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I. DZIAŁANIA THINKTANK 

1. ZAPOWIEDZI NASZYCH WYDARZEŃ: 

• WTOREK, 9 czerwca godz. 17:00-18:00 

     CSM LIVE TALKS: ŚWIATOWA PO KATASTROFIE – Jak wyleczyć 

gospodarkę? 

https://www.facebook.com/CIR.CSM/  
Naszymi gośćmi będą Grzegorz Hajdarowicz, przedsiębiorca i założyciel Gremi 

International, konsul honorowy Brazylii w RP oraz Magda Wierzycka, 

przedsiębiorczyni, założycielka Sygnia Ltd., RPA. 

 

• PIĄTKI GODZ. 10:00-11:00 

     THINKTANK LIVE TALKS 

W każdy piątek zapraszamy na THINKTANK LIVE TALKS, podczas których 

rozmawiamy NA ŻYWO z ekspertami, dyplomatami, przedsiębiorcami i 

liderami opinii. 

https://www.facebook.com/osrodekTHINKTANK 
 

• WIOSENNY PRZEGLĄD KSIĄŻEK THINKTANK 
Jak co kwartał, eksperci ośrodka THINKTANK wyselekcjonowali spośród nowości 

wydawniczych książki, które dostarczają szerszego spojrzenia i mogą być przydatne w 

podejmowaniu lepszych decyzji. 

Więcej informacji wkrótce. 

 

2. WYDARZENIA THINKTANK – RELACJE: 

•      THINKTANK LIVE TALKS: CZY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ SPOŁECZNA 

NAPRAWI KAPITALIZM PO PANDEMII? 

29 maja 2020 

goście: Julia Koczanowicz-Chondzynska, Agata Stafiej-Bartosik 

Więcej informacji TUTAJ 

 

 

http://www.think-tank.pl/
https://www.facebook.com/CIR.CSM/
https://www.facebook.com/osrodekTHINKTANK
https://www.facebook.com/osrodekTHINKTANK/videos/188023732433854/?__xts__%5b0%5d=68.ARCw-K0J7HficBUNqHIbe57k9sPyYFPSzZ--Noar2qlt8j84jD7Il7PosaxPhj1xfxoaITh1AsHWmi1cTpa-9cQ3PNBGXemJq8BFNB6TmwtyZ9QwbWlaeb0XPsm_VaRGz56BHVGY2Ic92YGe9-w3aAR8Ta_FRCJRcws6QqL5DcQvR73JPQqlneUs40MYL_2jmD9x3iE03xR0FA8W9VGf7Ol5Jg7uTFdfwBkIToE31izUc71lMoNM6Yq6dTM8u9DkWJLElyePXp2Bad9t_Rla9y7EivBjX2hgALghwEgDUvX9WMCCUnHibL215i-CEdggI9EVznjfccjhN73dZOgit7de3IaxnDbP-7I&__tn__=-R


•      THINKTANK LIVE TALKS: WPŁYW PANDEMII NA SEKTOR 

FINANSOWY W POLSCE I NA ŚWIECIE 

22 maja 2020 

goście: Adrian Kurowski, Ewa Wernerowicz 

Więcej informacji TUTAJ 

 

•      DEBATA ONLINE: CYFROWA EUROPA I GOSPODARKA PO 

PANDEMII 

19 maja 2020 

Więcej informacji TUTAJ. 

 

•      THINKTANK LIVE TALKS: LEADERSHIP W CZASACH PANDEMII  

15 maja 2020 

goście: Tomasz Jamroziak, Monika Żochowska 

Więcej informacji TUTAJ  

 

•      AIP i THINKTANK LIVE: CZY SKUTECZNA PRACA ZDALNA JEST 

MOŻLIWA? 

11 maja 2020 

gość: Maciej Wężykowski 

Więcej informacji TUTAJ. 

 

•      THINKTANK LIVE TALK: ŚWIATOWA GOSPODARKA PO PANDEMII 

8 maja 2020 

goście: Artur Kozieja, prof. Krzysztof Obłój 

Więcej informacji TUTAJ 

 

3. NASZE PUBLIKACJE 

A. Program odbudowy gospodarki Muhammada Yunusa 

Laureat pokojowej nagrody Nobla, członek Rady Strategicznej ośrodka THINKTANK, 

proponuje nowy program odbudowy światowej gospodarki po koronawirusie. Yunus 

zwraca uwagę, że choć pandemia wyrządza wiele szkód na całym świecie, to oferuje też 

niezrównaną szansę. Zanim nastąpi restart globalnej gospodarki, wszyscy powinniśmy 

sobie  zadać pytanie, czy na pewno chcemy wrócić w stare koleiny? 

Więcej informacji tutaj. 

