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Dlaczego warto przeczytać
ten raport ?

  Badanie rynku Interim Manage-
ment to unikalna inicjatywa mająca 
na celu przybliżenie obrazu usług 
zarządzania czasowego na polskim 
rynku, co może m.in. pomóc bardziej 
świadomie podejmować decyzje do-
tyczące wykorzystania tego rozwiąza-
nia w konkretnych projektach. W tym 
roku, już po raz drugi, nasze badanie 
miało szerszy międzynarodowy cha-
rakter i prowadzone było w ramach 
Badania Europejskiego Rynku Inte-
rim Management dzięki współpracy 
z INIMA- International Network of 
Interim Management Associations. 
Dołączenie do międzynarodowej ini-
cjatywy badawczej to kolejny krok w 
rozwoju naszej organizacji tworzonej 
przez biznesowych pasjonatów zaan-
gażowanych w rozwój nowoczesnych 
narzędzi zarządzania firmą. 

Stowarzyszenie Interim Managers 
(SIM) działa aktywnie na rodzimym 
rynku od ponad 12 lat. Od początku 
istnienia jego misją było upowszech-

nianie idei Interim Management, edu-
kacja rynku w zakresie nowoczesnych 
narzędzi biznesowych oraz standary-
zacja rynku usług zarządzania czaso-
wego. Wypracowaliśmy  unikalną w 
skali międzynarodowej metodykę i 
zestaw narzędzi Interim Management, 
które wspierają realizację projektów. 
Wdrożyliśmy szkolenia a także certy-
fikację, która służy zarówno Interim 
Managerom jak i przedsiębiorcom. 
Jest bowiem potwierdzeniem wyso-
kich kompetencji managera i stano-
wi swoistą gwarancję wysokiej jako-
ści dostarczanych przez niego usług. 
Szkolenia to także wymiana doświad-
czeń, wiedzy, dzielenie się dobrymi 
praktykami, liczne case studies ze zre-
alizowanych projektów i szeroki ne-
tworking, będący jakże istotną bazą 
do budowania relacji biznesowych w 
Interim Managemencie.

W obecnej bardzo złożonej sytuacji 
geopolitycznej i gospodarczej, nazna-
czonej wojną i pandemią, elastyczne 
rozwiązania w obszarze zarządzania 
firmami mogą nabierać nowego zna-
czenia. Promowana przez nas idea In-
terim Management, której zasadniczą 
cechą jest zarządzanie zmianą, wpi-
suje się w potrzeby współczesnego 
niezwykle dynamicznego środowiska 
biznesowego. 

Kiedy zaczynaliśmy naszą dzia-
łalność, głównymi odbiorcami roz-
wiązania Interim Management były 
duże organizacje, które wywodząc się 
w większości z międzynarodowego 
środowiska korporacji, miały wysoką 

świadomość istnienia i użyteczności 
takich narzędzi jak zarządzanie cza-
sowe. W ciągu 12 lat intensywnej ak-
tywności dotarliśmy z naszym przeka-
zem do wielu różnych środowisk: do  
sektorów MŚP i publicznego, do śro-
dowisk naukowych i społecznych a 
także do innowacyjnych start-upów. 
Coraz więcej z nich sięga po innowa-
cyjne  rozwiązania zarządcze. Na szcze-
gólną uwagę zasługuje fakt, że Inte-
rim Management budzi coraz większe 
zainteresowanie firm rodzinnych  
i właścicielskich. Firmy te coraz czę-
ściej sięgają po nowoczesne metody 
optymalizacji procesów zarządczych, 
które na pewnym etapie życia firmy 
są konieczne nie tylko do dalszego 
rozwoju, ale czasem wręcz do prze-
trwania na zmiennym i  konkurencyj-
nym rynku. W tym kontekście nie dzi-
wi wskazany w tym raporcie wzrost aż 
o 30% rdr wykorzystania Interim Ma-
nagementu w przypadku brakujących 
kompetencji czy dwukrotny wzrost 
projektów związanych z potrzebą 
szybkiego wzmocnienia obecnego 
zespołu.  Zapraszam do zapoznania 
się z pozostałymi wynikami naszego 
badania. Liczę, że raport dostarczy 
Państwu cennej wiedzy i inspiracji w 
codziennej pracy.

Życzę miłej lektury

Monika Buchajska-Wróbel
Prezes Zarządu SIM
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Co to jest 
Interim Management?

O Stowarzyszeniu 
Interim Managers

Interim Management to czaso-
we, zdefiniowane co do celu i zakre-
su działanie wewnątrz organizacji, 
realizowane przez osobę fizyczną 
(Interim Managera), nakierowane na 

osiągnięcie konkretnych, ustalonych 
rezultatów biznesowych oraz oparte 
na współpracy i partycypacji w ry-
zyku i zysku - w odniesieniu do za-
mierzonego efektu. Najważniejszym 

aspektem pracy Interim Managera 
jest podniesienie wartości organi-
zacji w danym obszarze i realizacja 
konkretnego celu.

Stowarzyszenie Interim Mana-
gers powstało w 2009 r. z inicjatywy 
osób, które na co dzień wdrażają w 
życie ideę Interim Managementu. 
SIM prowadzi działalność publiczną 
na rzecz promowania idei Interim 
Management. Swoją misję realizuje 
poprzez tworzenie standardów ryn-
ku Interim Management, działanie 
na rzecz podnoszenia kwalifikacji 
kadr menedżerskich, dbałość o wy-
soką jakość działań oraz stosowane 
na co dzień wysokie normy etycz-
ne. Wspiera rozwój profesjonalnych 
kontaktów między środowiskiem 
Interim Managerów a decydentami 
i szerokim audytorium w sferach biz-
nesowej, społecznej i naukowej. 

Działając na rzecz promocji idei 
IM oraz edukacji rynku Stowarzysze-
nie podejmuje szereg różnorodnych 
inicjatyw o charakterze zarówno lo-
kalnym, jak i ogólnopolskim, a tak-
że międzynarodowym. W bogatym 
dorobku istniejącej już 13 lat orga-
nizacji znajdują się m.in. 24 konfe-
rencje SIM organizowane w całym 
kraju, w tym 11 wydarzeń w ramach 
projektu unijnego. Daje to w sumie 
ponad 180 godzin prelekcji oraz ok. 
2400 uczestników, z których 50% to 
decydenci w swoich organizacjach. 

Członkowie SIM przeprowadzili do 
dzisiaj ponad 650 godzin szkoleń  i 
warsztatów promujących metodykę i 
narzędzia IM, zorganizowali setki in-
dywidualnych spotkań edukacyjno-
-informacyjnych z przedstawicielami 
biznesu. 

