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CZĘŚĆ C  
 

Był maj 2015 roku. Po długich godzinach przemyśleń, Tomasz znów musiał podjąć ciężką 

decyzję. Niestety, jak się okazało, kryzys związany z zerwaniem współpracy z bankiem, 

spowodował, że Tomasz po raz kolejny musiał dokonać radykalnych cięć w swojej firmie:  

 

„Jedynym sposobem było cięcie kosztów. Bardzo drastyczne, jak najniżej. Żeby 

przetrwać i znaleźć być może jakiś kolejny model biznesowy.” 

 

Pomimo zwolnienia większości pracowników, Tomasz nie poddał się. Już kilka miesięcy 

wcześniej zauważył, że ankiety można wykonywać nie tylko metodą „door to door”, ale także 

telefonicznie. Poza zmianą sposobu dotarcia do klienta, zmienił także portfel sprzedawanych 

produktów. Zauważył, że bardzo wielu jego klientów poza kredytem hipotecznym miało także 

inne produkty finansowe, które mogłyby zostać poddane „optymalizacji” przez jego firmę. Jak 

się okazało, szczególnie interesującym dla Tomasza produktem były pożyczki gotówkowe, 

których ludzie mieli bardzo dużo:  

 

„Banki wcale nie chcą udzielać kredytów hipotecznych, bo dla nich zarabianie 4% na 

kredycie, to jest słabe. I jeszcze ryzyko na długie lata. A można udzielić kredytu, 
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pożyczki gotówkowej na RSO, czyli tej rzeczywistej stopie, 25%. I obrócić ją w ciągu 5 

lat, czy 3.” 

 

Tomasz podkreślał, że banki dodatkowo narzucają na klienta obowiązek ubezpieczenia 

pożyczki oraz nakładają wysokie prowizje. Pomimo że oprocentowanie ustawowo może 

sięgać maksymalnie 10% (czterokrotność stopy lombardowej), to jednak bank, narzucając 

przykładowo 15% ubezpieczenia, obchodzi to prawo.  

 

„I tutaj jest duże pole dla nas. Ponieważ jeśli komuś dorzucili te ubezpieczenie albo 

ktoś ma te 10%, a my mamy na 7–8%, to znowu jest pole do współpracy.” 

 

Tomasz zaznaczył, że w Polsce bardzo dużo udziela się pożyczek gotówkowych, więcej niż 

kredytów mieszkaniowych. Jak podaje „Gazeta Wyborcza”: „w 2014 r. banki i SKOK-i udzieliły 

7,6 mln kredytów konsumpcyjnych o rekordowej wartości blisko 78 mld zł. Spadła natomiast 

- kolejny rok z rzędu - liczba udzielonych kredytów mieszkaniowych - podało Biuro Informacji 

Kredytowej.”1  

 

Tomasz chciał się zająć konsolidacją pożyczek gotówkowych. Twierdził, że już przy dwóch 

pożyczkach klientowi opłaca się je skonsolidować. Zdawał sobie sprawę, że kwoty udzielanych 

pożyczek gotówkowych są mniejsze niż kredytów hipotecznych, lecz ich liczba oraz szybszy 

proces pozyskiwania powodował, że były bardziej opłacalne w obsłudze.  

 

„To są mniejsze kwoty, ale prowizje też są na tyle fajne, są szybsze procesy, bo nie 

ma księgi wieczystej. To jest 1 wniosek, podpis, szybszy proces.” 

 

Tomasz zdecydował się na szerszą ofertę produktową, dotyczącą tak naprawdę wszystkich 

obszarów życia:  

 

„Ankieta telefoniczna, spotkanie audytowe, gdzie skanujemy gościa, co on ma. I 

rozwiązania w postaci, masz takie produkty, a my ci dopasujemy rozwiązania do 

tego, co masz. Czyli najpierw badamy twoje potrzeby, nie chcemy ci od razu czegoś 

sprzedawać, tylko patrzymy, co masz i damy ci coś w tym obszarze lepszego, w tym 

obszarze lepszego. W tym powiemy, że masz super, to nic nie zrobimy. Ale tego nie 

masz, to ci to sprzedamy.” 

 

Długotrwałe relacje 

Poza zmianą gamy produktów, zmianie uległa także filozofia dotycząca relacji z klientami. 

Tomasz zdecydował, że w takim modelu głównym celem powinno być zbudowanie jak 

najbardziej długotrwałych relacji między jego firmą a klientami:  

                                                           

 
1 

http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,17399066,Rekord_sprzedazy_kredytow_konsumpcyjnych

__Zalamanie.html 
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„W momencie jak finalizujemy sprzedaż pierwszego produktu, chcę żeby klient wpisał 

sobie do telefonu imię, nazwisko naszego doradcy. I mówimy mu tak: »We wszelkich 

sprawach, jak będziesz miał przedłużenie ubezpieczenia samochodu, mieszkania, jak 

będziesz chciał wziąć pożyczkę, jak będziesz miał kupić mieszkanie dla córki, jak 

będziesz miał cokolwiek finansowego zrobić, dzwoń do nas«”.  

