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Dobry wieczór! To znaczy się, nie wiem, czy słuchasz mnie w dzień czy w nocy, czy właśnie 
wieczorem, ale dzisiaj u mnie jest wieczór, dlatego mówię: "dobry wieczór". Witam Cię 
bardzo serdecznie w podcaście numer dwadzieścia dwa, na którym będę mówić o zmianach, 
które się dzieją u Pani Swojego Czasu i postanowiłam w związku z tym ten podcast nazwać 
tytułem "Nie zmian bez zmian, czyli o tym, co się dzieje u Pani Swojego Czasu". Werble!

W sumie mogłam tych werbli nie dawać, bo Marcin z reguły jakieś swoje werble tutaj daje, 
wtrąca, aaale co tam! Lojalnie uprzedzam, że nagrywam dzisiaj z miejsca, w którym 
przebywa również mój pies i jak czasami usłyszycie takie głębokie westchnięcie albo - nie daj
Boże! - coś jeszcze gorszego, to nie byłam ja, tylko to był mój pies, który postanowił sobie 
właśnie różne takie dziwne odgłosy wydawać. Więc jak Was nagle coś spadnie, gruchnie i tak 
dalej - to również nie oznacza, że jestem mordowana albo porywana, tylko mój pies goni coś 
tam, co znalazł na podłodze.

(01:14) No ale dobra, dzisiejszy podcast! Dlaczego taki i dlaczego o tym będę mówić? Otóż: 
podcast jest nagrywany bardzo, bardzo, bardzo spontanicznie. Doszłam do wniosku, że w 
takim momencie, w którym ogłaszam dosyć sporą ilość zmian, które będą się działy u Pani 
Swojego Czasu i które już się dzieją, fajnie by było te zmiany tak systematycznie i elegancko,
krok po kroku omówić. Trochę o nich mówiłam na poniedziałkowej #kawiezbudzyńską, ale 
na #kawiezbudzyńską nie ma tyle czasu, co na podcaście i też #kawazbudzyńską jest takim 
formatem, na który przychodzą kobiety zainteresowane czasem, a podcast jest takim 
formatem, na który przychodzicie Wy i jesteście zainteresowane biznesem.

(01:59) Mamy taką sytuację obecnie u Pani Swojego Czasu - w marce, w biznesie - że dzieje 
się u nas bardzo, bardzo, bardzo dużo. Przerażająco dużo, nawet jak na mnie, a ja jestem 
osobą, która uwielbia zmiany. Niewiele osób lubi zmiany - większość ludzi jednak nie lubi 
zmian, nie lubi być zaskakiwana, nie lubi robić czegoś, czego do tej pory nie robiła - ja 
bardzo lubię. Mnie zmiany ekscytują, mnie zmiany bardzo kręcą, ja nie potrzebuję jakiegoś 
niesamowicie długiego przygotowywania się do zmian. Ja w zmianę wskakuję na główkę, a 
dopiero potem sprawdzam, czy tam przypadkiem nie było zbyt płytko. Ale! Taka ilość zmian, 
jaką mamy obecnie, zaczyna niepokoić nawet i mnie i postanowiłam rozłożyć te wszystkie 
zmiany na czynniki pierwsze - sprawdzić, co takiego się dzieje, co z tym można zrobić i jak to
wszystko poukładać, usystematyzować, bo ja jednak układać i systematyzować lubię.

Bardzo często Wam powtarzam - te z Was, które słuchają moich treści związanych z czasem - 
że "nie ma zmian bez zmian". I to jest taki paradoks - ludzie bardzo chcieliby osiągnąć 
zmianę w swoim życiu, bardzo chcieliby zmienić swoje życie, bardzo chcieliby, żeby ich 
życie - w bardzo różnych obszarach - wyglądało inaczej, ale nie chcą nic zmieniać. I 
przyłapałam się trochę na tym, że znalazłam się w podobnym miejscu. Czyli chciałabym - i 
zmieniam tak naprawdę bardzo dużo - w tym sensie, że wprowadzam nowości - natomiast nie
do końca chciałam zmieniać coś w swoich działaniach i w swoich strategiach, a okazuje się, 
że jest to koniecznie, jeśli coś z tego ma wyjść i jeśli ja oraz mój zespół mamy się nie zarobić 
na śmierć. A nie chciałybyśmy tego na pewno robić.

(04:03) Właśnie sobie uświadomiłam, że się nie przedstawiłam - oczywiście, po co, po co się 
przedstawiać, Budzyńska, po co się przedstawiać? - więc ja się nazywam Ola Budzyńska i 
jestem Panią Swojego Czasu, a to jest mój podcast "Pani Swojego Czasu od kuchni", na 
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którym uczę i pokazuję, jak wygląda prowadzenie biznesu od kuchni - ze wszystkimi jego 
bebechami, flakami i wszystkim tym, co w biznesie jest czasem fajne, czasem paskudne. I - 
wracając do tych zmian, o których chcę powiedzieć - w 2019 roku, w grudniu 2019 roku - te z
Was, które uważnie słuchają, zapewne zauważyły, że zaczęłam gdzieś tam przebąkiwać, że 
szykuje się u Pani Swojego Czasu zmiana. I będzie to prawdopodobnie taka zmiana, po której
część z Was odejdzie. Oczywiście nie wiadomo było, o chodzi, ja z premedytacją nie 
mówiłam, o co chodzi - nie dlatego, żeby w jakiś dziwny sposób budować napięcie, tylko 
dlatego, że sama czułam, że kroi się jakaś zmiana, sama czułam, że chcę iść w pewnym 
konkretnym kierunku, ale nie do końca wiedziałam jeszcze, jak to zrobić i jak to po kolei 
zbudować, dlatego nie chciałam siać zamętu, a potem odkręcać tego wszystkiego, co 
zakręciłam. Więc ogłosiłam już o co chodzi - za chwilę powiem Wam, ale zanim o tym 
powiem, jakie zmiany czekają Panią Swojego Czasu w 2020 roku, chciałabym, żebyście sobie
uświadomili, na jakim etapie teraz jest Pani Swojego Czasu. I jak działa Pani Swojego Czasu. 
I z czym mamy do czynienia. Taki "stan zastany".

(05:45) Otóż rok 2019 zakończyłyśmy z prawie sześcioma milionami obrotu na koncie - 
zabrakło nam dosłownie kilku tysięcy do tego, żeby zaliczyć te sześć milionów, no i 
oczywiście historycznie jest to dla mnie absolutnie największa kwota pieniędzy, z jaką 
miałam do czynienia.

Również w 2019 roku wpadłam na szalony pomysł - umówmy się, to jest szalony pomysł, a 
im bardziej ten pomysł jest realizowany, tym bardziej ja widzę, jak bardzo szalony on jest - a 
mianowicie, postanowiłam, że Pani Swojego Czasu, oprócz bycia w świecie online, w którym
na koncie już mam bardzo dużo - wyjdzie do świata offline i zacznie budować swoje własne 
miejsce w realnej mapie życia.

