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CZĘŚĆ A 

Był rok 2013. Tomasz Szczęsny siedział przy swoim biurku i jak zawsze zaczynał dzień od kawy 

i przeglądu gazet. Sięgnął po „Rzeczpospolitą”. Nagłówek jednego artykułu sprawił, że kofeina 

była już zbędna. Rada Polityki Pieniężnej po raz kolejny znacznie obniża stopy procentowe. 

„No pięknie”, pomyślał Tomasz, „jak jeszcze spadnie WIBOR, a banki podniosą marże, jestem 

skończony, cały mój model biznesowy padnie”. Odłożył filiżankę z kawą i zaczął myśleć, co 

dalej…  

Początki Refinance 

Firma Refinance powstała w 2012 roku. Została założona przez Tomasza Szczęsnego. Pomysł 

na biznes Tomasz zaczerpnął ze swojej książki Strategia 2 w 1. Pisał w niej, że nawet bez 

innowacyjnego produktu, ale mając innowacyjny model biznesowy, na przykład w obszarze 

dotarcia do klienta, można odnieść sukces. Pomysł poddała jedna z telewizji kablowych, która 

sprzedawała pakiet telefon-Internet metodą door to door. Tomasz tak wspomina początki 

firmy: 

„Gdzieś podejrzałem taki model, że skoro oni potrafią wejść do mieszkania i sprzedać 

telewizję, to zacząłem się zastanawiać, czy jest możliwe, żeby wejść do takiego 

mieszkania i porozmawiać o finansach osobistych tej osoby.”  
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Początkowo Tomasz stwierdził, że będzie to niemożliwe, ponieważ finanse to bardzo osobista 

sprawa, jednak wciąż miał poczucie, że warto spróbować. Pomyślał także, że gdyby udało się 

docierać do ludzi bezpośrednio i rozmawiać z nimi o finansach, to stanowiłoby to przewagę – 

nie trzeba się reklamować, nie trzeba płacić za dotarcie do klienta, np. przez drogie witryny.  

„I narodził się pomysł taki, żeby zająć się refinansowaniem kredytów hipotecznych, 

refinansowaniem, czyli zamianą na lepsze warunki, niższą ratę. Chciałem zacząć 

docierać do ludzi, którzy mają takie kredyty, a nie czekać, aż oni przyjdą.”  

Tomasz od razu stwierdził, że zastosuje model customer development1:  

„Ja działam w modelu customer development, w modelu rozwoju start-upów. Tam 

jedną z początkowych faz jest tworzenie tezy. I później warunkiem jest to, że założyciel 

idzie, testuje tę fazę w rynek. Moja teza brzmiała »Jestem w stanie dotrzeć do klienta 

bezpośrednio, sprawdzić jego kredyt, jaki on jest, zobaczyć czy się nadaje do 

zrefinansowania i jeśli się nadaje, to mu zaproponować te zrefinansowanie«.” 

Tomasz stwierdził jednak, że będzie to trudne do zrealizowania i na pewno nikt nie będzie 

chciał opowiadać o swoim kredycie obcej osobie. Po wielu godzinach namysłów, stwierdził, że 

może wykorzystać mały „podstęp”, czyli metodę ankiety: 

„Czyli idę do mieszkańca i mówię, że chcę przeprowadzić ankietę. Nie chcę mu nic 

sprzedawać, tylko robię badanie rynku, które ma sprawdzić, jakie te kredyty są na 

rynku. No to też generalnie była prawda, ja chciałam zobaczyć, jakie kredyty są na 

rynku, zobaczyć, ile z nich się nadaje. Ale jak mi wychodziło, że któryś z nich się nadaje 

do zrobienia tej operacji, to powiedziałem, że statystycznie na 100 ileś procent się 

nadaje. Na początku zacząłem odwiedzać mieszkańców w domach. Zrobiłem sobie 

identyfikator, wizytówkę. Firmy jeszcze nie było. Nic nie było.” 

Po kilku wizytach Tomasz otwarcie stwierdził, że kluczowe było to, iż przeprowadzał te ankiety 

samodzielnie. Zdeterminowany, nie poddawał się, nawet gdy wszyscy odmawiali. Co więcej, 

dzięki temu, że robił to sam, wiedział, do których klientów powinien się zwracać. 

„To jest kluczowe, że ja sam chodziłem po tych domach. Dlatego, że najwięcej można 

się nauczyć wtedy, jak się samemu to zrobi. Jakbym puścił studenta i zapłacił mu 

nawet… On by nie zrobił tego, nie ma szans. Mi też nie wychodziło. Na początku nic 

nie szło. Door to door, niewdzięczna robota. Wszyscy tego nie lubią. Ale tylko 

założyciel firmy ma na tyle determinacji, żeby to zrobić. Wszystkie przeciwności losu 

pokona i w końcu wymyśli sposób.” 