Organizowana co roku Między-
narodowa Konferencja Interim Ma-
nagement jest unikalnym w skali w 
kraju wydarzeniem poświęconym 
tematyce zarządzania czasowego. 
Konferencja Interim Management 
to okazja do spotkania i meryto-
rycznych rozmów całego środowi-
ska: przedsiębiorców, naukowców i 
ekspertów rynku gospodarczego a 
także sympatyków idei oraz samych 
Interim Managerów. Każdorazowo 
dyskusje, debaty i prelekcje kon-
centrują się na najbardziej aktual-
nych zagadnieniach biznesowych. 
Dotychczas tematyka konferencji 
koncentrowała się wokół takich za-
gadnień jak przemiany rynkowe, 
przekształcenia prawne i własnościo-
we, reorganizacje i restrukturyzacje, 
specyfika funkcjonowania polskich 
firm, w tym także firm rodzinnych i 
start-upów. 

W 2019 roku do oferty konferen-
cji dołączyła propozycja spotkań w 

ramach inicjatywy „Razem dla Róż-
norodności w Biznesie”. Promująca 
różnorodność aktywność, wpisuje 
się w ideę Interim Management, 
która zawiera w sobie pierwiastek 
integrujący pokolenia, kobiety i 
mężczyzn a także różne kultury i 
społeczności. Potrzeba organizacji 
kolejnych wydarzeń z pewnością 
świadczy o rosnącym zapotrzebowa-
niu na wiedzę i wymianę doświad-
czeń w zakresie stosowania no-
woczesnych narzędzi zarządczych. 
Wymusza to dynamicznie zmienia-
jące się środowisko biznesowe trze-
ciej dekady XXI wieku. 

W 2021 roku, po dwóch latach 
intensywnych prac przygotowaw-
czych prowadzonych przez grupę 
Członków SIM, „Realizacja projek-
tów Interim Management” została 
włączona do Zintegrowanego Sys-
temu Kwalifikacji jako kwalifikacja 
rynkowa. Tym samym SIM zyskał 
uprawnienia do nadawania kwalifi-
kacji oraz do ewaluacji zewnętrznej. 
Biorąc pod uwagę fakt, że krajowy 
system jest częścią systemu unijne-
go, oznacza to, że nasze certyfikaty 
potwierdzające kompetencje i kwa-
lifikacje Interim Managerów uzna-
wane są w całej EU.
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Inwenta Interim Partners -
nowa jakość usług na rynku  

interim management

 Kiedy przed 16 laty w naszej 
firmie doradztwa personalnego  
Inwenta podejmowałyśmy się re-
alizacji pierwszych projektów inte-
rimowych, było to rozwiązanie na 
polskim rynku bardzo mało znane i 
korzystały z niego raczej tylko duże 
międzynarodowe korporacje. Jed-
nak w ciągu ostatnich dwóch dekad, 
wraz z rozwojem gospodarki opartej 
na wiedzy, kreatywności i innowacji, 
rosło i systematycznie rośnie zapo-
trzebowanie na wysokie kompeten-
cje zarządcze. Wraz ze zmianami 
zachodzącymi na rynku, od firm wy-
maga się coraz więcej profesjonali-
zmu i zwinności w działaniu. Nie bu-
dzi zatem zdziwienia systematyczny 
wzrost zainteresowania ofertą Inte-
rim Management, której najważniej-
szymi elementami są kompetencje 
managerów realizujących projek-
ty oraz ich elastyczność i szybkość 
działania. Co warte podkreślenia, 
po to rozwiązanie sięgają dziś już nie 
tylko duże międzynarodowe korpo-
racje, ale także nasze rodzime firmy, 
w tym te z sektora MSP, rodzinne i 
właścicielskie.  Trzeba  przyznać, że 
to bardzo pozytywny trend, bo dzię-
ki współpracy z Interim Managerami 
polskie firmy stają się bardziej wy-
dajne i konkurencyjne. Zdecydowa-
nie lepiej radzą sobie także z kryzy-
sami. 

Pewien niedosyt pozostawia 

płytki na razie w Polsce rynek servi-
ce providerów. W porównaniu z 
mocno rozwiniętymi rynkami Francji, 
Wielkiej Brytanii czy Niemiec, gdzie 
funkcjonuje po kilkaset firm provi-
derskich, my nad Wisłą jesteśmy 
nadal w fazie początkowej, a licz-
bę SP możemy liczyć co najwyżej w 
dziesiątkach. Poza tym brakuje nam 
specjalizacji, skonkretyzowania ofer-
ty pod potrzeby rynku. Większość 
firm oferujących usługi zarządzania 
czasowego to firmy rekrutacyjne 
lub executive search, czyli takie, do 
których projekty interimowe trafiają 
czasem zupełnie przypadkowo. 

Tymczasem Interim Management 
wymaga ekspertyzy w obszarze, 
specjalizacji w ofercie i precyzyjne-
go działania. Dlatego na szczególną 
uwagę zasługuje oferta przygoto-
wana przez Inwenta Interim Partners 
(IIP).  IIP to pierwsza rodzima w pełni 
wyspecjalizowana jednostka, przy-
gotowana do realizacji projektów IM 
w formule oddelegowania. Formuła 
ta dominuje na rynkach rozwinię-
tych gospodarczo i – mam nadzieję 
– także w Polsce zacznie być coraz 
bardziej popularna. Jest to bowiem 
optymalna metoda wsparcia sku-
tecznej realizacji projektu interimo-
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wego. Przygotowany merytorycznie 
service provider gwarantuje bezpie-
czeństwo obu Stronom kontraktu: 
dobiera Interim Managera o odpo-
wiednich kompetencjach meryto-
rycznych i osobowych do wykona-
nia zaplanowanych zadań u klienta, 
wprowadza go w projekt, monitoru-
je realizację zadań, służy pomocą w 
razie problemów, wspiera minimali-
zowanie ryzyk a także dba o utrwala-
nie rezultatów projektu. Profesjonal-
ny SP to także gwarant finansowego 
bezpieczeństwa realizacji projektów 
dla Interim Managerów. 

Inwenta funkcjonuje na rynku 
usług Interim Management od 2005 
roku. Przez te lata zrealizowaliśmy 
ponad 300 projektów, aktywnie 
wspieraliśmy przedsiębiorców i Inte-
rim Managerów w realizacji zleceń, 
współuczestniczyliśmy w tworze-
niu narzędzi Interim Management,  
braliśmy udział w edukacji i profe-
sjonalizacji rynku. Zbierane przez 
lata doświadczenia utwierdzają nas 
w przekonaniu, że do największych 
wartości w realizacji tego bizne-
su należą kompetencje, zaufanie  
i efekt. 