Na początku oczywiście myślałam o jakimś standardowym rozwiązaniu - no przecież mam 
sklep z produktami online i fizycznymi - tych fizycznych w tym momencie jest dużo więcej, 
więc oczywistym rozwiązaniem wydawało mi się pójść po prostu w sklep i otworzyć sklep 
stacjonarny w Krakowie. Ale jak zaczynałam - działo się to... pierwsze poszukiwania były 
już, słuchajcie, w marcu 2019 roku, czyli to pierwszy raz mi zaświtało, że coś takiego 
mogłabym zrobić i zaczęłam poszukiwać - jakieś pierwsze bardzo wstępne poszukiwania 
lokalu. Widziałam to całkiem optymistycznie - to znaczy się, lokale takie typowo sklepowe, 
czyli, powiedzmy, gdzieś tam do osiemdziesięciu metrów kwadratowych wydawały mi się 
całkiem tanie, myślałam sobie, że okej. Ale w pewnym momencie, jak uświadomiłam sobie, 
ile to jest roboty - prawdopodobnie po rozmowie z Moniką Kamińską, z którą bardzo wiele 
rozmawiałam na tema swojego własnego fizycznego miejsca - to doszłam do wniosku: "E, 
Budzyńska, po co ci to? Po co ci, przecież to są tylko i wyłącznie dodatkowe kłopoty i 
dodatkowa robota?" - i ten temat trochę gdzieś tam okrzepł.

I nie pamiętam już, co było impulsem do tego, żeby w czerwcu 2019 roku znów gdzieś tam 
zacząć szukać. Być może to, że ja generalnie nienawidzę szukać w internecie, ja nienawidzę 
robić zakupów w internecie, ja nienawidzę robić researchu w internecie, ja jestem ostatnią 
osobą, która skacze z linka na link i jedyne poszukiwania, jakie lubię robić w internecie, to są 
poszukiwania nieruchomości - bardzo często takich nieruchomości, których ja nie potrzebuję. 
Czyli, wiecie, jakichś tam siedlisk na Dolnym Śląsku albo domów na Podkarpaciu, albo 
działek na Pomorzu. Ani to mi potrzebne, ani tego kupować nie chcę, ale lubię tego szukać. I 
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w takich poszukiwaniach - z głupia frant - szukałam dalej sobie lokalu w Krakowie - i 
znalazłam! Znalazłam lokal, który absolutnie nie odpowiadał żadnym wytycznym, które 
chciałam mieć, ponieważ miał aż trzysta dwadzieścia sześć metrów kwadratowych, był 
ogromną, ogromną loftową przestrzenią - i ni, po prostu chu-chu, nie odpowiadał mojemu 
siedemdziesięciometrowemu sklepowi. Ale! Mówię o tym dlatego tak dużo, ponieważ jak 
zobaczyłam ten lokal, to przyszło mi do głowy coś takiego, jak dawno, dawno temu przyszła 
mi wizja Pani Swojego Czasu - ja po prostu zobaczyłam, co w tym lokalu będzie. I tak mniej 
więcej - w bardzo dużym skrócie - powstała idea Przestrzeni Pełnej Czasu - czyli takiej 
przestrzeni, w której spotykają się kobiety i jest to niejako inkubator pomysłów biznesowych, 
inkubator bardzo małych kobiecych biznesów - i w tym inkubatorze, w tej Przestrzeni Pełnej 
Czasu, będzie sklep z produktami Pani Swojego Czasu, będzie kawiarnia z pyszną kawą i 
ciachami, będzie biblioteka z ogólnie dostępnymi, normalnie, zwyczajnie wypożyczanymi 
książkami, tak jak wszędzie indziej, tylko księgozbiór będzie ograniczony do pozycji 
rozwojowych, psychologicznych i biznesowych własnie - i będzie strefa do pracy, strefa 
coworkingowa. Nad tym wszystkim ma unosić się duch małej, kobiecej, bardzo przyjaznej i 
bardzo przystępnej przedsiębiorczości - takiej, której ja hołduję. Czyli, wiecie, w trampkach, a
nie w czerwonych szpilkach, zwyczajnie, ze słowem "dupa" na ustach, bez żadnego 
krygowania się, bez udawania osoby bardziej profesjonalnej niż nią jesteśmy, bez wciskania 
się w garsonki i garnitury i latania na wysokich obcasach.

(10:24) Mówię o tym dlatego, ponieważ Przestrzeń Pełna Czasu, po tym, jak powstała w 
mojej głowie, koniec końców w sierpniu 2019 roku doszła do etapu realizacji i w 
październiku podpisałam umowę wynajmu tych trzystu dwudziestu sześciu metrów. I umowa 
podpisana w październiku oznacza, że w 2020 roku - w tym momencie, gdy nagrywam ten 
podcast - jesteśmy w samym środku wielkiego, gigantycznego remontu i jesteśmy w samym 
środku wielkiej i gigantycznej inwestycji, która pochłania ogromne pieniądze.

Nigdy w życiu nie przelewałam tak szybko tak dużych pieniędzy, jak to robię ostatnio. 
Sprzedając swoją #kursoksiążkę o celach i planowaniu w styczniu 2020 roku śmiałam się do 
Was, że każda z Was, kupując książkę, kupuje tak naprawdę kawałek podłogi w Przestrzeni 
Pełnej Czasu, ponieważ za podłogi chyba jednorazowo zapłaciłam ponad osiemdziesiąt sześć 
tysięcy złotych - i to są takie kwoty, które na każdej fakturze widnieją, a tych faktur jest 
całkiem sporo.

I Przestrzeń Pełna Czasu - oczywiście ja Wam będę o niej pewnie jeszcze milion razy mówić, 
bo to jest moje dziecko, z którego ja już jestem dumna - ale ona generuje kolejne zmiany, 
które w ramach Pani Swojego Czasu muszą się podziać. Po pierwsze, tak jak już mówiłam, 
jest to bardzo ogromna inwestycja finansowa - która prawdopodobnie dobije do miliona 
złotych i jest to inwestycja w całości finansowana przeze mnie, czyli przez markę Pani 
Swojego Czasu. A to oznacza, że cały dział online tak naprawdę działa i zarabia na Przestrzeń
Pełną Czasu, która zapewne przez jakiś czas po otwarciu jeszcze nie będzie rentowna i 
jeszcze nie będzie na siebie zarabiać. To powoduje oczywiście dużo większą 
odpowiedzialność, to powoduje pewne obciążenie i to powoduje większą ilość stresu, po 
prostu - no bo to wydaje mi się normalne.

(12:33) W tym samym czasie, gdy podpisywałam umowę wynajmu na Przestrzeń Pełną 
Czasu powstała też spółka Pani Swojego Czasu Spółka z o.o., ponieważ chciałam już umowę 
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wynajmu podpisać jako spółka właśnie, a nie jako działalność gospodarcza i w 2020 roku 
również nastąpi przeniesienie całej mojej działalności gospodarczej do spółki, a działalność 
gospodarcza zostanie zamknięta. Spółka, w której ja jestem dumną prezeską, ma się dobrze - 
oczywiście na razie nie zarabia, ponieważ pod jej szyldem widnieje tylko i wyłącznie 
Przestrzeń Pełna Czasu, która na razie generuje tylko i wyłącznie koszty.

