




• Wyjaśniamy kontrowersyjną “tajność” IM

• Czy wiesz co/kto to jest interim manager? Z czym to się kojarzy? 
Czym różni od “klasycznego” menadżera na etacie 

• Praktyczne doświadczenia we współpracy interim managerem 
- panel dyskusyjny

• Jak wykorzystać IM i wyprzedzić konkurencję



Najważniejsze trendy
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COVID …. I co po covidzie?

• Zmienia się świat (np. łańcuchy 
dostaw)

• Zmieniają się lokalne regulacje 
prawne i podatkowe



Wyzwania rynku pracy

+ 44 782 (+19,4%) w porównaniu z marcem 2020
+ 42 142 (+18%) w porównaniu z lutym 2021

276 769
liczba ogłoszeń o pracę

+20 %  



Nowe trendy 
na rynku pracy 

Praca zdalna
Wprowadzenie nowych technologii do pracy, wzrost znaczenia kompetencji cyfrowych
Mniejsza dostępność pracowników (trendy demograficzne)
Rosnące koszty pracy
Zwiększenie znaczenia bezpieczeństwa w pracy
Rosnące nakłady na rozwój pracowników i ich utrzymanie 
Wzrost znaczenia programów poza benefitowych (CSR, well being, różnorodność, EB)
Wzrost ilości prac projektowych, freelancerskich
Wojna o talenty i nie tylko
Wzrost zapotrzebowania na umiejętności społeczne (komunikacja, empatia, uczenie się, elastyczność, 
kreatywność)
Zmniejszenie zapotrzebowania na proste umiejętności manualne/fizyczne
Umiejętność przekwalifikowania siebie i innych



Potrzebujemy działań tu i teraz! 
Potrzebujemy skutecznych rozwiązań!

Potrzebujemy zaufania i pewności sukcesu!



Interim management

DORADZTWO WDROŻENIE EFEKT TRANSFER 
WIEDZY

PRACA

NA CZAS

+ + +

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.

DEFINICJA



Praca interim managera Praca managera etatowego

• Zdefiniowany czas trwania projektu
• Zdefiniowany i mierzalny efekt biznesowy
• Działania mające na celu wytworzenie i 

utrwalenie efektu
• Bieżąca modyfikacja procesów Regularne 

raportowanie działań
• Odpowiedzialność za transfer wiedzy
• Ograniczony wpływ i kontrola pracowników

• Niezdefiniowany czas trwania pracy
• Brak produktu biznesowego i rozliczania za 

efekty pracy 
• Ciągłość zadań (praca na stanowisku)
• Bardzo dokładnie zdefiniowana struktura z 

obszarami odpowiedzialności do zarządzania 
projektem. Zazwyczaj dokumentowanie działań 
i raportowanie na żądanie, lub raportowanie 
systemowe

• Odpowiedzialność po stronie organizacji
• Duży wpływ, duża kontrola



Kto najczęściej zostaje 
interim managerem?

• osoby z doświadczeniem
• osoby, które odnosiły sukcesy zawodowe
• osoby niezależne
• osoby nastawione na cel i sukces
• ambitne
• nastawione na ciągłe uczenie się
• chętne do zmiany
• chętne do dzielenia się wiedzą
• niezależne



Najczęstsze sytuacje współpracy 
z interim managerem

• sytuacje kryzysowe
• restrukturyzacja przedsiębiorstwa
• transformacje organizacji
• nowe perspektywy rozwoju firmy
• zbudowanie profesjonalnego zespołu do realizacji konkretnego projektu
• zastąpienia nieobecnego managera lub na czas długotrwałej rekrutacji
• wsparcie (shadow management) wewnętrznego managera dodatkową wiedzą         
i doświadczeniem



