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Halo, halo, dzień dobry! Tu Ola Budzyńska, czyli Pani Swojego Czasu, a Wy słuchacie podcastu „Pani 

Swojego Czasu od kuchni”, czyli nagrania, pogadanki, przemowy, w której opowiadam, jak wygląda 

prowadzenie biznesu online od kuchni. Moje wzloty i upadki, porażki i grażki (nie „igraszki”; o 

igraszkach w tym podcaście nie mówię, jeszcze nie mam takiej dozy pewności siebie).  

Dzisiejszy podcast będzie o asertywności i stawianiu granic w biznesie.  

Dlaczego wybrałam ten temat? Ponieważ 8 kwietnia odbędzie się premiera mojej 

#kursoksiążki „Asertywność i pewność siebie”. Z reguły gdy nagrywam audiobooki do swoich e-

booków albo książek, to udostępniam je właśnie w formie podcastu.  

Moje dotychczasowe e-booki dotyczyły biznesu online. #Kursoksiążka „Asertywność i 

pewność siebie” nie odnosi się w stu procentach do biznesu, dlatego stwierdziłam, że nie ma sensu 

udostępniać jej w formie podcastu. Wykorzystam natomiast temat asertywności, pewności siebie i 

stawiania granic, żeby pokazać Wam, w jaki sposób realizuję te wartości w swoim biznesie i jakie 

zasady stworzyłam, żeby działać tak, jak chcę, i tak, jak chcę, budować swój biznes.  

Uprzedzam, że nie uporządkowałam zasad w hierarchii, dlatego kolejność nie ma większego 

znaczenia. Dowiecie się również, jak powstawały te zasady – w tym wypadku odwołam się do swojego 

doświadczenia zawodowego.  

Otóż byłam kiedyś stewardessą i latałam w arabskich liniach lotniczych. Gdy uczyłyśmy się o 

zasadach bezpieczeństwa, tłumaczono nam, że w lotnictwie wiele zasad i wiele procedur powstało 

wyłącznie dlatego, że doszło do jakiegoś wypadku.  

Moje zasady biznesowe powstawały w taki sam sposób: doszło do czegoś, co mi się nie 

podobało, lub zgodziłam się na coś, choć nie byłam z tego zadowolona. W rezultacie następnego dnia 

budowałam zasadę, że tego i tego ma nie być albo to i to ma wyglądać tak i tak, bo biznes chcę 

prowadzić po swojemu, nie po cudzemu.  

Chciałabym przypomnieć jedną rzecz (nie dla wszystkich jasną, jak się okazuje po 

komentarzach pod podcastem o rekrutacji).  

Nie jestem specjalistką od biznesu. Nie jestem specjalistką od prowadzenia biznesu. Nie 

jestem ekspertką od zarabiania pieniędzy. W moim podcaście dzielę się swoim doświadczeniem. 

Mówię wprost: ja tak właśnie prowadzę biznes, ja w taki właśnie sposób się tym zajmuję.  

Dzielę się z Wami swoją wiedzą i swoim doświadczeniem nie po to, żeby pokazywać, że jestem 

najfajniejsza i moje zasady są najfajniejsze, tylko po prostu po to, żeby Wam pokazać, jak to wygląda 

od środka.  

Jako osoba prowadząca biznes wiem, że niewiele jest informacji bazujących na rzeczywistych 

doświadczeniach osób. Po części rozumiem, dlaczego tak jest: to, co robię, to moja krwawica, tysiące 

godzin poświęconych wypracowaniu określonego sposobu działania. Nie dziwi mnie, że inni nie chcą 

podawać tego na tacy.  

Ja podaję na tacy z dwóch powodów. Po pierwsze – ciągle o to pytacie i zwyczajnie nie mam 

czasu odpowiadać na wiadomości typu: „Olu, a jak Ty robisz coś tam?”. Po drugie – lubię dzielić się 

wiedzą.  

Dlatego bardzo Was proszę: nie mylcie tego, że dzielę się swoją wiedzą i swoim 

doświadczeniem, z tym, że to jest najlepsze na świecie. Bo nie wiem, czy to jest najlepsze na świecie. 

To jest moje i mnie to pasuje, a co Wy z tym zrobicie, w jaki sposób zastosujecie u siebie, jak 
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zaadaptujecie, to już wyłącznie Wasza sprawa. Macie pełne prawo uważać, że to jest niefajne lub 

Wam się nie podoba. I to jest OK.  

I ostatnia kwestia, zanim przejdę do moich zasad, to trochę historii Pani Swojego Czasu (każdy, 

kto słucha moich podcastów, będzie wiedział, do czego nawiązuję).  

Pani Swojego Czasu nie jest moim pierwszym biznesem. Gdy ją zakładałam, miałam 36 lat (za 

kilka miesięcy skończę 40 lat).  

Dlaczego o tym mówię? Ponieważ w trakcie zakładania PSC byłam doświadczoną osobą 

zarówno jeśli chodzi o rynek pracownika, jak i działalność gospodarczą.  

Działalność założyłam w 2006 roku (w momencie uruchamiania PSC prowadziłam ją już od 8 

lat). Miałam ogromne doświadczenie – wykonywałam wiele zawodów, pracowałam dla różnych osób, 

różnych korporacji i robiłam różne rzeczy.  

Panią Swojego Czasu zakładałam w dosyć przemyślany sposób. Oczywiście pewnych rzeczy nie 

byłam w stanie przemyśleć, bo nie uświadamiałam ich sobie, natomiast miałam totalną pewność co 

do tego, jak nie chcę, żeby wyglądał mój biznes, i w którym kierunku nie chcę go rozwijać. 

