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I. DZIAŁANIA THINKTANK 

1. ZAPOWIEDZI: 

• PIĄTEK, 9 października, godz. 10:00  

GOSPODARKA. IMPULS DLA POLSKI 

     ROZMOWA LIVE z Maciejem Wituckim, Prezydentem Konfederacji 

Lewiatan 

Spotkanie poprowadzi Zbigniew Gajewski, partner THINKTANK 

https://www.facebook.com/events/413511266340201/ 

 

• Każdy PIĄTEK godz. 10:00  

     THINKTANK LIVE TALKS  

Jak co piątek zapraszamy na rozmowy eksperckie z cyklu THINKTANK LIVE 

TALKS. Bądźcie z nami na naszym profilu Facebook! 

https://www.facebook.com/osrodekTHINKTANK 

 

• „Rynek pracy po koronawirusie. Jak będziemy pracować w new normal?” 

badanie oraz debata Bigram i THINKTANK 

Celem badania jest kompleksowe przyjrzenie się zmianom na rynku pracy, sytuacji 

firm polskich oraz międzynarodowych, poznanie ich strategii działania po pandemii. 

Badanie jest anonimowe, a wyniki będą prezentowane w postaci zbiorczych zestawień 

statystycznych w raporcie, który zaprezentujemy w listopadzie. 

Ankietę znajdą Państwo w poniższym linku: https://praca-po-c19.webankieta.pl/ 

 

• MAGAZYN THINKTANK nr 37 (zimowy) 

W WERSJI ONLINE już pod koniec listopada! 

Wkrótce na      https://think-tank.pl/  

2. WYDARZENIA THINKTANK – RELACJE: 

•      THINKTANK LIVE TALKS: Zdrowie psychiczne Polaków 

25 września 2020 

goście: Dorota Minta, psycholog, psychoterapeuta, dr Tomasz Sobierajski, socjolog 

Więcej informacji TUTAJ. 

 

http://www.think-tank.pl/
https://www.facebook.com/events/413511266340201/
https://www.facebook.com/osrodekTHINKTANK
https://praca-po-c19.webankieta.pl/
https://www.facebook.com/watch/live/?v=812739262826393&ref=watch_permalink


•      THINKTANK LIVE TALKS: Cyber-zagrożenia. Wnioski z pandemii. 

18 września 2020 

goście: Mariola Więckowska, Head of Innovation Technologies w LexDigital, Rafał 

Jaczyński, Regionalny Dyrektor ds. Cyberbezpieczeństwa w Huawei, Robert Pająk, 

Senior Information Security Manager w dziale bezpieczeństwa firmy Akamai 

Więcej informacji TUTAJ. 

 

•      THINKTANK LIVE TALKS: Lekcje z pandemii. Przyszłość szkoły. 

11 września 2020 

goście: Izabela Nienałtowska, ekspert Instytutu Humanites, Kacper Lemiesz, lider 

strajku uczniowskiego, Małgorzata Żuber-Zielicz, nauczycielka, była dyrektor 

warszawskich liceów 

Więcej informacji TUTAJ. 

 

•      Rozmowa z Wiceprzewodniczącą Parlamentu Europejskiego, Ewą Kopacz 

10 września 2020 

moderator: dr Małgorzata Bonikowska, prezes THINKTANK,  

wprowadzenie: Jacek Safuta, Dyrektor Biura Parlamentu Europejskiego w Warszawie 

Więcej informacji TUTAJ. 

 

•      THINKTANK LIVE TALKS: Czy sztuczna inteligencja przyjmie się w 

Polsce? 

4 września 2020 

goście: dr Dominik Batorski, doktor socjologii i data scientist, Roman Bieda, radca 

prawny i rzecznik patentowy w Kancelarii Radców Prawnych Maruta Wachta sp.j., 

Tomasz Klekowski, ekspert i popularyzator tematyki cyfrowej transformacji 

gospodarki 

Więcej informacji TUTAJ. 