Wykorzystując nasze doświad-
czenia, a także liczne aktywności na 
rzecz rozwoju idei Interim Manage-
ment i wspierania firm, w 2021 roku 
powołaliśmy do życia wyspecjali-
zowany oddział - Inwenta Interim 
Partners. Skupia się on wyłącznie 
na doborze Interimów do projek-
tów czasowych i oddelegowaniu.   
Ten rodzaj współpracy z Interim 
Managerem sprawdza się w każ-
dej branży i w każdym obszarze. 
Oddelegowujemy managerów do 
wsparcia działów produkcji, finan-
sów, inwestycji, kontroli jakości, 
supply chain, sprzedaży, HR, mar-

ketingu, rozwoju nowych rynków, 
w tym zagranicznych, nowych tech-
nologii, prowadzenia wielowątko-
wych projektów wewnątrz firm, mer-
ge&aquisition, integracji systemów 
i kultur organizacyjnych oraz wielu 
innych. Odpowiadamy na bardzo 
różne, czasem zaskakujące potrzeby 
biznesowe naszych klientów.

Jeśli spojrzymy szerzej na ry-
nek pracy to zobaczymy, że Interim 
Management pozwala wykorzystać 
ogromny potencjał managerów 
50+. Bez adekwatnych narzędzi to 
atrakcyjne biznesowo pokolenie po-
woli wycofywane jest z rynku pracy a 
wraz  z nim odchodzą z biznesu  wy-
sokie kompetencje, które – odpo-
wiednio zagospodarowane - mogą 
znacząco wzmocnić realizację wy-
magających zadań, z jakimi w dobie 
rewolucji 4.0 mierzą się  młodsze 
pokolenia managerów. Interim ma-
nagement dobitnie pokazuje jak to 
pokolenie dojrzałych managerów 
może nie tylko nadal funkcjonować 
zawodowo, ale także rozwijać swo-
ją karierę. Interim Management to 
także bardzo praktyczna odpowiedź 
na wyzwania demograficzne związa-
ne ze starzeniem się społeczeństwa  
i zbyt wczesną dezaktywizacją zawo-
dową w Polsce. 

Inwenta Interim Partners oferuje 
szerokie i różnorodne wsparcie w 
przygotowaniu Interim Managera 
do pracy. Wspólnie  ze Stowarzysze-
niem Interim Managers organizuje-
my praktyczne warsztaty pn.„Wpro-
wadzenie do Interim Management”. 
W ich trakcie prezentujemy metody-
kę realizacji projektów Interim Ma-
nagement wraz z zestawem narzędzi 
wspierających skuteczne wykonywa-
nie zadań. Pokazujemy dobre prak-
tyki i case studies ze zrealizowanych 

projektów. Ważnym elementem 
tych szkoleń jest networking, który 
odgrywa dużą rolę w budowaniu 
tożsamości zawodowej Interim Ma-
nagerów.

Jesteśmy także zaangażowani 
w realizację szkoleń przygotowują-
cych do certyfikacji, które stanowią 
podstawę procesu certyfikacji pro-
wadzonego przez Stowarzyszenie. 
Certyfikacja to ważny element pro-
fesjonalizacji działalności Interim 
Managera, zwłaszcza w przypad-
ku osób rozpoczynających karierę 
w formule Interim Management. 
Wspiera bowiem budowanie marki 
osobistej istotnej dla osób pracują-
cych projektowo.

Inwenta Interim Partners dys-
ponuje bogatą bazą Interim Mana-
gerów, współpracując z najwyższej 
klasy ekspertami w swoich specjali-
zacjach. Daje to gwarancję wysokiej 
jakości oferowanych usług. Rozwią-
zujemy realne problemy biznesowe 
i bierzemy odpowiedzialność za wy-
pracowane rozwiązania.

Patrząc na perspektywy rozwoju 
rynku usług Interim Management, 
można z optymizmem patrzeć w 
przyszłość. W zmieniającym się oto-
czeniu VUCA projekty zarządzania 
czasowego trafiają w sedno potrzeb: 
są zwinne, dopasowane do czasu ich 
występowania i dobrane dokładnie 
pod brakujące kompetencje. A tego 
właśnie oczekuje dzisiejszy biznes w 
sytuacjach zarządzania zmianą.

Beata Bukowska

Partner Inwenta
Współzałożycielka  

Stowarzyszenia  Interim Managers
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Rynek Interim Management
w roku 2021/2022

Gdybym  jednym słowem miał scharakteryzować wyniki badania zawarte w niniejszym raporcie, 
to brzmiałoby ono “stabilność” i “status quo”. Pomimo kryzysu covid-owego, zmieniających się 
struktur biznesowych i gospodarczych, zawirowań w łańcuchach dostaw - Interim Managerowie 

realizują swoje projekty w sposób podobny do lat poprzednich.

W tym roku badanie zostało prze-
prowadzone wspólnie z międzynaro-
dową organizacją INIMA, co w sposób 
naturalny zestawiło stawki uzyskiwane 
przez rodzimych Interim Manage-
rów z ich kolegami zza zachodnich  
i południowych granic. Porównanie 
nie wygląda imponująco. Z jednej 
strony pokazuje potencjał jaki stoi 
przed naszym rynkiem, ale z dru-
giej uświadamia, że sama z siebie ta  
sytuacja się nie zmieni. 

Pozytywnym sygnałem jest to, że 
popyt istnieje, jest stabilny, a więk-
szość Interim Managerów biorących 
udział w badaniu funkcjonuje w tej 
formule powyżej 4 lat - co oznacza, 
że nie jest to zajęcie “zastępcze”.   
Mając stabilny obraz rynku i zacho-
dzących na nim zjawisk każdy IM 
może zbudować odpowiednią dla 
siebie ścieżkę i strategię. To tyle, je-
żeli chodzi o okazje. Teraz pozostaje 
je wykorzystać.

SIM od dłuższego czasu promuje 
Metodykę IM, która jest odpowie-
dzią na pytanie “Jak odnaleźć się na 
polskim rynku i skutecznie zdobywać  
i realizować projekty Interim Ma-
nagement”. Zainteresowaniem też  
cieszą się kursy programu certyfikacji 
SIM, które w głównej mierze dotykają  
najlepszych praktyk realizacji projek-
tów wypracowanych przez członków 
SIM przez ostatnie lata.

Zapraszam do zapoznania się  
z raportem i przestudiowania go,  
bo dostarcza nieocenione  
i sprawdzone informacje o rynku.  
Pozwala zarówno doświadczonym 
Interim Managerom, jak i tym roz-
ważającym taką ścieżkę kariery, spoj-
rzeć szerzej i wybrać skuteczniejsze  
kierunki działania.