Wcześniej pracowałam jak dziki wół, harowałam, robiłam nadgodziny i zaniedbywałam 

rodzinę. Dlatego postawiłam sobie warunek: albo PSC stworzę na własnych zasadach i zgodnie z tym, 

jak wyobrażam sobie prowadzenie biznesu, albo PSC nie będzie istnieć.  

I to się dzieje od pierwszego dnia istnienia Pani Swojego Czasu. Nie chcę poświęcać ani siebie, 

ani swojego życia w służbie Pani Swojego Czasu, czyli mojego biznesu.  

I to jest dla mnie niesłychanie uwalniające, ponieważ pozwala mi na działania, które 

większości osób w ogóle nie przychodzą do głowy. Bo jednak większość osób ma takie podejście, że 

gdy prowadzisz swój biznes, to coś trzeba, czegoś nie wolno, coś się powinno.  

Moja mantra i moja myśl przewodnia brzmią: nie po to założyłam biznes, żeby biznes mnie 

zaciukał, zabił, wyżął, pozbawił sił i energii życiowej. Założyłam biznes, bo lubię robić biznes i lubię, 

gdy biznes jest częścią mojego życia. Ale nie lubię, gdy biznes jest moim życiem. To nadrzędna 

zasada, której wszystkie inne są podporządkowane. 

Przechodzimy do moich zasad, w których wyrażają się asertywność i stawianie granic w moim 

biznesie.  

Jedna z najwcześniej stworzonych zasad (bo pojawiła się dosłownie kilka miesięcy po 

uruchomieniu PSC) brzmi: nie negocjuję sama ze sobą. Czyli nie negocjuję swoich cen. Mówiąc 

wprost: nie zgadzam się na obniżkę swoich cen.  

Ta zasada powstała bardzo szybko.  

Przed PSC byłam trenerką umiejętności miękkich i prowadziłam szkolenia dla korporacji. 

Korporacje nie były zainteresowane tym, kto poprowadzi szkolenie: Ziutek, Kryśka, Baśka czy Joaśka. 

Przychodził sobie jakiś trener firmy szkoleniowej i prowadził szkolenie. I ja byłam jakimś trenerem.  

Jedna z czytelniczek poprosiła o przeprowadzenie szkolenia z zarządzania sobą w czasie dla 

pracowników firmy, w której pracowała. Byłam niesamowicie podbudowana tym, że ktoś do mnie 

przyszedł i poprosił o szkolenie. Jeśli nie działacie w branży szkoleniowej, być może nie będziecie w 

stanie tego zrozumieć, że nagle zgłasza się ktoś, kto chce, żebyś to ty, Ola Budzyńska, Pani Swojego 

Czasu, przeprowadziła szkolenie.  

Gdy ktoś uznawał: „Oj nie, za drogo!”, od razu schodziłam z ceny. Taki miałam nawyk. Wtedy 

uważałam, że na tym polegają negocjacje.  
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Ze względu na znajomość internetową (wielu osobom się wydaje, że skoro działam w 

internecie, to jestem ich znajomą) pani, która się do mnie zgłosiła, chciała wynegocjować niższą cenę.  

Pamiętam, że zaczęłam pisać mejl, w którym zgadzałam się na obniżkę. Już miałam go 

wysyłać, ale pomyślałam sobie: „Budzyńska, co ty robisz? Przecież nie tak chciałaś budować ten 

biznes! Dlaczego stare nawyki, które ci nie służyły, chcesz wprowadzać do swojego nowego, świeżego 

biznesu? Odmów pani, najwyżej nie zgodzi się na cenę, a wtedy zaczniesz wdrażać to, co chciałaś 

wdrażać, czyli działania online. Stwórz sobie zasadę, że firmy, które chcą z tobą współpracować, 

muszą ci zapłacić duże pieniądze za to, żebyś poświęciła im czas, który normalnie poświęcasz na 

skalowanie biznesu. Bo tworzenie produktów online jest skalowaniem swojego biznesu”.  

Napisałam nową wiadomość – że bardzo się cieszę, że są zainteresowani, ale mam taką 

zasadę: nie negocjuję swoich cen. Cena jest gwarantem mojej jakości, dlatego jej nie negocjuję. 

Byłam przekonana, że nie odpowiedzą. Odpowiedzieli i zgodzili się. Mało tego! Pani prezes 

firmy pokazała mój mejl pracownikom i powiedziała, że jeśli klienci będą próbowali negocjować ceny, 

mają odpowiadać im w taki sam sposób.  

To było moje pierwsze szkolenie przeprowadzone jako Pani Swojego Czasu. W cenie bardzo 

wysokiej jak na tamte czasy, ale bardzo niskiej jak na czasy obecne.  

Zasada do dzisiaj obowiązuje. Podaję swoją stawkę i nie negocjuję jej.  

U niektórych nie wzbudza to żadnej reakcji, u innych wręcz wywołuje agresję, niedowierzanie 

lub absurdalne reakcje typu: „Ale jak to, przecież osoby X, Y, Z zgodziły się na to!”. O dziwo – dostaję 

nazwiska tych osób! Jest to dla mnie wielkim szokiem, bo nie mam zielonego pojęcia, jak w 

biznesowej w korespondencji można komuś napisać, że Zuzanna Iksińska zgodziła się pracować za 

taką stawkę! Skoro się nie zgadzam, to znaczy, że mi się w dupie poprzewracało. Nie mam pojęcia, czy 

te osoby zgodziły się, aby udostępniono ich stawki, ale dla mnie działanie takich firm (i nie mówię o 

firmach krzakach, tylko o poważnych międzynarodowych korporacjach) jest totalną wtopą.  

