
 

 

 

Praca na własny rachunek jest jednym z najlepszych sposobów wyjścia z sytuacji braku szans  

i perspektyw na awans, a także sposobem na przezwyciężenie trudności ze znalezieniem etatu.  

7 maja 2014 r. o cechach i postawach jakie powinien mieć dobry przedsiębiorcy rozmawialiśmy podczas 

kolejnego warsztatu networkingowego, który odbył się w ramach Projektu Stołeczne Forum 

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

Potockiego. 

Spotkania biznesowe w urzędach dzielnicowych w Warszawie to już codzienność. Coraz więcej szans 

poznania się, porozmawiania oraz pozyskania nowych kontaktów oznacza większy wybór dla zainteresowanych. 

Wszyscy Ci, którzy pojawili się na wilanowskich warsztatach SFoP nie mają czego żałować. Co zatem się działo? 

Na samym początku dr Jan Dąbrowski - pracownik naukowy Akademii Leona Koźmińskiego oraz ekspert 

merytoryczny Projektu przedstawił uczestnikom, którzy po raz pierwszy brali udział w wydarzeniu na czym 

polega istota networkingu. „Wiele osób uważa, że jest to tylko kolejny sposób na zdobycie klienta czy metoda na 

otrzymanie nowej pracy. O networkingu należy myśleć jednak jako o sposobie na poznawanie interesujących 

ludzi, budowanie relacji i o ich pielęgnowaniu przez długie lata. Odpowiednio i rozsądnie wykorzystany 

networking spowoduje, że osiągniemy nasze biznesowe cele znacznie mniejszym nakładem finansowym i do tego 

szybciej niż za pomocą tradycyjnych metod” – tłumaczył Doktor. Dzięki zdradzonym podczas wstępu technikom, 

zgromadzeni mieli możliwość już w czasie sesji sieciującej wypróbować je w praktyce. Formuła spotkania 

tradycyjnie przewidywała krótkie, następujące po sobie prezentacje. Każdy z przedsiębiorców miał około 2 minut 

na to, by opowiedzieć o sobie, swojej firmie, osiągnięciach oraz o aktualnych i planowanych działaniach.  

W warsztacie wzięło udział około 20 osób. W trakcie sesji uczestnicy chętnie wymieniali się ze sobą wizytówkami, 

nawiązywali nowe znajomości, budowali relację i nawiązywali współpracę 

W drugiej części spotkania odbyła się prezentacja połączona z dyskusją pt. „Przedsiębiorczość  

a kreatywność – efektywność działań własnych”. Zaproszonym ekspertem był Sławomir Bieńkowski, stały 

bywalec SFoP, właściciel firmy DiP - Doradztwo i Pośrednictwo, dziennikarz oraz wykładowca kilku warszawskich 

uczelni.  Pan Sławomir promował swoje podejście nazwane „powrotem człowieka do człowieka w połączeniu  

z nieprzypadkowością przypadków”. W swoim wystąpieniu ujawnił kilka paradoksów, a czasem wręcz absurdów 

występujące w życiu codziennym, a jednocześnie pokazał szereg naszych osobistych predyspozycji  

i potencjalnych możliwości ułatwiających życie, z których często nie zdajemy sobie sprawy. „Przedsiębiorczość 

to wspólne występowanie dwóch cech: determinacji i konsekwencji w działaniu. Jest ona cechą na tyle prostą 

oczywistą, że większość ludzi nie potrafi jej zauważyć” – tłumaczył. „Właściwie, to każdy z nas jest przedsiębiorcą. 

Albo inaczej... powinien być. Przedsiębiorca to po prostu osoba aktywna, która umie sobie poradzić w życiu. Umie 

poradzić sobie także z własnym portfelem, finansami” - kontynuował. Niekonwencjonalne wystąpienie 

wzbudziło sympatię i zainteresowanie sali. Oficjalna część wydarzenia skończyła się po blisko czterech godzinach. 

Uczestnicy jednak chętnie kontynuowali networking zostając i dyskutując z organizatorami oraz prelegentem na 

różne tematy. 

Wszystkich tych, którzy już uczestniczyli w warsztatach SFoP, bądź chcieliby do nas dołączyć  zapraszamy 

na kolejne wilanowskie spotkanie networkingowe, które odbędzie się 4 czerwca br. o godzinie 10.00 w Obiekcie 

Sportowym przy Zespole Szkół Nr 79 im. St. Kostki Potockiego.  

 