Roman Wendt

Współzałożyciel Stowarzyszenia 
Interim Managers 

SIM Certyfikowany Interim 
Manager®
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Interim Managerowie 
w Polsce

Ostatnie prawie dwa lata to kry-
zys wywołany pandemią, ale to także 
przyspieszona lekcja nowych techno-
logii. Ta przyspieszona cyfryzacja, a 
także nowe sposoby pracy (zdalna, 
hybrydowa), wymagają w dłuższej 

perspektywie wielu zmian w organi-
zacji przedsiębiorstw, w modyfikacji 
sposobów zarządzania. To można 
postrzegać w kategoriach szansy dla 
Interim Managerów, którzy w krótkim 
czasie są gotowi dostarczyć wysokie 

kompetencje, unikalne kwalifikacje, 
ekspertyzę i doświadczenie, tak bar-
dzo potrzebne w transformujących się 
organizacjach.

Informacje o badaniu
Interim Management  

w liczbach

W bieżącej edycji badania udział 
wzięło 213 respondentów: zarówno 
członów SIM, jak i niezrzeszonych 
IM. Zostało ono przeprowadzone 
metodą ankietową w styczniu 2022. 
Badanie rynku Interim Management 
prowadzone jest systematycznie od 
ponad 10 lat przez Stowarzyszenie 

Interim Manager i służy obserwacji i 
analizie rozwoju rynku usług zarządza-
nia czasowego w Polsce. Dostarcza 
cennej wiedzy o trendach na rynku 
pracy projektowej. Podejmuje pró-
by odpowiedzi na szereg pytań. Jaki 
jest typowy profil Interim Managera? 
Które firmy sięgają po to rozwiąza-

nie? Z jakich powodów zatrudnia się 
menedżerów czasowych? Jaką rolę 
na rynku usług interimowych odgry-
wają service providerzy? – To tylko 
nieliczne z zagadnień, którym chcemy 
nadać statystyczne ramy, wskazując 
rynkowe trendy w rozwoju idei Inte-
rim Management.
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Wykres 1. Doświadczenie w roli Interim Managera

Ile lat pracujesz w formule Interim Management

Obserwując statystyki możemy za-
łożyć, że pandemia nie wpłynęła na 

zmniejszenie zainteresowania rozwija-
niem kariery w formule Interim Mana-

gementu. To zainteresowanie powoli, 
ale systematycznie rośnie. W obec-
nym badaniu odsetek osób  wcho-
dzących w rolę Interim Managerów 
(jako nowicjuszy traktuje się osoby 
funkcjonujące jako IM poniżej 2 lat) 
osiągnął poziom 23% (w 2021 było to 
21%, w 2019 roku – 17%). Te pierw-
sze dwa lata to najważniejszy okres 
w karierze IM, ponieważ stanowi mo-
ment weryfikacji dokonanego wyboru 
ścieżki kariery. To także najintensyw-
niejszy czas budowania własnej mar-
ki, nawiązywania i rozwijania relacji 
z potencjalnymi zleceniodawcami, 
pozyskiwania pierwszych projektów.   
Co istotne, coraz więcej osób traktu-
je Interim Management jako długo-
terminową ścieżkę kariery. Z 35% do 
43% wzrosła od ostatniego badania 
liczba osób funkcjonujących w IM po-
nad 5 lat To oznacza, że respondenci 
w dużej mierze przestają traktować In-
terim Management jako tymczasowe 
zajęcie między etatami.

15-20 lat

3 %

> 20 lat

2 %

10-15 lat

13 %

6-10 lat

24 %

4-6 lat

16 %

1-2 lata

10 %

< 1 rok

13 %

2-4 lata

19 %

Interim Management z racji swojej 
specyfiki wymaga posiadania stosun-
kowo dużego doświadczenia zawo-
dowego. Naturalnym jest więc, że tę 
formułę wybierają dojrzali menedże-
rowie z bogatym dorobkiem zawo-
dowym, nierzadko z różnych branż, 
obszarów merytorycznych, a często 
także z różnych rynków. Posiadają bo-
gaty zasób wiedzy, którą chętnie się 

dzielą. Na rodzimym rynku zdecydo-
wana większość Interim Managerów 
– prawie 80% to eksperci w wieku 
40-60 lat. W tym największą grupę 
stanowią osoby w przedziale wieko-
wym 40-49 lat. Podobnie jak w latach 
ubiegłych odsetek w tym przedziale 
wiekowym utrzymuje się na poziomie 
45%. Podobnie w grupie wiekowej 
51-60 lat odsetek aktywnych Interim 

Managerów pozostaje na poziomie 
32%. Te liczby wskazują na ciągłe niż-
szą dojrzałość rynku w porównaniu 
z rynkami Europy Zachodniej, gdzie 
ponad 55% managerów czasowych to 
osoby w wieku 51-60. Te różnice mają 
zasadnicze źródło w historii idei In-
terim Management. Na rozwiniętych 
rynkach zachodnioeuropejskich roz-
wijała się ona dwie dekady wcześniej 

Struktura wieku Interim Managerów
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niż w Polsce. Co warto odnotować, 
w stosunku do poprzedniego bada-
nia wzrósł udział osób w przedziale 
wiekowym 31-40: z 7% w  2020 roku 
do 14% obecnie. Z dużym prawdo-
podobieństwem można założyć, że 
pandemia, która od dwóch prawie 
lat modeluje rynek, wpłynęła także 
na zmiany w metodach i narzędziach 
realizacji zadań zawodowych. Więcej 
uwagi kieruje się na rozwiązania pro-
jektowe, w tym Interim Management. 
Wyzwania związane z radykalną zmia-
ną podejścia do modelu zatrudnienia 
chętnie podejmują osoby młodsze, 
nastawione  na ciągły rozwój i  z za-
łożenia wiążące się z pracodawcą na 
krótkie okresy. Stąd zapewne także 
zwrot w kierunku zarządzania czaso-

wego. Kolejne badania pokażą, czy 
jest to trend trwały, czy to rozwią-
zanie na czas kryzysu związanego  
z pandemią.

Warto przy okazji wskazać także 
na utrzymujące się na poziomie 7-8%  
zainteresowanie pracą projektową 
dojrzałych menedżerów w wieku 60+. 
Jeszcze dekadę temu grupa ta była 
nieobecna w badaniach. Dziś stano-
wi znaczący zasób rynku pracy a bio-
rąc pod uwagę trend demograficzny, 
rola tej grupy będzie rosła. Co więcej, 
biorąc pod uwagę wydłużający się 
oczekiwany okres życia z jednej stro-
ny i względnie niski wiek emerytalny 
w Polsce z drugiej, możemy tej grupie 
przypisać misję edukowania rynku. 
Swoją proaktywną zawodową posta-

wą niesie ona swoiste przesłanie dla 
całego rynku pracy. Interim Manage-
ment na dłuższą metę może stać się 
znaczącym wkładem w odwrócenie 
negatywnego trendu zbyt wczesnej 
dezaktywizacji zawodowej.

