
 

podsumowanie lutego 2019 

W tym roku ośrodek THINKTANK kończy 10 lat! 

Specjalne wydanie magazynu „THINKTANK” na 10 urodziny THINKTANK będzie 

gotowe w maju! Zapraszamy do współpracy partnerskiej.  

Więcej informacji: kmlynek@thinkt-tank.pl 

1. ZAPOWIEDZI THINKTANK: 

• Miasteczko Myśli Orange Polska i THINKTANK 

„Inspirator, kreator, zdobywca. Gotowi na przyszłość?” 

12 marca 2019, Miasteczko Orange, Warszawa 

Więcej informacji wkrótce. 

 

• Konferencja Ogólnopolskiego programu zwalczania grypy i THINKTANK 

„Świadomość i dostępność. Jak pokonać bariery w realizacji szczepień 

ochronnych?” 

14.03.2019, Centrum Konferencyjne Nimbus, Al. Jerozolimskie 98, Warszawa 

 

• Całodzienny warsztat w ramach Akademii Liderów THINKTANK 

„Samuraje biznesu” 

15 marca 2019, Szkoła Walk Kime Ul. Konarskiego 4a, Warszawa 

ZAPISY i program: tutaj. 

 

• Spotkanie ekspertów THINKTANK i briefing wokół naszej książki  

„Świat przyszłości: 21 trendów na XXI wiek” 

26 marca 2019, Przestrzeń from Facebook, ul. Koszykowa, Warszawa 

Więcej informacji: asniadowska@mttp.pl 

 

• „Re-GENERACJA”  - sesja wyjazdowa do Bukowiny w ramach 8 edycji naszego 

programu RE-LABORATORIUM 

11-13 kwietnia 2019, Bukovina Resort, Bukowina Tatrzańska,  

Więcej informacji wkrótce 

Relacja z ubiegłorocznej edycji (projektu „R-ewolucja”) ukazała się w 

grudniowym numerze magazynu „ElleMan”.   

Więcej informacji tutaj. 

 

• 10. Urodziny THINKTANK, 13 czerwca 2019 

Więcej informacji o tym wydarzeniu wkrótce! 

2. WYDARZENIA THINKTANK – RELACJE: 

•  Debata Teraz Polska, THINKTANK i galerii „Zachęta” 
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Biznes, kultura, społeczeństwo 

29 stycznia 2019, Warszawa 

Więcej informacja tutaj. 
 

•  Urban Quest 
Finał 3. edycji projektu 

21 lutego 2019, Warszawa 

Więcej informacja tutaj. 
 

•   Debata Deloitte i THINKTANK 

Świat przyszłości: czy jesteśmy na niego gotowi? 

21 lutego 2019, Warszawa 

Więcej informacja tutaj. 

3. PUBLIKACJE THINKTANK  

A) Przegląd książek – ZIMA 2019 

Jak co kwartał, eksperci ośrodka dialogu i analiz THINKTANK wyselekcjonowali 

spośród nowości wydawniczych książki, które dostarczają szerszego spojrzenia i 

mogą być przydatne w podejmowaniu lepszych decyzji. Te pozycje powinny znaleźć 

się w biblioteczce każdego lidera. To prawie 40 tytułów podzielonych na 3 kategorie: 

szersza perspektywa, firma i lider. Przegląd dostępny jest tutaj. 

 

B) Magazyn „THINKTANK” nr 33 – „Siła marek” 

Numer poświęciliśmy budowaniu nowoczesnych marek. Bez rozpoznawalnego 

brandu trudno bowiem wojować na arenie międzynarodowej. Promocji 

potrzebuje również marka Polska. W tym numerze magazynu znajdą Państwo 

również raport THINKTANK „R-ewolucja. Świat za 100 lat. Co nas czeka i 

jacy będziemy” oraz przegląd najciekawszych książek z ostatnich miesięcy. 

Zamówienia: info@mttp.pl 

C) Z Bazy Wiedzy THINKTANK 

• „Motywuj albo zgiń” - publikacja dostępna jest tutaj.  

• „Strategiczna funkcja negocjacji”” - publikacja dostępna jest tutaj. 

• „Mądre szacowanie ryzyka – czym się kierować?” - publikacja dostępna jest tutaj. 

 

D) Trendbooki: 

• „Nastaw się na kulturę”. Publikacja dostępna jest tutaj.  

• „Agrobiznes”. Publikacja dostępna jest tutaj.  

• „Mapa Marek region Małopolska”. Publikacja dostępna jest tutaj. 

• „Wyłącz ego. Zrozum drugiego”. Publikacja dostępna jest tutaj. 