(13:08) Jeśli chodzi o kolejną taką ważną informację dotyczącą tego, co się dzieje u Pani 
Swojego Czasu, to jest informacja związana z zespołem. Jeśli sobie odsłuchacie podcast, 
który nagrywałam o zarządzaniu zdalnym zespołem, to przyznam się szczerze, że jak obecnie 
myślę o tym podcaście, to trochę mi się śmiać chce, ponieważ nagrywałam podcast o 
zarządzaniu zdalnym zespołem mając trzy, cztery osoby zatrudnione na stałe - i gdzieś tam 
kilkunastu podwykonawców. W tym momencie planujemy, że do czerwca będzie nas 
minimum dwadzieścia osób zatrudnionych na stałe i kilkudziesięciu podwykonawców, z 
którymi cały czas współpracujemy.

W tym momencie w Gangu Pani Swojego Czasu w dziale online mamy następujące osoby:

- Mamy Joannę, która jest szefową działu online i którą nazywamy Wszechogarniającą 
Joanną i którą możesz znać i kojarzyć, jako osobę, o której zawsze mówiłam, że jest 
menadżerką projektów. Joanna oczywiście była menadżerką projektów, natomiast 
awansowała, można powiedzieć, na szefową działu online, dlatego że projektów u Pani 
Swojego Czasu zrobiło się tak dużo, że jedna osoba nie jest w stanie panować nad nimi 
wszystkimi. I zrobiłyśmy totalną reorganizację też tego, jak wygląda nasz zespół i jak pracuje 
nasz zespół. I z osób odpowiedzialnych za dany dział czy też dany obszar - bo "dział" to może
brzmieć jakoś bardzo, no, tak pompatycznie, a tak naprawdę chodzi o pewien obszar - 
zrobiłyśmy tak naprawdę menadżerki projektów w tym obszarze.

- Więc mamy Joannę, która jest szefową działu online i mamy Natalię i Karo, które pracują w 
dziale obsługi klienta. Natalia, nasza Bogini Cierpliwości, Karo dosłownie niedawno 
zatrudniona do tego, żeby wspierać Natalię. Natalia w dziale obsługi klienta - który osobiście 
Natalia i Karo nazywają Ministerstwem Cierpliwości - pracuje też właśnie w roli takiej 
menadżerki projektów, czyli zadaniem Natalii nie jest tylko i wyłącznie odpowiadanie na 
maile i komentarze Was, naszych klientek i klientów, ale też nadzorowanie tego wszystkiego, 
co się dzieje w jej obszarze i dbanie o to, żeby nasze klientki miały jak najlepiej. Zresztą 
jedną z zasad, które ja stosuje w zarządzanie moim zespołem, jest taka zasada, że ja nie 
zatrudniam "wykonywaczy". Ja zatrudniam osoby odpowiedzialne i proaktywne, czyli takie, 
które same są zainteresowane tym, żeby ich obszar działał jak najlepiej i żeby wszystko to, co
się w nim znajduje, było totalnie jak najlepszej jakości - bez konieczności przypominania, 
proszenia, mówienia, że to jest ważne - dla tych osób to jest oczywiste, że to jest ważne.

- Kolejnymi osobami zatrudnionymi u nas są Ania i Justyna, które pracują w dziale 
technicznym. I Ania pełni rolę menadżerki działu technicznego, czyli ogarnia z lotu ptaka 
wszystko to, co powinno się w naszych technologiach wydarzyć bądź nie wydarzyć. Czyli 
dziewczyny panują nad techniczną stroną naszego sklepu online, nad techniczną stroną 
naszych webinarów, podcastów (który właśnie nagrywam), nad techniczną stroną wszelkiego 
rodzaju live'ów, wszelkiego rodzaju newsletterów, zapisów na landingi i tego typu rzeczy.
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- Kolejnym obszarem jest dział graficzny. I tutaj osobą, która pełni rolę menadżerki projektów
w dziale graficznym jest Weronika, i Weronika ma pod sobą Paulinę - i obie dziewczyny 
pracują dla nas na stałe. Weronika dba o to, żeby wszystko, co powstawało w ramach grafiki 
było odpowiedniej jakości i odpowiednich standardów, natomiast tak naprawdę w obszarze 
graficznym pracuje dla nas bardzo dużo osób - dużo więcej niż to, co... niż Weronika i 
Paulina, ponieważ mamy jeszcze Wiktorię, która często pomaga nam składać ebooki i mamy 
Paulinę Szczepańską, która w tym momencie zajmuje się wszystkim tym, co jest związane z 
grafiką dla Przestrzeni Pełnej Czasu, ponieważ ilość działań graficznych, które tam trzeba 
wykonać, jest przeolbrzymia. I mamy cały skład składaczy i grafików delegowanych do 
współpracy z Wydawnictwem Pełnym Czasu, o którym zaraz powiem, bo to jest kolejna 
zmiana.

- Kolejną osobą, którą mamy, jest Sara, która jest asystentką Gangu, całego Gangu - robi dla 
nas wszelkiego rodzaju zestawienia, komunikuje się z magazynem, robi zamówienia 
produktów, pilnuje stanów magazynowych i odpowiada za absolutnie wszelką papierologię w 
Gangu.

- Jest z nami Klaudyna, która jest copywriterką, a lubimy ją nazywać copyfighterką.

- Jest z nami w końcu Ania Krzysztofik, która jest redaktorką prowadzącą w Wydawnictwie 
Pełnym Czasu i nadzoruje pracę autorów, którzy piszą książki w naszym wydawnictwie.

- Jest z nami Dagmara, która współpracuje ściśle ze mną i z Asią w ramach strategii reklamy i
marketingu u Pani Swojego Czasu.

- Od w zasadzie momentu, gdy już słuchacie, to już, ale w momencie gdy ja nagrywam 
podcast jeszcze nie, już wkrótce będzie z nami nasz pierwszy rodzynek, czyli Kuba, którego 
w zasadzie pracę już znacie, ponieważ Kuba jest autorem wszelkich w zasadzie ostatnich 
filmów, które widzieliście u Pani Swojego Czasu, wszelkich reklamowych filmów - i z Kubą 
zaczynamy stałą współpracę, Kuba dołącza do Gangu właśnie po to, żeby obszar filmowy 
bardzo, bardzo się rozwijał i Kuba będzie odpowiedzialny za to, żeby powstawały filmy na 
nasz nowy kanał na YouTubie.

- Jest też z nami Agnieszka, która jest dyrektorką finansową i razem ze mną dba o te 
finansowe kwestie.

- I od niedawna, bardzo niedawna - bo to jest zupełnie świeża sprawa - dosłownie kilka dni 
temu zakończyłyśmy rekrutację menadżerki Przestrzeni Pełnej Czasu i dołącza do nas 
menadżerka, która w tym momencie przejmie ode mnie wszystko, co związane właśnie z 
powstawaniem Przestrzeni Pełnej Czasu - tak, żebym ja mogła się zająć zarabianiem online, a
w Przestrzeni działo się wszystko to, co się musi zadziać, żeby Przestrzeń była otwarta.