 

Polecamy rozmowę LIVE z prof. Muhammadem Yunusem, która transmitowana 

była na żywo 1 czerwca na profilu Facebook THINKTANK → TUTAJ 

 

 

B. Gospodarka w czasach epidemii – raport THINKTANK i Partnerów 

Nie ma wątpliwość: skutki pandemii koronawirusa wstrząsną globalną gospodarką 

bardziej niż kryzys 2008. Jak dalece – zależy od czasu trwania epidemii. Rządy niemal 

https://www.facebook.com/watch/live/?v=676739306451687&ref=watch_permalink
https://think-tank.pl/debata-cyfrowa-europa-i-gospodarka-po-pandemii/
https://www.facebook.com/watch/live/?v=943128549479515&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/osrodekTHINKTANK/posts/2749771651798572?__xts__%5B0%5D=68.ARDwoBxeI5tDuZWrysWTLCRbi_yhFvfxnHAVs5EGSo3q7ryJXeMJQQWeFe7wUrYG5-ARHQyh854RhxIeEZ2n87-hj0mteOzJjPk6pI90deTv2GwqNEPURRlk_295QSM-AvcwFz3-PhsjI66pQOrqA_h5qfccc-58xsQoTCRCCs6ZHvEeWXo7Zub0OG3vQL7x9purlHYLAQu7xBkI4Ofc_oWIKHTS7rkAHH_z_iGAV2L0R6iddF81bIW02KxRMkUftpzv0b1TKI6O3q_3-bEshXNGnN0i370mIWLd-wLVhW_HkIv3-Sd_2o7MJIC9SjooxQyfJZMdR7w-_SslpeCiTXFr2eVZwKe0plULrpiWst-6PVKk2FLmWIs_YJg7Hm8GEohsi9s-zomdf-cG9psv2N6jzRqHM7eN0NyAsh7fEGCT4Kn5ZOlpsMo-rajQDPjmZa3nzWJhpVXsSH_uOhYJ8ooZLmmdXtWXwXlRrn-pSO7MPFQwdskH4fuWOQqH2h4_tg&__tn__=-R
https://www.facebook.com/watch/live/?v=553616378900129&ref=watch_permalink
https://think-tank.pl/program-odbudowy-gospodarki-muhammada-yunusa-2/
https://www.facebook.com/osrodekTHINKTANK/videos/883736515371255/?__xts__%5b0%5d=68.ARBJ2fqITAgzlsSfTCwtnroTJWFI1F76W2i9wC7abNqZ3-7dh-U9E7Bn_1YjzYbuk1-8CUMJ_bulf2NKHS8vNnxPpibjxK2b7PogYyjY5xvWStWnfYpg7ijbQ4bfngbb-D4WjNXSiWJBdDeqa9gBE6zN_-RorzMr7ng4o5TtdHm6jtfVvb7KyeaTWrBlvuPcAiL16LFgC-b0jtv8ZS0bH-ijOCxdAjbr_adIumaY8cS314LLTdXRHazk8GM4sKVZNI2Jm--rbivVcr8QOKuQPaE656ACsVGqHB93WQKnKTd0sDULQCgM7rrv7gOwyPP75mCU1fYz3Jfn3APmLjt7IHBAbRGbjLiqLlo&__tn__=-R


wszystkich państw szykują się do pomocy swoim przedsiębiorcom i pracownikom. 

Więcej informacji tutaj.  

 

C. Magazyn „THINKTANK” nr 35: „Kto uratuje wspólne 

dobro?” Wiodącym tematem numeru jest stan planety, zarówno 

w kontekście zmian klimatycznych i środowiska naturalnego, jak 

i polityczno- -społeczno-gospodarczych wyzwań, z którymi 

przyjdzie się mierzyć firmom i państwom. Kapitalizm się 

bowiem nie sprawdza, a rosnący, szeroko rozumiany egoizm nie 

pomaga. rozmawiamy o tym z Magdą Wierzycką i Mariuszem 

Grendowiczem (w kontrapunkcie) oraz opisujemy szerzej kryzys 

klimatyczny w tekście głównym. 

 

 
 

D. Wiosenny przegląd książek THINKTANK 

Jak co kwartał, eksperci ośrodka THINKTANK wyselekcjonowali spośród nowości 

wydawniczych książki, które dostarczają szerszego spojrzenia i mogą być przydatne w 

podejmowaniu lepszych decyzji. Przegląd książek dostępny jest tutaj. 

 

 

E. „THINKTANK na weekend” 

• Tomasz Jamroziak, (Nowa) stara niepewność – więcej informacji tutaj. 

• Robert Moreń, Między dżumą a cholerą – więcej informacji tutaj 

• Rafał Bauer, Gwiezdne wojny z wirusem – więcej informacji tutaj. 