Zarządzanie czasowe to także 
skuteczny sposób na zatrzymanie na 
rynku wysokich kompetencji zawo-
dowych dojrzałych osób, które ry-
nek bezpowrotnie traci w przypadku 
przejścia na emeryturę. Jest to rów-
nież ważny, znakomity w swojej pro-
jektowej formule, element wdrażania 
w organizacjach zarządzania wiekiem, 
nieuchronnej konieczności na współ-
czesnym rynku pracy.

61-65 lat

7 %

>70 lat

1 %

51-60 lat

32 %

30-40 lat

14 %

<30 lat

1 %

41-50 lat

45 %

Wykres 2. Struktura wieku Interim Managerów
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Udział kobiet w rynku Interim Management

Rynek Interim Management  
zdominowany jest przez męż-
czyzn. Na rodzimym rynku udział 
pań w projektach IM waha się w 
przedziale 20-25 % i w obecnym  
badaniu osiągnął poziom 23%.  
Patrząc z perspektywy ogólnoeuro-
pejskiej jest do bardzo dobry wynik, 

bowiem na dojrzałych rynkach odse-
tek kobiet w IM utrzymuje się poniżej 
15%. Mimo licznych globalnych kam-
panii na rzecz wyrównywania szans, 
przyrost udziału kobiet w rynku usług 
IM następuje bardzo powoli i obec-
nie wynosi ok. 5% w ciągu dekady.  
Wyjątkiem pozostaje Wielka Brytania, 

która pisze zdecydowanie największy 
rozdział historii światowego Interim 
Managementu. Tamtejszy rynek jest 
jednym z najbardziej rozwiniętych 
rynków IM, a udział kobiet od wie-
lu lat utrzymuje się na stosunkowo 
wysokim poziomie 25-30% i wynosi 
obecnie 25,2%1.

W drugim roku pandemii pa-
nie podejmowały wyzwania przede 
wszystkim w projektach związanych z 
zarządzaniem zasobami ludzkimi, za-
rządzaniem zmianą a także w sprze-

daży i finansach. Identyczną grupę 
obszarów oprócz HR  objęli w swoich 
projektach IM mężczyźni, do tej grupy 
dochodzą takie obszary, jak: Informa-
tyka/IT oraz Produkcja. Kobiety prze-

wodzą w obszarze HR, gdzie wyko-
nały trzykrotnie więcej projektów niż 
mężczyźni. W pozostałych obszarach 
kobiety wdrażały zwykle czterokrotnie 
mniej projektów niż mężczyźni.

1https://www.iim.org.uk/wp-content/uploads/2021/07/Interim-Management-Survey-2021-v12.4.pdf

77% 23%
MĘŻCZYŹNI KOBIETY

Wykres 3. Struktura płci Interim Managerów vs branże w projektach
01 32 53 85 0
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Skłonność Interim Managerów do podjęcia stałej pracy

Zrealizowane projekty Interim Management

Choć Interim Managerowie wska-
zują elastyczny czas zatrudnienia jako 
jedną z podstawowych zalet tej ścieżki 
kariery, to jednak część z nich deklaru-
je chęć powrotu na etat, jeśli otrzyma-
liby ciekawą zawodowo propozycję. 
W Polsce ten odsetek kształtuje się 

na poziomie 59% i utrzymuje się w 
podobnym przedziale jak w ubiegło-
rocznym badaniu. Jest jednak niższy 
niż dane sprzed trzech lat i wcześniej-
szych (powyżej 70%), co można inter-
pretować jako stały wzrost akceptacji 
dla projektowych form zatrudnienia.

Na podobnym poziomie utrzy-
mują się dane z rynków europejskich 
(56,6%) i także wykazują tendencję 
spadkowo (ponad 80%  w badaniach 
sprzed 7 lat).

Dla osób, które dopiero rozpoczy-
nają karierę IM, pozyskiwanie projek-
tów wydaje się najtrudniejszym aspek-
tem tego zajęcia. Stąd tak istotne jest 
konsekwentne budowanie marki wła-
snej i tożsamości zawodowej, które 
podnoszą wiarygodność, a z czasem 
także wartość Interim Managera. Rze-
czywistość covidowa z pewnością nie 
ułatwiła startu osobom, które decy-
dowały się właśnie teraz rozpocząć 
działalność w formule Interim Mana-
gement. Liczba osób z 1 projektem na 
koncie spadła od ostatniego badania 
z 14% do 8%.  

Osoby funkcjonujące od kilku lat w 
formule IM mają zdecydowanie mniej 
problemów z pozyskiwaniem zleceń 
(spora część pochodzi z sieci kon-
taktów, w tym od dotychczasowych 
klientów lub z ich polecenia).

0%

7,5%

15%

22,5%

30%

>105-94321

41%
PRACUJĘ TYLKO 

JAKO INTERIM MANAGER

59%
PODEJMĘ STAŁĄ PRACĘ JEŚLI OFERTA 

SPEŁNI MOJE OCZEKIWANIA

Wykres 4. Liczba zrealizowanych projektów
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Wysokość stawek w projektach Interim Management

W projektach Interim Management 
przyjmuje się stawki dzienne. Same 
wartości tych stawek mogą wydawać 
się imponujące, szczególnie w 
porównaniu do wynagrodzenia na 
etacie. Jednak po uwzględnieniu 
specyfiki zatrudnienia należy 
stwierdzić, że są one stosunkowo 
niskie. Trzeba bowiem pamiętać, że 
w roli Interim Managera występuje 
ekspert wysokiej klasy, z bogatym 
doświadczeniem i unikalnymi 
kompetencjami oraz wiedzą, która w 
tej chwili jest najcenniejszym zasobem 
każdej organizacji, a której deficyt 
można w szybki sposób uzupełnić 

właśnie poprzez realizację projektu IM. 
Dla Interim Managera funkcjonowanie 
w formule projektowej oznacza 
kilkumiesięczne projekty przedzielone 
kilkumiesięcznymi okresami 
poszukiwania kolejnych projektów, 
stąd jego stawki muszą uwzględniać 
także czas poza projektami. 
Zlecenia realizowane są z reguły na 
zasadzie umowy cywilno-prawnej, 
bowiem najczęściej występującą 
formą aktywności jest działalność 
gospodarcza z samodzielnym 
opłacaniem podatków, składek 
na ubezpieczenia społeczne oraz 
ponoszeniem kosztów przychodów. 

