
 
KWIECIEŃ 2019 

W tym roku ośrodek THINKTANK kończy 10 lat! 

Specjalne wydanie magazynu „THINKTANK” na 10 urodziny THINKTANK będzie 

gotowe w czerwcu! Zapraszamy do współpracy partnerskiej.  

Więcej informacji: kmlynek@thinkt-tank.pl 

1. ZAPOWIEDZI THINKTANK: 

 

• Spotkanie dogrywkowe Rady Ekspertów THINKTANK, 20 maja, Przestrzeń 

from Facebook, Warszawa 

• Spotkanie dogrywkowe projektu RE-LAB, 21 maja 2019, Akademia High School, 

Warszawa 

 

• 10. Urodziny THINKTANK „Człowiek przyszłości. Trendy i innowacje”, 12 

czerwca 2019, Restauracja Spokojna 15, Warszawa 

• POLSKA KULTURA 2019. Jakie wnioski na kolejne dekady?, 18 czerwca 2019, 

Nowy Świat Muzyki, Warszawa 

 

2. WYDARZENIA THINKTANK – RELACJE: 

•  Sesja wyjazdowa projektu RE-LAB 
„Re: generacja. Nadchodzi nowe: pokolenie smart” 

11-13 kwietnia 2019, Bukowina Tatrzańska 

Więcej informacji tutaj. 
 

3. PUBLIKACJE THINKTANK  

A) 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 

 

 

B) Z Bazy Wiedzy THINKTANK 

• „Jak identyfikować zagrożenia i wychodzić im naprzód” - publikacja dostępna jest 

tutaj.  
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• „Rewolucja: trendy świata przyszłości - publikacja dostępna jest tutaj. 

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

 

C) 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 

• 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. 
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• 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.  

 

• MYTHBUSTERS. PRZEWODNIK KRYTYCZNEGO MYŚLENIA 

Polecamy lekturę „Pogromców mitów. Poradnika krytycznego myślenia", który 

zawiera praktyczne wskazówki, jak odróżnić fakty od opinii, weryfikować 

prawdziwość informacji i nie dać się zwieść technikom manipulacyjnym. To 

szczególnie ważne w dzisiejszych czasach zalewu fake newsów oraz łatwości 

szerzenia spamu, dezinformacji i mowy nienawiści za sprawą mediów 

społecznościowych. Sam tylko Facebook w ciągu dwóch kwartałów 2018 roku 

namierzył i usunął ponad 1,5 miliarda fałszywych kont, z których większość służyła 

do przeprowadzania zmasowanych ataków spamerskich dla osiągnięcia zysku, ale 

część – miała na celu sianie propagandy politycznej. 

Więcej informacji tutaj. 

 

• PARLEMENT EUROPEJSKI: CZY GO ZNACIE? 

W maju 2019 r. Polacy już po raz czwarty będą głosować w wyborach do Parlamentu 

Europejskiego. Do tej pory polscy wyborcy nie przywiązywali do tego zbyt dużej wagi 

(frekwencja wynosiła poniżej 25 proc.), teraz jednak to może się zmienić. Obecne 

wybory są wyjątkowo ważne nie tylko dlatego, że polskie partie traktują je jako test 

przed wyborami parlamentarnymi, ale przede wszystkim ze względu na skalę wyzwań, 

przed którymi stoi Unia Europejska. Czeka nas rozmowa m.in. o reformach UE, 

budżecie na następną siedmiolatkę, relacjach handlowych i politycznych z głównymi 

mocarstwami, polityce migracyjnej i bezpieczeństwie czy rynku cyfrowym – czytamy w 

publikacji Centrum Stosunków Międzynarodowych, przygotowanej dla 

Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. 

Publikacja dostępna jest tutaj. 