 

 

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

• Kuba Wygnański, Czas próby  – przeczytaj. 

• dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak, Siekiera czy skalpel – przeczytaj. 

• Monika Żochowska, Obróć pandemię na swoją korzyść - przeczytaj. 

 

G. 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. AKADEMIA THINKTANK 

• Zainteresowanych naszą ofertą warsztatów, szkoleń i kursów (także on-line) prosimy 

o kontakt z: info@think-tank.pl 

https://think-tank.pl/gospodarka-w-czasach-epidemii-raport-thinktank-i-partnerow/
https://think-tank.pl/co-robimy/publikacje/
https://think-tank.pl/nowa-stara-niepewnosc/
https://think-tank.pl/miedzy-dzuma-a-cholera/
https://think-tank.pl/gwiezdne-wojny-z-wirusem/
http://www.think-tank.pl/
https://think-tank.pl/czas-proby/
https://think-tank.pl/siekiera-czy-skalpel/
https://think-tank.pl/obroc-pandemie-na-swoja-korzysc/
https://think-tank.pl/fundamenty-kultury/
https://think-tank.pl/trendbook-nastaw-sie-na-kulture/
https://mapa-marek.pl/strony
https://www.zrozumdrugiego.pl/
mailto:info@think-tank.pl


 

II. NASZE REKOMENDACJE 

1. WYDARZENIA  

 

• Europejski Kongres Finansowy Online, 15-17.06.2020 

Więcej informacji tutaj. 

 

• Akcja #sprawdzobecnosc Fundacji EFC 

Więcej informacji tutaj 

 

2. EDUKACJA 

 

• WOMAN UPDATE 

Ogólnopolska kampania społeczna zachęcająca kobiety do wejścia w świat 

nowych technologii 

Rewolucja technologiczna stała się faktem. W nowej rzeczywistości i nowej 

gospodarce o sukcesie ludzi, firm i całych państw zadecyduje umiejętność wdrożenia i 

efektywnego wykorzystania nowych technologii. #WomanUpdate to ogólnopolska 

kampania informacyjno-edukacyjna organizowana przez Future Collars i wspierana 

przez kilkadziesiąt firm i instytucji, dzięki której każda kobieta, bez względu na 

doświadczenie, wiek czy miejsce zamieszkania, ma szansę opuścić swoje 

dotychczasowe ramy i zdobyć kompetencje przyszłości. 

Więcej informacji tutaj. 

 

• 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 

https://think-tank.pl/europejski-kongres-finansowy-online/
https://think-tank.pl/akcja-sprawdzobecnosc-fundacji-efc/
https://think-tank.pl/woman-update/
https://www.kozminski.edu.pl/wzrost_firmy/


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 

managerów odczuwa brak nowoczesnej wiedzy między innymi z zakresu finansów, 

zarządzania i marketingu, negocjacji. 

Więcej informacji tutaj. 

 

• LEADERSHIP ACADEMY FOR POLAND (LAP) 

To program rozwoju przywództwa, realizowany przez Center for Leadership. Co roku 

gromadzi 40 osób wysokiego szczebla z różnorodnych środowisk, wybranych w 

kilkustopniowym procesie rekrutacyjnym. Oferuje stypendium na 4-miesięczny, 

intensywny kurs z udziałem wykładowców Uniwersytetu Harvarda oraz roczne 

wsparcie w ramach Alumni Network.  

Jako partner nominujący do programu, mamy możliwość proponowania 

kandydatów z rekomendacji THINKTANK. 

Więcej informacji tutaj. 

 

3. PUBLIKACJE 

 

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

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 gniewu w 

różnych dziedzinach naszego życia. Rozmowę z prof. Jerzym Buzkiem 

przeprowadziła dr Małgorzata Bonikowska, prezes THINKTANK, a rozmowę z prof. 

prof. Bolesławem Rokiem, przeprowadził Zbigniew Gajewski, partner THINKTANK. 

 

PRZYCHÓD ZE SPRZEDAŻY KSIĄŻKI PRZEZNACZONY JEST NA 

REALIZACJĘ PROJEKTU NIENIEODPOWIEDZIALNI.                                    

Więcej informacji tutaj. 

 

• Mythbusters. Przewodnik krytycznego myślenia - raport Centrum Stosunków 

Międzynarodowych i partnerów 

Zawiera praktyczne wskazówki, jak odróżnić fakty od opinii, weryfikować 

prawdziwość informacji i nie dać się zwieść technikom manipulacyjnym. To 

szczególnie ważne w czasach fake newsów i rosnących praktyk dezinformacji w 

internecie. Przewodnik powstał w ramach projektu realizowanego od września 2018 

do stycznia 2019 roku z partnerami z Centre for Euro-Atlantic Integration and 

Democracy z Budapesztu, Prague Security Studies Institute z Pragi oraz Stopfake z 

Kijowa przy wsparciu International Visegrad Fund. 

