
ROMAN WENDT

INTERIM MANAGEMENT W FIRMACH RODZINNYCH



73tys
Tyle jest w Polsce małych i średnich firm (bez mikro)

[LINK]

https://www.parp.gov.pl/images/PARP_publications/pdf/raport%20o%20stanie%20sektora%20msp%20w%20polsce_2017.pdf


35%
Tyle wynoszą niewykorzystane rezerwy w przeciętnej polskiej firmie

[LINK]

http://wendt.pl/2017/11/06/ile-potencjalu-jeszcze-drzemie-w-polskich-firmach-czy-innowacyjnosc-jest-lekiem-ktorego-potrzebujemy/


80%
Interim managerów interesuje się małymi i średnimi firmami, ale nie potrafi przełożyć 

doświadczeń korporacyjnych na małą/średnią firmę właścicielską by z sukcesem zrealizować 
projekt i na nim zarobić



1 CASE STUDY



Studium przypadku 

OCENA MOŻLIWOŚCI ZAANGAŻOWANIE SIĘ W 
PROJEKT IM DLA ACME SA

Nie każdy projekt jest wart zaangażowania się



Problem

Firma Kontekst Opis problemu

Profil - produkcja maszyn dla 
robót ziemnych. 60 mPLN 
obrotów , 150 pracowników. 

Firma weszła na giełdę 2 lata 
wcześniej. Pozyskane środki 
zainwestował w usprawnienie 
produkcji.

Firma rodzinna. Ojciec - 
prezes, Matka - CFO, Córka - w 
trakcie sukcesji - CEO. 
Posiadają pakiet 
większościowy.

Inwestor finansowy (fundusz 
inwestycyjny) w ramach 
emisji kupił pakiet 30% akcji.

Firma nie radzi sobie na rynku. 
Wyniki (sprzedaż, zyski) są 
słabe. Nie pozwalają na spłatę 
zadłużenia.

W najbliższej przyszłości 
zapada termin wykupu 
obligacji.



Opis problemu

● W najbliższej przyszłości zapada termin wykupu obligacji, a firma nie 
ma na to środków.

● Inwestor finansowy stoi przed dylematem podwyższenia kapitału i 
objęcia większej liczby akcji w firmie, która nie rokuje dobrych wyników.

● Z perspektywy jego inwestorów, może to wyglądać jak pompowanie 
pieniędzy w studnię bez dna.

● Program wdrożenia zestawu zmian mógłby usprawiedliwić nową transzę 
finansowania.

● Potrzebny był IM, który podejmie się projektu wyprowadzenia firmy na 
prostą.



Analiza wyzwań

Wyzwanie 1

"Układ rodzinny" 

oplatający węzły decyzyjne. 
Posiadający pakiet 
większościowy. 

Wyzwanie 2

Brak świadomości 

biznesowej i rzeczywistej 
sytuacji u właścicieli.

Wyzwanie 3

Skala prac

Potrzebna transformacja - 
kompleksowe podniesienie 
skuteczności i efektywności 
obszarów i procesów. W 
każdym działo się coś "nie 
tak" co przeszkadzało firmie 
zarabiać.



Postawa właścicieli

"Mamy wszystko pod kontrolą ja jestem prezesem,   żona - 
dyrektorem finansowym, a córka dyrektorem zarządzającym i 
marketingu.  Wiemy co trzeba zrobić, to nie jest problem:  trzeba 
zmniejszyć koszty i zdobyć nowych klientów. Teraz poszukujemy 
tylko kogoś, kto za (niewygórowaną) pensję zrobi to, co 
zaplanowaliśmy:  będzie sprzedawał plus  skoordynuje i dopilnuje 
produkcji. Poprzedni kandydat sobie nie poradził i dodatkowo, 
proszę sobie wyobrazić,  miał aspiracje by wejść do naszego 
grona - właścicieli."



Rozwiązanie

Odsunąć właścicieli od podejmowania decyzji i 
zarządzania firmą.



Realizacja

Brak. 

Inwestor finansowy nie był gotowy na tak drastyczne 
rozwiązanie.



Epilog

● Od realizacji projektu odstąpiono. 
● Inwestor finansowy podniósł kapitał. Liczy na samoistną 

poprawę sytuacji.  
● Jest to  możliwe (na 50%) wraz z podpisaniem 

negocjowanego dużego kontraktu.
● Jako opcję rozważa sprzedaż akcji ze stratą.