Zdecydowana większość, bo 65% 
stawek w rodzimych projektach 
oscyluje wokół 300€ - 400€. Dla 
porównania średnie stawki na rynku 
brytyjskim wynoszą 820 £ za dzień, 
średnia europejska wynosi 845 
€ dziennie, przy czym w krajach 
takich jak Francja czy Niemcy stawki 
przekraczają 1000 €, zaś we Włoszech, 
gdzie Interim Management jest 
mniej popularnym rozwiązaniem (ze 
względu na przepisy prawa pracy) 
sięgają one 640 €2.

2https://ddim.de/wp-content/uploads/2021/04/Interim-Management-Report-2021-von-EO-Executives-Results-through-people.pdf
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Wykres 5. Stawki dzienne w projektach Interim Management
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Jak długo trwa projekt Interim Management

Przed pandemią dominowały pro-
jekty krótkie, trwające nie dłużej niż 6 
miesięcy (ponad 50% projektów). Pro-
jekty trwające ponad rok zajmowały 
zaledwie 20%. W ostatnich dwóch la-

tach trend zmienił się dość znacząco: 
zauważalną grupą były zlecenia dłuż-
sze. Prawie 50% to projekty co naj-
mniej 11-miesięczne, z czego aż 16% 
to projekty trwające ponad 2 lata. 

Wysoka dynamika zmian w okresie 
pandemii spowodowała wzrost zapo-
trzebowania na kompetencje właśnie 
w obszarze zarządzania zmianą.

0% 4% 8% 12% 16%

Wykres 6. Długość trwania ostatniego projektu
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Jakie branże dominują w projektach Interim Management

Zasięg działania polskich Inte-
rim Managerów w okresie ostatnich 
dwóch lat był bardzo szeroki, niespo-
tykany w okresie przed pandemią. 
Klienci pochodzili z 34 różnych sekto-
rów działalności (Wykres 7). Trzy głów-
ne sektory (26%) to: przemysł (10%), 

IT (8%) i FMCG (8%). Kolejne trzy 
sektory stanowiły 16%: FMCG, usługi 
i drewno/meblarstwo, które stanowi-
ły odpowiednio 6%, 5% i 5%. Kolej-
na największa grupa trzech sektorów 
stanowiła 12%, a po 4% przypadło na 
sektory: edukacja, handel detaliczny, 

produkcja sprzętu i wyposażenia / 
Inżynieria mechaniczna Ostatnia zna-
cząca grupa czterech sektorów sta-
nowiła 12%, a po 3%: motoryzacja, 
żywność, papier/opakowania oraz 
transport/logistyka.
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Wykres 7. Branża, w której realizowany był Twój ostatni projekt
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Obszary zainteresowania/interwencji Interim Managera

Powody zatrudnienia Interim Managera

Od lat nie ulega istotnym zmia-
nom struktura obszarów interwencji 
IM, chociaż istotnie wzrosło zapo-
trzebowanie na wsparcie w obszarze 
strategii. Można przypuszczać, że w 

drugim roku pandemii rośnie presja 
na modyfikację modeli biznesowych. 
W grupie najczęściej występujących 
(łącznie 47%, wzrost z 39%) obszarów 
pozostają: zarządzanie, operacje oraz 

strategia – ta wzrosła o prawie 80%.  
Druga grupa (łącznie 21% oraz 22% 
rok wstecz) to produkcja, finanse oraz 
sprzedaż.

Najczęstszym powodem zatrud-
niania Interim Managerów niezmien-
nie od lat są brakujące w firmie  kom-
petencje. Jednak na drugim miejscu 
wskazano, także po raz kolejny, zmia-
nę w organizacji, co może wiązać się z 

nieustającą potrzebą wdrażania zmian 
indukowanych przez postępujący roz-
wój technologiczny, ale - w tym szcze-
gólnym przypadku -  także wymu-
szonych przez pandemię. Mniejszym 
zainteresowaniem cieszyła się restruk-

turyzacja, która spadła z trzeciej na 
szóstą pozycję. Wzrosło natomiast 
zapotrzebowanie na wzmocnienie ze-
społu, co może wskazywać na uzupeł-
nianie luk zarządczych wywoływanych 
przez pandemię.
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Wykres 8. Obszary interwencji Interim Managerów
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Jakie firmy korzystają z usług Interim Management

Badanie wykazało (wykres 10), że 72% 
zleceń dotyczyło firm zatrudniających 
mniej niż 500 pracowników, z czego 
największa część, bo aż 36%, dotyczyła 
małych firm zatrudniających do 100 
pracowników. Ta tendencja nie zmieniła 
się od ostatniego badania, w którym 
także zdecydowanie dominowały 
przedsiębiorstwa z sektora firm średnich.
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Wykres 9. Powody zatrudnienia Interim Managera

Wykres 10. Wielkość firmy korzystającej z usług Interim Managerów
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Z jakich sektorów gospodarki pochodzą klienci

Jeśli chodzi o rodzaj firmy, większość 
klientów (39%) reprezentowała sektor 
małych i średnich przedsiębiorstw, 
drugim co do wielkości był sektor firm 
rodzinnych lub zarządzanych przez 
właścicieli. Znaczny spadek udziału 
korporacji i wzrost zainteresowania 
firm mniejszych wykorzystaniem 

IM świadczy o tym, że firmy duże 
w pandemii ograniczają koszty, 
stawiając przede wszystkim na rozwój 
kadr wewnętrznych. Firmy średnie nie 
mają takiego potencjału wewnątrz, 
ale równocześnie mają świadomość 
istnienia rozwiązań, które mogą 
dostarczyć potrzebnych kompetencji 

tylko na czas realizacji określonej 
potrzeby biznesowej, a powstały 
w wyniku tego koszt jest kosztem 
zmiennym, którym można elastycznie 
sterować w przeciwieństwie do kosztu 
pracy etatowej.
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Wykres 11. Wykorzystanie IM przez sektory gospodarki
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Jak oceniasz trendy w rozwoju rynku Interim Management w 2022

