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SZYBKOŚĆ POZYSKANIA: 

ze względu na specyfikę jego działania i  nie-
zależność - w  odróżnieniu od długotrwałego 
i kosztowego poszukiwania pracownika etato-
wego. 

OGROMNE DOŚWIADCZENIE 
ZAWODOWE, A PRZEDE WSZYSTKIM 
OBIEKTYWIZM: 

interim manager to zazwyczaj ekspert w swo-
jej dziedzinie, który dzięki doświadczeniu jest 
w stanie szybko się wdrożyć i zacząć realizo-
wać powierzone mu zadanie. Przychodząc do 
firmy z zewnątrz i nie będąc zaangażowanym 
w jej wewnętrzne procesy, potrafi spojrzeć na 
sytuację z innej perspektywy.

NISKA PODATNOŚĆ NA 
WPŁYW CZYNNIKÓW 
WEWNĄTRZFIRMOWYCH: 

interim manager jest mniej wrażliwy na kwe-
stie polityki wewnętrznej, a zatem nie stanowi 
zagrożenia dla innych menedżerów i  łatwiej 
realizuje powierzone zadania.

RELATYWNIE NISKI KOSZT NARZĘDZI: 

interim manager działa w ramach własnej fir-
my, więc nie obciąża zlecającego kosztami, 
które w  przypadku pracownika etatowego są 
konieczne do ponoszenia. Dodatkowo interim 
manager najczęściej sam zapewnia sobie po-
trzebne do pracy narzędzia (laptop, telefon, 
samochód), a  zleceniodawca płaci tylko za 
efektywnie wykorzystywany czas pracy, nie 
zaś np. za przerwę urlopową. 

KORZYŚCI 
PRZEMAWIAJĄCE 
ZA WYBOREM 
INTERIM MANAGERA



UMIEJĘTNOŚĆ RADZENIA SOBIE ZE 
STRESEM: opanowanie tej umiejętności jest 
wymagane od pracownika na każdym stano-
wisku i wynika z konieczności zmierzenia się 
z  nieprzewidywalnymi zjawiskami występują-
cymi podczas wykonywania obowiązków. In-
terim manager ma do czynienia z czynnikami, 
które w  większości są nieprzewidywalne już 
podczas podejmowania przez niego zobowią-
zania co do realizacji konkretnego projektu 
(poza standardowymi ryzkami biznesowymi 
dochodzą dodatkowe zagrożenia związane 
z  samym projektem, np. organizacja i  jej na-
stawienie do projektu, motywacje i  potrzeby 
interesariuszy itp.).

ADAPTACJA DO NOWEGO ŚRODOWI-
SKA: konieczność szybkiej adaptacji do no-
wego środowiska firmowego wynika z same-
go charakteru projektu interimowego, gdyż 
czas jego trwania wymusza szybkie wejście 
w  organizację i  osiągniecie pełnej zdolności 
do wydajnej pracy w zaledwie kilka tygodni. 
Dla porównania, w przypadku menedżera eta-
towego czas ten jest liczony w miesiącach. 

WYGODNA DLA FIRMY FORMA WSPÓŁ-
PRACY: interim manager pracuje jak pra-
cownik danej firmy, np. w  roli project mana-
gera, niemniej podstawą płatności są faktury 
VAT. Zawierana jest umowa o współpracy lub 
w specyficznych warunkach, kie-
dy interim ma mieć dostęp 
do poufnych informacji orga-
nizacji - kontrakt menedżerski. 

O CZYM WARTO WIEDZIEĆ, 
GDY DECYDUJEMY SIĘ NA 
WSPÓŁPRACĘ Z INTERIM 
MANAGEREM:

NA CO MOŻNA LICZYĆ PRZY WSPÓŁPRACY 
Z INTERIM MANAGEREM?

PODEJŚCIE PROJEKTOWE: warsztat in-
terim managera jest równie istotny jak jego 
wiedza i doświadczenie. Podejście projektowe 
gwarantuje przewidywalny i możliwy do kon-
trolowania przebieg całego projektu, do które-
go interim manager został wynajęty. 

SAMODYSCYPLINA: cecha ta jest niezbęd-
na dla prawidłowego funkcjonowania w środo-
wisku, w którym to interim manager jest odpo-
wiedzialny za motywowanie i kontrolowanie. 
Bez samodyscypliny nie byłoby możliwe do-
starczenie oczekiwanego efektu na czas. 

