
 
podsumowanie sierpnia 2019 

Specjalne, jubileuszowe wydanie magazynu „THINKTANK” już w 

sprzedaży.  Więcej informacji: info@think-tank.pl 

Ośrodek THINKTANK ma również nową stronę internetową: 

www.think-tank.pl 

 

1. ZAPOWIEDZI THINKTANK: 

• Polacy o przyszłości Europy, 10 września 2019, debata „okrągłego stołu” 

THINKTANK i CSM we współpracy z Polską Radą Biznesu, Przedstawicielstwem 

Komisji Europejskiej oraz pracownią innowacji społecznych STOCZNIA, Warszawa 

• Debaty prowadzone przez THINKTANK podczas IX Europejskiego Forum 

Nowych Idei, 25-27 września 2019, Sopot 

Więcej informacji tutaj. 

• Społeczna rola biznesu po 30 latach gospodarki wolnorynkowej w Polsce, 

konferencja THINKTANK pod patronatem Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju,  

8 października 2019, Warszawa 

• 30 lat polskiego kapitalizmu. Biznesie – co dalej?, sesja wyjazdowa w ramach 

programu FORUM DIALOGU, 21-22 listopad 2019 

• Wykład świąteczny THINKTANK i partnerów, Pałac w Łazienkach, 9 grudnia 2019, 

Warszawa 

 

2. WYDARZENIA THINKTANK – RELACJE: 

• 28-20.08 Spotkanie członków zespołu Instytutu Innowacji Politycznych w Wiedniu, 

którego THINKTANK jest partnerem. 

Więcej informacji tutaj i tutaj 

 

• 10.08 Wyjazdowy inkubator idei – inauguracja cyklu sesji wyjazdowych członków 

Rady Ekspertów THINTKANK. Tym razem byliśmy w Sobolach.  

Więcej informacji tutaj 

 

3. PUBLIKACJE THINKTANK  

A) Magazyn „THINKTANK” nr 34 – „Dialog – ginąca kompetencja ludzkości” 

Tematem głównym numeru jest dialog. To jedna z kluczowych kompetencji THINKTANK , bardzo 

ważna dla każdej wspólnoty. Bez otwartości na argumenty innych, bez szczerej rozmowy między 

sektorami i ponad podziałami żaden kraj nie ma bowiem przyszłości. A silna polaryzacja polityczna 

mailto:info@think-tank.pl
mailto:info@think-tank.pl
http://www.think-tank.pl/
http://www.think-tank.pl/
https://www.efni.pl/
https://www.efni.pl/
http://csm.org.pl/pl/projekty-biezace/3379-ogolnoeuropejski-projekt-innovation-in-politics
http://csm.org.pl/pl/projekty-biezace/3379-ogolnoeuropejski-projekt-innovation-in-politics
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1509672899175831&set=a.826031554206639&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1509672899175831&set=a.826031554206639&type=3&theater
https://www.facebook.com/zofia.bugajna/posts/10158686957534908?__xts__%5b0%5d=68.ARDYzzUr0jgk_vEgNNHacytji0KCAEOI6HXvQAkTKHCXZpEd6SDnPCa2X2QznNJCeNstgQk5U-iSV-DtL4kuWwvQFCCe-SL4uHJh06MVe1q7NmjDoTk9kcyY37_EPsMw7oTcnMJrw_yeGA_cUQbX64sc8RMMbyPH3Nn-ceB145ORmzDVXzkZC6f_UadviPNPjkZRjybQFix7DO7RAYWrQxGcdAHOfSygpkmlwEEMM-_8i2a3Sy2_-ehiZZMCrHKIEBYTzQHuIwaCyBHKs0TVm7NJEYXQFA&__tn__=-R
https://www.facebook.com/zofia.bugajna/posts/10158686957534908?__xts__%5b0%5d=68.ARDYzzUr0jgk_vEgNNHacytji0KCAEOI6HXvQAkTKHCXZpEd6SDnPCa2X2QznNJCeNstgQk5U-iSV-DtL4kuWwvQFCCe-SL4uHJh06MVe1q7NmjDoTk9kcyY37_EPsMw7oTcnMJrw_yeGA_cUQbX64sc8RMMbyPH3Nn-ceB145ORmzDVXzkZC6f_UadviPNPjkZRjybQFix7DO7RAYWrQxGcdAHOfSygpkmlwEEMM-_8i2a3Sy2_-ehiZZMCrHKIEBYTzQHuIwaCyBHKs0TVm7NJEYXQFA&__tn__=-R


dialogowi nie sprzyja – dlatego tym bardziej o niego dziś zabiegamy. Jak zawsze w magazynie 

„THINKTANK” znajdą Państwo trendy: w technologiach, biznesie i przestrzeni publicznej. 

