć Pani Swojego Czasu jako biznes 
online istnieje od ponad 2 lat, zarządzaniem sobą w czasie zajmuję się od 2006 roku. Zanim 
powstała Pani Swojego Czasu, robiłam to 8 lat w tak zwanym realu. Byłam trenerką 
umiejętności miękkich, jeździłam po Polsce i szkoliłam pracowników i menedżerów korporacji 
m.in. z zarządzania sobą w czasie.  

Dlaczego o tym mówię? Ponieważ warto mieć doświadczenie, które stanie się naszą 
bazą w budowaniu biznesu online. Uważam, że na początek najlepszym doświadczeniem jest 
doświadczenie 1:1, kiedy informacje zwrotne na temat tego, co działa, a co nie działa, możesz 
zebrać od rzeczywistej osoby. Oczywiście nie każda ma takie doświadczenie jak ja, nie każda 
była trenerką, więc gorąco zachęcam, żeby przetestować to w realu, zanim zajmiesz się 
budowaniem biznesu online. To może być testowanie w formie płatnej, w formie bezpłatnej, 
na przyjaciołach, znajomych – nieważne. Ważne, aby przetestować to w realu i wiedzieć, co 
merytorycznie działa w Twoim obszarze, co się sprawdza, co masz kontynuować, jakie są 
Twoje strategie, które będziesz sprzedawać, co trzeba zmodyfikować.  

Zbyt wiele biznesów online powstaje po tym, jak ich właściciel/właścicielka przeczytali 
jedną książkę i postanowili opracować na przykład kurs online. Nie będę podawać konkretów 
– choć znam ich wiele – gdy kurs powstał tylko dlatego, że ktoś uznał, że jest potrzebny, więc 
po przeczytaniu książki sprzedaje kurs za kasę. Omawiana tematyka nie jest ani jego 
specjalizacją, ani kwestią, którą kiedykolwiek się zajmował. 

Oczywiście można tak robić, bo dlaczego nie, natomiast nie da się ukryć, że wtedy 
same rzucamy sobie kłody pod nogi. Pojawią się zarzuty: „Co ty wiesz o tym temacie?”, „Jakie 
masz kompetencje do nauczania tego zagadnienia?”, „Kto potwierdzi, że się na tym znasz?”, 
które w taki czy inny sposób będziesz musiała odeprzeć. Nie twierdzę, że masz się tłumaczyć, 
ale w pewnym momencie sama zaczniesz pytać siebie: „Czy ja naprawdę się na tym znam?”.  

Po 10 latach robienia tego, co robię, czasem zadaję sobie takie pytania, więc tym 
bardziej gdy dopiero zaczynasz, powinnaś sobie na nie odpowiedzieć. 

Zachęcam Cię do tego, żebyś najpierw przetestowała w realu to, co chcesz robić 
online, choćby po to, aby w momencie zmiany na świat wirtualny nie zastanawiać się, czy jest 
to słuszne merytorycznie czy nie, tylko myśleć wyłącznie o tym, jak to ugryźć, żeby zadziałało.  

Metodologia uczenia online jest inna niż metodologia przekazywania wiedzy na 
przykład na sali szkoleniowej albo podczas rozmowy z klientem 1:1. Wymaga innych narzędzi, 
innych metod, dlatego fajnie by było, gdyby cała Twoja energia poszła w robienie tego dobrze 
online, zamiast w zastanawianie się, czy merytorycznie jest to słuszne. 

Po trzecie: może masz osobę, na której się wzorujesz, od której się uczysz, która Cię 
inspiruje i mobilizuje? To może być ktoś, kogo nie znasz osobiście.  

Często wzoruję się na osobach, które mnie nie znają, które nie wiedzą nawet o moim 
istnieniu. Jedną z nich jest Amy Porterfield. Wiele zrobiłam, żeby dowiedziała się o mnie: 
napisałam do Amy i nagrałam się Amy. I dowiedziała się o moim istnieniu, a nawet przysłała 
mi wideo z podziękowaniem! 