WIEDZA I  DOŚWIADCZENIE: współpra-
cując z  interim managerem możemy mieć 
pewność, że potrafi on sobie radzić z danym, 
specyficznym zadaniem, ponieważ dysponuje 
nabytymi przez lata wiedzą i doświadczeniem. 
Sama formuła interim managementu zawie-
ra w sobie mechanizm, który daje komuś, 
kto się nią zajmuje, przewagę - jest to liczba 
i różnorodność zrealizowanych projektów. Do-
świadczenie nabywa się poprzez stykanie się 
z  problemami i  uczestniczenie w  ich rozwią-
zywaniu. Wiedza i  doświadczenie pozwalają 
interim managerowi skutecznie dobierać naj-
lepsze praktyki do konkretnych potrzeb, jak 
również radzić sobie z zagrożeniami stojącymi 
na drodze do ich wdrożenia. 
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ROLA INTERIM MANAGERA

Interim manager to równorzędny partner menedżera zatrudnionego w  firmie, 
a podział ról jest zwykle racjonalny z punktu widzenia efektywności działania, 
przy zachowaniu sprawności operacyjnej:

Interim manager pełni umowną rolę menedżera projektu
menedżer liniowy pełni nadal rolę menedżera operacyjnego

Trzy istotne elementy przemawiające za współpracą z interim managerem:

Czasowość roli pełnionej przez interima
Posiadane przez niego doświadczenie, wiedza i dojrzałość
Relatywnie niski koszt dla zatrudniającego

INTERIM MANAGER 
TO NIE KONSULTANT! 

Różnica pomiędzy interim managerem a konsultantem jest zasadnicza 
z punktu widzenia korzyści uzyskiwanych przez zatrudniającego. 

INTERIM MANAGER:
Przygotowuje projekt
Jest odpowiedzialny za wdrożenie przygotowanej propozycji
Ponosi pełną odpowiedzialność za realizację założeń budżetowych
Jest jednym z kluczowych menedżerów w firmie lub oddziale
Wspiera oraz kształci zatrudnionych w firmie pracowników
Jego działania są pozbawione schematyzmu - tak częstego w przypadku 
projektów prowadzonych przez wyspecjalizowane firmy doradcze

Ważne: interim manager jest odpowiedzialny za wyniki przede wszystkim przed 
zarządem firmy-kontrahenta, a nie przed firmą konsultingową, poprzez którą 
obsługuje klienta w przypadku pełnienia funkcji konsultanta. 

Poza tym, interim manager, dzięki formule czasowości swojej 
funkcji i tym samym niezwiązywania się z firmą na stałe, jest 
z definicji apolityczny. Pozwala mu to na komunikowanie 
twardych faktów bez obawy o pozycję w firmie. 



INTERIM MANAGER ZATRUDNIENIE MENEDŻERA NA ETACIE

KOSZTY ZATRUDNIENIA I PODATKI

Wszystkie po stronie menedżera Wszystkie po stronie pracodawcy

KOSZTY UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Wszystkie po stronie menedżera Wszystkie po stronie pracodawcy

GWARANCJA OSIĄGNIĘCIA CELU

Poprzez wynagrodzenie Bez gwarancji

GWARANCJA JAKOŚCI PRACY

Poprzez osiągnięcie celu Bez gwarancji

MOŻLIWOŚĆ ZMIANY MENEDŻERA

Według uzgodnień obu stron Bez gwarancji

DLACZEGO TO SIĘ OPŁACA? 

WSPÓŁPRACA 
Z INTERIM 
MANAGEREM - 
ASPEKTY FORMALNE

W  przypadku pracownika etatowego okres wypowiedzenia wynosi  
3 miesiące, w trakcie którego pracownik często nie jest już zaangażo-
wany w wykonywaną pracę lub zaczyna przebywać na zwolnieniach 
lekarskich

Zwykle jest 20 proc. prawdopodobieństwa, że firma pomyliła się 
w  ocenie zatrudnianego menedżera etatowego. Ponosi tutaj m.in. 
koszt utraconych korzyści z tytułu niezrealizowania zadania w termi-
nie, które mógł zrealizować właściwie dobrany menedżer

W przypadku interim managera nie ma potrzeby, by firma przeznacza-
ła środki na kilkumiesięczne wdrożenie, pakiet socjalny, koszty ZUS 
oraz koszty związane z potencjalnym okresem wypowiedzenia

Interim manager przekazuje wiedzę i doświadczenie zespołowi  firmy, 
nie zachowując ich dla siebie. Z  jego know-how zaczyna później  
korzystać firma, długo po tym, gdy zakończy się współpraca


