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PROGRAM 

Wykład został przygotowany  

w ramach działalności Centrum Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw 

 

Data: 11 lipca 2022 r. 

Link: https://youtu.be/2r7Q5YK23jM  

 

Tytuł: Jak prawidłowo zarządzać projektem IT w MŚP? 

Cel rozmowy: Projekty IT to codzienność każdej firmy. Także małych i średnich przedsiębiorstw. 

Zaczynając od wdrożenia pakietu Office, po złożone rozwiązania biznesowe. Z nagrania 

dowiesz się: 

• Czy w ogóle potrzebujesz wdrażać rozwiązania IT w firmie. 

• Jakie są największe wyzwania w trakcie realizacji projektów IT. 

• Co charakteryzuje projekty IT w kontekście pracy z zespołem, budżetem, zakresem 
i czasem trwania. 

• Jak sprawnie uruchomić projekt IT w Twojej organizacji. 

• Jakich błędów unikać w trakcie realizacji. 
  

1. Wstęp - wyzwania we wdrażaniu projektów IT – wyniki badania wśród specjalistów 

2. Odczarujmy projekty IT! 

➢ To nie żadna magia - projektami IT zarządza się tak, jak innymi. 

➢ Zespół: nie potrzebujesz zatrudniać grupy specjalistów, żeby zacząć. 

➢ Budżet: nie musi być drogo - oprogramowanie może być za darmo! 

➢ Czas: wdrożenie nie musi trwać miesiącami - pierwsze efekty mogą być od zaraz. 

3. Jak zacząć? 

➢ Nie popełniaj błędów innych - zaczynaj projekt z konkretnym celem. 

➢ Pozwól inżynierom robić to, co do nich należy. 

➢ Testuj i sprawdzaj nawet co tydzień. 

➢ Perfekcja się nie opłaca (lepsze jest wrogiem dobrego). 

4. Podsumowanie, czyli zrób pierwszy krok 

 

Ekspert:  Artur Guła 

Pasjonuje się projektami IT od kilkunastu lat. Przede wszystkim w obszarze oprogramowania 

budowanego na zamówienie. Dotyczy to zarówno współpracy z dużymi, międzynarodowymi 

organizacjami (Euvic, Shiji Group) jak i kooperacji z indywidualnymi inwestorami.  

Specjalizuje się w przygotowaniu projektów do startu, gdyż jest przekonany, że czas zainwestowany 

w analizę i planowanie zwraca się z nawiązką w dalszych etapach realizacji projektu.  

Pasją do projektów dzieli się na blogu projectmakers.pl, a także w ramach książek, warsztatów, 

szkoleń i nagrań.   

 

https://youtu.be/2r7Q5YK23jM
https://projectmakers.pl/