 

B) Konferencje  

 

• DWIE GODZINY DLA RODZINY 

15 maja 2019 

Po raz kolejny jesteśmy partnerem Akcji Dwie Godziny dla Rodziny, która cieszy się 

z roku na rok coraz większym powodzeniem. Kampania społeczna Dwie Godziny dla 

Rodziny, którą Fundacja Humanites zapoczątkowała osiem lat temu ma obecnie nie 

tylko zasięg ogólnopolski, ale zyskała wymiar międzynarodowy. W ubiegłym roku do 

akcji przyłączyli się pracodawcy z 11 krajów spoza Polski! Akcja Dwie Godziny dla 

Rodziny jest kampanią społeczną na rzecz głębokich relacji rodzinnych, aby być 
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razem, a nie „obok siebie”. 

Więcej informacji tutaj. 

• XV MIĘDZYNARODOWY KONGRES MBA 

17-19 maja 2019, Kraków 

Kongres to największa w Polsce tego typu inicjatywa integrująca środowisko MBA. 

Wydarzenie to ma na celu przede wszystkim budowę aktywnej platformy współpracy, 

wymiany doświadczeń, poszerzania wiedzy i horyzontów. O specyfice Kongresu 

decyduje łączenie wystąpień naukowców z polskich i zagranicznych uczelni oraz 

czołowych ekspertów i ekonomistów. W Kongresie co roku uczestniczą 

menedżerowie wyższego i średniego szczebla legitymujący się tytułem Master of 

Business Administration, Dyrektorzy Programów MBA oraz naukowcy z polskich i 

zagranicznych uczelni.  

Więcej informacji tutaj. 

• 10. EDYCJA MUZEUM UTRACONEGO W NOC MUZEÓW,  

17-18 maja 2019, Kraków, Warszawa 

Podczas tegorocznej Nocy Muzeów, 17 maja w Krakowie i 18 maja w Warszawie, 

Toruniu oraz Poznaniu odbędzie się multimedialny pokaz filmu „Pamięć jest 

kluczem”, w ramach projektu Muzeum Utracone. Produkcja w nowoczesnej formie 

przedstawia najważniejsze dzieła, które Polska utraciła podczas II wojny światowej i 

te które udało się odzyskać. Od 10 lat organizatorami pokazu są SAR Stowarzyszenie 

Komunikacji Marketingowej oraz Ad Artis Fundacja Sztuki SAR, we współpracy z 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Narodowy Instytut Muzealnictwa i 

Ochrony Zbiorów. 

Więcej informacji tutaj. 

• FESTIWAL MUZYKI FILMOWEJ 2019 

14-21 maja 2019, Kraków 

Jeden z najważniejszych festiwali muzyki filmowej na świecie, organizowany przez 

Krakowskie Biuro Festiwalowe oraz RMF Classic. O niepowtarzalności imprezy 

decyduje unikalne łączenie najwyższej jakości interpretacji muzyki filmowej 

wykonywanej przez czołowych muzyków i orkiestry w połączeniu z wysokiej jakości 

obrazem filmowym. Monumentalne widowiska muzyczno–filmowe wyróżniają się 

śmiałością produkcyjną, innowacyjnością w sferze technologii dźwięku i obrazu, ale 

również rozmachem wykonawczym i wysokim poziomem artystycznym 

prezentowanych dzieł.  

Więcej informacji tutaj. 

• VI OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA SAMORZĄDU I OŚWIATY 

21-22 maja 2019, Lublin 

Z przyjemnością zapraszamy Państwa na VI edycję EDUKACJI PRZYSZŁOŚCI, 

która odbędzie się 21-22 maja 2019 r. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym. Dwa 

dni wykładów w gronie doświadczonych ekspertów i starannie dobranych wystawców 

– wszystko to czeka na uczestników VI edycji konferencji Edukacja Przyszłości. W 

tym roku o przyszłości edukacji i wyzwaniach, jakie stoją przed samorządami, a także 

dyrektorami szkół i szkół zawodowych, będziemy rozmawiać podczas 4 konferencji i 

20 paneli tematycznych. Zapraszamy liderów samorządów terytorialnych, 
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pracowników merytorycznych odpowiedzialnych za oświatę, kulturę i sport. 

Więcej informacji tutaj. 

• IMPACT’19: Przygotuj się na przyszłość! 