 

3. NASZE PUBLIKACJE 

A. Ewa Kopacz: Zdrowi obywatele to zdrowa Unia 

Pandemia COVID-19 sparaliżowała nie tylko Europę, ale cały świat. Nie możemy jej 

lekceważyć. Potrzebna jest wspólna refleksja i dobrze skoordynowane działania. W Unii 

Europejskiej powołano specjalny zespół ds. szybkiego reagowania na koronawirusa. Są 

również plany zacieśniania współpracy europejskiej w obszarze zdrowia, który do tej 

pory znajdował się w gestii poszczególnych państw członkowskich. Sądzę, że jest to 

krok w dobrym kierunku, bo w przyszłości czekają nas nowe wyzwania, na które 

powinniśmy reagować wspólnie. Polecamy tekst Ewy Kopacz, Wiceprzewodniczącej 

Parlamentu Europejskiego Zdrowi obywatele to zdrowa Unia.  

Tekst powstał na podstawie rozmowy zorganizowanej przez Biuro Parlamentu 

Europejskiego w Polsce oraz ośrodek THINKTANK. 

→ Więcej informacji TUTAJ. 

 

https://www.facebook.com/osrodekTHINKTANK/videos/3033353800234887/?__xts__%5b0%5d=68.ARDab6SZEDYEow1Kn0r17apJh4RVhpBd6w7GZ4ife0btK8SRGA_113HHoeteskv-U3aAA5BPMdpE7MRG-jKVepxcvghwU_wq3YTUlbOtErLWvj3jrgZqHLIHQ4YURMkk6nEM0dJxXtN8y_ZUCKpbfysdrFA7oBfPZttrdWOyMjiRKMzb-WEEmiALx-zxSuKGTiRP8udodNQtL55C_AZlwdxwUsQV3F9oo-xAbtNJ4S0YEUVfRlfjC6cSUY-T7c7O8Ej6DraCeo9ilHMd3eQazBT7SzB4rSraTPQhztyfh8C4P-fymPuUayq8VtaCKj5ZTKq2TLodNKKeSXixS7HbMLx0ve_ONSnO1XC7cA&__tn__=-R
https://www.facebook.com/osrodekTHINKTANK/videos/443664136594625/
https://www.facebook.com/osrodekTHINKTANK/posts/3079172955525105?__xts__%5b0%5d=68.ARC0f2JFp9NcBoRkoGCAXg_zACA5hJRgjDbGC1BtqvlrRljsiv6fIjb9Z5p_kSXNZQDsGjPHa4CSAayuJqDwInkeA0OHeP2_zLNse1mLFSI0N-Fwiz1O0HaER2wFNoRE8_N66jiE7a3Q7nAXCNkZkCEg_wUCsJX8knp0_8ExH_jRHnJBbNo8nB8Eh2gFQqVN45eaZiiVFlLkEBP_OI2MMeWiX49OvsutYFgZfhA-maYn2ASQxgbA4k-pZzCDh_7f_vvBmpG1pBTDHGtcVMfOw8JKd9uKUROhYTUOsjub97zK7332h9TvvSLpTyKe57BGgo6GvzxRAdF7yrYP8necdQsrLmz3lxj1megHVrBQ8GNvjuRgmoQpw8GKCkcSbdBQ9tvuwiYpuFytIc3uu90q3CoB82mOa7XDFgmpnHjh0oD8mVrwjsAWlelX-fnYPue8BtSXJWKHSUrPhOGXbSbR8FvuRWQ_ToeYTftKeuF2dWyGZzBznRfkdy-HL28t-w&__tn__=-R
https://www.facebook.com/osrodekTHINKTANK/videos/629593381266917/?__xts__%5b0%5d=68.ARBuGTD-TNv71CsBEzGJd1mgg56Mn0_0j7Ets10JBJEA8abhYlR12gYc7AU9XWckbTS4GH6DdxoXkksoewce4ZqsMBh_LWX_DPaSXERpZKHepgaeQwMiKXLdguDosH_APqlAs11km463-7k6hyX6aNsSXYHE3fzKiSRXa7s7lCDSJG_bpZ_-ZxgNPLVt1-5EHPQ1vCiDO2uPfnV3_RuYCRt4GtBnbhimAAxVUSx7kwsit0IzEd1S_3aSV23_1bEACnUpawLPr10rOT6ImgmCI4lWopNLO4R4B7E0XQiqziOUWRqDGVAeHxDV515no4m6mYkzVFYvGYDt4GgkIlYz4sgYOOHvOhlYwM8&__tn__=-R
https://think-tank.pl/zdrowi-obywatele-to-zdrowa-unia/


B. prof. Muhammad Yunus: Nie wracajmy do błędów przeszłości  

To może być dla świata ostatnia dekada na przeprowadzenie koniecznych zmian. 