Najczęściej spotykany poziom 
zaawansowania kluczowych 

procesów biznesowych 
Matryca oceny poziomu kluczowych procesów biznesowych

PRODUKT produkt jakość terminowość wydajność efektywność produktywność

OBSŁUGA KLIENTA dostępność dla 
klienta

kontakt z 
klientem umowa obsługa postępu 

zlecenia
obsługa 
reklamacji

obsługa 
posprzedażowa

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



Od czego zależy sukces?
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Przyczyny trudności we współpracy 
z perspektywy właściciela 

Wyniki ankiety SIM wśród właścicieli firm i prezesów z lutego 2020



• Pozyskanie w krótkim czasie biznesowej wiedzy, doświadczeń i ekspertyzy – możliwość 
współpracy z najlepszymi managerami posiadającymi wieloletnie doświadczenie w wielu 
projektach z wielu branż

• Znaczna oszczędność czasu i pieniędzy niezbędnych do wdrożenia nowego pracownika
• Transfer wiedzy, nowych efektywnych metod pracy, narzędzi trwale wzbogacających zasoby firmy
• Pozyskanie managera o optymalnych kwalifikacjach wyłącznie na czas niezbędny do zrealizowania 

konkretnego zadania – rozwiązania konkretnego problemu
• Możliwość powiązania wynagrodzenia ze skuteczną realizacją powierzonego projektu
• Różnorodność - zróżnicowane doświadczenia  eksperckie, zarządcze i życiowe (różne organizacje, 

projekty i sytuacje)
• Gwarancja realizacji ustalonego celu w uzgodnionym czasie (istotna oszczędność czasu i pieniędzy)

Korzyści ze współpracy 
z interim managerem 



Jak wygląda rynek IM w Polsce?
Główne powody zatrudniania IM

Raport: Interim management w Polsce, SIM 2021



Długość projektów IM

2%

2%

15%

23%

57%

Powyżej 24 miesiące

18-24 miesiące

12-18 miesięcy

6-12 miesięcy

Do 6 miesięcy

2020



Jak wygląda rynek IM w Polsce?



Realny koszt managera na etacie 

Już dziś stawka dzienna 
menadżera na etacie 
jest porównywalna z IM



Jak znaleźć i wybrać odpowiedniego IM?

Źródła poszukiwań IM:
• Ogłoszenia
• Polecenia
• Rekruterzy
• Media społecznościowe 
• Profesjonalni SP
• Stowarzyszenia np. SIM

Na co zwrócić uwagę przy współpracy z SP:
• Baza interimów
• Gwarancje
• Referencje
• Shadow manager
• Nadzór i pomoc
• Minimalizacja ryzyka 



Realizacja projektu interimowego
– katalog praktycznych wskazówek i sugestii 



Od czego zależy sukces projektu IM? 

• Wiedzieć czego chcę

• Przeczytać metodykę SIM

• Znaleźć dobrego service providera



A jak my to robimy?
W oparciu o metodyki, doświadczenie, 

sprawdzonych ludzi



Wyzwania z punktu widzenia prezesa

Wyzwanie Rozwiązanie Narzędzie

Odstawanie oferty od 
realiów Oferta na efekt Arkusz Analizy Korzyści i 

Kosztów

Zaufanie Service Provider Gwarancja „money back”

Budżet Plan finansowy Finansowanie z zysków

Pozycja właściciela Bez zmian



Wyzwania wdrożenia projektu IM
Wyzwanie Rozwiązanie Narzędzie

Poprawna diagnoza i 
recepta

Podział pracy; senior interim, 
konsylium

Raport z analizy
Rekomendacje + 
koncepcje
Plan 

Operacjonalizacja
Aplikacja wymuszająca 
oczekiwane mikro-zachowania 
na bazie istniejących w firmie 
narzędzi

Aplikacja

Determinacja i tempo 
zmian

Wsparcie prac na miejscu
Monitorowanie postępów
Finansowanie z zysków

Arkusz Analizy 
Korzyści i Kosztów



Metodyka Stowarzyszenia 
Interim Managers

Metodyka IM została opracowana przez Stowarzyszenie Interim Managers i stanowi odzwierciedlenie praktyk 
realizacji projektów interim management członków Stowarzyszenia. Została przygotowana jako zbiór 
najlepszych praktyk do upowszechnienia i stosowania przez managerów wchodzących na ścieżkę interim 
managementu. Kształt metodyki IM był konsultowany i weryfikowany z partnerami projektu: przede wszystkim z 
partnerem ponadnarodowym – Institute of Interim Management (IIM) z Wielkiej Brytanii.