Dlaczego projekt był skazany na niepowodzenie

● Nieświadoma rodzina z pakietem większościowym
● Brak rzeczywistego poczucia potrzeby zmian i 

gotowości na zmiany
● Inwestor finansowy poszukujący 'Silver bullet'
● Potrzebny "jeleń", przyszły 'kozioł ofiarny'



Powody charakterystyczne postawy i zachowania 

Poziom 
rozdzielczości - 
„człowiek”

Myślenie 
kategoriami: my-
oni,       win-lose

Ucieczka od 
odpowiedzialności

Szukanie winnych

Brak dostrzegania 
pracy jako 
czynności, zadań o 
różnym poziomie 
trudności, 
skomplikowania i 
pracochłonności

Brak dostrzegania 
powiązań 
przyczynowo-
skutkowych

Posiadanie ludzi 
na własność,  
władza, siłowe 
wymuszanie

Brak wyższych funkcji 
jak myślenie 
strategiczne,  
planowanie 
przewidywanie 
analizowanie ryzyka i 
zagrożeń myślenie 
scenariuszami



1 FIRMY RODZINNE 
SĄ INNE



Przegląd grupy docelowej

Charakterystyka, przesłanki i potencjał firm właścicielskich/rodzinnych



ETYKIETA „Firmy rodzinne”

Firmy właścicielskie w pierwszym pokoleniu

Firma - źródło utrzymania rodziny

Marzenia o sukcesji



Typowe problemy

● ROZUMIENIE
– brak rozumienia tego (klientów, rynku, potrzeb itp) co wykracza poza 

środowisko, w którym firma wyrosła;
– brak rozumienia trendów i zmian -> paraliż decyzyjny, reaktywność;



Typowe problemy

● TU I TERAZ
– proste pomysły na rozwój

● kopiowanie odtwórcze produktów;
● chęć ucieczki od prostego podwykonawstwa w rozwinięte podwykonawstwo;
● unowocześnianie narzędziowe/inwestycje w środki produkcji;

– Ignorowanie skutków cyklu biologicznego
● sukcesja [często “nakazowa”];
● sprzedaż firmy.



Typowe problemy

● POZIOM DOJRZAŁOŚCI
– problemy prawne i finansowe;
– psychologiczne problemy zarządzania;
– materializacja i profesjonalizacja funkcjonowania;
– nieufność.



Typowe problemy operacyjne

● DOSTRZEGANE
– efektywność operacyjna;
– zarządzanie zasobami ludzkimi;
– pozyskanie finansowania;
– sprzedaż {dostrzegana, ale w wyniku przyzwyczajenia wytłumaczona sobie, że 

“tak musi być”}
– efektywność biznesowa;

● NIEDOSTRZEGANE
– zarządzanie marką i marketingiem;
– zarządzanie ryzykami [przede wszystkim ryzykiem finansowym].



Pozytywy profilu

● Zdrowa oś, fundament i model biznesu;
● Właściciel z zestawem cech i kompetencji, który umożliwił sukces;
● Organizacja działająca i  zsynchronizowania z modelem i właścicielem;
● Wysoki poziom przedsiębiorczości (“Co się nie da? Wszystko się da”);
● Krótka ścieżka decyzyjna, szybkie decyzje (operacyjne);
● Nadrzędne wartości: bezpieczeństwo, odpowiedzialność, jakość produktu (+), 

trwanie(-);
● Preferowanie prostoty ( nie wyrafinowanego minimalizmu), łatwych prostych i 

szybkich “patentów” dających rezultat szybko (+) (“na chłopski rozum”). To 
również stosowanie (na zasadzie prób i błędów) prostych rozwiązań do 
złożonych problemów (-)



Negatywy profilu

● Stary model zarabiania lat 90-ch, nie nadążył za zmianami rynku i 
otoczenia: 
– tania, wysoko-wykwalifikowana siła robocza;
– proste produkty, podwykonawstwo;
– konkurowanie ceną (i elastycznością);
– zależność od kluczowych odbiorców.