 

 

4. THINKTANK REKOMENDUJE 

A) Edukacja 
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• STRATEGIE WZROSTU FIRMY 

Studia podyplomowe w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie 

Dla członków THINKTANK przysługuje zniżka 10% od podstawowej ceny tj. 7 800 

zł (zniżki nie kumulują się). 

Wraz z narastającym tempem konkurencji, innowacji, zachodzącą na naszych oczach 

rewolucją cyfrową i zacierającymi się granicami branż -  zdolność skutecznego 

zarządzania wzrostem firmy oraz tworzenia innowacyjnych strategii stają się kluczem 

do sukcesu. Program studiów, opracowany we współpracy z wybitnymi 

przedstawicielami biznesu, członkami Rady Programowej, umożliwia uczestnikom 

dyskusję nad strategicznymi zagadnieniami wzrostu firmy. 

Więcej informacji tutaj. 

 

• AKADEMIA PSYCHOLOGII PRZYWÓDZTWA  

Studium podyplomowe adresowane do managerów średniego i wyższego szczebla  

Specjalna oferta dla członków THINKTANK! Grupa Firm Doradczych Values wraz 

ze Szkołą Biznesu Politechniki Warszawskiej zapraszają do udziału w kolejnej edycji 

studium podyplomowego adresowanego do managerów średniego i wyższego 

szczebla. Słuchaczom studium proponujemy unikalny program, uwzględniający 

praktyczne zastosowanie różnych dziedzin psychologii w zarządzaniu i rozwoju 

własnym lidera. Cechą wyróżniającą studium jest kompleksowe ujęcie, integrujące 

akademicki porządek z głęboko praktycznym podejściem - wynikającym z realnych 

wyzwań i problemów. 

Więcej informacji tutaj.  

 

• EXECUTIVE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION oraz 

EXECUTIVE DOCTOR OF BUSINESS ADMINISTRATION 

Studia podyplomowe w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk 

Specjalna oferta dla członków THINKTANK! Globalna gospodarka stawia 

nieustannie nowe wyzwania i zadania przed kadrą kierowniczą oraz wymaga 

podnoszenia i doskonalenia umiejętności kadry zarządzającej organizacjami 

gospodarczymi, instytucjami państwowymi, czy też o charakterze lokalnym. Wielu 

menagerów odczuwa brak nowoczesnej wiedzy między innymi z zakresu finansów, 

zarządzania i marketingu, negocjacji. 

Więcej informacji tutaj. 

 

• INTERNETOWA MAPA MAREK 

Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR uruchomiło - Internetową 

Mapę Marek. Nowe narzędzie pozwala na wyszukanie i poznanie firm z sektora 

MŚP, wyróżniających się na tle regionu i kraju. 

Projekt wyrasta na przekonaniu, że Małopolska jest tym, czym jej ludzie i marki, które 

ją tworzą. Potencjał regionu, jego charakter i tożsamość budują najlepsze marki. 

Celem przedsięwzięcia jest zidentyfikowanie i wzmocnienie rodzimych marek, 

najpierw przez uświadomienie społeczności ich istnienia w regionie, a następnie 

wsparcia promocyjnego w Polsce i za granicą, oraz objęcia przedsiębiorców 

programami szkoleniowymi. 

Więcej informacji tutaj.  

B) Konferencje  

https://www.kozminski.edu.pl/wzrost_firmy/
https://www.kozminski.edu.pl/wzrost_firmy/
http://www.biznes.edu.pl/akademia-psychologii-przywodztwa
http://www.biznes.edu.pl/akademia-psychologii-przywodztwa
http://mttp.pl/polecane/wydarzenia/oferta-studiow-podyplomowych-executive-master-of-business-administration-w-instytucie-nauk-ekonomicznych-polskiej-akademii-nauk
http://mttp.pl/polecane/wydarzenia/oferta-studiow-podyplomowych-executive-master-of-business-administration-w-instytucie-nauk-ekonomicznych-polskiej-akademii-nauk
http://www.mttp.pl/polecane/wydarzenia/internetowa-mapa-marek
http://www.mttp.pl/polecane/wydarzenia/internetowa-mapa-marek


• WOLVES SUMMIT 

Dziewiąta edycja wydarzenia – i panel moderowany przez THINKTANK 

19-20 marca 2019, Warszawa 

Dziewiąta edycja Wolves Summit wraca do Warszawy! Według uczestników 

konferencja jest najskuteczniejszym w Europie międzynarodowym wydarzeniem 

skupionym na wartościowym networkingu. Łączymy obiecujące startupy, firmy 

technologiczne, inwestorów i korporacje, które chcą wspierać globalne innowacje. Nie 

wierz nam na słowo. Dołącz do +2500 uczestników i sprawdź sam - osiągnij swoje 

cele biznesowe podczas +4500 zaplanowanych wcześniej spotkań 1:1 

Więcej informacji tutaj. 