(19:52) I tak wygląda sytuacja na teraz - luty 2020 roku. Natomiast warto pamiętać, że od 
marca będziemy zaczynać rekrutację do Przestrzeni Pełnej Czasu, bo będziemy potrzebować 
osób do pracy w sklepie, do pracy w kawiarni, do pracy w coworkingu i do pracy w 
bibliotece.
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I w ten sposób w pierwszej połowie 2020 roku z kilkuosobowego zespołu, który miałyśmy 
jeszcze rok temu, zrobi nam się dwudziestoosobowy zespół - mniej lub bardziej, bo tutaj 
jeszcze ile osób zatrudnimy do Przestrzeni to jest kwestia otwarta. Zarządzanie takim 
zespołem prostą sprawą nie jest, nowa ilość osób oznacza nowe projekty, nowe projekty 
oznaczają nowe zadania, nowe zadania oznaczają więcej zadań - no i w taki sposób robi się 
nam tego wszystkiego całkiem sporo.

(20:50) Kilka razy przewijało się tutaj hasło "Wydawnictwo Pełne Czasu" - otóż... oczywiście
Pani Swojego Czasu wydawnictwo posiada od 2017 roku, czyli od momentu, gdy wydałam 
swoją pierwszą książkę, "Jak zostać Panią Swojego Czasu? Zarządzanie czasem dla kobiet". 
Żeby wydać swoją książkę musisz mieć swoje wydawnictwo. Każdy self-publisher wydający 
książkę jest jednocześnie wydawnictwem, natomiast na pewnym etapie doszłam do wniosku -
prawdopodobnie pisząc swoją kolejną książkę, bo ja ostatnio jakoś bardzo dużo piszę tych 
książek - doszłam do wniosku, że przecież nie musi być tak, że wszystkie publikacje 
poradnikowe powstają spod moich palców i nie widzę zastrzeżeń, żeby Pani Swojego Czasu, 
jako wydawnictwo, wydawała także książki innych autorów i innych autorek, co do których ja
widzę bardzo duży potencjał i bardzo fajną tematykę, a ci autorzy nie chcą albo z jakichś 
powodów nie mogą wydać książki samodzielnie, a nie chcą jej wydawać z tradycyjnym 
wydawnictwem, bo z tradycyjnym wydawnictwem - jak już zapewne wszyscy wiemy, bo nas 
Michał Szafrański tego nauczył - nie zarabia się nic. No chyba że się jest kimś, kto 
oczywiście sprzedaje setki tysięcy książek, ale my o takich autorach i autorkach nie mówimy.

W ramach Wydawnictwa Pełnego Czasu - bo tak się ono będzie nazywać - chciałybyśmy 
wydawać książki pokrewne tej dziedzinie, w której ja działam, czyli pokrewne zarządzaniu 
czasem, pokrewne przedsiębiorczości, pokrewne biznesowi - i ogólnie takiego szeroko 
pojętego empowermentu skierowanego do kobiet. I chciałabym, żeby tam były też poruszone 
takie kwestie, o których ja wiem, że są ważne dla dużej ilości kobiet, a których ja nigdy nie 
poruszę - i tutaj mówię o czymś takim, jak na przykład planowanie posiłków, albo o czymś 
takim, jak dbanie o porządek w domu - to są takie tematy, które mnie nie interesują, które 
mnie nie rajcują, na temat których ja nigdy pisać nie będę, a wiem, że dla dużej części kobiet 
są one interesujące, więc nie widzę powodu, żeby takich tematów nie poruszać.

(23:05) I zarządzanie tym wszystkim, o czym powiedziałam, to naprawdę nie jest bułka z 
masłem. Jak Wam powiedziałam wcześniej, Wszechogarniająca Joanna nie jest już 
menadżerką projektów, jest szefową działu online, ponieważ nie ma żywcem takiej 
możliwości, żeby jedna osoba ogarnęła wszystko to, co się dzieje u nas online, czyli żeby 
ogarnęła cały proces tworzenia bezpłatnych produktów dostępnych dla Was - czyli wszystkich
webinarów, podcastów, tematyki #kawzbudzyńską, tematyki artykułów na blogu, tematyki 
współpracy z ambasadorkami Pani Swojego Czasu i z freakami, żeby ogarnęła cały proces 
produkcyjny wszystkich produktów, które dla Was produkujemy, a każdy produkt to jest jeden
projekt. W przypadku produktów fizycznych to są naprawdę skomplikowane projekty, a w 
przypadku kolekcji - najbliższa kolekcja powstaje w marcu - to są projekty potrójnie, 
poczwórnie i popiątnie skomplikowane. Nie ma szans, żeby ogarnąć do tego całe 
wydawnictwo, które... przecież jedna książka wydawana z naszym wydawnictwem, pisana 
przez jedną autorkę to jest... to jest cały projekt. To są dziesiątki komunikacji wymienianych 
pomiędzy autorką a wydawnictwem, to jest ustalenie wizji, to jest ustalenie planu, to jest 
ustalenie konspektu, to jest ustalenie harmonogramu publikacji całej książki - najpierw zanim 
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publikacji, to najpierw tworzenia - to jest przesyłanie wte i wewte, jak autorka widzi spis 
treści, jak widzi konspekt, jak widzi całą swoją książkę, jak my to widzimy. To jest potem 
cała praca z książką, którą zresztą opisywałam w ostatnim podcaście, gdy mówiłam o 
projekcie #kursoksiążki. To jest milion uzgodnień na temat tego, jak ma wyglądać okładka, 
jak ma wyglądać skład danej książki, jaka ma być kolorystyka, jaka ma być cena, jaka ma być
sprzedaż i promocja tej książki. A mówimy tylko o jednej książce! A w tym momencie w 
ramach Wydawnictwa Pełnego Czasu mamy podjęte rozmowy z sześcioma autorkami, które 
chcą opublikować książki u nas, a my chcemy, żeby ich książki u nas, w naszym 
wydawnictwie były opublikowane. Stąd decyzja o zatrudnieniu Ani Krzysztofik, zajmującej 
się... właśnie będącej redaktor prowadzącą i jednocześnie kimś, kogo ja z uporem maniaka 
lubię nazywać menadżerem projektu w swoim obszarze, czyli dbającym o to, żeby wszystko 
w tym obszarze działo się tak, jak się ma dziać.

I zarządzanie tymi wszystkimi procesami, dbanie o to, żeby one szły w jednym kierunku, 
dbanie o to, żeby one były spójne, dbanie o to, żeby każdy wiedział, co ma robić, żebyśmy 
miały wspólne wytyczne, wspólny kierunek - pamiętajcie, proszę, że my wszyscy tutaj 
wymienieni pracujemy zdalnie - jedynie ja i Sara oraz, w przyszłości, menadżerka Przestrzeni
Pełnej Czasu, jesteśmy na miejscu w Krakowie - tak poza tym cały Gang pracuje zdalnie. My 
nie mamy możliwości przy śniadaniu usiąść i pogadać o standardach naszej pracy - my to 
wszystko musimy wypracować w formie reguł, zasad, procedur, które będą wisiały gdzieś na 
Asanie, do których każdy będzie mógł wejść.

