
Komunikat z zebrań Zarządu PTBRiO w dniach 10 maja i 7 czerwca 2010  roku 
 
Janusz Sielicki, Zarząd PTBRiO  
 
Zebranie Zarządu VII kadencji w dniu 10 maja 2010. 

 
1. Na swoim ostatnim zebraniu przed Walnym Zgromadzeniem, Zarząd Towarzystwa 

omawiał wszystkim stan przede przygotowań do Walnego, w tym treść sprawozdań.  
2. Zarząd przyjął Uchwały zatwierdzająca sprawozdanie Zarządu i sprawozdanie 

finansowe.   

3. Zarząd przedyskutował stan przygotowań do Letniego Seminarium Badawczego 
„Świadomość-Nieświadomość” Zyzdrój 2010. 

4. Konkurs studencki zbadaj.to rozpoczął się 4 maja uruchomieniem strony internetowej 
poświęconej konkursowi i badaniom w ogóle. Napływają pierwsze zgłoszenia studentów. 
Projekt wzbudził spore zainteresowanie ze strony mediów i pracowników naukowych.  

5. Zarząd omówił przygotowania do projektu Badanie Badaczy. Ankieta badania została 
zaakceptowana przez autorów (Janusz Sielicki i Paweł Wójcik) po szerokich 
konsultacjach z badaczami, zarówno z firm badawczych, jak i klientów. Postępuje 
zbieranie adresów badaczy z firm badawczych. Zarząd przedyskutował alternatywne 
opcje zbierania danych, poza mailingiem do bazy adresowej badaczy.  

6. Omówiono stan realizacji badania obrotów firm badawczych, realizowanego przez 
PTBRiO na prośbę ESOMARu. Zasięg badania co roku jest większy, przewyższa 
znacznie zasięg audytu realizowanego przez  OFBOR.  Zarząd przedystkutował różne 
aspekty usprawnienia realizacji badania. 

7. Zarząd postanowił objąć patronatem książkę profesora Hartmana "Widzialna ręka 
rynku".  

8. Podobnie jak w roku poprzednim Zarząd zdecydował objąć patronatem konferencję 
organizowaną przez Agnieszkę Smalec z Uniwersytetu Szczecińskiego. 

9. Zarząd postanowił objąc patronatem warsztaty "Wiedza rynkowa a przewaga 
konkurencyjna jutra! Rozumienie rynków, klientów i konkurentów" organizowane przez 
firmę Questus. 

10. Do grona członków PTBRiO przyjęto cztery osoby. Są to Barbara Skopińska (BSM - 
Badania społeczne i marketingowe), Dorota Jerzak (BSM - Badania społeczne i 
marketingowe), Łukasz Rodek (Citi Handlowy) oraz Jacek Wójcik (Market Side). 

 
 
 
Zebranie Zarządu VIII kadencji w dniu 7 czerwca 2010. 
Zarząd VIII kadencji został wybrany na Walnym Zgromadzeniu członków Towarzystwa w 
niezmienionym składzie. Zarząd ukonstytuował się i członkowie Zarządu pełnią te same funkcje, 
co w poprzedniej kadencji. 
 

 
1. Zarząd podsumował Letnie Seminarium Badawczego w Nowym Zyzdroju. 

Seminarium zostało ocenione jako udane, zarówno w rozmowach z uczestnikami, jak 
i w ankiecie oceniającej seminarium.  

2. Omówiono stan przygotowań do XI Kongresu Badaczy. Kapituła Kongresowa, 
składającą się z laureatów pierwszych trzech miejsc nagrody publiczności 
poprzednich kongresów oraz Rada Programowa, zapoznają się z propozycjami 



wystąpień i wyłonią uczestników Kongresu. Rada Programowa dyskutuje także rózne 
propozycje gościa specjalnego Kongresu.  

3. Zakończył się I etapu konkursu dla studentów zbadaj.to. Do konkursu zgłosiło się 236 
osób, zgłoszenia zostały ocenione przez Kapitułę Konkursowa i do II etapu wybrano 
61 osób, więcej niż wstępnie planowane 50. Wybrane osoby zostały powiadomione o 
zadaniach konkursowych II etapu. Drugi etap konkursu zakończy się 23 czerwca 
2010 r. 

4. Omówiliśmy realizację badania branży realizowanego przez PTBRiO na prośbę 
ESOMAR. W tegorocznym badaniu wzięły udział 44 firmy, więcej niż w roku 
poprzednim. W badaniu wzięły udział wszystkie większe firmy badawcze, w tym roku 
dołączyły dwie firmy które poprzednio nie brały w tym badaniu udziału.  

5. Zarząd omówił stan realizacji Badania Badaczy. W dniu spotkania Zarządu na ankietę 
odpowiedziało 26,9% wysłanych maili. Zarząd zaapeluje jeszcze raz do badaczy o 
udział w tym szczególnym projekcie mającym służyć całej naszej branży.  

6. Zarząd przedyskutował harmonogram prac nad strategią Towarzystwa oraz 
planowane imprezy Towarzystwa w nowej kadencji, a także stan prac nad nową 
tożsamością wizualną. Nowa tożsamość PTBRiO jest opracowywana przez firmę 
ORA F. P.  

7. Tematy szkoleń zaplanowanych na kolejny sezon 2010/2011 pokrywają się z 
najbardziej popularnymi szkoleniami minionego sezonu. Zostało także dodanych kilka 
nowych szkoleń. Nową formułą zaproponowaną przez Michała Kociankowskiego jest 
prowadzenie podobnych tematycznie szkoleń przez dwie różne osoby, tak aby 
uczestnik mógł wybrać trenera, który mu bardziej odpowiada. Tematyka szkoleń 
została także wzbogacona o Internet i innowacje w badaniach. 

8. Zarząd zdecydował, że raz w kwartale będzie spotykał się w formule zebrań 
nieprotokołowanych poświęconych strategii Towarzystwa.  

9. Zarząd powołał zespół do spraw członkowskich i pełnomocnika Zarządu do tych 
spraw. Pełnomocnikiem Zarządu do spraw członkowskich będzie Janusz Komór, zaś 
zespół do spraw członkowskich składa się ponadto z Arkadiusza Wódkowskiego i 
Janusza Sielickiegop. Zespół będzie na bieżąco zajmował się sprawami 
członkowskimi, w tym aplikacjami członkowskimi, stanem płatności składek 
członkowskich, rezygnacjami z członkostwa etc.  

10. Ustalono, że do komunikacji z członkami zostanie wydelegowany pełnomocnik 
Zarządu ds. członkowskich, Janusz Komór. Pełnomocnik  przygotuje informację dla 
członków Towarzystwa o ustaleniach na temat płacenia składek, przywilejów 
członkowskich, jak również uchwał podjętych podczas Walnego Zebrania. Dalsza 
komunikacja z Członkami będzie również w gestii Pełnomocnika Zarządu ds. 
członkowskich. 

11. Zarząd przychylił się do prośby o skreślenie z listy członów Towarzystwa pani Iwony 
Wojtaszek 

12. Do grona członków PTBRiO zostali przyjęci Marzena Żurawicka-Koczan i Krzysztof 
Polak (oboje z Semiotic Solutions Polska) oraz Paweł Wójcik (4P research mix).  

 

 