Wynikają przede wszystkim z czwartej rewolucji przemysłowej, która po cichu wpływa na ludzkie 

życie właściwie w każdej dziedzinie. W sekcji „strategie i obserwacje” warto zwrócić uwagę na 

teksty o wnioskach z porażek, hybrydowych prawdach, finansowych zachowaniach millennialsów, 

a także spojrzeć na Polskę, jej rocznice i dorobek ostatnich 30 lat oczami cudzoziemca, czyli z 

większego dystansu. Zamówienia: info@think-tank.pl 

B) NASZYM ZDANIEM (na www.think-tank.pl) 

• „Czy światowe korporacje będą bardziej zrównoważone?” – publikacja dostępna jest 

tutaj. 

• „Będzie nas mniej. To dobrze czy źle?” – publikacja dostępna jest tutaj.  

• „Jakie czasy, taka prawda” – publikacja dostępna jest tutaj. 

• „Emerytury niższe od najniższych”- publikacja dostępna jest tutaj. 

 

C) Trendbooki: 

• „RE-THINK. Fundamenty kultury”. Publikacja dostępna jest tutaj. 

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

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

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

 

4. THINKTANK REKOMENDUJE 

A) WYDARZENIA 

• IGRZYSKA WOLNOŚCI, 13-15 września 2019, Łódź 

Czytaj więcej 

• PRZYSZŁOŚĆ POLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI RODZINNEJ - debata 

polityczna i panel ekspertów, 17 września 2019, Warszawa 

Czytaj więcej 

 

• EUROPEJSKIE FORUM NOWYCH IDEI, 25-27 września 2019, Sopot 

Czytaj więcej 

 

• IT FUTURE EXPO 2019, 26 września 2019, Stadion Legii Warszawa 

Czytaj więcej 
 

• KONFERENCJA in_DIGITAL MARKETING 2019, 9-10 października 2019, 

Warszawa 

Czytaj więcej 
• GALA FRENCH TOUCH, 12 października 2019, Warszawa 

Czytaj więcej 
 

• 12. Ogólnopolski Zjazd Firm Rodzinnych U-RODZINY 2019, 24-26 października 

2019, Warszawa 

Czytaj więcej  

 

• POLISH TECH DAY, 25 października 2019, Londyn 

Czytaj więcej 
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B) 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. 

 

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 
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pt.: „Czwarta rewolucja przemysłowa”. 

Więcej informacji tutaj.  

 

• Grzegorz Lindenberg, „Ludzkość poprawiona”, Znak, 2018 

Książka eksperta THINKTANK, Grzegorza Lindenberga, o świecie przyszłości 

Rozwój nauki i technologii w ostatnich latach jeszcze bardziej przyspieszył. Wkrótce 

świat będzie wyglądał zupełnie inaczej. Nawet człowiek za kilkanaście lat może 

diametralnie różnić się od tego, kim jest dzisiaj. Ingerencje w DNA roślin, zwierząt i 

ludzi staną się powszechne. Z jednej strony pozwoli to na eliminację setek 

śmiertelnych chorób, z drugiej da szansę na ukształtowanie człowieka według naszych 

oczekiwań. Sztuczna inteligencja gwałtownie się rozwija i przejmuje coraz więcej 

naszych obowiązków. Świat, w którym nie będziemy musieli pracować, to niedaleka 

przyszłość, bo specjaliści dążą do tego, aby jak najszybciej stworzyć AI co najmniej 

równą ludzkiej. 

Więcej informacji tutaj. 

 

• „Rozmowy o odpowiedzialności” (tom II), Fundacja Nienieodpowiedzialni, 2019 

Potrzeba nieustannej refleksji, stawiania fundamentalnych pytań i szukania nań 

odpowiedzi przyczyniła się do powstania kolejnego tomu  "Rozmów o 

odpowiedzialności". Nasi rozmówcy w swoich wędrówkach zawodowych, życiowych, 

intelektualnych dotarli do miejsc, z których widać więcej. W tej książce dzielą się z 

nami swoją perspektywą, szukając odpowiedzi na pytanie o rolę odpowiedzialności i 

zachłanności w różnych dziedzinach naszego życia. W książce rozmowy z: Anną 

Gizą, Jerzym Hausnerem, Krystianem Jażdżewskim, Marcinem Królem, Dominiką 

Maison, Januszem Onyszkiewiczem, Marcinem Popkiewiczem, Pawłem Skawińskim, 

Tadeuszem Sławkiem, Piotrem Voelkelem oraz Andrzejem Zybałą. 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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