Doszłam do wniosku, że zasada nienegocjowania swoich cen sprawdza się w odniesieniu do 

korporacji, dla których 10 000 zł za szkolenie jest po prostu przesunięciem kwoty w budżecie – z 

jednej tabelki do drugiej. Problem powstaje w wypadku małych firm, fundacji lub bibliotek, które 

dostały określony grant i najzwyczajniej nie mają wielkich funduszy. Dlatego mam dwie stawki – 

pierwsza jest komercyjna, bardzo wysoka, a druga to praca za darmo. Nie mam stawek pośrednich. 

Jeżeli ktoś dostał dofinansowanie, to opłaca na przykład nocleg i dojazd, bo nie biorę wynagrodzenia.  

Oczywiście nie jest tak, że co miesiąc gdzieś występuję, postanowiłam jednak, że albo nie 

biorę nic, albo biorę kosmiczne pieniądze. Te kosmiczne pieniądze trochę wynagradzają mi fakt, że w 

innych obszarach występuję za darmo. 

Druga zasada, której nie musiałam tworzyć, bo akurat mam ją głęboko wpojoną chyba od 

zawsze, brzmi: biznes jest po to, żeby zarabiać. Lubię zarabiać i biznes Pani Swojego Czasu również 

służy zarabianiu.  

Nie rozumiem, dlaczego w naszym społeczeństwie zarabianie dużo na etacie jest OK, dążenie 

do tego, żeby mieć fajną pracę na etacie i jeszcze więcej zarabiać, też jest OK, ale mówienie, że we 

własnym biznesie chcę dużo zarabiać, że chcę prowadzić zyskowny biznes, już nie jest OK, bo ludzie 

dziwnie na ciebie patrzą. I już zupełnie nie rozumiem, dlaczego biznesy z misją nie mogą zarabiać. 

Dlaczego o biznesach, które zarabiają na tym, że pomagają innym, mówi się, że to zdzieranie, a o 
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osobach, które chcą zarabiać na tym, że kogoś uczą, komuś pomagają, kogoś wspierają, wyciągają z 

trudnej sytuacji – że są totalnymi zdziercami. 

Nie mam żadnych wątpliwości: biznes jest wtedy, gdy zarabiasz. Skoro nie zarabiasz, to albo 

prowadzisz działalność charytatywną, albo masz hobby. Jeśli chcesz prowadzić biznes, to musisz 

zarabiać. Nie wyklucza to prowadzenia biznesu, który pomaga innym, tak jak nie wyklucza to 

prowadzenia biznesu, który w pewnych obszarach, wyraźnie określonych, pomaga za darmo.  

Chcę prowadzić taki biznes i mam nadzieję, że nie poprzewraca mi się ani w głowie, ani w 

dupie. Mam nadzieję, że nie stanę się niedostępna, tak aby niczego nie można było dostać u mnie za 

darmo. Cały czas chcę dzielić się swoją wiedzą i swoim doświadczeniem. Część mojej roboty wykonuję 

za darmo – i chcę, żeby tak zostało. Nie ukrywam jednak, że część mojej roboty wykonuję też za 

pieniądze – i że czasami są to bardzo duże pieniądze. Nie uważam tego za zarzut czy powód do 

chowania głowy w piasek, lecz stwierdzenie faktu. Tak, chcę zarabiać. Wy też chcecie, no chyba że 

ktoś inny zarabia na Was. 

Zanim powiem o trzeciej zasadzie – bardzo ważnej i kontrowersyjnej – wyznam coś.  

Kocham moich klientów i klientki, jestem niesamowicie z nimi zżyta i związana, mam totalną 

pewność, totalne przekonanie i stuprocentową świadomość, że bez klientów i klientek Pani Swojego 

Czasu nie byłoby Pani Swojego Czasu. Jednocześnie w związku z nadrzędną zasadą, o której 

wspomniałam na początku, chciałabym jasno i wyraźnie powiedzieć, że klienci nie są dla mnie 

najważniejsi.  

Klientki i klienci są dla mnie bardzo ważni – po to między innymi zatrudniłam Natalię, Boginię 

Cierpliwości, żeby mieli jak najlepszą, jak najszybszą, jak najbardziej dokładną, cierpliwą i 

wyczerpującą obsługę, jednak nie zmienia to faktu, że w moim życiu klienci i klientki nigdy nie będą 

najważniejsi.  

Rozumiem, jeśli jesteście moimi klientami i poczujecie się nieswojo. „Co? Że ja nie jestem 

najważniejsza/najważniejszy? Ja ci płacę, a nie jestem najważniejsza/najważniejszy?!”.  

Postaram się Wam to wyjaśnić i pokazać z szerszej perspektywy.  

Mówię teraz jako Ola Budzyńska, prowadząca biznes Pani Swojego Czasu. Gdybym miała 

przekonanie, że klienci są dla mnie najważniejsi, to stawiałabym ich nad swojego męża, nad swoje 

dzieci, nad czas spędzany na przykład z rodziną.  

Nie chcę takiego biznesu.  