Więcej informacji tutaj. 

 

http://www.biznes.edu.pl/akademia-psychologii-przywodztwa
http://inepan.pl/studia-ine-pan/
https://center-for-leadership.org/
http://nienieodpowiedzialni.pl/wydawnictwa/
https://think-tank.pl/mythbusters-przewodnik-krytycznego-myslenia/


• Poland and India. Bilateral relations – publikacja Centrum Stosunków 

Międzynarodowych we współpracy z THINKTANK i IPPCI. 

Unia Europejska i Indie potrzebują siebie nawzajem, aby lepiej zrozumieć procesy i 

zmiany zachodzące we współczesnym świecie. Indie nie są dziś kluczowym partnerem 

dla Unii Europejskiej, tak samo jak UE dla Indii. Wzajemne relacje naznaczone są 

przez stereotypy i ciągłe niedocenianie znaczenia drugiej strony na scenie światowej - 

piszą eksperci CSM. Publikacja została przygotowana na inaugurację przez LOT 

bezpośredniego połączenia na trasie Warszawa – Delhi (11 września 2019) oraz 

polsko-indyjskie forum gospodarcze. 

Więcej informacji tutaj. 
 

•  Doktryna Jakości, prof. Andrzej J. Blikle – książka oraz wykłady prof. Blikle, 

dostępne bezpłatnie na jego stronie internetowej www.moznainaczej.com.pl 

„Jestem głęboko przekonany, że w tych dramatycznych czasach, które przeżywa dziś 

cały świat, firmom turkusowym będzie łatwiej nie tylko przetrwać okres pandemii, ale 

też powrócić do normalnego funkcjonowania po jego zakończeniu. Opowiem jak się 

tworzą i działają turkusowe firmy oraz jak osiągają sukcesy — w tym i gospodarcze. I 

nie będzie to futurologia, bo takie firmy już istnieją i są coraz liczniejsze. Również w 

Polsce!” – mówi prof. Andrzej Blikle. 

Wykłady prof. Blikle dostępne są tutaj. 

Książka Doktryna jakości dostępna jest tutaj. 

 

• „Co Polacy myślą o Unii Europejskiej?” – publikacja Przedstawicielstwa Komisji 

Europejskiej w Polsce i Centrum Stosunków Międzynarodowych 

Polacy są jednym z czterech najbardziej przychylnie nastawionych do UE narodów – 

zaraz po Irlandczykach, Bułgarach i mieszkańcach Luksemburga. Jednak gdy 

spojrzymy na tę sprawę z bliska, okaże się, że unijne aspiracje pojmują po swojemu. 

Kiedy pytamy się o korzyści z członkostwa, większość Polaków mówi o funduszach 

unijnych, swobodnym przepływie osób – bo pracować można w całej Europie. Jednak 

gdy postawimy pytanie o wartości, które mogłyby Europejczyków łączyć i nadawać 

kierunek działania, pojawia się wyraźna linia podziału - czytamy we wstępie 

Ambasadora Marka Prawdy do publikacji przygotowanej przez dr Małgorzatę 

Bonikowską, prezes THINKTANK, dla Komisji Europejskiej – Przedstawicielstwa w 

Polsce „Co Polacy myślą o Unii Europejskiej”. 

Więcej informacji tutaj. 

 

 

 

Zapraszamy do śledzenia naszych kanałów: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://think-tank.pl/mythbusters-przewodnik-krytycznego-myslenia-2/
http://www.moznainaczej.com.pl/
http://www.moznainaczej.com.pl/homepage/moje-wyklady-i-warsztaty
http://www.moznainaczej.com.pl/Download/DoktrynaJakosci/DoktrynaJako%C5%9Bci_wydanie_II.pdf
http://csm.org.pl/pl/blog-sub3/117-wyroznione-publikacje/4230-co-polacy-mysla-o-unii-europejskiej?highlight=WyJjbyIsInBvbGFjeSIsIm15XHUwMTVibFx1MDEwNSIsImNvIHBvbGFjeSIsImNvIHBvbGFjeSBteXNsYSIsInBvbGFjeSBteXNsYSJd
https://www.facebook.com/osrodekTHINKTANK/?ref=bookmarks
https://twitter.com/thinktankpl
https://www.youtube.com/channel/UCRRdA-7oteQDfkxYJ45i3Dg?view_as=subscriber
https://www.linkedin.com/company/thinktank-magazine/
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Proszę pomyśl o środowisku zanim wydrukujesz ten list. 
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