Katastrofa klimatyczna, masowe bezrobocie z powodu szybkiego rozwoju 

technologicznego, narastający proces koncentracji bogactwa i rażących nierówności 

społecznych w połączeniu z rosnącym międzynarodowym napięciem oraz wzrostem 

popularności ruchów radyklanych – to dziś główne problemy i wyzwania. Pandemia 

koronawirusa z jednej strony spowodowała największy od stulecia kryzys, ale z drugiej, 

w skutek przerwania funkcjonowania gospodarek i społeczeństw pokazała, że nie tylko 

można coś zmienić, ale te działania mogą być szybsze i bardziej radykalne. Do tego 

namawia laureat Pokojowej Nagrody Nobla prof. Muhammad Yunus. 

Więcej informacji tutaj. 

Tekst powstał m.in. na podstawie rozmowy przeprowadzonej on-line przez dr 

Małgorzatę Bonikowską, prezesa THINKTANK i CSM, 1.06.2020 r.  

→ TUTAJ 

 

C. Raport THINKTANK o sztucznej inteligencji w sektorze publicznym 

Naszym zdaniem społeczne zaufanie do sztucznej inteligencji może wkrótce wrosnąć, 

ponieważ ma ona istotny udział w walce z pandemią koronawirusa. Chociaż aplikacje z 

udziałem SI samodzielnie ani nie zwalczają choroby, ani nie zastępują ekspertów i 

naukowców, to stały się ważnym narzędziem wspierania tych wysiłków. SI pomaga w 

diagnozowaniu osób zarażonych i identyfikacji nosicieli, analizuje zapotrzebowanie na 

sprzęt medyczny, ułatwia zarządzanie szpitalami i innymi zasobami medycznymi oraz 

bardzo znacząco wspomaga prace nad szczepionką. A wszystkie te zdania wykonywanie 

są dużo szybciej, niż zrobiłby to człowiek – piszą autorzy raportu THINKTANK, który 

powstał we współpracy z Microsoft Polska. 

Więcej informacji tutaj.  

 

D. Magazyn „THINKTANK” nr 36: „Nowa normalność szansą dla ludzkośći”  
Od dawna planowane przejście od papieru do wydania w Internecie 

stało się faktem. Od dziś magazyn „THINKTANK” będzie się 

ukazywał online. Przemodelowaliśmy rubryki i treść, ale 

podstawowa struktura pozostała ta sama. Znajdą więc Państwo nadal 

temat numeru, trendy, kontrapunkty, teksty powstałe w wyniku debat 

„okrągłego stołu” z ekspertami i praktykami oraz obserwacje 

naszych gości. Nowością są video, które uzupełniają teraz większość 

materiałów.  

 

Mamy nadzieję, że nowa formuła magazynu „THINKTANK” 

znajdzie Państwa uznanie a także przyciągnie nowych czytelników. 

Całe wydanie dostępne jest TUTAJ. 

 
E. „THINKTANK na weekend” 

• Tomasz Klekowski, Trudne pytania o konsekwencje automatyzacji – tutaj. 

• Dr Lidia Adamska, Biznes w kryzysie. Na jak długo? – tutaj. 

• Paweł Rabiej, Obywatel społecznie zaangażowany – tutaj 

 

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

• Mariusz Grendowicz, Pocovidowy wyścig gospodarczy – przeczytaj. 

https://think-tank.pl/nie-wracajmy-do-bledow-przeszlosci-rozmowa-z-prof-muhammadem-yunusem-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
https://think-tank.pl/premiera-raportu-thinktank-o-sztucznej-inteligencji-w-sektorze-publicznym-2/
https://think-tank.pl/magazyn-online/
https://think-tank.pl/trudne-pytania-o-konsekwencje-automatyzacji/
https://think-tank.pl/biznes-w-kryzysie-na-jak-dlugo/
https://think-tank.pl/obywatel-spolecznie-zaangazowany/
http://www.think-tank.pl/
https://think-tank.pl/pocovidowy-wyscig-gospodarczy/


• Dr Katarzyna Młynek, Emocje w szkołach będą rosły – przeczytaj. 

• Agnieszka Dydycz, Ekologiczna ekonomia, czyli reklama w cenie hipokryzji – 

przeczytaj. 