Nie chcę takiego biznesu, w którym czas spędzony z klientami określam jako ważniejszy od 

czasu spędzanego z rodziną. Oczywiście istnieje obszar, w którym jesteście ważniejsi – to czas mojej 

pracy. Gdy wychodzę do biura i nie ma mnie w domu od 8.00 do 15.00, to w tym czasie nie pozwalam 

mężowi (czego zresztą nigdy by nie zrobił) na dzwonienie i pogaduchy, bo to jest mój czas 

przeznaczony na biznes. Wtedy Wy jesteście ważniejsi.  

Ale moi klienci nigdy nie będą najważniejsi w moim życiu, bo to by oznaczało, że mogę zostać 

jeszcze pół godzinki, mogę zostać jeszcze godzinę, mogę zostać jeszcze dwie godziny, załatwić to i to, 

podczas gdy czekają na mnie moje życie i moja rodzina.  

Obiecałam sobie, że w chwili, gdy ta hierarchia się zburzy, w chwili, gdy uświadomię sobie, że 

mój biznes, a w związku z tym Wy – moi klienci – stajecie się najważniejsi na świecie i przez to 

zaniedbuję życie prywatne, męża, dzieci, swoją pasję, swoje zainteresowania i swoich przyjaciół, to 
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albo wdrażam środki zaradcze, albo likwiduję biznes (oczywiście w grę wchodzi opcja „wdrażam środki 

zaradcze”, bo lubię swój biznes i nie chciałabym go likwidować).  

Z tą zasadą łączy się wiele innych zasad, które chciałabym, żebyśmy wdrażały w naszym 

zespole, czyli w #ganguPSC.  

Kolejna zasada: nie pracujemy w weekendy i nie pracujemy wieczorami.  

Oczywiście gdy będziemy miały drugą osobę do obsługi klienta i wprowadzimy pracę na 

zmiany, to jedną z tych zmian będą pracujące soboty i niedziele, a potem wolne poniedziałki i wtorki. 

Nie jest tak, że nikt nie może pracować w weekendy. Chodzi o pracę 7 dni w tygodniu. Jako 

stewardessa latałam w świątek, piątek i niedzielę. W hotelu również pracowałam w świątki, piątki i 

niedziele, ale nie pracowałam non stop, nie pracowałam 7 dni w tygodniu.  

Wiele osób prowadzących własne biznesy pracuje 7 dni w tygodniu. Ja tego nie robię i nie 

zamierzam robić. I nie chcę, żeby robił to #gangPSC. Mam przekonanie – nie twierdzę, że jest ono 

prawdziwe i że wszyscy muszą takie mieć – że nawet praca, którą kochamy, może nas spalać. A w 

zasadzie właśnie ta, którą tak bardzo kochamy, spala bardziej. Nie chcę, żeby moja praca mnie spaliła. 

Wolę działać wolniej, ale przez dłuższy czas, niż bardzo szybko i szybko się wypalić.  

Nie chciałabym pracować non stop. Ten podział na tydzień pracy i weekendy jest w moim 

wypadku bardzo prosty: mam dzieci, które w weekend są w domu. Nie chcę, żeby widziały, że siedzę 

w pracy. Chcę, żeby wiedziały, że mogę spędzać z nimi czas. Nie zawsze spędzam, bo idą na podwórko 

i mają mnie w nosie, ale chcę, żeby wiedziały, że jestem; że jako rodzina jesteśmy dostępni.  

Gdy dzieci wyjeżdżają, robię coś w weekend, a potem we wtorek czegoś nie robię, bo na 

przykład wychodzę. Bardziej zależy mi na tej równowadze niż na tym, że akurat wypadają sobota i 

niedziela.  

Oczywiście bywają wyjątki – gdy ruszamy ze sprzedażą i coś musi wydarzyć się w weekend. 

Gdy jednak poproszę o coś w sobotę o 10.00, 15.00 czy 18.00, #gangPSC ma prawo albo totalnie 

zignorować moją prośbę, albo odpisać, żebym się odczepiła i odezwała z tym samym w poniedziałek. I 

mam obowiązek to zaakceptować, ponieważ dziewczyny też nie muszą pracować w weekendy.  

To fajnie brzmi, wow, super, tyle że nasze klientki nie zawsze to rozumieją.  

Gdy nagrywam podcast, jest czwartek po webinarze. Weekend powebinarowy jest zawsze 

gorącym weekendem – wczoraj odbył się webinar, dzisiaj udostępniłyśmy powtórkę, jutro wyślemy 

notatki wizualne. Bezpłatna powtórka zawsze jest dostępna do piątku do 20.00. Jak myślicie, co się 

dzieje, jeżeli ktoś w piątek o 19.30 szuka linka do powtórek (a wiecie, że systemy do wysyłania 

newsletterów są zawodne)? Pisze do nas w piątek o 19.45: „Halo! Byłam zapisana na webinar, 

dlaczego nie mam dostępu do powtórki?”.  

Problem polega na tym, że żadna z nas nie odpisze, ponieważ o tej porze już nie pracujemy. 

Nie pracujemy w piątki o 19.30, nie pracujemy w soboty i nie pracujemy w niedziele. Mejl 

przeczytamy dopiero w poniedziałek. Te zasady w teorii brzmią bardzo dobrze, w praktyce trzeba, że 

tak powiem, naprawdę mieć jaja, żeby je stosować, bo ciśnienie się podnosi, gdy widzimy takie 

wiadomości.  