Badani dość pozytywnie 
spoglądają na rok bieżący. Jeśli 
bierzemy pod uwagę fakt, że kryzysy 
zawsze powodowały przyspieszenie 
rozwoju elastycznych form 
zarządzania organizacją, to także 
obecna mocno niestabilna sytuacja 
gospodarcza, ale także społeczna 
i polityczna w średnioterminowej 
perspektywie może spowodować 
wzrost zainteresowania Interim 
Managementem.  Rynek będzie 
potrzebował wysokich kompetencji, 
innowacyjnych metod działania i 
doświadczonych managerów. 84% 
naszych respondentów ocenia trendy 
w rozwoju rynku w bieżącym roku co 
najmniej jako neutralne (wskazanie 
„bez zmian”), ale także pozytywne i 
bardzo pozytywne.
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Natomiast do największych wyzwań biznesowych badani zaliczyli znalezienie kolejnego projektu, podnoszenie 
kompetencji oraz restrykcje związane z pandemią (wykres 13). 
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znalezienie projektu

podnoszenie kompetencji

Wykres 12. Ocena trendów na rynku Interim Management w 2022 roku

Wykres 13. Największe wyzwania biznesowe Interim Managerów w bieżącym roku
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Źródła pozyskiwania projektów

Ważnym elementem pracy Interim 
Managera jest nie tylko okres, w 
którym realizuje projekt. Równie 
istotne są aktywności związane z 
pozyskiwaniem kolejnych kontraktów. 
Polscy Interim Managerowie 
podobnie jak w poprzednich latach 
pozyskują projekty przede wszystkim 

sami, dzięki prywatnej  sieci 
kontaktów. Znaczenie networkingu 
systematycznie rośnie i osiągnęło 
w tym badaniu poziom aż 57% (w 
ostatnim badaniu było to 47%, we 
wcześniejszych odpowiednio 36% 
i 42%). Sama struktura pozostałych 
źródeł pozyskiwania projektów 

nie uległa istotnym zmianom 
od ostatniego badania, jednak 
uwagę zwraca spadek o połowę 
samodzielnego pozyskiwania 
projektów od nowych firm - tak zwana 
sprzedaż aktywna. 
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Wykres 14. Źródła pozyskiwania projektów
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Ze wskazań uczestników badania 
wynika, że liderem w obszarze usług 
Interim Management pozostaje 
firma Inwenta, której udział w rynku 

dotkniętym pandemią obniżył się 
nieznacznie z 49% do 45%. Spora 
grupa 35%  respondentów wymieniła 
pojedyncze firmy o różnych nazwach, 

co świadczy o dużym rozproszeniu 
źródeł zleceń, jeśli chodzi o SP. 

Wykres 15. Z iloma Service Providerami współpracujesz?

Współpraca z Service Providerami

Na rynkach rozwiniętych udział 
projektów pozyskiwanych dzięki po-
średnikom to niemal 50% wszystkich 
zleceń. Warto dodać, że na rynku 
brytyjskim działa kilkaset firm pośred-
niczących, które dzielą się na kilka 
specjalistycznych kategorii. Polski ry-
nek IM pod względem pozyskiwania i 
realizacji projektów jest wciąż jeszcze 
w początkowej fazie rozwoju, jednak 
stosunkowo szybko zaczyna kształto-
wać różne modele współpracy z fir-
mami pośredniczącymi, przypomina-
jące te z rynków rozwiniętych. 

Interim Service Provider (ISP) to 
agencja pośrednictwa, która lokuje 
Interim Managera na projekt czaso-

wy u swojego klienta pobierając za tę 
usługę opłatę. Wysokość marży waha 
się w granicach 20-25% wartości kon-
traktu. ISP to zarówno firmy specjali-
zujące się bezpośrednio w realizacji 
projektów czasowych, jak również 
agencje rekrutacyjne i firmy executive 
search, które pozyskują managerów 
do tego typu projektów. Dodatkowo 
źródłem projektów IM są również nie-
które firmy konsultingowe specjalizu-
jące się w doradztwie strategicznym, 
oferujące swoim klientom konsultan-
tów do projektów czasowych.

Należy w tym miejscu zwrócić 
uwagę, iż polski model współpracy 
Interim Managerów z pośrednikami 

opierał się dotychczas w dużej mierze 
na modelu rekrutacyjnym, w którym 
agencja rekrutacyjna lub firma execu-
tive search zajmuje się rekrutacją Inte-
rim Managera. 

Pandemia wyhamowała rozwijają-
cy się model współpracy IM z servi-
ce providerami. Z 28% w 2019 do aż 
60% obecnie wzrósł odsetek osób, 
które z usług agencji pośredniczących 
nie korzystają. Należy się jednak spo-
dziewać, że rzeczywistość popande-
miczna przywróci ten rozwijający się 
jeszcze niedawno dynamicznie model 
współpracy oparty na relacji win-win.
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Wykres 16. Z którymi Service Providerami współpracujesz?

Na uwagę zasługuje jednak rosnąca 
liczba firm pośredniczących, które 
oferują usługi Interim Management 

i z których usług korzystają Interim 
Managerowie na rodzimym rynku. 
Do listy dopisywane są ciągle nowe 

nazwy, wzbogacając mapę polskiego 
Interim Management.
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Wykres 17. Przez którego Service Providera pozyskałeś/pozyskałaś ostatni projekt
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Kobiety 
w Interim Management

  Z pewnym zaskoczeniem przy-
jęłam wyniki tegorocznego badania 
SIM w kategorii aktywności kobiet w 
Interim Management. 

Wynik struktury płci wśród re-
spondentów badania Interim Mana-
gement na poziomie 23 % kobiet, 

oznacza zmniejszenie o 4% w stosun-
ku do badania w 2020 roku. Te liczby 
zastanawiają, zwłaszcza jeśli weźmie-
my pod uwagę fakt, że ok 40% osób 
przystępujących do Stowarzyszenia 
Interim Managers to kobiety. Takie 
proporcje utrzymują się od kilku lat. 

Czyżby wynikało to z wyższej pasji 
społecznikowskiej oraz chęci zaanga-
żowania się na rzecz rozwoju naszej 
społeczności? A być może są jeszcze 
inne powody? To z pewnością ważne 
zagadnienia, które wymagają rozwi-
nięcia w przyszłości. 

Skalowanie biznesu przez 
partnerstwa strategiczne

 Pandemia spowodowała dla wielu 
managerów przewartościowanie swo-
jego życia i redefinicję drogi zawodo-
wej. Część firm skoncentrowała się w 
pełni na ochronie wyniku finansowe-

go, a nie podtrzymywaniu zaangażo-
wania pracowników. Naturalna po-
trzeba bycia częścią zespołu zderzyła 
się z rzeczywistością pustych biur i 
rotacyjnych wizytach w pracy. Siłą rze-
czy musieliśmy wziąć głębszy oddech. 
Widoczne za zachodnią granicą zjawi-
sko nazywane „big quit” nie występu-
je szerzej w Polsce, ale motywacja mu 
towarzysząca, zwłaszcza wypalenie 
zawodowe i zmęczenie dotychczaso-
wą formułą zatrudnienia już tak. 