(26:24) Ja pod koniec zeszłego roku, pod koniec 2019 roku, zauważyłam, analizując swoją 
listę zadań, że coraz więcej zadań mam typu: "zatwierdzić", "zaakceptować", "sprawdzić", 
"klepnąć", "potwierdzić", "przypomnieć". "Przypomnieć" to może mniej, ale coraz więcej 
mam takich zadań zarządczych, w których zatwierdzam pomysł, strategię, czyjąś pracę, 
czyjeś zadanie i... nie jest to z mojej strony narzekanie - ja to bardzo lubię, ja bardzo lubię 
zarządzać. Ja, naprawdę, mówiąc o tym, że mamy teraz "tyle i tyle" osób na takim i takim" 
stanowisku, ja to mówię z dumą - jest to oczywiście lekko przerażające, no bo jest to nowość i
jest to odpowiedzialność, natomiast mówię to z dumą - ja naprawdę cieszę się, że tworzę tak 
fantastyczne miejsce pracy, gdzie kobiety mogą pracować, mogą świetnie zarabiać i mogą się 
rozwijać i mogą robić to, co kochają i rozwijać markę, którą bardzo, bardzo lubią, ale nie 
zmienia to faktu, że rodzi to dużo nowych zadań i - mówiąc wprost - powoduje, że ja nie do 
końca mam czas na zajmowanie się dokładnie tym, czym się zajmowałam w tym momencie.

I dla mnie fakt, że zatrudniam coraz więcej osób - Pani Swojego Czasu jest ich jedynym 
źródłem zatrudnienia - powoduje, że ja zaczynam mieć trochę takiego hopla na punkcie tego, 
że to ma być stabilne źródło zatrudnienia. Gdy na samym, samym początku, bardzo dawno 
temu zatrudniałam tylko Justynę i dla Justyny to była praca dodatkowa, ponieważ ja byłam 
jedną z pięciu jej klientek, to to, czy ja się wykrzaczę, czy ja zrezygnuję, czy ja będę miała 
siłę, czy ja będę miała ochotę, nie miało aż takiego znaczenia - byłam tylko jedną z pięciu. 
Natomiast w momencie gdy cały Gang u mnie pracuje i ja jestem ich jednym źródłem 
zatrudnienia - takim, wiecie, standardowym, na umowę, na umowę o pracę, gdzie ktoś po 
prostu przychodzi do pracy, robi to, co ma zrobić - no to ja, siłą rzeczy, zaczynam patrzeć 
dosyć mocno długoterminowo i rozwojowo na to, co się dzieje. I nie chcę żeby zabrzmiało to 
bardzo bufoniasto, ale ja już od dłuższego czasu przestałam patrzeć na siebie jak na 
samowystarczalną blogerkę czy influencerkę czy instagramerkę, ale patrzę na siebie jak na 
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przedsiębiorczynię, która prowadzi biznes, która zatrudnia ludzi, która tworzy produkty, 
buduje społeczność, oczywiście, ale zaczęłam widzieć to w nieco innej skali i zaczęłam 
postrzegać siebie jako jeden z zasobów, który mam w swoim biznesie i jak przestanę dbać o 
ten zasób, to ten zasób się wyczerpie. I zobaczyłam jak szybko jest możliwe to, że ja zarżnę 
dojną krowę. I tą dojną krową jestem ja, nie ukrywajmy. To ja zbudowałam ten biznes, to ja 
świecę swoją twarzą, to ja buduję ten biznes na takich zasadach, na jakich chciałam, to ja 
pokazuję ten biznes od ludzkiej strony, to ja tworzę większość treści, wciąż, w tym biznesie. 
To ja tworzę większość produktów w tym biznesie i ten biznes w bardzo dużym stopniu 
opiera się na mnie. I uświadomiłam sobie już jakiś czas temu, co się stanie, gdy mnie 
zabraknie. I uświadomiłam sobie, że ja nie chcę budować biznesu, który jest uzależniony od 
mojej twarzy i który jest uzależniony ode mnie w takim stopniu, że jak mnie zabraknie, to 
zabraknie tego biznesu - i zabraknie pracy dla Gangu i zabraknie tej idei, którą ja dalej szerzę.
I pomyślałam sobie jeszcze, że Pani Swojego Czasu to jest oczywiście Budzyńska z twarzą 
Budzyńskiej, ale Pani Swojego Czasu to jest też coś więcej. Pani Swojego Czasu to jest 
właśnie pewna idea, którą ja chciałabym nieść w świat, którą ja niosę w świat. I pomyślałam 
sobie, że ta idea może istnieć beze mnie. I ja wiem, że Wy teraz się zastanawiacie: "O mój 
Boże, Budzyńska umiera albo wyjeżdża na Seszele hodować krowy". Chciałabym Was 
uspokoić, że nic takiego się nie dzieje - ani nie jestem chora, jestem zdrowa jak rydz, ani nie 
wyjeżdżam, ani nie rzucam tym wszystkim w pizdu, tylko po prostu myślę perspektywicznie i
myślę proaktywnie, ponieważ widząc, ile mamy pracy, ponieważ widząc, ile mamy projektów
i ponieważ widząc i czując na własnym organizmie, że pracuję coraz więcej, postanowiłam 
nie dopuścić do momentu, w którym się zajadę i zarżnę na śmierć, tylko zadziałać 
proaktywnie i zrobić coś z tym wcześniej - właśnie dlatego, że ja, jako osoba, jestem dojną 
krową w swojej własnej marce. I ten zasób tej dojnej krowy, mówiąc wprost, musi być 
chroniony. Bo jeśli ja się wypalę, jeśli ja będę skonana i jeśli ja będę zmęczona, to koniec 
końców to będzie oznaczać, że nic tutaj się nie będzie działo i Wy nie będziecie dostawać 
absolutnie żadnej wartości.