Kolejną zasadę, którą wdrożyłam w ramach Pani Swojego Czasu, nazwałam roboczo: Pani 

Swojego Czasu to Budzyńska, a Budzyńska to Pani Swojego Czasu. Gdy uruchamiałam PSC, byłam 

wytrenowana przez korporacje i korpobełkotem posługiwałam się biegle. Niesłychanie mnie to 

męczyło.  
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Męczyło mnie, że trzeba jakoś wyglądać, jakoś mówić, jakoś się zachowywać. Nie wolno 

chodzić w trampkach ani nosić zbyt dużych i kolorowych korali, nie można mówić „dupa”; trzeba jakoś 

zacząć i jakoś skończyć; trzeba po szkoleniu iść z uczestnikami na piwo, bo pomyślą, że coś tam. To 

mnie męczyło. Dlatego postanowiłam wdrożyć zasadę, że jestem, jaka jestem, i robię to, co chcę robić. 

Jeżeli ci się podoba, to super, a jeżeli nie, to trudno.  

Oczywiście byłam świadoma tego, że może nie wyjść, może się nie podobać, może zostać źle 

przyjęte i w związku z tym mój biznes nie wypali. Bo przecież „musisz udawać, żeby szło”. 

Powiedziałam sobie: „Okej, jeśli tak będzie, to ja nie będę rozwijać tego biznesu”. I od samego 

początku nie tworzyłam wizerunku Pani Swojego Czasu, nie budowałam imażu Pani Swojego Czasu, 

nie tworzyłam odrębnej marki Pani Swojego Czasu, tylko po prostu: Pani Swojego Czasu była 

Budzyńską, a Budzyńska była Panią Swojego Czasu. I Pani Swojego Czasu ewoluowała, ponieważ 

Budzyńska ewoluowała. Ja się zmieniam, ja się doskonalę, ja się rozwijam, ja pewne rzeczy robię 

inaczej, niż robiłam cztery lata temu, więc Pani Swojego Czasu też działa inaczej, niż działała cztery 

lata temu. Pozwoliłam sobie na coś takiego i jestem z tego bardzo zadowolona. Tworzenie własnego 

biznesu jest niesłychanie energochłonne, a udawanie w swoim biznesie kogoś, kim nie jesteś, 

pochłania jeszcze bardziej energii. Dziękuję za coś takiego! 

Kolejna zasada nawiązuje do tego, że jestem, jaka jestem: daję innym prawo do niezgadzania 

się ze mną.  

Naprawdę nie uważam, że cały świat powinien się ze mną zgadzać. Naprawdę nie uważam, że 

zjadłam wszystkie rozumy nie tylko w biznesie online, lecz także w obszarze zarządzania sobą w czasie. 

Często powtarzam, że nigdy nie kopię się z koniem, czyli nie przekonuję ludzi, którzy nie chcą być 

przekonywani. Skoro ktoś mówi, że u niego się nie da, to nie zamierzam mu wmawiać, że według mnie 

się da. Skoro ktoś twierdzi, że się nie da, to najwyraźniej u niego się nie da, bo tylko on może 

zdecydować, czy jest taka możliwość.  

Masz prawo nie zgadzać się z moimi poglądami. Masz prawo nie zgadzać się z moimi 

zasadami. Masz prawo uważać, że robię coś źle. Masz prawo uważać, że zbankrutuję, że moje 

produkty są za drogie, że moje produkty są badziewne. Masz prawo myśleć, że moje tańczenie 

podczas webinarów i śpiewanie „Sto lat” w trakcie #kawyzBudzyńską jest nieprofesjonalne i tak nie 

powinno się robić biznesu. Masz pełne prawo, ale to nie oznacza, że ja coś zmienię.  

Bo to nie Ty prowadzisz ten biznes; to ja prowadzę ten biznes i to ja biorę na siebie 

konsekwencje prowadzenia go w taki a nie inny sposób. Bo konsekwencje oczywiście są – choćby 

wysłuchiwanie różnych opinii. Człowiek nie jest z żelaza i mimo wszystko to się na nim odbija. Ale fakt, 

że komuś się nie podoba, że ktoś uważa inaczej, nie oznacza, że mam to zmieniać.  

I tutaj bardzo ważna uwaga biznesowa.  

Jeśli chodzi o działania Pani Swojego Czasu, czyli tańczenie podczas webinarów i tak dalej, 

można powiedzieć, że z biznesowego punktu widzenia jest to mało istotne, bo za webinary mi nie 

płacicie, podobnie jak za #kawęzBudzyńską. Ale gdy dochodzimy do płatnych produktów, to możecie 

się oburzyć, bo przecież powinnam słuchać klientów.  

Nie jest tak, że w ogóle nie słucham opinii moich klientów; słucham opinii tych osób, które 

chcę mieć za klientów. Bo to nieprawda, że wszyscy mają być moimi klientami. I nie jest tak, że chcę, 

aby wszyscy byli moimi klientami.  
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Jest kilka takich klientek, do których – gdybym mogła – pojechałabym osobiście. Zabrałabym 

im wszystkie moje produkty, oddała pieniądze za zakup i jeszcze zapłaciła, żeby więcej nie kupowały w 

moim sklepie. Nie chcę ich jako klientek i nie lubię ich jako klientek, bo są męczące i upierdliwe. Nie 

mam zielonego pojęcia, dlaczego kupują w moim sklepie, skoro za każdym razem coś im się nie 

podoba. To trochę masochizm.  

Swoich produktów nie tworzę dla wszystkich; tworzę je dla tych klientek, które najbardziej 

chcę mieć. I właśnie od tych klientek, na których najbardziej mi zależy, biorę informacje zwrotne.  