Te okoliczności oraz znaczny 
wzrost zapotrzebowania na liderów, 
którzy poza wiedzą i umiejętnościami, 
są też bardzo elastyczni, decyzyjni i 
skuteczni, będzie dużym impulsem 
do rozwoju rynku Interim Manage-
ment w najbliższych miesiącach. Wg 
raportu odsetek osób wchodzących w 
rolę Interim Managerów osiągnął po-

ziom 23% (vs 17% przed pandemią). 
Pandemia zmieniła nieodwracalnie ry-
nek pracy rozszerzając popularną od 
kilku lat koncepcję sharing economy 
na rynek top managerów.

Biznes potrzebuje managerów 
pewnych siebie i swoich umiejętności, 
liderów zmiany. Kompetentnych i sku-
tecznych. Rozwiązywanie konkretnych 
problemów biznesowych w formule 
interimowej daje ambitnym manage-
rom dużą satysfakcję wynikającą ze 
sprawczości i widocznych rezultatów 
pracy Interim Managera.

.

dr Katarzyna Sobańska-Helman

SIM Certyfikowany Interim 
Manager®

Business Development
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Cztery fazy 
modelu transformacji

Transformacja to wbudowanie w 
organizację nowego sposobu postę-
powania z trendami, danymi z nich 
płynącymi oraz podejmowanie decy-
zji inwestycyjnych co do modelu biz-
nesowego. Model transformacji obej-
muje następujące fazy:

A. Wybór tego z dziesięciu tren-
dów, który stwarza bariery zarządcze 
dla firmy oraz podjęcie decyzji, czy i 
co zmienić w podejściu do danych.

B. W ramach wybranego trendu 
dokonanie wyboru danych płynących 
z rynku względem zachowań konsu-
mentów i ciągłe przechwytywanie 
tych danych.

C. Strategia przetwarzania danych 
w odniesieniu do i dla poszukiwania 

wzorców zachowań konsumentów w 
ramach wybranego trendu, a następ-
nie umożliwienie przepływu danych 
przez silosy organizacyjne.

D. Przepływ danych przez silosy 
organizacyjne prowadzi do podjęcia 
decyzji co zmienić w modelu bizne-
sowym względem zidentyfikowanych 
wzorców zachowań konsumenckich.

dr Grzegorz Sobiecki

Swiss Business School Zurych 
Interim Manager BMPS 

Consulting

Tegoroczny raport wskazuje HR 
jako najistotniejszy obszar aktywno-
ści kobiet Interim Managerów. Taki 
stan rzeczy potwierdzają również po-
wszechne obserwacje, że pracownicy 
działów HR, zarówno na stanowiskach 
specjalistycznych jak i kierowniczych 
to tradycyjnie domena mocno sfemi-
nizowana. Zupełny brak kobiet Inte-
rim Managerów w funkcjach IT, logi-
styka czy produkcja, zastanawia mniej 
niż pełna nieobecność pań w księgo-
wości i kontrolingu. 

Myślę, że to dobry przyczynek do 
pogłębienia tej analizy i przeprowa-
dzenie w kolejnym roku przez Stowa-
rzyszenie Interim Managers również 
badania jakościowego. 

Marzena Dalka

Członek Zarządu SIM
SIM Certyfikowany Interim 

Manager®
Ekspert w obszarze HR
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Wyróżniki 
Interim Managera

Nieodkryty segment rynku

 Polski rynek ma trudność w od-
różnieniu usług Interim Management 
(zarządzania czasowego) od konsultin-
gu i project management’u. Ten fakt 
potwierdzają też wyniki tegorocznego 
badania. Widzimy, że funkcjonowanie 
zawodowe w obszarze Interim Manage-
ment deklaruje aż 39% respondentów w 

wieku do 40 lat. Tymczasem uzyskanie 
niezbędnej wiedzy, kompetencji oraz 
umiejętności w tej „profesji” wymaga 
doświadczenia i praktyki, a te z kolei 
– czasu. Nie jest przypadkowym, że w 
dojrzałych gospodarkach Interim Mana-
gement jest domeną senior managerów 
w wieku 55+.   Na rynku polskim po-
wszechnym jest mylenie roli Interim Ma-
nagera z rolą project managera. Strona 
zlecająca projekt często pomija fakt, że 
Interim z zasady ma w swoje działania 
wpisane dodatkowe cele: wdrożenie 
zmiany oraz jej skuteczne utrwalenie 
w organizacji (tzw. dostarczenie efektu 
biznesowego). Nie wystarczy dostarcze-
nie produktu. Koniecznym jest zapew-
nienie, aby organizacja sprawnie funk-
cjonowała w nowy, utrwalony sposób.  

Kompetencje Interim Managera, a 
tym samym to, czego biznes ma prawo 

oczekiwać od współpracy z taką osobą, 
zostały szczegółowo opisane i zareje-
strowane w Zintegrowanym Systemie 
Kwalifikacji.  Kwalifikacje Interim Mana-
gerów podlegają też formalnej certyfi-
kacji. Posiadanie certyfikatu potwierdza 
zweryfikowaną wiedzę i doświadczenie 
oraz umiejętność prowadzenia projek-
tów wg Metodyki Interim Management, 
przestrzeganie zasad etyki „zawodo-
wej” oraz gwarancję dostarczenia umó-
wionego efektu biznesowego w okre-
ślonym obszarze i czasie.

.
Marzenna Tusza

SIM Certyfikowany Interim 
Manager®

Ekspert w zakresie zarządzania 
operacyjnego i wdrażania nowych 

projektów biznesowych

 To już kolejna edycja badań rynku 
Interim Managerów w Polsce przepro-
wadzona przez Stowarzyszenie Interim 
Managers, czyli najdłużej funkcjonującą 
i najbardziej profesjonalną na naszym 
rynku organizacje skupiająca zawodow-
ców spod znaku Interim. 

Coraz większa grupa osób uprawia-
jącą ten zawód z pewnością czeka na 
wyniki przeprowadzonych badań, bo 
z jednej strony to nadal nowy i nie do 
końca odkryty segment rynku, a z dru-
giej tego typu badań prawie nie ma. 

Wyniki mogą być także ciekawe dla 
osób, które myślą o takiej drodze za-
wodowej dla siebie w przyszłości, bo 
czytając raport znajdą tu odpowiedź na 
wiele pytań, które precyzyjnie opisują 
jak ten rynek naprawdę wygląda. Ser-
decznie zapraszam to zapoznania się z 
wynikami badań

.
Jacek Gruchalski

Członek Zarządu SIM
SIM Certyfikowany Interim 

Manager®
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