● Ekstensywny rozwój, oczekiwanie poświęceń, pomysł na rozwiązania 
problemów: “więcej i ciężej robić to samo”;

● “Firma to ja”; traktuję firmę “jak swoje dziecko”; ludzi w firmie traktuję 
“jak w swoim folwarku” [są w pełni zależni, mogę robić co chcę -> a) 
poniżać, lub b) dbać o nich, c) a+b];

● Poczucie kontroli jest ważniejsze niż wymierna korzyść;



Negatywy profilu - zamknięty krąg niemożności

● Niska rozdzielczość, krótki horyzont, brak świadomości, 
brak rozumienia ( w tym złożoności firmy), [firmy “się 
dzieją” i są nastawione na “tu i teraz”];

● Niski poziom edukacji biznesowej i brak chęci do pozyskania 
wiedzy + przekonanie o omnipotencji i nieomylności;

● Poleganie na, i czerpanie wiedzy o otoczeniu przez “dwór” 
złożony z jeszcze słabszych i zależnych osób, izolowanie się 
do zewnętrznych, niezależnych profesjonalistów (wyjątek 
księgowi).



Warunki niezbędne dojrzałości klienta

WYCZERPANA 
FORMUŁA

ZAUWAŻA I ROZUMIE POTRZEBA CHĘĆ

Dotychczasowy modus 
operandi przestał działać i 
przynosić efekty. Firma 
się stacza po “równi 
pochyłej”.

Właściciel zauważa, wie i 
rozumie, że niezbędna 
jest zmiana. Sam 
próbował, ale nie dał 
rady.

Istnieje realna 
potrzeba/zagrożenie, 
najczęściej o charakterze 
finansowym bezpośrednio 
związana z przetrwaniem.

Właściciel dojrzał do 
zmiany i sam chce się 
rozwinąć, poznać coś 
nowego. Przepełnia go 
gotowość i ciekawość.



PRZEDMIOT DZIAŁANIA
CZYLI

STAN ORGANIZACJI, PROCESÓW I NARZĘDZI



MYŚLENIE STRATEGICZNE

77% zarządów skupia 
się na bieżącej pracy 
firmy nie myśląc dalej 
niż 1 rok.

Źródło: “Kondycja Marketingu w polskich 
przedsiębiorstwach” – edycja 2011. 
http://strategyjournal.pl/



MYŚLENIE STRATEGICZNE

Źródło: “Kondycja Marketingu w polskich 
przedsiębiorstwach” – edycja 2011. 
http://strategyjournal.pl/

20% firm myśli 
potrzebami, 
oczekiwaniami i 
preferencjami 
klientów.



KOMUNIKACJA

czyli kadra i pracownicy nie wiedzą czego chce zarząd/właściciel.



SPÓJNOŚĆ CELÓW

Zgodność celów 
najwyższego 
kierownictwa z celami 
zarządu wynosi  71%.

Źródło: Badanie własne Roman Wendt, case study.



SPÓJNOŚĆ CELÓW

Źródło: Badanie własne Roman Wendt, case study.

Zgodność celów  
kierownictwa 
średniego szczebla  z 
celami zarządu 
wynosi 37%.



Czas pracy jest marnowany przez jej organizację, za to 
kontroluje się wydajość poszczególnych pracowników.



EFEKTYWNOŚĆ - WYKORZYSTANIE CZASU PRACY

Źródło: Badanie własne Roman Wendt, case study.

35% czasu pracy  to 
nieobecność, brak 
pracy lub praca 
poniżej oczekiwań.



ZARZĄDZANIE FINANSAMI W FIRMACH

64% właścicieli firm 
zarządza finansami 
samodzielnie

Źródło: Badania SMEO i ERIF Biuro Informacji 
Gospodarczej 2018



PRZEWIDYWANIE KŁOPOTÓW

25% firm nie 
sprawdza czy nowy 
kontrahent w ogóle 
istnieje

Źródło: Badania SMEO i ERIF Biuro Informacji 
Gospodarczej 2018



NAJCZĘSTSZE GRZECHY

● Nie robimy tego czego oczekuje nasz klient,
● Żyjemy chwilą. Gasząc pożary nie myślimy co będzie 

później,
● Zarząd funkcjonuje w oderwaniu od reszty firmy,
● Działanie firmy nie jest usystematyzowane. Kierownictwo 

nie zarządza. Sprawy dzieją się “jakoś” same.
● Czas pracy nie jest wykorzystywany poprawnie,
● Gdy już pracownicy pracują, to niewydajnie.



Większość firm dryfuje skupiona na sobie i swoich 
codziennych problemach.