Najwięcej głosów krytycznych pochodzi wcale nie od klientek, tylko od osób, które nigdy 

niczego nie kupiły. Moje zachowanie najczęściej krytykuję osoby, które nie są moimi klientami, więc z 

biznesowego punktu widzenia w ogóle nie powinnam brać ich pod uwagę. Ale biorę, bo jestem 

człowiekiem i przejmuję się takimi rzeczami. Nie zmieniam jednak swoich działań biznesowych, bo nie 

należą do mojej grupy docelowej. Zmienianie specyfiki produktu dla grupy X tylko dlatego, że grupa Y 

powiedziała coś tam, jest bez sensu, bo wtedy grupa X, na której najbardziej mi zależy, nie kupi. To jest 

też powód, żeby poznać swoją grupę docelową i wiedzieć, co ona lubi, jaka jest i czego potrzebuje. Ale 

to opowieść na zupełnie inny, choć równie ważny, temat. 

Kolejna moja zasada (bardziej życiowa, choć ma dużo odbicie w prowadzeniu biznesu): ani 

pracoholizmu, ani perfekcjonizmu nie uważam za coś świętego czy wartego uwielbienia.  

Nigdy nie rozumiałam ludzi, którzy chwalą się tym, że pracują więcej. Nigdy nie rozumiałam 

licytacji: „Pracowałam dzisiaj dziesięć godzin”, „A ja dwanaście!”, „A ja wstałam o czwartej”, „A ja o 

wpół do czwartej!”, „A ja w ogóle nie poszłam spać!”.  

W ogóle nie wiem, po co ludzie się tym chwalą. Jest to dla mnie mniej więcej ten sam poziom 

chwalenia się co długością przyrodzenia. Nie ma czym. 

Pracoholizmu nie uważam za cnotę. Mam przekonanie, że pracoholizmem odznaczają się 

osoby, które oprócz pracy niewiele w życiu mają. Skoro ciągle pracuję i nie robię nic innego poza 

pracą, to znaczy, że w moim życiu nie ma nic innego poza tą pracą. A jeśli mam rodzinę, dzieci, męża, 

żonę, to są oni mniej istotni niż moja praca. Nie mam żadnych pasji, żadnych zainteresowań, żadnych 

innych aktywności poza pracą albo uważam, że one są mniej ważne, mniej fajne i mniej zajmujące niż 

praca. Bo ciągle wybieram pracę.  

Oprócz pracy, którą uwielbiam, są w moim życiu ludzie, których uwielbiam i na których chcę 

przeznaczać czas. Mam też przyjemności, które uwielbiam i na które chcę przeznaczać czas. Mam 

różne aktywności, różne spotkania, różne działania, które lubię tak samo, jak lubię pracę, dlatego 

dbam o to, żeby znajdować na nie czas.  

Między innymi dlatego nie spędzam nieograniczonej liczby godzin w pracy, ponieważ praca 

nie jest dla mnie nadrzędną wartością; jest dla mnie równie ważna co inne wartości w moim życiu. 

Nie mam parcia, żeby w określonym czasie rozwinąć swój biznes do jakiegoś poziomu.  

Nie zamierzam odkładać życia na później; chcę żyć już, teraz. Dlatego wszystko sobie dawkuję: 

rozwijam biznes w swoim tempie, w takim stopniu i w takich godzinach, w jakich chcę, a potem sobie 

działam. Każda z nas samodzielnie o tym decyduje.  

Rozumiem, że są osoby, dla których praca stanowi jedyną wartość. Poświęcają jej całe swoje 

życie – i to jest OK. To ich życie; nikt nie może im powiedzieć, że jest fajne lub nietajne.  

Ja tak nie mam. Nie uważam, że to jest najważniejsza rzecz w moim życiu. Mam też inne, 

równie fajne lub superfajne rzeczy, na które również chcę mieć czas – i znajduje to odbicie w formule 
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mojego biznesu (między innymi dlatego nie dobijesz się do mnie w mediach społecznościowych w 

prywatnym czasie, a na Facebooku to już w ogóle, bo wtedy nie zajmuję się biznesem).  

Jedną z nadrzędnych zasad, o której powinnam powiedzieć na początku, jest to, że jestem 

blogerką działającą nieco inaczej niż większość blogerów. 

Od samego początku istnienia Pani Swojego Czasu wiedziałam, że będę budować swoją 

markę, zamiast wspierać cudze marki. Będę zwiększać rozpoznawalność Pani Swojego Czasu, żeby 

promować i sprzedawać swoje produkty. Nie chciałam, żeby Pani Swojego Czasu była znana ze 

sprzedaży butów, jogurtów, pędzelków, kwiatków, szmatek i pierdziawek.  

I żeby było jasne: nie uważam, że jest w tym coś złego. Blogowanie jest pracą jak każda inna i 

można ją różnie wykonywać. Są blogerzy, którzy zarabiają na takiej współpracy.  

Ja wybrałam inny model; uważam, że jest dla mnie lepszy, lepiej się w nim czuję, choć każdy 

ma prawo wybrać swój i nie mam z tym żadnego problemu.  

Nie jestem żadną wygą blogową, ale obserwuję rynek blogerski i jestem pewna jednego 

kierunku (najwyżej za pięć lat powiecie mi, że nie miałam racji, i luz!): tak jak kiedyś było modne 

zarabianie na linkach, banerach i reklamach w widżetach, tak w przyszłości standardem nie będą 

współprace z markami (według mnie odbiorcom już się przejadła różnorodność marek promowanych 

przez blogerów), lecz tworzenie własnych produktów. Ci blogerzy, którzy teraz zaczynają, za pięć lat, 

kiedy to stanie się absolutną normą, będą w znacznie lepszej sytuacji od tych, którzy za pięć lat 

obudzą się z ręką w nocniku. Ale to tylko moje zdanie. Jeśli za pięć lat wytkniecie mi, że nie miałam 

racji, wezmę to na klatę. 