 

• HEJT SPEECH W INTERNECIE. PRAWO A WOLNOŚĆ SŁOWA, 

NARZĘDZIA DO WYKRYWANIA, SANKCJE. 

6. edycja Internet Academy by ICANN 

17 kwietnia 2019, Warszawa 

AKADEMIA INTERNETOWA (Internet Academy by ICANN) to grupa entuzjastów 

i ekspertów, którzy spotykają się i dzielą wiedzą z każdym, kto chce się nauczyć 

czegoś nowego na temat Internetu. Wiedza na ten temat, choć coraz większa, nie jest 

jeszcze wystarczająca. Stwierdziliśmy, że to co się dzieje w tak ciekawym i wciąż 

rozwijającym się obszarze jak Internet, wymaga nieustającej nauki. Dlatego 

zapraszamy na wykłady do Akademii! 

Więcej informacji tutaj. 

C) Książki 

• Klaus Szwab, „Czwarta rewolucja przemysłowa”, 2016 

Wydanie polskie pod patronatem Deloitte, 2018 

Powstawanie innowacyjnych produktów i usług, podwyższenie jakości obsługi 

klientów, dynamiczne zmiany na rynku pracy, przedefiniowanie dotychczasowych 

modeli biznesowych to tylko niektóre ze zmian, które wiążą się z czwartą rewolucją 

przemysłową. Deloitte towarzyszy swoim klientom podczas tego procesu. Dyskusję na 

temat Rewolucji 4.0 firma zapoczątkowała już podczas Światowego Forum 

Ekonomicznego w Davos w 2017 roku. Obecnie z  inicjatywy Deloitte we współpracy 

z wydawnictwem StudioEMKA powstało polskie wydanie książki Klausa Schwaba 

pt.: „Czwarta rewolucja przemysłowa”. 

Więcej informacji tutaj.  

 

• „Rozmowy o odpowiedzialności” (tom I), Fundacja Nienieodpowiedzialni, 2018 

Zbiór 11 rozmów z wyjątkowymi ludźmi (o. Ludwik Wiśniewski, prof. Jacek 

Hołówka, dr Aleksandra Przegalińska, Piotr Pawłowski, prof. Zbigniew Pełczyński, 

prof. Magdalena Fikus, prof. Jacek Filek, Henryk Wujec, prof. Andrzej Zoll, Brunon 

Bartkiewicz, prof. Krzysztof Obłój). To spojrzenie na zagadnienie odpowiedzialności 

z perspektywy doświadczenia i mądrości ludzi reprezentujących różne profesje i 

pełniących rozmaite, ważne funkcje społeczne. Pojęcie „odpowiedzialność" stało się 

kluczem do rozmowy o tym, co w życiu i pracy jest istotne. Jedną z rozmów 

przeprowadziła dr M. Bonikowska, prezes THINKTANK.  

PRZYCHÓD ZE SPRZEDAŻY KSIĄŻKI PRZEZNACZONY JEST NA 

REALIZACJĘ PROJEKTU NIENIEODPOWIEDZIALNI. 

Więcej informacji tutaj. 
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• Sylwia Lewandowska „Pięć przebudzonych talentów. Kluczowe kompetencje 

liderów przyszłości”, Progressive Partners, 2018 

Ciekawy materiał dla liderów, przywódców, którzy chcą świadomie pozytywnie 

wpływać na codzienne otoczenie zarówno biznesowe jak i rodzinne. Ukazuje lidera – 

rodzica, menedżera, przedsiębiorcę – w jego codziennym kontekście, zmagającego się 

z wyzwaniami nie tak atrakcyjnymi, które w większości przypadków stanowią historie 

dzielone ze sceny – bo są piękne i inspirujące – ale codzienność, która też ma swoje 

cienie, zmagania, słabości.  

Więcej informacji tutaj. 
 

• ALBUM „POLSKA 100 LAT”, wydawnictwo Bosz, 2018 

„Polska 100 lat” to bogato ilustrowany album przygotowywany w związku z 

przypadającą w 2018 roku setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. 

Pracami nad powstaniem tej wyjątkowej publikacji kierowała powołana z inicjatywy 

społecznej Rada Programowa, w skład której wchodzą m.in.: profesorowie M. 

Kleiber, A. Mencwel, H. Samsonowicz, J. Bralczyk oraz wybitni znawcy polskiej 

kultury: pisarz W. Myśliwski, dyrektor Teatru Wielkiego – Opery Narodowej – W. 

Dąbrowski, czy polski dyplomata, badacz stosunków międzynarodowych prof. A. 

Rotfeld. 
Więcej informacji tutaj. 
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