 

Tomasz zapewniał, że tej filozofii podporządkowane jest każde działanie jego i jego doradców, 

że nawet, jeśli zajdzie taka potrzeba, będą korzystać z oferty konkurencji. Taka sytuacja może 

się zdarzyć, kiedy firma nie będzie miała danego produktu w ofercie. Wtedy doradca Refinance  

pójdzie z klientem do banku, który taki produkt posiada i będzie mu doradzał.  

 

„Było bardzo wielu naszych klientów VIP-owskich, gdzie doradca szedł z klientem do 

banku. Doradca bankowy już zacierał ręce, że coś będzie mu sprzedawał. Klient dawał 

nam do przejrzenia te dokumenty. My mówimy: »Proszę pana, nie po to tu 

przyszliśmy. Ma pan wziąć to i to, a tego nie. Ale to się da zrobić tylko dla klientów z 

wyższego poziomu, bo to kosztuje. My to możemy robić dla klientów z większym 

portfelem, przynajmniej ze średnim portfelem«”.  

 

Pasywny dochód doradcy  

 

W miarę zdobywania doświadczenia Tomasz zrozumiał także mechanizmy działania rynku 

doradców finansowych. Zauważył, że większość doradców chce sprzedawać produkty, które 

przynoszą natychmiastowo największą prowizję, że większość doradców maksymalizuje swoje 

przychody tu i teraz, w myśl filozofii: „bo pewnie za 3 lata mnie na tym rynku nie będzie”. 

Tomasz stwierdził, że aby zbudować długotrwały sposób obsługi klientów, musi zmienić 

sposób myślenia swój i swoich doradców: 

 

„My w tej chwili postawiliśmy, też jest to dla nas ważne, żeby się utrzymać. Ale 

postawiliśmy akcent na produkty, które dają pasywny dochód. Jeśli go sprzedam, to 

będę miał tak długo prowizję z tego klienta, jak długo on będzie płacił. Charakteryzuje 

się tym, że dopóki oni płacą, ja będę miał z tego jakąś prowizje. Większą lub mniejszą, 

ale mam.” 

Rozliczenie doradcy wygląda następująco: kiedy wpływa prowizja, część z niej dostaje 

doradca, a część zostaje w firmie. Jeżeli doradca wie, że będzie pracował przez lata, to będzie 

musiał bardziej dbać o klientów.  

 

„To zmienia się jego myślenie, nastawienie do pracy. Że on dba o tego klienta, on do 

niego wyśle na święta SMS z życzeniami, bo wie, że trzeba to robić, żeby klient został 

z nim.” 
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Małymi krokami, ale do przodu – zmiana w założeniach 

Obecnie firma zatrudnia 6 doradców, a Tomasz przeszedł zmianę filozofii myślenia. 

Opowiadał o tym tak: 

 

„Ja też przeszedłem ewolucję w myśleniu o rozwoju firmy od myślenia start-upowego, 

typu szybko się rozwińmy i sprzedajmy się za 2 lata, do takiego myślenia zbudujmy 

firmę, która przez lata generowała dywidendę. I zbudujmy ją na silnych 

fundamentach. Powoli zatrudniam tych ludzi, których jestem pewien.” 

 

Tomasz chce rozwijać firmę powoli i ostrożnie. Stara się przewidywać ryzyko, jakie może 

wystąpić.  

„Chcę się bardziej rozwijać, organicznie. Wtedy sobie sam mówię, chcesz mieć 

następne biuro? To najpierw zgromadź kapitał na to, żeby mógł je otworzyć. A nie 

bierz kredyt pod to, bo myślisz, że ci się uda. Może ci się uda, ale… Nie przewidzisz 

wszystkiego.” 

 

Tomasz podkreśla również, jak ważne jest wyciąganie wniosków z porażki: 

 

„Dopiero po porażce człowiek nabiera pokory i tak się mówi w Stanach, że musisz mieć 

jedno bankructwo, żeby się nauczyć i żeby nie popełniać tych błędów. Bo to chodzi o 

to, żeby realnie spojrzeć na swoje… Być otwartym, być do przodu, ale z drugiej strony 

być optymistą i pesymistą naraz. Czyli optymistą na tyle, żeby wyruszyć w tę podróż, 

ale pesymistą na tyle, żeby się powstrzymać przed zbyt pochopnymi decyzjami na 

wydawanie pieniędzy, których nie masz…” 