Ale wracając do tego, co chciałam powiedzieć: jeśli masz takie osoby, zwróć uwagę na 
to, czy uczenie się od nich, inspirowanie się ich działaniami faktycznie mobilizuje Cię do 
działania czy stopuje i powoduje, że się blokujesz.  
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Co mam na myśli? Często patrzymy na osoby, które są lata świetlne od miejsca, w 
którym my jesteśmy. Gdybym w momencie, w którym zaczynałam, wzorowała się na osobie, 
która miała 40 000 fanów na Facebooku, chyba nie byłabym w stanie w ogóle niczego się 
nauczyć; patrząc na moment, w którym jest ona teraz, trudno przełożyć to sobie na własne 
działanie, zwłaszcza gdy ma się naprawdę niewiele.  

Między innymi dlatego nagrywam podcast „Pani Swojego Czasu od kuchni”. 
Uwielbiam przedsiębiorcze kobiety; uwielbiam, gdy kobiety działają i biorą sprawy w swoje 
ręce. Jednocześnie wiem, że kobiety patrzą na moje aktualne osiągnięcia – na przykład na 
5000 kobiet, które zapisują się na mój webinar – i myślą sobie: „O, rany! Ja też bym chciała 
robić webinary, ale przecież nie zrobię takiego, na który zapisze się 5000 kobiet!”, zamiast 
brać pod uwagę moment, w którym zaczynałam prowadzić webinary. A na moim pierwszym 
spotkaniu online pojawiło się 29 osób.  

Gdy szukasz takiej osoby, patrz zawsze na jej początki. Patrz na to, jak zaczynała. 
Jasne, że jeśli jesteś ambitną osobą, zechcesz pójść oczko dalej i stać się trochę lepsza. I 
super, dlaczego nie! Zawsze możemy być trochę lepsze. Ale nie próbuj kopiować ani 
inspirować się czyimś biznesem, który jest daleko, daleko od Ciebie, bo wywoła to w Tobie 
wyłącznie frustracje. Nie będziesz w stanie nagrywać takich filmików jak Marie Forleo, nawet 
jeśli masz dużo pieniędzy, bo pierwszy, drugi, piąty czy dziesiąty filmik zwykle jest kichowaty, 
po prostu kiepski. Brakuje nam swobody, nie jesteśmy naturalne, a bycie przed kamerą czy 
mikrofonem jeszcze nie weszło nam w krew.  

Przypominam sobie swoje pierwsze live’y w naszej grupie „Panie Swojego Czasu” na 
Facebooku. Nie były tak fajne, jak są teraz, a ja nie miałam takiej swobody, jaką mam teraz. 
Moje pierwsze webinary… Nie dość, że wyglądałam na nich tragicznie, to jeszcze były one 
takie sztywne. A ja nie lubię, gdy jest sztywno. Obecnie podczas moich webinarów się tańczy: 
ja tańczę, dziewczyny tańczą. Kiedyś było to absolutnie nie do pomyślenia. Dlatego jeszcze 
raz: inspirując się kimś, patrz na początki tych osób i na to, z czym startowały. Inspiruj się tak, 
aby czyjaś aktualna sytuacja nie stopowała Cię w działaniu. 

Po czwarte: wiele osób, które zaczynają swoje biznesy online, boi się krytyki. To jest 
zrozumiałe, bo ja też się boję. Cały czas się boję krytyki, ale gdy zaczynałam, bałam się 
najbardziej. I oczywiście tę krytykę dostałam. Zaraz Ci o niej trochę opowiem. 

Często boimy się krytyki nie tych, do których kierujemy swoje produkty i swoje usługi 
(czyli odbiorców naszego biznesu online), lecz innych specjalistów działających w tej samej 
dziedzinie. Wydaje nam się, że z tym, co robimy, musimy wskoczyć na jakiś niesamowity 
poziom, w przeciwnym wypadku inny ekspert powiem, że są to tematy, o których każdy wie, 
zupełnie początkowy etap. Zachęcam Cię, żebyś zmieniła swoją perspektywę, bo biznesu 
online nie prowadzisz dla innych specjalistów i dla krytyków, tylko dla potencjalnych klientek, 
które Ciebie potrzebują. Jeśli sprawdziłaś, że faktycznie Twoje klientki potrzebują tego, co 
oferujesz, nie jest ważne, co powie inny ekspert; liczy się tylko to, czy klientka, która ma 
określoną potrzebę, znajdzie u Ciebie odpowiedzi. 