• Henryk Orfinger, Covidowy biznes – przeczytaj. 

• Zbigniew Gajewski, Państwo rujnuje nasze zaufanie – 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 

 

II. NASZE REKOMENDACJE 

1. WYDARZENIA  

 

• CSM LIVE TALKS – bliżej świata! 

W każdy wtorek, w godz. 10.00-11.00, Centrum Stosunków Międzynarodowych we 

współpracy z Fundacją Konrada Adenauera prowadzi na swoim profilu Facebook 

rozmowy o sytuacji w Europie i na świecie.  

https://www.facebook.com/CIR.CSM/ 

 

• Wolves Summit 

5-7 października 2020 

Więcej informacji tutaj. 

 

• X Europejski Kongres Finansowy – ODPOWIEDZIALNE FINANSE  

W OBLICZU KRYZYSU 

12-14 października 2020 

Więcej informacji tutaj. 

 

• Gala French Touch – la vie est belle! 

17 października 2020 

Więcej informacji tutaj. 

 

https://think-tank.pl/emocje-w-szkolach-beda-rosly/
https://think-tank.pl/ekologiczna-ekonomia-czyli-reklama-w-cenie-hipokryzji/
https://think-tank.pl/covidowy-biznes/
https://think-tank.pl/panstwo-rujnuje-nasze-zaufanie/
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
https://www.facebook.com/CIR.CSM/
https://www.facebook.com/CIR.CSM/
https://www.wolvessummit.com/agenda/overview
https://www.efcongress.com/
https://www.frenchtouchlabellevie.pl/show


• Business Insider Global Trends Festival  

19-23 października 2020 

Więcej informacji tutaj. 

 

• VIII Konferencja Nienieodpowiedzialni 

20-29 października 2020 

Więcej informacji tutaj. 

 

2. EDUKACJA  

 

Uwaga: specjalne oferty dla członków THINKTANK! Chętnych zapraszamy do kontaktu: 

info@think-tank.pl 

 

• STUDIA PODYPLOMOWE BIZNES.AI: TECHNOLOGIA, PRAWO, 

ZASTOSOWANIE SZTUCZNEJ INTELIGENCJI 

Już jesienią startuje III edycja studiów podyplomowych dotyczących sztucznej 

inteligencji na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Połączenie unikatowego 

programu, eksperckiej kadry i zajęć warsztatowych pozwala managerom i 

specjalistom z różnych branż nabyć praktyczną wiedzę z zakresu funkcjonowania, 

wdrażania oraz wykorzystywania mechanizmów sztucznej inteligencji w 

organizacjach oraz na inicjowanie i udział we wdrożeniach AI. 

Więcej informacji i zapisy tutaj. 

 

• PROGRAM MENTORINGOWY 2020 FUNDACJI LIDEREK BIZNESU 

Powstał, aby wspierać ambitne osoby - zarówno kobiety jak i mężczyzn - w 

świadomym kształtowaniu kariery zawodowej, rozwijaniu samoświadomości, a także 

aby w ciągłym zdobywaniu i doskonaleniu kompetencji przywódczych. 

Program Mentoringowy Fundacji Liderek Biznesu obejmuje: 

o indywidualne sesje mentoringu (minimum 6 sesji w odstępie nie większym niż 

4-5 tygodni) 

o warsztaty rozwojowe dla Mentee poświęcone tematyce rozwoju zawodowego 

o warsztaty merytoryczne i sesje interwizyjne dla Mentorów wspierające 

metodycznie prowadzenie procesów mentoringowych i adresujące bieżące 

kwestie pojawiające się w procesach 

o moderowane sesje networkingowe wspierające budowanie relacji. 

Więcej informacji tutaj. 

 

• STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE CYBERBEZPIECZEŃSTWEM  

Dzięki unikatowemu programowi i eksperckiej kadrze, managerowie i specjaliści z 

różnych branż będą mogli nabyć praktyczną wiedzę w zakresie technicznych, 

prawnych i biznesowych aspektów cyberbezpieczeństwa. W trakcie studiów słuchacze 

poznają między innymi: zasady funkcjonowania krajowego i europejskiego systemu 

cyberbezpieczeństwa, zasady tworzenia i wdrażania strategii i architektury 

cyberbezpieczeństwa w organizacji, wybrane techniczne aspekty cyber security, 

zasady tworzenia i zarządzania działami cyberbezpieczeństwa w organizacji (CERT/ 

CSIRT/SOC), zasady i metody prowadzenia audyty systemów informatycznych i inne. 

