
 

 

Czas trwania: styczeń - grudzień 2021 r. 

Miesiąc bazowy: wrzesień 2020 r. 

Dla kogo: dla Partnerów Biznesowych na Poziomach efektywności od 0% do 21%, Perłowej Orchidei i 

Amarantowej Orchidei 

Sprawdź swoje kwalifikacje 

Pobierz/Drukuj 

Regulamin 

 

Marzysz o własnym domu? Stwórz go z nami! 

Opracowaliśmy niepowtarzalne warunki do rozwoju, by pomóc Ci uzyskać niezależność finansową i to, 
czego najbardziej pragniesz: własny dom! 

W ramach programu Witaj w domu możesz otrzymać dodatkowe wynagrodzenie: 

1) Podwójne wynagrodzenie, na poziomach 9% - 18% 

50% lub 100% dodatkowego wynagrodzenia 

WARUNKI DO SPEŁNIENIA: 

• wypracowanie poziomu 9% - 18%, ale nie niższego niż poziom z miesiąca bazowego  

• wypracowanie min obrotu punktowego z miesiąca bazowego  

• zbudowanie modelowej struktury opartej na 5ciu lub 6ciu odnogach 

 

https://back-office.fmworld.com/


 

W zależności od poziomu, na jakim jest PB, odnogi muszą wypracować minimum punktowe: 

POZIOM PB PKT ODNÓG 

9% (3 600 pkt) 300 

12% (7 200 pkt) 600 

15% (12 000 pkt) 1 000 

18% (20 400 pkt) 2 500 

21% (30 000 pkt) 5 000 

 

• wypracowanie min 300 pkt własnych 

 

WAŻNE: 

▪ dodatkowe wynagrodzenie otrzymasz za miesiąc, w którym wypracujesz określony poziom (9% 

- 18%), a Twoje odnogi określone minimum punktowe 

▪ wynagrodzenie możesz otrzymać dwukrotnie z każdego poziomu 

▪ wynagrodzenie w programie naliczane jest z miesięcznym przesunięciem 

▪ w programie nie bierzemy pod uwagę spadków – w jednym miesiącu możesz otrzymać bonus 

z poziomu 15%, w kolejnym z 12% (pod warunkiem, że to poziom wyższy niż w miesiącu 

bazowym) 

▪ edycja 2021 rozliczana jest na nowo, czyli Twoje realizacje tego programu w poprzednich 

edycjach nie mają wpływu na edycję obecną. Z tym zastrzeżeniem, że musisz w 2021 utrzymać 

minimum poziom z miesiąca bazowego – wrzesień 2020.  

 

Poziom w msc bazowym 

(wrzesień 2020) 

W roku 2021 bonus 

możliwy  

od poziomu: 

0% / 3% / 6% / 9%  9% 

9% + spełnione warunki WwD 12% 

12% 12% 

12% + spełnione warunki WwD 15% 

15% 15% 

15% + spełnione warunki WwD 18% 

18% 18% 

18% + spełnione warunki WwD 21% 

21% 21% 

21% + spełnione warunki WwD 21% 



 

PO 21% 

PO + spełnione warunki WwD 21% 

AO 21% 

AO + spełnione warunki WwD 21% 

 

PRZYKŁADY:  

1) 

 

 

2) 

 

 

2) EKSTRABONUS, za szybki rozwój struktury na poziomie 21% 

Jednorazowy bonus w wysokości 2 000 zł, który możesz otrzymać za szybkie* stworzenie 

modelowej struktury 21% + odnogi + pozostałe warunki 

 

WARUNKI DO SPEŁNIENIA: 



 

• szybkie zbudowanie modelowej struktury opartej 6ciu odnogach, każda z odnóg po min 5 000 

pkt: 

 

 

 

 

• wypracowanie min obrotu punktowego z miesiąca bazowego (wszystkie punkty) 

• wypracowanie min 300 pkt własnych 

• aktywna e-wizytówka Partnera Biznesowego 

 

EKSTRABONUS – PRZYKŁAD 

 

Pierwszy bonus z programu Witaj w domu PB otrzymał w lutym, więc od lutego ma 10 miesięcy, aby 

zbudować modelową strukturę 21% + odnogi + pozostałe warunki. 