21-22 maja 2019, Kraków 

Agenda Impact’19 pełna jest niezwykłych wystąpień Keynote, prowokujących 

dyskusji moderowanych i wnikliwych rozmów 1:1 w formie Fireside Chat. Na 

wydarzeniu spotkasz przeszło 250 międzynarodowych Speakerów, którzy podzielą się 

swoją wiedzą na tematy związane z naszymi 8 ścieżkami tematycznymi: Jarosław 

Gowin, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Romeo Kienzler, IBM IoT 

Watson, Artur Chmielewski, NASA Jet Propulsion Laboratory, Jadwiga Emilewicz, 

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii Carl Benedikt Frey, University of 

Oxford, Patrick Dey, Amgen, Brian Pierce, DARPA, Ott Velsberg, Chief Data Officer 

of Estonia. 

Więcej informacji tutaj. 

• IX EDYCJA EUROPEJSKIEGO KONGRESU FINANSOWEGO 

3-5 czerwca 2019, Sopot 

Rok 2019 to czas, w którym coraz liczniej i głośniej pojawiają się opinie o 

zbliżającym się nieuchronnie spowolnieniu wzrostu gospodarczego. I choć, na 

szczęście, niezbyt często pada określenie „nadchodzący kryzys”, to czy na pewno 

wyciągnęliśmy wnioski z ostatniego kryzysu gospodarczego i czy mamy świadomość 

złożoności i różnorodności możliwych przyczyn ewentualnego kolejnego kryzysu? 

IX Europejski Kongres Finansowy, podobnie jak w latach poprzednich, podejmie 

dyskusję o tym co istotne, aby przyszłość finansów, a więc i gospodarki była stabilna, 

nowoczesna i sprawiedliwa. Gościem Specjalnym IX EKF będzie Nouriel Roubini, 

profesor Stern School of Business, New York University, autorytet w dziedzinie 

makroekonomii, który wsławił się m.in. przewidując nadejście kryzysu finansowego z 

2008 roku. Profesor Nouriel Roubini wygłosi wykład inauguracyjny Kongresu. 

Więcej informacji tutaj.  

 

• II KONGRES KOMUNIKACJI W OCHRONIE ZDROWIA 

11-12 czerwca 2019, Łódź 

Kongres adresowany jest do wszystkich, którzy chcą budować wartościowe relacje z 

pacjentami, otoczeniem biznesowym oraz wewnątrz organizacji działających w 

obszarze ochrony zdrowia. Szczególnie do przedstawicieli jednostek podległych i 

nadzorowanych przez Ministerstwo Zdrowia, rzeczników prasowych, pełnomocników 

ds. praw pacjenta oraz osób zajmujących się promocją zdrowia w szpitalach. Także do 

przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizatorów kampanii 

profilaktyki zdrowotnej, organizacji pozarządowych, przedstawicieli organizacji 

pacjenckich oraz uczelni medycznych. 

Więcej informacji tutaj.  

• KONFERENCJA POLZAC MARKETING 2019 

12 czerwca 2019, Warszawa 

To już trzecia edycja Polzak Marketing 2019 – konferencji trzech środowisk – 

Zakupów, Marketingu i Agencji. W tym roku spotykamy się wokół tematu „Marketing 
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w erze technologii. Efektywne zakupy komunikacji i mediów”. Będzie o trendach i 

nowych technologiach. Ich wpływie na marketing, sprzedaż, komunikację digital i 

media. Jak co roku konferencja skoncentrowana jest na poszerzaniu wiedzy i 

zdobywaniu kompetencji. 

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. 
 

• 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 

http://www.dobryprzetarg.com.pl/konferencja.html
http://www.dobryprzetarg.com.pl/konferencja.html
https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/zarzadzania-procesami-i-strategiczne/articles/innowacje/ksiazka-przemysl-4-0.html
https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/zarzadzania-procesami-i-strategiczne/articles/innowacje/ksiazka-przemysl-4-0.html
http://nienieodpowiedzialni.pl/wydawnictwa/
http://nienieodpowiedzialni.pl/wydawnictwa/
http://sylwialewandowska.com/
http://sylwialewandowska.com/


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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