Jest to szczególnie widoczne podczas moich webinarów, gdy pojawia się osoba, która 
przeczytała wszystkie książki z zarządzania sobą w czasie, wie już wszystko na ten temat i 
słyszy rzeczy, które mówię do tych, które dopiero zaczynają. Nie ma co ukrywać, że 
opowiadam o kwestiach oczywistych dla osoby, która dotarła dalej w swojej podróży. I nadal 
będę o nich opowiadała, bo swoich treści nie kieruję do specjalistów zarządzania sobą w 
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czasie, lecz osób, które tego nie wiedzą i które tego potrzebują. Jeśli zatem masz obawy: „O 
Boże! Zajmują się tym już X, Y i Z, więc na pewno mnie wyśmieją!”, to nie zastanawiaj się nad 
tym, kto już się tym zajmuje, tylko pomyśl o swoich klientkach albo klientach, którzy tego 
potrzebują. Bo może powiedzą: „O rany, właśnie na to czekałam! Nikt dotąd mi tego nie 
wytłumaczył w tak prosty sposób!”. 

Po piąte: przenieś uwagę z siebie na swoje klientki/swoich klientów.  
Gdy boimy się wszechobecnej krytyki, często zbyt mocno przejmujemy sie sobą, 

zamiast przejmować się klientami, do których kierujemy swoje usługi. Myślimy: „A jeśli mnie 
wyśmieją?”, „A jeśli powiedzą, że jestem niekompetentna?”, „A jeśli powiedzą, że jestem 
gruba albo mam krzywe zęby?”. Zobacz, co się dzieje: myślimy o sobie. Ja, ja, ja! Ja 
niekompetentna, ja gruba, ja brzydka, ja jąkająca się, ja mówiąca „yyy”. „Ja” jest na 
pierwszym miejscu. Fajnie byłoby, żebyś w swoim biznesie online patrzyła z perspektywy 
klienta. To klient ma być na pierwszym miejscu. Nieważne, jak bardzo się jąkasz; ważne, że 
możesz pomóc, nauczyć czegoś, co Twojemu klientowi ułatwi życie. Jestem przekonana, że 
działając z taką perspektywą, będziesz działała lepiej, ponieważ zaczniesz koncentrować się 
na tym, co generujesz dla swoich klientów, zamiast skupiać się na sobie. W przypadku 
biznesu online skupianie się na sobie czasami naprawdę mocno przeszkadza. 

Po szóste: gdy zaczynałam biznes online, usłyszałam (wydaje mi się, że u Pata Flynna) 
krótką radę: „Be everywhere”, czyli: „Bądź wszędzie”. Rada dotyczy budowania swojej 
obecności na przykład w mediach społecznościowych. 

Była to jedna z gorszych rad, jakie usłyszałam na początku swojej działalności. Bo 
faktycznie chciałam być wszędzie, co – niestety – skutkowało tym, że byłam nigdzie, a jeśli 
byłam, to w bardzo kiepski sposób. Szybko przekonałam się, że na początku działalności lepiej 
jest opanować dobrze jeden, dwa kanały komunikacyjne i dopiero potem iść dalej.  

W moim wypadku pierwszym i podstawowym kanałem był blog, czyli takie miejsce, 
takie centrum, w którym umieszczam swoje treści. Oczywiście u Ciebie to może być coś 
innego, bo możesz nagrywać podcasty, filmy, prowadzić kanał na YouTubie, organizować 
wyłącznie webinary. Nieważne, co to będzie; masz na pewno swoje centrum, w którym 
umieszczasz swoje treści merytoryczne, oraz jedno medium społecznościowe. U mnie to był 
Facebook. Bardzo długo moim jedynym medium społecznościowym był wyłącz nie Facebook. 

Dlaczego jestem z tego zadowolona? Ponieważ obecnie Facebook w zasadzie nie ma 
dla mnie tajemnic: prowadzenie angażującego fanpage’a mam w małym palcu i robię to 
naprawdę dobrze. Gdy wszyscy wokół narzekają na malejące zasięgi, ja nie mam z tym 
żadnego problemu. Zasięgi mam bardzo dobre, ponieważ nauczyłam się, jak prowadzić kanał, 
żeby miało to ręce i nogi.  