Początkowy pomysł odwiedzania domów jednorodzinnych okazał się bardzo trudny do 

zrealizowania, głównie ze względu na duże odległości między domami. Ponadto z 

                                                           

 
1 Koncepcja Customer Development, opracowana przez Steve’a Blanka, to proces opisujący 

przejście od pomysłu do dojrzałego biznesu.  
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wcześniejszych analiz wynikało, że najgorsze lata na wzięcie kredytu mieszkaniowego to okres 

2009–2010, gdyż wtedy ceny były największe; takie domy były celem Tomasza. Szybko jednak 

okazało się, że każdy dom na ulicy jest z innego roku. Nie było powtarzalności. Tomasz 

zweryfikował początkowe założenia i przeniósł ankietowanie na osiedla wielorodzinne. 

„Więc wiedziałem, że jak znajdę całe osiedle mieszkań, które są w tym roku 

wybudowane, to prawie wszyscy mają z tego okresu kredyty i prawie wszyscy się 

nadają. Od razu mi skuteczność, konwersja z robienia ankiety na konwersję na 

nadający się kredyt do zrobienia rośnie.” 

W miarę przeprowadzania ankiet, Tomasz uczył się jak to robić najlepiej, tak, by po 

niedługim czasie móc zacząć zatrudniać ludzi:  

„Nauczyłem się targetować osiedla. Potem zacząłem zatrudniać ludzi. Okazało się w 

teście, jak ja odwiedziłem 1000 mieszkań sam, 450 osób otworzyło mi drzwi, 550 nie 

było w domu. 150 osób zrobiło ankietę, czyli co 3. osoba zrobiła ankietę. To jest dużo. 

Znaczy moim zdaniem to jest dużo. Ankieta zawierała informacje, ile płacisz raty, ile 

wziąłeś kredytu, w jakim banku. Dlatego, że nauczyłem się, co powiedzieć, żeby 

człowiek chciał rozmawiać i jaka kolejność pytań, okazało się, że to też jest istotne. I 

udało się że potrafię ze skutecznością 30% przeprowadzać ankiety. Na koniec było 

pytanie, czy zgadzasz się na to kliencie, że jeśli mamy lepszą ofertę, to do ciebie 

zadzwonimy. Tak, zgadzam się. Nr telefonu, podpis i to był konkretny lead.” 

Jednak, jak się okazało, aby zdobyć lead – czyli konkretne dane klienta, trzeba było wiedzieć 

jak przeprowadzić rozmowę, żeby klient chciał rozmawiać. Początki nie były łatwe. Tomasz 

opowiadał o tym tak:  

„Miałem np. coś takiego, że w momencie, kiedy mi nie szło zupełnie, odwiedziłem ze 

100 mieszkań pierwszych i nie zrobiłem żadnej ankiety, zero. Bo nie wiedziałem, jak 

to robić. Więc wymyśliłem sobie tak, żeby się przełamać, powiedziałem »Proszę pana, 

robię ankietę, płacę 10 zł za ankietę«. Ta dycha była przyczepiona do ankiety, widniała, 

żeby przełamać ten opór. Potem sam zrozumiałem, że to nie jest takie trudne. 

Zacząłem rozumieć, co powiedzieć przy drzwiach. Pierwsze 2 zdania są kluczowe, co 

powiedzieć, żeby on chciał rozmawiać dalej. Znalazłem sobie jakąś formułkę, która 

przekazywana innym pracownikom również działała. Nie na 30%, powiedzmy na 20%. 

Bo oni mieli trochę mniej determinacji być może. Ale działała. I w ten sposób 

wydawało mi się, to potwierdzone jest też później, że stworzyłem pewną taką prostą 

machinę do generowania leadów finansowych pod refinansowanie kredytu. Jeśli 

chciałem mieć więcej ankiet, to wypuszczałem więcej ankieterów w teren i oni 

przynosili więcej leadów. Za każdą ankietę mają płacone. I dzięki temu mogę mieć 

większy obrót.” 

Po jakimś czasie Tomasz nauczył się jak zdobywać informacje, które są zawarte w 

ogólnodostępnych księgach wieczystych online. To pozwoliło na skrócenie drogi dotarcia do 
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klienta, gdyż udawało się bardzo szybko zlokalizować osiedla, które odpowiadały jego 

wymaganiom:  

„Nauczyłem się, jak się dobierać do ksiąg wieczystych mieszkań, gdzie jest ile tego 

kredytu tam jest, kiedy został wzięty, kto jest właścicielem. Tam jest bardzo dużo 

informacji, których ludzie nawet nie widzą, że one tam są. Np. numer PESEL, ilość 

kredytu. Oczywiście, nie jest tak łatwo, że tu jest blok i możemy tak sobie podejrzeć. 

