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Komunikat z zebrania Zarządu PTBRiO w dniu 12 lipca 2010 roku 

Janusz Sielicki, Członek Zarządu PTBRiO 

 

1. Zarząd przedyskutował propozycje nowej formuły Newslettera PTBRiO.  

 

2. Przedyskutowano stan prac nad konkursem zbadaj.to. Z grupy osób zakwalifikowanych do II etapu, wyłoniono 21 finalistów. 

Nagrodą dla finalistów będą warsztaty badawcze w Kazimierzu Dolnym. Opracowywany jest program warsztatów, jak również 

ich tematyka. Dla pięciu najlepszych uczestników warsztatów nagrodami będą płatne staże w agencjach badawczych i udział w 

kongresie. Uczestnicy, którzy zakwalifikowali się do II etapu otrzymają od PTBRiO pisemne podziękowanie za udział i nagrodę 

w postaci książki o metodach badań. 

 

3. Zarząd omówił stan przygotowań do XI Kongresu. W tym roku Rada Programowa Kongresu zrezygnowała z zapraszania 

gości zagranicznych. Sesje programowe kongresu są już rozplanowane, a program kongresu został zamknięty i wkrótce będzie 

opublikowany. 

 

4. Omówiono stan prac nad tegorocznym katalogiem PTBRiO.  Katalog będzie miał nową formułę – zmienioną stronę wizualną 

oraz rozplanowanie artykułów i tabel.  

 

5. Zarząd przedyskutował wyzwanie jakim jest dla naszej branży pewien kryzys wizerunku badań po wieczorze wyborczym. 

Jako organizacja badaczy, a nie firm badawczych, postanowiliśmy skupić się na działaniach poprawiających wizerunek badań i 

badaczy. Temat ten zostanie także poruszony w trakcie Kongresu. 

 

6. Zarząd przyjął wstępnę propozycje współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego. Kolejne kroki w tym zakresie są po stronie 

uczelni.  

 

7. Zarząd postanowił zorganizować we wrześniu jednodniowy warsztat na temat kondycji branży badawczej. Wstępnie 

omówiono planowaną tematykę oraz listę zaproszonych gości. 

 

8. Zarząd zapoznał się ze stanem prac nad Badaniem Badaczy. W badaniu wzięło udział 674 osób, w tym ponad 100 badaczy 

pracujących po stronie klienta. Response rate wyniósł ponad 30%. Wyniki badania zostaną przedstawione na kongresie, a także 

opublikowane w katalogu PTBRiO.  

 

9. Do grona członków PTBRiO przejęto pięć nowych osób: Aleksander Maślak (T-M-G Aleksander Maślak), Joanna Kucharek-
Chruścicka (Logintrans), Przemysław Krajewski (IMS Poland), Mariusz Zalewski (Young Rubicam Brands), Michał Skrzywanek 
(Mars Polska). 
 

 