Gdybym próbowała „be everywhere” i rozkręcać wiele kanałów w tym samym czasie, 
jestem przekonana, że wyszłoby znacznie gorzej. Dopiero gdy opanowałam Facebook w takim 
stopniu, że poczułam się naprawdę bezpiecznie i wiedziałam, co i jak robić, przeszłam na 
Instagram, który – jak już wiesz – był dla mnie czarną magią (i do tej pory czasem jest, ale 
jako tako się w nim odnajduję i mniej więcej wiem, o co w nim chodzi).  

Oczywiście moja rada jest związana z tym, żeby nie być wszędzie, tylko wybrać miejsca 
i je pielęgnować, a dopiero potem iść dalej. Wiąże się to również z tym, czego uczę w 
zarządzaniu sobą w czasie: żeby skupiać się i nie rozpraszać, bo gdy robisz milion rzeczy, 
żadnej z nich nie robisz dobrze i żadnej z nich nie kończysz. Lepiej bardzo dobrze budować 
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swój biznes online w jednym kanale niż robić to średnio w piętnastu kanałach. W moim 
wypadku doskonale sprawdza się takie podejście i Ciebie również do tego zachęcam. 

Przedostatnia porada cioci Oli Budzyńskiej jest związana z tym, żeby w trakcie 
rozkręcania swojego biznesu online patrzeć na to, co możesz zrobić realnie.  

Co mam na myśli? Dotyczy to głównie kobiet, które wpadają na pomysł, że swój 
biznes online będą budować w przerwie od aktywności zawodowej (często jest to urlop 
macierzyński). Będą tworzyły i sprzedawały produkty, oferowały usługi i budowały swoją 
markę. Choć jest to fajny pomysł, zwykle się nie sprawdza i wywołuje niesłychane frustracje. 
Dlaczego? Wyobrażamy sobie, jak będzie wyglądał nasz biznes w trakcie urlopu 
macierzyńskiego, a nie wiemy, z czym ten urlop się wiąże. 

Nie wiesz jeszcze, jak będzie wyglądało wychowanie dziecka (jeśli to Twoje pierwsze 
dziecko), a mimo to postanawiasz, że właśnie w tym okresie rozwiniesz swój biznes online. Na 
dodatek mówisz: „Bo taka Budzyńska już po roku miała swój biznes online!”. Faktycznie po 
roku mój biznes online generował dochody, a ja byłam w stanie utrzymywać się tylko z 
biznesu online, ale pamiętaj, co mówiłam o patrzeniu na to, kto był w jakim miejscu i w jakiej 
sytuacji. Gdy Ola Budzyńska – Pani Swojego Czasu – zaczynała biznes online, miała dzieci 
trzyletnie i pięcioletnie, nie noworodka pod pachą.  

Spójrz realnie na to, co masz teraz, gdy uruchamiasz albo rozkręcasz swój biznes 
online. Spójrz na to, jakie zasoby masz do dyspozycji. 

Jednym z podstawowych zasobów jest oczywiście czas. Jeśli w tym momencie masz do 
wygospodarowania dwie albo trzy godziny dziennie (co w niektórych przypadkach i tak jest 
dużo), to nigdy nie rozwiniesz swojej działalności w takim zakresie, w jakim zrobi to ktoś, kto 
ma do zagospodarowania osiem godzin dziennie, bo ma pieniądze i może sobie stworzyć 
etat. To są zupełnie inne sytuacje. Nie ma co oczekiwać, że po roku pracy przez trzy godziny 
dziennie będziesz w takiej samej sytuacji jak ktoś, kto rozwijał biznes online przez osiem 
godzin dziennie (chyba że ten ktoś robi bezsensowne rzeczy i traci czas).  