Trzeba znać nr księgi wieczystej. Ale nauczyłem się poznawać te numery i od razu 

wiedziałem, gdzie wysłać ankietera, bo w tym mieszkaniu jest kredyt, a gdzie nie 

wysyłać, bo tam nie ma kredytu. Jeszcze skuteczność wzrosła, bo nie ma sensu pukać 

do drzwi, gdzie nie ma kredytu. Doszło do momentu, że kilkanaście osób codziennie 

w Warszawie myszkowało po osiedlach i przynosiło ankiety. I następnie później 

telefonistka obdzwaniała te ankiety, że mamy lepszą ofertę i umów się na spotkanie.” 

Pierwotny model biznesowy zakładał, że po pozyskaniu klientów Tomasz przekaże dane 

doradcom finansowym, a kiedy dojdzie do transakcji, podzielą się prowizją. Niestety to 

założenie także dość szybko musiał zweryfikować, ponieważ sprzedanie kredytu a jego 

refinansowanie to zupełnie co innego. Klient sam stara się o kredyt i musi go wziąć, jeżeli chce 

kupić mieszkanie, jednak kiedy już posiada kredyt, to wcale nie musi go refinansować. Może 

to zrobić, żeby zaoszczędzić na miesięcznej racie, ale wcale nie musi. Dlatego też trzeba go do 

siebie przyciągnąć zupełnie innymi metodami niż tymi, które znane były doradcom oferującym 

kredyty.  

„Niby klientowi się to opłaca, ale ta różnica jest np. 100 zł na racie. To nie jest tak, że 

on musi. On musi kupić mieszkanie, w związku z tym musi wziąć kredyt, więc się 

spieszy. A tu jest tak, że on to może zrobić. Ociąga się, trzeba do niego inaczej podejść. 

I doradcy kredytowi na rynku, okazało się, że nie umieją w ten sposób pracować. 

Większość doradców na rynku jest takich, że oni są od papierów, umieją wypełnić 

dokumenty, przeprowadzić proces. Ale klient do niego przychodzi, że on chce. A tu 

trzeba na odwrót. Najpierw trzeba klienta przekonać, żeby on chciał. A dopiero potem 

są dokumenty.” 

W związku z tym Tomasz zdecydował, że wykształci nowy rodzaj doradcy, który będzie 

skupiony tylko na rynku refinansowań, a nie na rynku pierwotnym. Zaczął budować własną 

sieć doradców, pozyskiwać z rynku takich, których uważał za ludzi z potencjałem. Kształcił ich 

i szkolił. I to się po części udało. Statystyki sprzedaży nie były jednak tak rewelacyjne, jakby 

tego oczekiwał. Zaczęły się kolejne problemy...  

Kryzys 

Wszystko wydawało się dopięte na ostatni guzik. Model Tomasza w końcu był dopracowany. 

W sumie pomysł wydawał się prosty - jeżeli klient miał droższy kredyt od tego, który on mógł 

zaoferować, były podstawy do refinansowania. Tomasz po wielu miesiącach intensywnej 
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pracy zaczął wreszcie liczyć na sukces. Nie spodziewał się jednak, że w zasadzie z dnia na 

dzień jego pomysł stanie się nieopłacalny.  

Oprocentowanie kredytu składa się z 2 elementów – WIBOR 3M i marży banku, która zostaje 

z klientem do końca okresu kredytowania. Dlatego też opłacało się refinansować kredyt, gdy 

Tomasz mógł zaoferować niższą marżę banku. Z wyliczeń Tomasza wynikało, że najwyższe 

marże były w 2009–2010 roku - ponad 2%. Gdy otworzył firmę w 2012 roku, średnia marża 

była na poziomie 1,4%, co dawało różnicę dość atrakcyjną dla klientów. Bardzo szybko 

nastąpił jednak spadek stóp procentowych w Polsce, a za tym spadł WIBOR. Banki w 

odpowiedzi podniosły swoją marżę do 2%. W zasadzie z dnia na dzień różnica między 

dotychczasową marżą klientów, a tą, którą mógł zaoferować Tomasz, zniknęła, a tym 

samym…. zniknął cały jego rynek. 

„I to był pierwszy moment zwrotny, że właściwie zbudowałem fajny model dotarcia 

do klienta, rozwiązałem wszystkie problemy i udało się masowo pozyskiwać tego 

klienta. Ale nie ma oferty, nie ma co mu sprzedać. Co prawda rośnie grono klientów, 

którym za parę lat jak spadną, marżę będzie można sprzedać, ale nie teraz.  

Tomasz znów siedział przy swoim biurku i rozmyślał..  

„Moja firma znowu stoi nad przepaścią. Nie mam produktu, który mogę dać. Nie mam 

oferty.” 

  