(31:46) I dlatego na początku 2020 roku postanowiłam, że bardzo wiele w marce Pani 
Swojego Czasu się zmieni. Jakie to są zmiany? Na pierwszy ogień idzie moja fizyczna 
obecność na żywo. Postanowiłam jeszcze bardziej wyskalować swój biznes i postanowiłam 
dramatycznie uciąć swoją konieczność obecności na żywo na wizji - i celuję w coś, od czego 
mnie samej, szczerze mówiąc, robi się smutno i na ostatnim webinarze, który prowadziłam, 
który był ostatnim webinarem Pani Swojego Czasu - ponieważ na tym właśnie polega ta 
zmiana - prawie się popłakałam, gdy kończyłyśmy ten webinar, bo miałam wrażenie, że ja i te
prawie dwa tysiące osób, które były na wizji, odczuwały, że to jest koniec jakiejś ery. 
Oczywiście masz prawo się z tym nie zgadzać, natomiast moje odczucie jest takie. Gdy ja 
zaczynałam webinary, nikt nie robił w Polsce webinarów. Gdy ja zaczynałam webinary, na 
moich webinarach było dwadzieścia osób. Gdy ja zaczynałam webinary, ludzie nie rozumieli 
słowa webinar, nie wiedzieli, co to jest, nie wiedzieli, z czym to się je. Ja jestem dumna z 
tego, że rozpowszechniłam webinary i że coraz więcej osób po webinary sięga, bo pomimo 
tego, że z nich rezygnuję, to wciąż uważam, że jest to absolutnie świetne narzędzie do 
budowania społeczności, do budowania rozpoznawalności, do budowania Twojego autorytetu,
do budowania relacji z Twoją społecznością, do przekazywania wiedzy i dzielenia się tą 
wiedzą.
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Ja, stawiając na to, że coraz mniej będę obecna na żywo, postanowiłam zrezygnować z 
webinarów. Zrobiłam to z ciężkim sercem. Gdy myślałam o tym, że już nigdy nikt mnie nie 
nazwie "królową webinarów", to płakać mi się chciało, bo to jest tak, że, wiecie, to nie jest 
tak, że webinary są już niefajne, trzeba zmienić strategię albo że nikt już nie robi webinarów, 
to ja też nie będę robić - jest wręcz przeciwnie, webinary w tym momencie wchodzą na sam 
szczyt zainteresowania. Coraz więcej osób zaczyna robić webinary i w momencie... to jest 
taka sytuacja, że w momencie gdy to jest najbardziej popularne, najbardziej rozpoznawalne, ja
z tego rezygnuję. Rezygnuję z pełną świadomością tego, co za tym idzie, z pełną 
świadomością konsekwencji, które mogę ponieść, ale też uczciwie mówię - z ulgą na sercu, 
ponieważ wiem, że uwolnienie tych wieczorów w ciągu miesiąca i uwolnienie tego czasu, 
który potrzebowałam na przygotowanie się do tego webinaru, jest dla mnie ważne. Webinary 
zostają na żywo tylko i wyłącznie dla Klubowiczek w Klubie Pań Swojego Czasu i to jest 
również konsekwencja tego, co mówiłam, sprzedając w listopadzie Klub - mówiłam o tym, że
będziemy szły w tym kierunku, że tylko w Klubie Pań Swojego Czasu będziesz miała 
możliwość bezpośredniej interakcji ze mną. I w tym momencie dowozimy tą obietnicę i tylko 
w Klubie masz możliwość uczestniczenia w webinarach na żywo ze mną.

(35:15) Oczywiście nie jest tak, że zostawiam na lodzie i nie będę się dzielić już żadną 
wiedzą, nie będę nikogo uczyć. Nie. Ta idea, która stała za moimi bezpłatnymi webinarami, 
czyli dzielenie się wiedzą z tymi, którzy nie mają możliwości zapłacić, więc dostają webinary
- ta idea się nie zmienia, ona zostaje i ona będzie realizowana w postaci kanału na YouTubie. 
W marcu otwieramy kanał na YouTubie - nie chcę Wam podawać konkretnej daty, bo, 
szczerze mówiąc, jeszcze sama nie wiem. To znaczy, mamy tę datę, ale nie jestem pewna, czy 
wszystko się do tego momentu uruchomi. Chcemy otworzyć kanał na YouTubie, na którym 
chcę Wam dostarczać dużo krótsze formy, dużo krótsze filmy, na których dzielę się wiedzą. 
Ktoś mnie zapytał: "Ola, ale czy jak będziesz nagrywać kanał i tutaj będzie Kuba, który 
będzie tak nagrywał profesjonalnie, to czy tak będziesz mówić już też tak profesjonalnie czy 
to będziesz ty?". Mam nadzieję, że to będę ja. Mówię "mam nadzieję", ponieważ ja bardzo 
chcę robić filmy w swoim stylu - ja w ogóle... kompletnie nie jest moją intencją włożyć teraz 
garsonkę i mówić "dzień dobry". No, widzicie, nawet "dzień dobry" nie umiem powiedzieć w 
taki sposób. Ja nie umiem, prawdopodobnie, mówić w nudny sposób, nie umiem nie 
gestykulować i nie umiem się nie emocjonować i mam nadzieję, że jak Kuba stanie przede 
mną z włączoną kamerą, to to dalej będzie stan zastany. Wiecie, że ja nie dostanę jakiegoś 
stuporu i nie stwierdzę, że nie wiadomo co przed tą kamerą trzeba robić. Jak najbardziej chcę,
żeby kanał na YouTubie był kanałem Budzyńskiej, żeby Budzyńska była tam taka, jaka 
zawsze jest - normalna, zwyczajna, czasem roześmiana, czasem rozgadana - na pewno 
zrobimy coś z dżinglami - jakby mogło nie być. Coś wymyślimy, żeby to było superfajne. 
Tutaj Wam przy okazji powiem coś dla mnie ciekawego - być może dla Was ciekawego 
również. Otóż prowadzenia kanału na YouTubie boję się bardzo, bardzo.

(37:26) [rozmowa z Tolkiem :)]

Pies nie jest zadowolony z tego, że nagrywam podcast, zamiast iść z nim na spacer.

(37:47) Dobra, kontynuujemy. Więc ten ciekawy temat, o którym chcę Wam powiedzieć, to 
jest to, że bardzo wiele osób myśli: "Budzyńska to już tam ma stutysięczną społeczność, to 
ona już w ogóle niczego nie boi się, napierdziela i tam... kolejny obszar zdobywa z sukcesem"
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czy coś tam. Otóż... Uruchomienia kanału na YouTubie boję się dużo bardziej niż 
uruchomienia Przestrzeni Pełnej Czasu. Czujecie ten paradoks? Przestrzeń Pełna Czasu, 
milion złotych po prostu w tym momencie w beton wrzucone, bo głównie beton tam widzę, 
jak tam idę - i kanał na YouTubie, żadne ryzyko, najwyżej powiedzą: "Jesteś głupia, 
Budzyńska, głupio wyglądasz, gruba jesteś i masz grubą dupę", a ja się dużo bardziej boję 
kanału na YouTubie. Nie wiem, czemu, nie wiem, zbudowałam... znaczy, wiem czemu, ale nie
będę Wam tego teraz analizować - zbudowałam sobie cały zestaw przekonań dotyczących 
YouTube'a i będę musiała cały ten zestaw przekonań odkręcić, żeby móc na tym YouTubie 
nagrywać, być, istnieć i te kanały wrzucać.

(38:45) Zostaje nam też #kawazbudzyńską jako format i jako live. Z #kawyzbudzyńską nie 
zrezygnuję - uwielbiam #kawęzbudzyńską i jak najbardziej zamierzam ją dalej prowadzić, 
natomiast zmieni się jej trochę również format, ponieważ #kawazbudzyńską zawsze, od 
samego początku, od odcinka numer jeden - jej ideą było to, że jest to kawa ze mną, czyli taka
sytuacja, jakbyśmy razem poszły na kawę. No i na kawie mówię Ci, co u mnie słychać, 
mówię Ci, co słychać w Gangu, mówię Ci, jakie fajne produkty robimy nowe, opowiadam Ci 
o różnych ciekawych rzeczach - czyli trochę ploteczki, trochę aktualności. To było na #kawie 
zawsze, wbrew temu, co niektórzy mówią - no ale nie będziemy się nad tym pochylać teraz. 
Po pewnym czasie do #kawy doszły treści merytoryczne - takie piętnasto-, 
trzydziestominutowe. I teraz uważam, że w tym momencie bez sensu jest robić te treści 
merytoryczne związane z czasem na kawie, ponieważ one będą na kanale YouTube, więc nie 
ma sensu ich powtarzać - to jest idiotyzm z mojej strony, tym bardziej że ja do tych treści 
merytorycznych też się muszę przygotować. To nie jest tak, że ja je mówię z marszu - ja też 
poświęcam jakiś czas na ich przygotowanie i poświęcam też czas na przygotowanie 
YouTube'a, więc to jest dla mnie dublowanie sytuacji - absolutnie nie ma mowy.