Więcej informacji tutaj. 

 

https://trendsfestival.com/
https://nienieodpowiedzialni.pl/konferencje/
http://www.biznes.ai/
https://www.fundacjaliderekbiznesu.pl/pm/mentoring/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.kozminski.edu.pl%2Fcyberbezpieczenstwo%3Ffbclid%3DIwAR1_SyJV-Hr6vkXYxdpZXGiOdaNVZ0lSrTIqUrDUc4kNjkfjb3T_jKHkDUE&h=AT2Z8hQP-qiTwYlzGxwLKhoSQDhmPuq96vtgRaSnJ8VmqslA8XEAfBFkiJ9jWvYIZ4Yu0L98xvhrIf8yZosMN629X9fDYbdM3uecGuAwHDq-OHLZOmZeXX39yDjjHym1V-iE&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2OV2I2N1VXe-5IVmRlK1SrWocVT_kinUfgjS_-2q5zLlXAIaTbSPsLbm4FWo-D7aStuiG4t-zqFhcPsww3-PpqyTMTMg4U7WZ6lQB3rvxfC0jFTzrNZYCldHt9DQCrWx69kUeq8Kx74vn7sVBYJt00g0uiZu-Gh_SivgZDFUHnkjqPV4dZAc_x3g


• AKADEMIA PSYCHOLOGII PRZYWÓDZTWA  

Studium podyplomowe adresowane do managerów średniego i wyższego szczebla 

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 

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. 

 

 

3. PUBLIKACJE 

 

• Jacek Santorski w rozmowie z Pawłem Oksanowiczem, „I. Refleksje o 

przywództwie jutra, wyd. Agora, październik 2020 

Co wyróżnia skutecznych biznesowo i odpornych na kryzysy liderów? Co ich łączy z 

liderami społecznymi? Jakie dobre praktyki i zasady pomagają osiągnąć sukces dziś, a 

w których zapisany jest sukces jutra? Najnowsza książka Jacka Santorskiego “I / 

Refleksje o przywództwie jutra” ukaże się już 14 października nakładem 

wydawnictwa Agora. Książka zawiera równie niezwykłą wymianę myśli Jacka 

Santorskiego z Janiną Ochojską, prezeską Polskiej Akcji Humanitarnej (PAH). 

Więcej informacji tutaj. 

 

• prof. Bogdan Góralczyk, Węgierski syndrom: Trianon, wyd. Dialog, czerwiec 2020 

Książki tej nie sposób uznać za lekturę uzupełniającą. Jest bowiem pozycją 

obowiązkową przybliżającą kontekst polityki Viktora Orbána oraz napięć pomiędzy 

Węgrami i resztą Europy. Po raz pierwszy ktoś tak dobitnie wyjaśnił dramat traktatu w 

Trianon dla Węgier. Bogdan Góralczyk pisze o tragicznych początkach nowoczesnego 

państwa, z werwą prowadząc czytelnika przez 150 lat historii. Rzetelnie relacjonuje 

czas miniony, nie wahając się przed postawieniem ważkich pytań o przyszłość. 

Więcej informacji tutaj. 

 

• Rozmowy o odpowiedzialności, Fundacja Nienieodpowiedzialni, 2018-2020  

Nasi rozmówcy w swoich wędrówkach zawodowych, życiowych, intelektualnych 

dotarli do miejsc, z których widać więcej. 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. 

http://www.biznes.edu.pl/akademia-psychologii-przywodztwa
http://inepan.pl/studia-ine-pan/
https://kulturalnysklep.pl/product-pol-98889--I-Refleksje-o-przywodztwie-jutra.html
https://wydawnictwodialog.pl/wegierski-syndrom-trianon,80,2501.html


PRZYCHÓD ZE SPRZEDAŻY KSIĄŻKI PRZEZNACZONY JEST NA 

REALIZACJĘ PROJEKTU NIENIEODPOWIEDZIALNI.                                    

Więcej informacji tutaj. 

 

• prof. Andrzej J. Blikle, Doktryna Jakości, Wydanie II turkusowe, wyd. One Press, 

2017 

„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. 

 

 

 

Zapraszamy do śledzenia naszych kanałów: 
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