
 

 

Konserwator zabytków kontra przedsiębiorca – takie pojedynki to już przeszłość. Tak wynika  

z wniosków, które padły w trakcie dziewiątych wilanowskich warsztatów networkingowych. 

Wydarzenie realizowane w ramach Projektu „Stołeczne Forum Przedsiębiorczości” (SFoP) odbyło się  

20 listopada w sali konferencyjnej Obiektu Sportowego przy Zespole Szkół nr 79 im. St. Kostki 

Potockiego. Uczestniczyło w nim ponad 20 przedsiębiorców oraz Zastępca Burmistrza Dzielnicy 

Wilanów Pan Artur Buczyński. 

Warsztaty rozpoczęły się tradycyjnie – pierwsza część poświęcona była nowo przybyłym uczestnikom. 

Osoby, które po raz pierwszy zetknęły się ze SFoP otrzymały w jej trakcie, garść niezbędnych informacji 

teoretycznych i organizacyjnych. Wprowadzenia do networkingu dokonał dr Jan Dąbrowski, ekspert 

merytoryczny z Akademii Leona Koźmińskiego. Kolejną fazę, po wstępie stanowił niezmienny element 

spotkania, czyli praca w grupach warsztatowych. Szybkie, następujące po sobie wystąpienia umożliwiły 

przybyłym przedstawienie się oraz zaprezentowanie swojej działalności. Następnie przedsiębiorcy 

podzieli się na trzyosobowe zespoły. Zgodnie z założeniem każdy z ich członków reprezentował 

kompletnie odmienną branżę. Dzięki temu uczestnicy mogli zdobyć wiedzę oraz znaleźć receptę na 

rozwiązanie problemów z nieznanych im dziedzin. W finale, wyłoniony lider pokrótce charakteryzował 

skład swojej grupy, uwzględniając zarówno osiągnięcia zawodowe, jak też obszar zainteresowań 

właścicieli firm, którzy weszli w jej skład. 

W późniejszej części odbył się warsztat tematyczny pt.: „Jak inwestować w przestrzeni  

zabytkowej - zrównoważone projektowanie w obiektach i na obszarach zabytkowych w Warszawie i na 

Mazowszu”. Naszym ekspertem był Michał Krasucki - przedstawiciel Pracowni Badań i Dokumentacji 

Zabytków – ZABYTKI.DOC oraz prezes warszawskiego oddziału Towarzystwa Opieki nad Zabytkami. 

Firma ZABYTKI.DOC oferuje kompleksowe doradztwo inwestorom, których działalność jest w 

jakikolwiek sposób związana z obiektami zabytkowymi. W swojej prezentacji Prelegent poruszył szereg 

kwestii związanych z inwestowaniem w tego rodzaju budowlach. Omówił m.in. problematykę prawną, 

najnowsze stosowane technologie a także procedury i praktyki obowiązujące na linii inwestor – 

konserwator. Pokrótce scharakteryzował cały proces inwestycyjny - od momentu sporządzenia 

dokumentacji, aż po zakończenie realizacji. Następnie na przykładzie swoich doświadczeń opowiedział o 

najlepszych sposobach na zaadoptowanie, eksploatację, a w końcu zarabianie na konstrukcjach o 

znaczeniu historycznym. Poruszane przez Pana Michała tematy, wywołały burzliwą dyskusję. Uczestnicy 

zadawali wiele pytań, które zaczynały się na kwestiach dotyczących zasad przyznania dofinansowania, a 

kończyły się na szczegółach technicznych i parametrach stosowanych materiałów. Pan Michał na 

wszystkie cierpliwie odpowiadał, dając popis swojego znakomitego przygotowania i rozległej wiedzy.  

Dzięki spotkaniom networkingowym w dzielnicy Wilanów powoli tworzy się nić powiązań między 

przedsiębiorcami, wspólnie budowane jest wzajemne zaufanie i reputacja firm – rzeczy kluczowe dla 

prowadzenia działalności gospodarczej w dobie kryzysu. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do 

dołączenia do Projektu. Najbliższa okazja nadarzy się już 11 grudnia br. 

 

 


