
Specyfika rekrutacji i wynagradzania 
interim managera



Plan
● Czym jest interim management i kim jest interim manager
● Czy warto korzystać z  interim managera
● Jak to wygląda w Polsce
● Cena
● Korzyści 
● Doświadczenia IM-a – co mogło iść lepiej
● Jak znaleźć interim managera
● Jak zrealizować udany kontrakt IM



Interim management

Interim management to czasowe, zdefiniowane co do celu i 
zakresu, działanie wewnątrz organizacji, realizowane przez 
osobę fizyczną (interim managera), nakierowane na 
osiągnięcie konkretnych, ustalonych rezultatów biznesowych 
i oparte na współpracy i partycypacji w ryzyku i zysku co do 
zamierzonego efektu.



Odpowiedzialność



Interim manager a konsultant



Kim jest IM



Uwaga na 'farbowane lisy'

OFERTA IM

● Opis zadania

● W zakresie prac doradczych i dostarczenia efektu

● W zakresie zarządzania organizacją

● Czas realizacji zadania

● Efekt SMART

● Doświadczenia z zakresu projektu projektu (~ 2 projekty)

● Zadanie; Branża; Kraj; Cel; Rola; Czas realizacji; Sukcesy; 



cd.
● Referencje z zakresu  projektu (min. 2 projekty)

● Zakres transferu wiedzy

● Honorarium

● [przykład: Honorarium oblicza się w oparciu o założenie, że dzienna 
stawka wynosi 1% rocznego wynagrodzenia brutto pracownika etatowego 
na równorzędnym stanowisku w organizacji]

● Podział honorarium: 60% stała : 40% success fee]

● Warunki płatności

● Gwarancja



Rola SIM w stabilizacji rynku IM
● Środowisko, networking, wiarygodność

● Rozwój kompetencji i wsparcie w 'samotnej ścieżce'

● Standaryzacja

● Certyfikacja IM

CEL:

zadowolony klient ↔ skuteczny i prosperujący interim manager



CZY WARTO KORZYSTAĆ Z IM
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Tylko 30% 
projektów 
wdrażania 
zmian kończy 
się sukcesem

* Źródło: Roman Wendt, Zarządzanie zmianą w polskiej firmie s. 83, Warszawa 2010



Istotą pracownika 
etatowego jest 
wpasowanie się 
w organizację – 
nie jej zmienianie

Do pracy w czasach stabilności i zmian 
potrzeby jest różny zestaw kompetencji

Interim manager 
zmienia organizację

Organizacja zmienia 
pracownika

Istotą interim 
managera jest 
usprawnienie 
organizacji i  jej 
wzmocnienie
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Różnica w poziomie 
doświadczenia 
pracownika etatowego 
i interim managera

z tylu organizacji może nagromadzić 
doświadczenie zarządzania  i wdrażania 
zmian interim manager* 44

Doświadczenie jest kluczowym czynnikiem sukcesu przy wdrażaniu 
zmian.

* 22 lata pracy jako interim manager po 2 projekty rocznie daje doświadczenie z 44 organizacji
   22 lata pracy jako manager etatowy po 4 lata w firmie daje doświadczenie z 5,5  organizacji



6
mln PLN

600
tys PLN

500
tys PLN

Tyle warte jest każde 10% 
zwiększenia prawdopodobieństwa 
zakończenia projektu sukcesem
(10% * 6 mln = 600 tys)

Tyle wynosi starta w wyniku  
opóźnienia projektu o każdy miesiąc
(6 mln / 12 miesięcy = 500 tys)

Wartość dodana do wygenerowania 
dzięki realizacji projektu zmiany
(zysk w skali roku)

CZAS I RYZYKO 
MAJĄ SWOJĄ WARTOŚĆ



Powody zatrudniania IM
Powód zatrudnienia IM popularność

10%
Klient potrzebował wzmocnienie swojego zespołu projektowego, 5%

6%

3%

27%
Klient chciał zmienić organizację (zarządzanie zmianą), 19%
Restrukturyzacja, 21%