Dojrzałość operacyjna

Procesy 
przypadkowe.
Gaszenie 
pożarów.

Procesy 
powtarzalne, 
nieudokumentow
ane

Procesy 
powtarzalne, 
zdefiniowane,  
udokumentowane
, niemierzone

Procesy 
zdefiniowane, 
mierzone, 
niezarządzane

Procesy 
zdefiniowane, 
mierzone i 
zarządzane

1

5

3
2

4

Źródło: Dojrzałość procesowa polskich organizacji 
podsumowanie III edycji badania dojrzałości 
procesowej
polskich organizacji 2016. http://procesowcy.pl

Firmy właścicielskie nie wychodzą poza 
poziom 1 lub 2.

i jest ich ponad 

70%



Najczęściej spotykany poziom zaawansowania kluczowych procesów 
biznesowych

Matryca oceny poziomu kluczowych procesów biznesowych

PRODUKT produkt jakość terminowość wydajność efektywność
produktywno
ść

OBSŁUGA KLIENTA
dostępność 
dla klienta

kontakt z 
klientem umowa

obsługa 
postępu 
zlecenia

obsługa 
reklamacji

obsługa 
posprzedażo
wa

ZAKUPY ad-hoc planowane
stali 
dostawcy umowy kontrolowane i zarządzane

FINANSE
księgowość 
podatkowa budżet cash flow

księgowość 
zarządcza zarządzanie finansami

SPRZEDAŻ
obrót bez 
nadzoru

marża bez 
nadzoru

plany, działania i efekty 
ogólne

plany, działania i efekty wg 
okresu i produktu

HR
umowy o 
pracę

system 
premiowania

opisy 
stanowisk zakresy odpowiedzialności regulaminy

CONTROLLING produkty&klienci aktywności
KPI 
operacyjne

wartości 
oczekiwane 
KPI



Staje się przyczyną porażki, gdy coś się zmieni

To co początkowo jest powodem sukcesu

DETERMINACJA PARCIE DO 
PRZODU

SILNE EGO NISKIE KOSZTY I 
CENA

LEKCEWAŻENIE 
RYZYKA

BRAK 
REFLEKSJI

ODRZUCANIE 
POMOCY

BRAK KAPITAŁU 
ZAPASOWEGO

Potrzebny jest “wytrych”, który to zmieni i interim 
manager, który to przeprowadzi



Typy kultur a wpływ na organizację

Kultura organizacyjna a kultura kraju
http://www.businessinsider.com.au/the-lewis-model-2013-9

40% kalkulacja, chłodne 
podejście, fakty, logika, 
decyzyjność, 
konsekwencja, liniowa 
aktywność, skupienie

60% emocjonalność, 
impulsywność, 
gadatliwość, ciepłe 
traktowanie, 
wielokierunkowa 
aktywność, chaotyczność

 

 

IM



Poziomy rozwoju świadomości organizacyjnej

FUNKCJA
RELACJE

WIĘZI

ROLA

EFEKT

Pozycja
Przynależność

Władza 
Obowiązki

Uprawnienia

Odpowiedzialność 
Zestaw zachowań

Rezultat 
Produkt

Firmy właścicielskie 
nie wychodzą poza 
poziom 1



2 JAK PODEJŚĆ DO 
TEGO PROBLEMU



Technicznie rozwiązanie jest proste:
wystarczy nie popełniać najbardziej kardynalnych 

błędów/niedociągnięć



POTRZEBA



Istotą problemu nie jest CO należy zrobić a JAK to 
zrobić, by miało szansę zadziałać i przysporzyć 

korzyści klientowi i realizującemu projekt.



Cechy rozwiązania
● Skupia się na elementach zrozumiałych dla właściciela.
● Pozwala przynieść pierwsze efekty finansowe w ciągu miesiąca 

-  dwóch.
● Nie zagraża pozycji właściciela i jego ego.
● Rozwija, uczy właściciela i jego pracowników. Podnosi 

świadomość zarządzania  biznesem.
● Bezpieczne finansowo dla obu stron.
● Obejmuje plan finansowy dostosowany do  firm o słabej 

kondycji i gwarancję rezultatu dla właściciela.