Kolejna zasada jest związana ze skalowaniem mojego biznesu i sposobem, w jaki kiedyś 

pracowałam.  

Moja praca trenerki umiejętności miękkich była wyceniana ze względu na przepracowany czas 

(wyceniano dni szkoleniowe). Nie było mowy o podwyżkach; po prostu im więcej pracowałam, tym 

więcej mogłam zarobić. To był jedyny sposób. A większa liczba szkoleń wiązała się z większą liczbą 

wyjazdów.  

Chciałam przestać tak często wyjeżdżać, więc postanowiłam, że mój biznes musi być 

biznesem skalowalnym, czyli takim, w którym pracuję raz i jestem w stanie czerpać z tego 

nieograniczoną korzyści. Dlatego założyłam biznes online. Dlatego zaczęłam tworzyć kursy online.  

W odcinku o mitach i błędach związanych z biznesem online opowiadałam, że to nieprawda, 

że raz stworzymy produkt online i przez milion lat będziemy na nim zarabiać, bo kolejne edycje 

produktów wymagają bieżącej pracy, modyfikacji. Mimo wszystko nie jest to praca, w której ktoś płaci 

za osiem godzin.  

Bardzo szybko zaczęłam doceniać to, że stworzyłam taki a nie inny model pracy. W 2018 roku, 

gdy Pani Swojego Czasu wygenerowała ponaddwumilionowe przychody, ta zasada jest dla mnie tak 

oczywista, że aż niewarta wspominania.  

Gdy pisze do mnie jakaś marka, praktycznie jest dla mnie oczywiste, że odmówię. Bo 

naprawdę nie wiem, co musiałaby mi zaoferować – jaki rodzaj współpracy i jakie wynagrodzenie – 

żeby opłacało mi się poświęcać tydzień czy miesiąc na negocjacje, konsultacje, ustalanie, a potem 

tworzenie contentu i tak dalej. Niemal żadna marka nie jest w stanie mi tego zaoferować. Wcale im się 

nie dziwię, bo moje warunki są kosmiczne. Gdy na jednej szali mam: „zrealizować swój zajebisty 

projekt, z którego jestem dumna i który niesamowicie mnie rajcuje” (ktoś, kto nigdy nie stworzył 
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własnego produktu, nie będzie wiedział, o czym mówię), a na drugiej: „produkt innej firmy, który 

może być superfajny i z którego będę korzystać”, to dla mnie sprawa jest jasna: ze swoim produktem 

zawsze będę bardziej emocjonalnie związana.  

Dbam o to, żeby moje produkty były skalowalne i żeby czas mojej pracy był skalowalny. 

Dlatego nie prowadzę indywidualnych konsultacji związanych z zarządzaniem sobą w czasie; mam 

zestaw produktów, które mogę zaproponować.  

Gdy sprzedaję kursy online, czasami w pakiecie VIP oferuję godzinną konsultację. Zwykle jest 

około 10 dostępnych pakietów do wykorzystania w ciągu miesiąca, ponieważ jedną z rzeczy, które 

mnie przerażają i których absolutnie nie chcę w swoim biznesie, jest bycie uwiązaną (na przykład 

świadomość, że dwa razy w tygodniu o konkretnej godzinie muszę coś zrobić, bo inaczej coś się 

zawali). Rzadko oferuję tę opcję, bo chcę mieć możliwość spakowania się i wyjazdu choćby 

następnego dnia. Na tym etapie, na którym jestem, spokojnie mogę to zrobić.  

Do tej pory nie prowadziłam konsultacji jeden na jeden, chociaż kuszą mnie konsultacje 

biznesowe. Zastanawiam się nawet nad ich formą. W zasadzie nie tyle konsultacje, ile rodzaj 

mentoringu (płatnego mastermindu), czyli dzielenie się swoim doświadczeniem z drugą osobą albo w 

niewielkiej grupie.  

Będę z Wami brutalnie szczera: powstrzymuje mnie jedna rzecz, czyli koszt czegoś takiego. 

Cena, którą ktoś musiałby zapłacić, żeby opłacało mi się zrezygnować z realizacji innych projektów. Bo 

nie chcę – i nie zamierzam – pracować więcej. To jest dla mnie oczywiste. A takie konsultacje 

sprawiłyby, że pracowałabym więcej. Dłuższa praca to odejmowanie godzin z innych obszarów życia.  

Zaproponowano mi nawet sposób wyliczenia godziny takiego mentoringu. Ktoś zasugerował, 

żebym na podstawie przychodów z całego roku wyliczyła średnie przychody miesięczne i podzieliła je 

przez liczbę godzin, którą pracuję w miesiącu. W ten sposób wyjdzie mi cena za godzinę.  

Jak sądzicie, jaka kwota mi wyszła? Według mnie jest zaporowa, ale może ja się nie znam i są 

osoby, które tyle by mi zapłaciły. Otóż z moich obliczeń wyszło 8500 zł. Netto. Jak dla mnie kosmiczna 

stawka. Dlatego wciąż się waham i wolę skalować dzielenie się swoją wiedzą choćby w postaci 

bezpłatnych podcastów, bo czas jeden na jeden, czyli czas, w którym mogę nauczyć tylko jedną osobę 

i tylko jednej osobie przekazać wiedzę, doświadczenie i umiejętności, nie jest czasem skalowalnym. 

