
System prowizyjny dla MSCG

Opis problemu: 

System prowizyjny dla pracownika zatrudnionego na umowie agencyjnej i rozliczanego B2B - prowizja
20% od wygenerowanej faktury, powoduje to następującą sytuację:

 problem w pozyskiwaniu nowych klientów 
 agent czerpie przychody głównie z dotychczasowych klientów 
 sytuacja nie rozwojowa dla przedsiębiorstwa

Propozycja:
W obecnej sytuacji jedynym skutecznym wyjściem jest rozliczanie agentów B2B na podstawie realiza-
cji ich celów miesięcznych lub kwartalnych, poniżej prezentujemy propozycję systemu motywacyjne-
go dla cyklu miesięcznego - oczywiście przedstawione dane są umowne, możemy dostosować je do 
warunków Państwa branży.

Cel:
Najważniejszą kwestią jest ustalenie odpowiedniego celu, prośba o analizę, który element w pracy 
agentów może być mierzalny, rozliczany w systemie miesięcznym i przekładający się na realne korzy-
ści finansowe dla przedsiębiorstwa. Moje propozycje:

I. Cel kwotowy (tylko nowi klienci) - z wywiadu Karola wnioskuję jednak że proces jest długo-
trwały i może być problem z rozliczeniem w skali miesiąca 

II. Cel ilościowy - agent otrzymałby cel na ilość pozyskanych nowych Klientów w miesiacu, istnieje
jednak ryzyko, że klient klientowi nie równy 

III. Cel punktowy - jeżeli są Państwo w stanie określić (tuż po pozyskaniu) potencjał danego Klienta
lub przynajmniej umieścić danego Klienta w widełkach "potencjału" możemy wprowadzić sys-
tem punktowy, cel miesięczny na 100% to np. 50 punktów, na podstawie informacji od Pań-
stwa przygotuję tabelę potencjału Klientów i odpowiednią skalę punktową.   

Gł  ó  wne założenia systemu prowizyjnego:  
1. Agent otrzymuje klarowny miesięczny cel, który powinien być rozliczony na początku kolejnego

miesiąca, na podstawie wyników wyliczamy prowizję za faktury zrealizowane w tymże miesią-
cu. 

2. Poziom realizacji celu jest wyliczany w kalkulatorze realizacji 
3. Po zamknięciu danego miesiąca procentowy poziom realizacji celu jest przeliczany na mnożnik, 

który jest kluczowy w wyliczaniu premii dla agenta. 
4. Prowizja jaką otrzymuje Agent jest uzależniona od średniej mnożnika na dany okres, przykłado-

wo weryfikujemy średnią za dany rok. 
5. Do wyliczania finalnej prowizji dla agenta służy kolejny kalkulator - kalkulator prowizji, nieza-

leżnie czy jest to nowy czy też dotychczasowy Klient jest wprowadzany do kalkulatora prowizji, 
wygląda to następująco: 



 Wprowadzamy identyfikator Klienta 
 Wprowadzamy datę faktury w formacie MM.RRRR (po zamknięciu miesiąca, przed rozliczeniem

Agenta) 
 Kalkulator zaciąga aktualną średnią mnożnika i wykonuje wyliczenie (kwota na fakturze * 20% 

* mnożnik = finalna prowizja ) 

Poniżej opis poszczeg  ó  lnych element  ó  w składowych:   

Tabela do wyliczania mnożnika:
Pokazuje jaki zakres realizacji celu warunkuje otrzymanie danej wartości mnożnika.

Kalkulator realizacji

Po zamknięciu miesiąca wpisujemy wynik agenta, kalkulator wylicza jaki mnożnik wypracował 
pracownik oraz informuje jaka jest aktualnie średnia mnożnika na dany rok – jest to najistotniejsza 
wartość gdyż przez nią mnożymy finalnie prowizję



Kalkulator prowizji

w narzędziu tym wpisujemy wszystkie faktury, podając datę faktury system zaciąga z kalkulatora 
realizacji aktualną średnią mnożnika i na jej podstawie wylicza prowizję finalną

System w praktyce

System ma motywować agentów do systematycznej realizacji założeń  w poszczególnych miesiącach. 
Jeżeli agent nie będzie generował nowych umów dla firmy poziom mnożnika spowoduje znaczne 
ograniczenie prowizji ze „starych” klientów. 

Wyznaczony cel powinien być ambitny, aby realizacja targetu na poziomie wyższym niż 100% 
generowała znaczne zyski dla firmy. Może się bowiem okazać, że systematyczna realizacja targetu na 
poziomie powyżej 100% zwiększy wartość wypłacanej danemu agentowi prowizji. 

Oczywiście odpowiednie ustawienie tabeli mnożnika z ustalonym celem nie przyniesie ostatecznie 
strat finansowych dla przedsiębiorstwa, a jedynie zwiększy przychód generowany przez agentów.

Ranking 

W momencie zatrudnienia większej ilości agentów, celem zwiększenia motywacji i wniesienia 
elementu rywalizacji proponujemy wprowadzenie rankingu.

Zasady muszą być jasno określone w regulaminie i przedstawione przed miesiącem w którym agenci 
będą rywalizowali o miejsca premiowane. Ranking powinien być generowany tuż po zamknięci 
miesiąca i przedstawiany w wewnętrznych kanałach komunikacji. 

Propozycja gratyfikacji:

1. Zwiększenie mnożnika w danym miesiącu (np. o 0,4) dzięki temu agenci będą mieli 
motywację do poprawienia średniej w przypadku niepowodzenia w poprzednich miesiącach.

2. Gratyfikacja finansowa, bezpośrednia – określona kwota do wynagrodzenia za poszczególne 
miejsce w rankingu.

3. Nagrody materialne, gadżety, małe RTV



Miejsca premiowane powinny być uzależnione od ilości agentów, w przypadku 2/3 pracowników 
premiujemy tylko zwycięzcę, jeżeli ilość pracowników będzie wynosiła np. 6/7 można już premiować 
całe podium. 

Ważne też by poza rankingami i gratyfikacją miesięczną, wprowadzić ranking roczny lub kwartalny z 
bardziej wartościowymi nagrodami np. bon na wycieczkę zagraniczną – wpłynie to pozytywnie na 
systematyczność wśród uczestników.

Do rozliczania wyników można wykorzystać punktację z kalkulatora realizacji, mogę przygotować 
rozwiązanie w excelu, które automatycznie zwiększy mnożnik zwycięzcy rankingu. Ważne są również 
minimalne progi, których przekroczenie pozwoli na wzięcie udziału w konkursie.

Propozycja tabeli rankingowej.  

  

 

Generowanie Leadów

Powyższe rozwiązanie dla agentów B2B można wdrożyć również dla pracowników generujących 
leady, oczywiście z zachowaniem odpowiedniego % czyli w tym przypadku 2,5%.

Zaproponowane rozwiązanie wpływa na systematyczność pracy co również bardzo istotne na 
stanowisku osoby, która pozyskuje pierwsze kontakty. 