Niezbędne elementy rozwiązania

● CO i JAK zmieniać i usprawniać -> framework miniKISS
● SPOSÓB realizacji projektu -> Metodyka IM
● KTO -> POŚREDNIK (firma doradcza/IM service provider 

będąca gwarantem) + doświadczony IM + najlepsze 
praktyki + metodyki IM



Standard i podręcznik w jednym

OFERTA UMOWA

ARKUSZ ANALIZY 
KORZYŚCI I 
KOSZTÓW

PLAN DZIAŁAŃ I 
MONITOROWANIA 
EFEKTÓW

PROTOKÓŁ 
REZULTATÓW 
PROJEKTU

ARCHIWUM 
NARZĘDZI I 
MATERIAŁÓW



3 PROSTE I 
PRAKTYCZNE 
PODEJŚCIE 

MERYTORYCZNE



miniKISS to

● Minimalny zestaw koncepcji i narzędzi połączony 
metodyką realizacji zmian.

● Dedykowany polskim małym i średnim firmom.
● Nakierowany na szybkie podniesienie zysków oraz 

wzrost konkurencyjności i wartości firmy w długim 
horyzoncie.



miniKISS uwzględnia

● Sytuację wyjściową firmy;
● Potrzeby firmy i jej właścicieli;
● Możliwości zakresu i tempa zmian;
● Sposób na utrwalenie zmian.



miniKISS działa w 3 sferach

BIZNESOWEJ NARZĘDZIOWEJ KOMPETENCYJNEJ

podnosi efektywność i 
produktywność, zwiększa 
zyski, umacnia firmę

dostarcza narzędzi, które 
obsługują sposób pracy i 
procesy

rozwija, uczy, podnosi 
kompetencje kadry,



Pakiet miniKISS

● Diagnoza sytuacji wyjściowej i możliwości poprawy;
● Szyty na miarę, uzgodniony i zaakceptowany pakiet zmian;
● Nowoczesne, sprawdzone w polskich firmach najlepsze 

praktyki biznesowe;
● Zestaw narzędzi i aplikacja szyta na miarę;
● Wdrożenie + asysta i wsparcie dla właściciela i jego kadry
● Gwarancja sukcesu lub zwrot kosztów.



Etapy realizacji projektu miniKISS

WSPARCIE

   APLIKACJA

ANALIZA+ DIAGNOZA+ 
REKOMENDACJE PLAN REALIZACJA

MONITORING+ 
WSPARCIE+ 

KORYGOWANIE
ROZLICZENIE

SYSTEM ZARZĄDZANIA



Warunek konieczny po stronie właściciela firmy

MOŻLIWOŚĆ PODNIESIENIA ZYSKU

ZAUWAŻA

POTRZEBUJE

CHCE

Kto może skorzystać z oferty 
miniKISS

miniKISS daje możliwość podniesienia zysków 
praktycznie każdej małej lub średniej firmy. 
Jednak nie u wszystkich się sprawdzi.
Warunkiem koniecznym jest rzeczywista 
potrzeba i chęć zmiany i poprawy sytuacji w 
firmie.



CO | kierunki działań miniKISS

Koszty  Marża  Przychody
Zwolnić 
niepotrzebnych 
pracowników

Prze-negocjować ceny 
z nierentownymi 
klientami

Ruszyć do klientów i 
sprzedawać



JAK | framework miniKISS

Model i finanse  Klienci  Zamówienia
Na czym zarabiamy 
(wartość)

Kto od nas kupuje Zamówienie

Koszty Realizacja

Matryca klient-wartość-
koszty

Sprzedaż Dostarczenie 

Marża Zapłata



Framework miniKISS dotyka 43 kluczowych punktów w firmie, 
które są najczęściej niezauważane, zaniedbywane lub 

niezsynchronizowane z resztą firmy przez co wprowadzają 
zakłócenia i nie pozwalają w pełni rozwinąć skrzydeł.