Nie wiem jeszcze, co wyjdzie z tym mentoringiem biznesowym, zobaczymy. Nie wykluczam, ale jak na 

razie jest on hold. Muszę przemyśleć kilka rzeczy.  

Na koniec zostawiłam drobne zasady. Nie są one superważne w kontekście prowadzenia 

biznesu, ale jest ich trochę i bardziej wiążą się z tym, że w swoim biznesie jestem po prostu sobą – 

jestem Budzyńską i jako Budzyńska na przykład przeklinam. Albo mówię „dupa”. Albo gorsze słowa. 

Nie używam ich jako przecinków, nie używam ich po to, żeby kogoś zgorszyć, zbulwersować lub 

wzbudzić kontrowersję. Czasem ich używam i tyle!  

O takich rzeczach piszę korporacjom, gdy akceptują podaną przeze mnie cenę szkolenia: że 

muszę się pilnować, bo zdarza mi się przekląć.  

Kiedyś pewna dziewczyna napisała, że mojego webinaru będzie słuchać razem z mamą; 

niesłychanie zależy jej na tym, bo mama ma problem z czymś, o czym będę mówić, dlatego ma 

ogromną, ogromną prośbę: czy mogłabym powstrzymać się od przekleństw i mówienia „dupa”. Było 

trudno, ale udało się. Prośba bardzo grzeczna, a mnie zależało, żeby zrobić przyjemność osobie, która 

miała możliwość „zaszczepienia” mamy.  
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Drugą rzecz, o której piszę do korpo: nie stosuję się do zasad dress kodu, nawet jeśli firma się 

stosuje. 

Trzecia: zawsze mówię prawdę, jeśli chodzi o różnego rodzaju systemy związane z 

zarządzaniem sobą w czasie. A prawda jest taka, że korporacje używają beznadziejnych systemów – na 

przykład Outlooka. Outlook to jest dupa, nie system, i na pewno nie służy do zarządzania sobą w 

czasie. Umawianie spotkań i prowadzenie kalendarza w Outlooku to tak archaiczny system, że brak 

słów. Korpo korzystają z niego wyłącznie dlatego, że wieki temu, gdy powstawał, nie było innych 

systemów, które łączyłyby ludzi w firmie. Teraz w programach i systemach można przebierać jak w 

ulęgałkach.  

Mam na tyle duże doświadczenie pracy z korporacjami, żeby wiedzieć – i widzieć – że 

większość z nich tak naprawdę ma w dupie efektywność pracowników. Chcą po prostu, żeby ludzie 

pracowali jak najwięcej i jak najdłużej – bez konieczności płacenia za nadgodziny. Chcą nauczyć 

organizacji i zarządzania sobą w czasie nie po to, żeby ludzie pracowali mądrzej, lepiej i efektywniej, 

tylko żeby pracowali więcej. A gdy ktoś im się nie podoba, to go wymieniają. Na szczęście mam 

możliwość wyboru i nie pracuję z takimi firmami. 

Ostatnią zasadą, o której mówię korpo, jest uprzedzanie, że buntuję kobiety. Gdy zauważam 

jakieś nieprawidłowości (kobiety zarabiają mniej niż mężczyźni na takich samych stanowiskach), 

głośno o tym mówię. Wiąże się to z moją misją.  

W takich sytuacjach większość firm odpowiada: „OK, to my jednak dziękujemy”. I dobrze! Nie 

chcę pracować z firmami, które boją się takich zasad i dla których są one wielkim halo. Naprawdę nie 

widzę powodu, dla którego jako dorosła kobieta miałabym robić problem z tego, że ktoś uważa mnie 

za nieprofesjonalną, ponieważ przyszłam w różowych trampkach. Jestem za stara na to, żeby 

przejmować się takimi pierdołami. To czyjś problem, nie mój. Spokojnie mogę w tym czasie wykonać 

swoją robotę, mając na nogach różowe trampki.  

To tyle, jeśli chodzi o moje zasady związane z asertywnością w biznesie i ze stawianiem granic. 

Przepraszam, jeśli podcast wydaje się nieco trochę chaotyczny, ale nagrywałam go w Dniu Zombie, w 

którym powinnam tylko leżeć i stękać. Ale jutro wyjeżdżam na wakacje, więc chciałam skończyć 

wszystko, co zaplanowałam, i wylecieć z czystym sercem i z pustą listą zadań.  

Dajce znać, jeśli Wam się podobało. To szczególnie ważne zwłaszcza w wypadku podcastów. 

Gdy przeczytacie post na Facebooku, Instagramie lub tekst newslettera, od razu dajecie znać. A 

podcast planujecie odsłuchać w dogodnym dla Was momencie (i bardzo dobrze, że to robicie!), a 

potem nie chce się Wam wchodzić na stronę, żeby skomentować. A dla mnie bardzo, bardzo, bardzo 

ważne jest wiedzieć, czy to, co robię, ma sens.  

Dajcie, proszę, znać, czy słuchaliście. Zrobię mały test. Patrzę teraz na pędzel, więc jeżeli 

wysłuchaliście do końca, wpiszcie w komentarzu „pędzel”, to będę wiedzieć, że byliście ze mną do 

końca.  

Trzymajcie się w takim razie. Całuję Was bardzo mocno i do usłyszenia w następnym 

podcaście. Pa, pa! 

 