 

3) MEGABONUS, na poziomach 21% - Amarantowa Orchidea 

Bonus w wysokości 2 000 zł, który możesz otrzymać w każdym miesiącu 

WARUNKI DO SPEŁNIENIA: 

• osiągnięcie poziomu 21%, Perłowej lub Amarantowej Orchidei  

• zbudowanie modelowej struktury opartej 6ciu odnogach, każda z odnóg po min 5 000 pkt 

• wypracowanie min obrotu punktowego z miesiąca bazowego (wszystkie punkty) 

• wypracowanie min 300 pkt własnych 

• aktywna e-wizytówka Partnera Biznesowego 

WAŻNE:  

POZIOM PB OKRES NA ROZBUDOWĘ 

9% - 12% 10 miesięcy 

15%  8 miesięcy 

18% - 21% (bez odnóg)  5 miesięcy 



 

Jeśli w miesiącu bazowym osiągnęło się poziom 21% i miało modelową strukturę, czyli 

otrzymało się Megabonus, to w kolejnej edycji Megabonus wciąż  można otrzymywać 

(spełniając warunki).  

 

Pamiętaj!  

• Pracuj tak, by osoby znajdujące się w Twojej strukturze również modelowały swoje struktury i 
by osiągały jak najwyższe Wynagrodzenie/Rabat handlowy. 

• W programie liczą się wszystkie punkty, zarówno te wypracowane w FM WORLD Polska, jak i te 
z pozostałych oddziałów. 

• Miesiącem bazowym jest wrzesień 2020 r. – aby uzyskać Dodatkowe 
Wynagrodzenie/Dodatkowy Rabat handlowy, należy uzyskać co najmniej Obrót punkowy z 
Miesiąca bazowego, np. jeśli uzyskałeś we wrześniu 2020 r. Poziom efektywności 12% i np. 8600 
punktów, to masz szansę na uzyskanie Wynagrodzenia/Rabatu handlowego z poziomu 12% (gdy 
nie miałeś w Miesiącu bazowym spełnionego wymogu 5 lub 6 Odnóg) oraz z wyższych Poziomów.  

• Partner Biznesowy może uczestniczyć w Programie jedynie na głównym Numerze Partnerskim i 
maksymalnie na trzech Numerach dodatkowych. 

• Z Programu wyłączeni są Partnerzy Biznesowi, którzy w edycji 2016, 2017, 2018, 2019 i 2020 
uzyskali Dodatkowe Wynagrodzenie/Dodatkowy Rabat handlowy na więcej niż 15 Numerach 
Partnerskich. 

• Punkty za zamówienia nieodebrane / zwrócone są odejmowane od punktów danej odnogi, w 
której zarejestrowany jest Partner Biznesowy, którego zamówienie dotyczy. 

 

Warto wiedzieć: 

1. Czy mogę otrzymać dodatkowe wynagrodzenie z poziomu miesiąca bazowego? 

To, czy otrzymasz dodatkowe wynagrodzenie z poziomu z miesiąca bazowego zależy od Twojej 
sytuacji w miesiącu bazowym. Przypadki: 
- Jeżeli w miesiącu bazowym (wrzesień 2020) było się na poziomie np. 18% i NIE MIAŁO SIĘ 
zrealizowanego warunku 5-ciu lub 6-ciu odnóg, w edycji 2021 MOŻNA otrzymać dodatkowe 
wynagrodzenie z poziomu miesiąca bazowego (18%)  przy spełnieniu warunku odnóg i utrzymaniu 
minimum obrotu punktowego z miesiąca bazowego. 
-  Natomiast jeżeli w miesiącu bazowym (wrzesień 2020) było się na poziomie np. 18% i MIAŁO 
SIĘ zrealizowany warunek 5-ciu lub 6-ciu odnóg, w edycji 2021 NIE MOŻNA otrzymać dodatkowego 
wynagrodzenia z poziomu 18%. Dodatkowe wynagrodzenie można otrzymać dopiero z poziomu 
wyższego, czyli min. 21% przy zrealizowaniu pozostałych warunków programu. 

2. Co się stanie jeśli spadnę z poziomu miesiąca bazowego?  

W programie "Witaj w domu" nie ma spadków. Oznacza to, że pomimo spadku z poziomu bazowego 
w którymś z miesięcy, nadal bierze się udział w programie. Jeśli w kolejnym miesiącu warunki 
programu zostaną spełnione, dodatkowe wynagrodzenie zostanie naliczone.   

3. Co oznacza podwójne wynagrodzenie?  

Podwójne wynagrodzenie oznacza wypłacenie olejny raz wynagrodzenia wypracowanego w Planie 
Marketingowym, czyli jeśli np. w styczniu wynagrodzenie z Planu Marketingowego wynosić będzie 
250 zł, a struktura będzie modelowa, wypłacimy drugi raz 250 zł w kolejnym miesiącu po tym, w 
którym przysługuje wypłata. 



 

4. Ile razy otrzymam dodatkowe wynagrodzenie albo rabat handlowy na każdym osiągniętym 
poziomie?  

Dwa razy dla każdego z osiągniętych poziomów, już od 9%. Poziom ten nie musi być powtarzany w 
kolejnym miesiącu.   

 