Model i finanse

Na czym zarabiamy 
(wartość dodana)

Co kupują
Dlaczego 
kupują u nas

Ile są w stanie 
za to zapłacić

Dlaczego tyle? 
[Wartość postrzegana 
przez klienta]

Koszy
[Struktura, główne pozycje, przypisanie 
do aktywności, produktów, klientów]

Zasoby/
aktywa

Cena 
aktywów

Poziom 
obciążeni
a aktywów

Nakłady

Nakłady 
oczekiwane

Norma 
pracy

Norma 
materiałów 
i energii

Cena 
materiałów 
i energii

Matryca klient-
wartość-koszty

Marża

Koszty 
zarządzania

Koszty 
ogólne Zysk

Koszty 
zarządu

Nieefektywn
ości



Klienci

Kto od nas kupuje

Profile 
klientów

Lista potencjalnych 
klientów

Sprzedaż

Kanały dotarcia do 
klienta

CRM
Proces 
sprzedaży



Zamówienia

Zamówienie

Równomierne obciążanie 
zasobów

Pewność 
realizacji

Realizacja
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y

Dostarczenie Zapłata
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UTRWALACZ w postaci aplikacji

● Aplikacja jest środkiem a nie celem, powstaje przy 
okazji zmian a nie jest istotą zmiany,

● Tylko tam, gdzie rzeczywiście niezbędne, to co działa - 
pozostaje bez zmian,

● Brak kosztów i czasochłonnego wdrożenia IT,
● Minimalne obciążenie pracowników dodatkową pracą,
● Proste i elastyczne. Pracownicy sami mogą usprawniać 

aplikację, jeżeli radzą sobie z Excellem.





Zmiana sposobu pracy i podejmowania decyzji

ZAUWAŻA ROZUMIE KONTROLUJE DZIAŁA

Zwraca uwagę na na 
istotne aspekty 
biznesu, które mają 
wpływ na jego wyniki

Rozumie jak są ze 
sobą powiązane 
poszczególne 
zjawiska i aspekty. 
Potrafi powiązać 
skutki z przyczynami

Wie na co zwracać 
uwagę, by być 
pewnym, że wszystko 
działa jak należy.

Gdy zauważy 
odchylenie od stanu i 
wartości 
oczekiwanych wie co 
należy zrobić i działa.





4 NAJCZĘSTSZE BŁĘDY



Najczęstsze błędy

ZANIEDBANIA
● IM i Klient  nie wiedzą na co się konkretnie umówili. Każdy ma inne 

wyobrażenie;
● IM nie wie jakie są rzeczywiste oczekiwania Decydenta;
● IM nie zna kontekstu, sytuacji i rzeczywistej potrzeby biznesowej;
● IM nie wie według jakich kryteriów Decydent ocenia jego i pracę;
● Brak, nieprecyzyjne lub niezbalansowane zapisy w umowie w odniesieniu do 

wynagrodzenia (szczególnie success fee);
● Brak poprawnej komunikacji przekazującej do Decydenta poczucie wartości 

tego co robimy oraz pracochłonności, wysiłku i poziomu trudności;
● Zamiatanie zauważonych trudności i problemów „pod dywan”, granie na 

przeczekanie „jakoś to będzie”, „może się uda”.



Najczęstsze błędy

POSTAWA
● Branie samemu wszystkiego „na klatę”, nie dzielenie się odpowiedzialnością i 

nie wciąganie w odpowiedzialność Decydenta;
● Próba zajęcia pozycji w społeczności/organizacji - pochłania czas, energię i 

zmienia zasady gry.

ASERTYWNOŚĆ
● IM umawia się na jedno a robi  coś innego lub coś o wiele większego 

wymagającego większej ilości pracy energii wysiłku za te same pieniądze 
(wrzutki klienta, dokładanie zadań).



Najczęstsze błędy

ODPOWIEDZIALNOŚĆ
● IM za dużo obiecuje;
● Pokusa wynagrodzenia.

NAIWNOŚĆ
● IM traktuje klienta jako świadomego, odpowiedzialnego, pozytywnie i sprawczo 

nastawionego patrona ( nawet nie partnera);
● Podejście „muszę wejść i pokazać się z dobrej strony to potem sobie poradzę i 

zostanę nagrodzony” - to nie działa w przypadku IM tylko w przypadku 
etatowca.



Najczęstsze błędy

KOMPETENCJE
● IM nie potrafi oszacować pracochłonności, zakresu pracy, czasu trwania by 

zrealizować obietnice na czas (w przypadku pracownika etatowego nie ma to 
znaczenia ponieważ czas jest ciągły jeżeli czegoś nie zrobimy dzisiaj to mamy 
na to czas jutro);

● Robienie tylko technicznych elementów do których wynajęto IM, bez zadbania o 
ich „integrację” z resztą organizacji;

● IM przecenia własne kompetencje specjalistyczne, jest na etapie „kopiuj-wklej” z 
poprzedniej organizacji. 



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 

X MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA SIM
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