(40:07) Część z Was proponowała, żeby na #kawiezbudzyńską odpowiadać na pytania, które 
wcześniej były na YouTubie, ale nie uważam tego za dobrą propozycję, dlatego że YouTube 
jest zupełnie osobną platformą, która generuje swoje zasięgi, swoje algorytmy, swoje 
wyświetlenia - i wszystko, co związane z danym filmem na YouTubie, powinno się dziać na 
YouTubie i pod tym filmem - i będziemy o to dbać, żeby cała konwersacja dotycząca danej 
tematyki poruszonej w filmie, miała miejsce na tym filmie. Dlatego postanowiłyśmy, że na 
#kawiezbudzyńską zrobimy bardzo specyficzny format i będziemy dalej w trybie tych 
aktualności, co słychać u Pani Swojego Czasu, ale w dosyć specyficzny sposób, a mianowicie
pod koniec danego tygodnia, pod koniec każdego tygodnia będę Was informować, co się 
będzie działo w następnym tygodniu u Pani Swojego Czasu, czyli coś mniej więcej w stylu, 
że: "Słuchajcie, w poniedziałek mam szereg spotkań, we wtorek i środę robimy rekrutację i 
coś tam jeszcze, i coś tam jeszcze. Rekrutacja jest najważniejszym celem w tym tygodniu, 
czego chcecie się dowiedzieć na temat rekrutacji? Czego chcecie się dowiedzieć na temat 
rekrutacji w Gangu Pani Swojego Czasu?". Czyli mówię Wam o tym - pod koniec danego 
tygodnia - mówię Wam o tym, jaki jest cel strategiczny w Gangu na następny tydzień i 
wypytuję Was o to, czego chciałybyście się dowiedzieć w ramach tej tematyki i tę tematykę 
poruszamy na #kawiezbudzyńską, o tym mówimy, tam opowiadam na Wasze pytania - czyli 
dalej poruszamy się w ramach aktualności, ale są to pytania merytoryczne i ja odpowiadam na
nie merytorycznie.
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(41:52) Wracając jeszcze na chwilę do kanału na YouTube, bo tego nie powiedziałam - a 
uważam, że jest to bardzo ważne z punktu widzenia biznesu - ja wiem, że Wy, Wy, jako 
uczestniczki moich webinarów, patrzycie na webinary: "O, fajnie się spotkać, fajnie pogadać, 
fajnie usłyszeć i potańczyć z Budzyńską, fajnie dowiedzieć i nauczyć się czegoś nowego", 
natomiast ja, jako osoba prowadząca biznes, oczywiście, że patrzę też na webinary z punktu 
widzenia generowania nowych osób na moim newsletterze, tak? Każdy webinar to jest 
kilkaset albo kilka tysięcy nowych osób zapisujących się na mój newsletter, zainteresowanych
daną tematyką. I ja nie mogę, nie mogłabym tak po prostu zrezygnować z webinarów i nie 
dać tam w zamian nic. W związku z tym kanał na YouTubie i filmy, które będą powstawać na 
YouTubie są pomyślane, jako małe pigułki wiedzy, za którymi idzie nie tylko film, ale idą 
także karty pracy, idzie także transkrypcja, czyli spisany ten film w formie PDF-u i idzie 
notatka wizualna. I to wszystko będziesz mogła pobrać pod danym filmem na YouTubie. 
Oczywiście w momencie, gdy zapiszesz się na newsletter.

Czy to się sprawdzi? I czy to się wyrówna w stosunku do webinarów? Nie wiemy. Ale się nie 
dowiemy, dopóki nie sprawdzimy. Więc czeka nas przygotowanie też całej takiej ścieżki 
publikacji, bo w tym momencie mamy już nie tylko nagranie filmów, ale mamy też 
przygotowanie całego pakietu materiałów, który będzie można razem z tym filmem pobrać.

(43:32) Kolejną zmianą, którą szykujemy w 2020 roku - i jest to zmiana, w którą ja jestem 
bardzo zaangażowana i która niejako mnie bardzo osobiście dotyczy - to jest zmiana na 
Instagramie. A mianowicie będziemy tworzyć nowe konto na Instagramie. Konto, które w tym
momencie nazywa się @paniswojegoczasu zamienia się na moje prywatne konto "Ola 
Budzyńska" - prywatne nie w sensie instagramowym, czyli takie, że musisz poprosić o 
obserwację, tylko prywatne w sensie mojej prywatnej osoby, Oli Budzyńskiej, będącej 
założycielką i twórczynią marki Pani Swojego Czasu. A oprócz tego będzie powstawało 
nowe, oficjalne konto Pani Swojego Czasu, które będzie prowadzone przez jedną gangsterkę -
jeszcze nie wiadomo jaką, ponieważ jeszcze nie jest zatrudniona, to znaczy, jesteśmy w 
procesie myślenia i wyboru o tej gangsterce. I tutaj ja mam osobiście ogromne wymagania w 
stosunku do takiej osoby, mam ogromne wymagania w stosunku do tego konta - i dlatego to 
tak długo trwa. Tak naprawdę to konto mogłoby już być otwarte w grudniu, ale nie jest 
otwarte, ponieważ ja sama od zera, nie wiedząc nic o Instagramie, zbudowałam tam 
stutysięczną społeczność i nie wyobrażam sobie, żeby zatrudnić kogoś, kto nie wie tyle, co ja,
a przede wszystkim nie wie więcej. Tak naprawdę chcę zatrudnić kogoś, kto wie więcej, kto 
wymiata na Instagramie, kto będzie miał inicjatywę, kto będzie miał pomysły, kto będzie 
wiedział, jak się prowadzi oficjalne konto marki, a jednocześnie nie będzie prowadził tego 
oficjalnego konta w nudny sposób - taki, wiecie, "Dzień dobry, #teamkawa czy 
#teamherbata?". No Jezu, zabijcie mnie. Nie! Ja chcę, żeby to prowadziła osoba z energią, z 
jajem, z potencjałem, ale też z kosmiczną wiedzą na temat Instagrama, bo ja chcę ten 
oficjalny profil dalej rozwijać. Więc to będziemy na pewno rozwijać. Dlaczego? Otóż, jeśli 
obserwujecie Panią Swojego Czasu na Instagramie, to niełatwo zauważyć, że ja nie prowadzę 
tego konta regularnie i nie do końca mam tam harmonogram publikacji treści. To znaczy się...
oczywiście, że jak mamy jakąś, wiecie, wielką promocję czy wielką sprzedaż - no to 
oczywiście, że ja o tym wspominam, natomiast prawda jest taka, że jak ja jestem zmęczona i 
nie chce mi się publikować nic na Instagramie, to ja nic nie publikuję na Instagramie i mam w
dupie to wszystko. A tymczasem w naszym harmonogramie contentowym i w naszej strategii 
publikacji treści widnieje jak byk, że powinnam teraz powiedzieć o webinarze i jak nie 
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powiem o webinarze, to będzie za późno, bo jutro trzeba będzie powiedzieć o nowym 
czerwonym planerze, a jak potem nie powiem o czerwonym planerze, to też będzie za późno, 
bo potem jest coś jeszcze i coś jeszcze, i coś jeszcze. Naprawdę dawno już minęły czasy, 
kiedy my promowałyśmy jedną rzecz na kwartał i mogłam sobie robić, co chcę i raz na 
kwartał tam powiedzieć jakieś rzeczy. Mamy w tym momencie cały harmonogram publikacji 
treści przygotowany aż do czerwca 2020 roku i jest tam bardzo wyraźnie określone, co się 
dzieje na Instagramie, co się dzieje na Facebooku, co się dzieje na Story, co się dzieje w 
newsletterach, co się dzieje w artykułach, co się dzieje w podcastach i co się dzieje w 
webinarach. Wydaje mi się, że żadnego formatu nie pominęłam, a jeśli już, to tylko i 
wyłącznie przypadkiem.