Te trzy godziny dziennie wcale nie oznaczają, że nie ma sensu brać się do roboty. Bierz 
się do tego, co masz do zrobienia, ale poświęcaj temu taką ilość czasu, jaką dysponujesz, i 
oczekuj tego, co możesz mieć. Bez względu na to, ile czasu masz do dyspozycji, skupiaj się na 
tym, co jest kluczowe dla rozwijania Twojego biznesu. Nie stosuj zasady „be everywhere”, bo 
nie jesteś w stanie stosować jej, jeśli masz ograniczony czas. Skup się na najważniejszym. 
Odcinaj wszystko, co jest niepotrzebne. Odcinaj się nawet od inspirowania się innymi. Pomyśl 
sobie: „OK, ten ma Instagram, ten ma Snapchat, ten ma Facebook, ta robi podcasty i 
webinary, i prowadzi blog, i jeszcze robi Kawę z Budzyńską, i ma kanał na YouTubie. Boże 
drogi, czy ja też to...?”. Nie. Weź jedną rzecz, skup się tylko i wyłącznie na niej i rób tak, żeby 
w ciągu tych Twoich trzech godzin pracy była to najlepsza rzecz, na jaką Cię stać; najlepsza 
rzecz, jaką jesteś w stanie wypuścić spod swoich skrzydeł.  

Gdy powstawała Pani Swojego Czasu, nie pracowałam na etacie. Byłam trenerką 
umiejętności miękkich, freelancerką związaną z jedną firmą. Panią Swojego Czasu w zasadzie 
rozwijałam wyłącznie wieczorami, ponieważ w dzień albo szkoliłam, albo jeździłam, albo w 
biurze załatwiałam jakieś sprawy związane z pracą. Miałam mocno ograniczoną ilość czasu 
również dlatego, że jestem wielką zwolenniczką wysypiania się. Uważam, że zmęczony umysł 
pracuje kiepsko, a ja nie chciałam mieć zmęczonego umysłu. Pracowałam dwie, trzy godziny 
dziennie, bo dłużej nie byłam w stanie. Kończyłam szkolenie o 17.00 i o 18.00 siadałam do 
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mojej drugiej pracy, czyli rozwijania Pani Swojego Czasu. Pisałam artykuł, wrzucałam go na 
blog, prowadziłam fanpage i czasem wysyłałam newslettery. W zasadzie były to jedyne 
czynności, które wykonywałam przez dobrych kilka miesięcy. 

Dopiero gdy postanowiłam wypuścić swój pierwszy kurs online (który swoją drogą 
bardzo dobrze się sprzedał) i zarobiłam pierwsze pieniądze, zobaczyłam, że mogę zarabiać na 
tym biznesie. Zaczęłam wtedy równoważyć swoje działania (i zadania), czyli zmniejszać liczbę 
prowadzonych szkoleń, aby zwiększać przestrzeń dla Pani Swojego Czasu. Wiedziałam, że 
takie nastawienie zaowocuje po wypuszczeniu kolejnego kursu. 

Trzeba powiedzieć szczerze, że miałam zaoszczędzone pieniądze, które mi na to 
pozwalały, ponieważ nie umiem pracować pod presją finansową. Nie umiem pracować, gdy 
boję się o swoją sytuację finansową. Owszem, umiem „robić coś”, ale moja głowa nie działa 
wówczas kreatywnie, a ja nie jestem w stanie wymyślać i generować nowych pomysłów. 

Moja strategia była taka, że działałam jak waga, czyli stopniowo przeważałam jedną 
szalkę na rzecz drugiej. Oczywiście możesz przyjąć inną strategię, bo być może lubisz skakać 
na główkę i dopiero wtedy decydować co i jak. U mnie się to nie sprawdza, bo generuje 
wyłącznie problemy. 

Ostatnia sprawa: chciałabym Cię uprzedzić, czyli powiedzieć, na co musisz się 
przygotować, wchodząc do świata online.  

Świat online jest fantastyczny, naprawdę. Dzieją się w nim cudowne rzeczy, powstają 
cudowne biznesy. Gdy zaczynałam z biznesem online, „życzliwi” prognozowali, że teraz stanę 
się takim freakiem, takim nerdem, który w wyciągniętym swetrze siedzi przed komputerem i 
nie ma ani przyjaciół, ani znajomych, ani życia, bo został wessany do świata wirtualnego. 
Oczywiście ich słowa w ogóle się nie sprawdziły – gdy zaczęłam działać online, poznałam tyle 
cudownych osób, które obecnie znam również na żywo i z którymi się spotykam, nawet jeśli 
nie mieszkają w Krakowie. 