Metodyka może stanowić także ramy postępowania dla firm, które chciałyby maksymalnie wykorzystać 
współpracę z Interim Managerem i uzyskać z niej jak najwięcej korzyści - nie tylko w postaci realizacji celu 
biznesowego, dla którego zatrudniany jest Interim Manager, ale również długotrwałego wzmocnienia swojej 
organizacji firmowej. Metodyka IM jest przykładową formułą, która zawiera kluczowe elementy niezbędne dla 
realizacji projektu i jednocześnie zachowuje prostą i zwartą budowę. Dzięki temu możliwe jest jej rozbudowywanie 
o elementy wynikające z wymogów klienta, potrzebne do realizacji projektu interim management w danej formule. 
Wraz z rozbudowywaniem bazy swoich doświadczeń Interim Manager może modyfikować i indywidualizować 
narzędzia, w efekcie tworząc własną metodykę pracy.



Arkusz bazowy - tzw. „miękkie projekty”



Arkusz bazowy - zadania bieżące



JAK | Metodyka 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



KOSZTY
ZARZĄDZANIA

ZYSK

KOSZTY 
OGÓLNE

NAKŁADY

ZASOBY/                  
AKTYWA

KOSZTY
Struktura, główne pozycje, 

przypisanie do aktywności, 

produktów, klientów

MATRYCA MARŻY

ILE SĄ W STA-
NIE ZAPŁACIĆ

CO KUPUJĄ

DLACZEGO 
KUPUJĄ U NAS

NA CZYM ZARABIAMY

MODEL I FINANSE
Wartość dodana

Dlaczego tyle?
[Wartość postrzegana 
przez klienta]

Cena aktywów

Poziom obciążenia 
aktywów

Nakłady 
oczekiwane

Cena materiałów i energii

Norma materiałów i 
energii

Norma pracy

Koszty zarządu

Nieefektywności
Matryca klient-w

artość-koszty

Model i finanse



PROCES
SPRZEDAŻY

CRM

KANAŁY
DOTARCIA

SPRZEDAŻ

PROFILE 
KLIENTÓW

LISTA POTEN-
CJALNYCH 

KLIENTÓW

KLIENCI

Klienci



RYZYKO 
ZAPŁATY

ŚCIĄGALNOŚĆ 
NALEŻNOŚCI

TERMIN ZAPŁATYZAPŁATATERMINOWOŚĆ

KOSZTY 
DOSTAWY

OTIF

ZUŻYCIE
SKŁADNIKÓW

EFEKTYWNOŚĆREALIZACJA

DOSTARCZENIE

PEWNOŚĆ
REALIZACJI

RÓWNOMIERNE 
OBCIĄŻENIE 

ZASOBÓW

ZAMÓWIENIE

ZAMÓWIENIE

% WYKORZYSTANIA 
ZASOBÓW

Zamówienie



Etapy realizacji

APLIKACJA

ANALIZA+ 
DIAGNOZA+ 

REKOMENDACJE
PLAN REALIZACJA

MONITORING+ 
WSPARCIE+ 

KORYGOWANIE
ROZLICZENIE

SYSTEM ZARZĄDZANIA



Zapewnienie trwałości 
rezultatów projektu 

• Przygotowuje i wprowadza osobę, która przejmie obowiązki IM

• Opisuje katalogi dobrych praktyk i procedur

• Szkoli pracowników – głównie w formie training on the job

• Prowadzi sesje rozwojowe

• Pracuje z managerami w formule Shadowingu czyli IM w roli shadow managera