I bardzo bym chciała, żeby to konto oficjalne marki Pani Swojego Czasu było prowadzone 
"po bożemu", tak? To będzie czyjaś praca, ktoś to będzie wykonywał, a ja będę ewentualnie 
pewne rzeczy udostępniać, plus, na swoim koncie, na swoim prywatnym koncie Oli 
Budzyńskiej zamierzam jeszcze więcej mówić o zapleczu prowadzenia takiego a nie innego 
biznesu. Czyli to, co Wam tutaj daję raz na jakiś czas w podcastach, na Instagramie i na 
InstaStories będę chciała robić jeszcze częściej. Ale do tego, żeby to robić, muszę wiedzieć, 
że tamto konto jest zaopiekowane i że każda promocja, każda sprzedaż, każdy nowy produkt, 
każda akcja ma tam swoje miejsce i na pewno będzie występować.

(47:59) Kolejną zmianą, którą szykujemy, jest to, że newsletter Pani Swojego Czasu 
przechodzi pod skrzydła Gangu. I będzie to jedyny taki newsletter w Polsce, który jest pisany 
przez zespół, jest pisany jawnie przez zespół i jest pisany bez mojego udziału i bez mojego 
nadzoru. Jeśli znacie newslettery, które pisze Gang, to wiecie, że Gang bardzo często pisze z 
jajem, Gang bardzo często pisze niezbyt miłe rzeczy o mnie, że coś tam wymyślam, że 
przeklinam i w ogóle. Ja tych newsletterów wcześniej nie widzę - ja te newslettery widzę u 
siebie w skrzynce mailowej, Gang ma przykazane: zakaz pisania "Budzyńska jest głupia", 
poza tym może pisać, co tylko mu się chce. Oczywiście nie oznacza to, że ja nigdy w życiu 
już nie napiszę żadnego newslettera. Nie. Ale robimy to w taki sposób, bo generalnie moją 
ideą jest to, żeby z Gangu robić właśnie ważną personę u Pani Swojego Czasu, żeby mój 
biznes nie był tylko i wyłącznie moją twarzą - żeby był też twarzą całego Gangu - w 
mniejszym lub większym stopniu poszczególnych osób, bo w mniejszym lub większym 
stopniu poszczególne mają ochotę być twarzą Gang. Nie wszystkie osoby w równym stopniu 
mają ochotę tak działać, ale chcemy tak to właśnie zrobić.

(49:27) Kolejną zmianą, o której już wspominałam, jest właśnie Wydawnictwo Pewne Czasu 
z książkami nie Pani Swojego Czasu tylko z innymi książkami - tak jak mówię, jesteśmy już 
w procesie rozmów z kilkoma autorkami.

(49:40) Kolejną zmianą, ale to już bardzo na przyszłość - nie sądzę, żeby to nawet było na 
2020 rok, jest - jeśli Przestrzeń Pełna Czasu w Krakowie spełni wszystkie swoje założenia i 
będzie realizować te cele, które są jej przypisane, nie widzę żadnego powodu, żeby nie 
powstała sieć Przestrzeni Pełnych Czasu w całej Polsce, w wielu dużych miastach. Żeby to 
była właśnie jedna wielka taka idea, która spina małą przedsiębiorczość kobiecą, żeby to w 
różnych miastach były tego typu inkubatory, gdzie kobiety mogą się spotkać, pogadać, 
porozmawiać, powymieniać informacje, nauczyć się, dowiedzieć się wielu różnych rzeczy na 
różnych fajnych warsztatach i różnych fajnych spotkaniach.
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(50:22) I ostatnią zmianą jest to, że jako Pani Swojego Czasu coraz więcej będę się 
koncentrować... Może nawet nie jako Pani Swojego Czasu, tylko jako Ola Budzyńska, coraz 
więcej będę się koncentrować na stronie biznesowej Pani Swojego Czasu, czyli chcę Wam 
więcej mówić o biznesie Pani Swojego Czasu, chcę Wam więcej mówić o prowadzeniu 
biznesu w ogóle. Chcę więcej czasu poświęcić na... Chciałam powiedzieć "uczeniu Was 
biznesu", ale czy ja wiem czy uczeniu? To raczej "dzieleniu się doświadczeniem w zakresie 
prowadzenia tego biznesu". To oznacza, że będę mocniej stawiać na podcast, to oznacza, że w
Przestrzeni Pełnej Czasu w Krakowie na pewno będę robić spotkania na żywo związane z 
prowadzeniem biznesu, to oznacza, że w bardzo intensywnym stopniu myślę o tym, jak 
mastermind, który prowadziłam w 2019 roku przełożyć na coś skalowalnego, czyli coś, co 
spowoduje, że będę mogła uczyć tego większą ilość osób. No i to spowoduje, że w ogóle 
biznes będzie tematem mocniejszym w tym 2020 roku. Co oczywiście nie oznacza, że temat 
czasu znika - on nie znika, bo Pani Swojego Czasu nie znika, tak? Pani Swojego Czasu 
wyrosła na czasie i dalej z czasem jak najbardziej zamierza mieć do czynienia.

No i to tyle. Tyle. Pięćdziesiąt sześć minut widzę, że gadałam, to nawet nie tak długo. Mam 
nadzieję, że to, czego słuchałaś lub to, czego słuchałeś było dla Ciebie interesujące. Jeśli tak, 
jak zawsze proszę gdzieś o informację, o wiadomość, o komentarz, o podzielenie się tym 
odcinkiem. Jeśli jest już jakiś temat, o którym na pewno chciałabyś dowiedzieć się więcej, 
jeśli chcesz, żebym pokazała coś "od kuchni", to napisz, proszę, co to by mogło być, a ja 
tymczasem uciekam, bo mój pies już bardzo, bardzo, bardzo chce wrócić do domu.

Trzymajcie się i do usłyszenia w następnym podcaście!