To kompletnie nieprawda, nie wierz w nic podobnego. Faktycznie natomiast trzeba 
przygotować się na to, że w świecie online może być różnie – niestety ludzie pozwalają sobie 
na znacznie więcej, niż pozwoliliby sobie, gdyby stanęli z Tobą twarzą w twarz. Dlatego 
musisz się przygotować na to, że na każdym kroku będziesz oceniana – bez względu na to, czy 
tego chcesz czy nie – a czasami również hejtowana. I to jest przykre, to jest niemiłe, to jest 
coś, czego żadna z nas nie lubi, ale trzeba się przygotować na to i uodpornić.  

Im bardziej wychodzisz poza pewne schematy w prowadzeniu swojej działalności, tym 
bardziej staje się to widoczne. Prawda jest taka, że zawsze wyjdziesz poza czyjeś schematy, bo 
zawsze coś komuś nie będzie pasować. Czasem to będą merytoryczne kwestie, czasem Twój 
wygląd, Twoje zachowanie; wszystko będzie miało znaczenie i wszystko będzie poddawane 
obserwacji.  

Pierwsza uwaga, z jaką prawdopodobnie się spotkasz, będzie brzmiała: „Ale jak to? 
Biznes online? A co to w ogóle jest? Jak ty teraz będziesz zarabiać? A nie możesz normalnego 
biznesu robić? Nie możesz normalnie iść na etat i normalnie zarabiać pieniędzy, tylko jakieś 
online? I co, tak będziesz siedzieć przed komputerem?”.  

Z osobami, z którymi wówczas współpracowałam, podzieliłam się swoimi planami; 
powiedziałam, że będę robić biznes online i mam zamiar zarabiać na tym pieniądze. 
Zareagowali szybko: zostałam wyśmiana. Zostałam wyśmiana, ponieważ w tamtym świecie 
kompletnie nie wyobrażano sobie, że na czymś takim można zarabiać pieniądze. Nikt nie 
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dawał złamanego grosza za to, że ja kiedykolwiek zarobię na tym jakiekolwiek pieniądze. 
Oczywiście teraz jest to nawet zabawne, gdy osoby, które kiedyś nie wierzyły, że mi się uda, 
są bardzo zdziwione, że nie tylko zarabiam na tym pieniądze, lecz także zarabiam o wiele 
większe pieniądze, niż zarabiałam jako trenerka umiejętności miękkich. 

W Twoim otoczeniu znajdą się osoby, które nie będą wierzyły w to, że Ci się 
powiedzie, że może Ci się udać. Pokaż im wtedy Panią Swojego Czasu i powiedz, że też 
zaczynałam od zera, a teraz mam biznes, który kręci się świetnie, zarabia i utrzymuje rodzinę. 
Możesz spokojnie posłużyć się moim przykładem. O krytyce i o tym, jak sobie z nią radzić, na 
pewno będę mówić, ale już teraz pamiętaj, że nie jest to droga usłana różami.  

Moment, w którym dostaniesz pierwszą informację zwrotną – w jakiejkolwiek formie 
– że pomogłaś komuś zmienić jego życie, okaże się naprawdę przełomowy. I tego Ci życzę. Do 
usłyszenia! 
 
BONUS: Ja cię kręcę, rany boskie! To jest chyba próba numer szesnaście! Matko Boska, jakie 
to jest trudne! Jakie to jest trudne! Myślałam, że po prostu siądę i zacznę nagrywać, a tu po 
prostu jakaś masakra się dzieje. Masakra!  
 
Dobra, zrobione jest lepsze od doskonałego. Jedziemy z tym koksem po raz szósty. Jezu, 
czterdzieści cztery minuty już mówię? Ale długo! Ho, ho, ho, ho, ho! To już wszystko, jeśli 
chodzi start z biznesem online. Nie! Halo! To nie wszystko! Stop! Stop! Stop! 
 
 