10%

Klient potrzebował dodatkowego managera na czas realizacji 
dodatkowego projektu,

Klient prowadził rekrutację na stały etat, ale nie był w stanie 
znaleźć odpowiedniej osoby w krótkim terminie,
Klient napotkał niespodziewaną przerwę w pracy swojego 
etatowego managera (choroba, wypadek),

Klient potrzebował kompetencji, których nie posiadał w firmie na 
czas realizacji konkretnego projektu,

Przeprowadzenie dużego kompleksowego projektu (np. relokacja 
fabryki, M&A itp).



RYNEK



Wielkość rynku
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Dynamika wzrostu rynku (dane GB)

Dane: Interim Management Survey 2011, Interim Management Institute (GB)

Obecna pozycja 
polskiego rynku



Czas trwania projektów
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Zainteresowanie stałą pracą
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Źródła zleceń
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Powody zatrudniania IM
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Branże w których realizowano projekty



CENA



Życie IM- to brak stałości

●50% 
czas na projekcie

●50% 
czas poza 
projektem



Od czego zależą stawki IM
● Popyt i podaż

● Stopień trudności projektu

● Poziom odpowiedzialności/zakres projektu (równoważnik 
poziomu zarządzania w organizacji)

● Doświadczenie IM-a

● Czas trwania projektu



Metoda zwyczajowa

● Stawka dzienna IM-a to 1% 
wynagrodzenia rocznego brutto 
pracownika etatowego. 

● Wahania +30% / - 30%

Praktyka rynku IM w Wielkiej Brytanii

ZASADA 

1%



Metoda wartości dodanej

ZASADA 

30%

Najczęściej przyjmuje się wartość 
wytworzoną w ciągu 12 miesięcy od 
zakończenia projektu na podstawie 
zaplanowanych i potwierdzonych przez KPI 
zmian/zadań zrealizowanych przez IM-a

Wynagrodzenie IM-a wynosi 
30% wytworzonej dzięki 
niemu wartości dodanej.



Metoda kosztowa (projekt 4 m-ce)

IM tańszy o 

 30%



Stawki dzienne IM 
wg specjalności (GB)

Dane: Interim Management Survey 2011, Interim Management Institute (GB)



KORZYŚCI



Krótka i sprawna rekrutacja
● Profesjonalny charakter 
wykonawcy

● Partner a nie podmiot w procesie 
rekrutacji

● Ograniczone skutki potencjalnej 
pomyłki rekrutacyjnej



Krótki okres wdrożenia się 
w zadanie/firmę



Minimalizacja ryzyka
● Doświadczenie
● Kontraktowy charakter opisu 
zadania



Zwiększenie 
prawdopodobieństwa 
sukcesu
● Doświadczenie
● Cel na pierwszym miejscu
● Determinacja



Czasowe pozyskanie 
ponadstandardowych 
kompetencji
● Wykorzystanie kompetencji
● Rozwój organizacji
● Partnerstwo i wsparcie na 
dowolnym szczeblu ( w tym CEO)



Obiektywne spojrzenie z 
zewnątrz (wyrażane i 
skutkujące działaniem)



Atrakcyjny stosunek 
wartości do kosztów



Sprawne i bezproblemowe 
zakończenie współpracy



Doświadczenia praktyka
● Brak zrozumienia → brak zaufania

● Brak precyzyjnych potrzeb i oczekiwań

● Brak umiejętności wykorzystania pełni potencjału

● Brak aktywnego partnerstwa

● Określanie celów

● Kontrola realizacji

● Rozliczenie



Jak znaleźć IM-a



12 kroków udanego interim managementu (1-5)



12 kroków udanego interim managementu (6-12)



DZIĘKUJĘ Roman Wendt

http://wendt.pl
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