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Komunikat z zebrania Zarządu PTBRiO w dniu 13 września 2010 roku 

Janusz Sielicki, Zarząd PTBRiO 

 

1. Zarząd omówił przygotowania do spotkania z przedstawicielami środowiska badawczego w Serocku w dniach 

17 i 18 września 2010 r.  

Spotkanie ma dać początek dyskusji o nowych celach dla PTBRiO. Zapoczątkowaniu dyskusji posłuży prezentacja Badania 

Badaczy, przeprowadzonego w 2010 roku, przedstawiająca jak badacze postrzegają siebie i swoją pracę. Całe spotkanie 

odbędzie się w formule warsztatów w kilku grupach. Uczestnikom zostanie zaprezentowana propozycja nowego logotypu 

PTBRiO. 

 

2. Odświeżenie wizerunku PTBRiO.  

Zarząd zaakceptował propozycje nowego logotypu Towarzystwa, layoutu katalogu i strony internetowej. Nowa wizualizacja 

Towarzystwa będzie miała swoja premierę podczas Kongresu Badaczy.  

 

3. Zarząd omówił przygotowania do warsztatów badawczych dla finalistów konkursu dla studentów zbadaj.to.  

Warsztaty odbędą się 20-22 września 2010 r. w Kazimierzu. Program warsztatów został przedstawiony uczestnikom, wszyscy 

zaproszeni prelegenci potwierdzili swoją obecność. 

 

4. Przygotowania do XI Kongresu Badaczy.  

Przygotowania idą pełną parą. Strona poświęcona kongresowi została wzbogacona o krótkie filmy prezentujące poszczególne 

wystąpienia. Zarząd jednogłośnie postanowił zaprosić, jako gościa specjalnego kongresu Hellen Parker z ESOMARu. 

Postanowiono także, aby na sesję społeczną podsumowującą Kongres mogli przyjść wszyscy zainteresowani, po wcześniejszej 

bezpłatnej rejestracji. 

 

5. Zarząd omówił stan przygotowań do druku tegorocznego Katalogu PTBRiO 

Wszystkie materiały do katalogu zostały przesłane do wydawcy. Trwają prace nad łamaniem tekstu i tworzeniem wizualnej 

strony katalogu, zgodnie z nową koncepcją graficzną Towarzystwa.  

 

5. Nowy sezon szkoleń PTBRiO  

Zarząd zapoznał się z nowym programem 26 szkoleń. Nowym elementem są wprowadzone do programu szkolenia 

jednodniowe. Ich cena została skalkulowana na znacznie niższym poziomie niż standardowe szkolenia. Zarząd został także 

poinformowany, że odbędzie się IV edycja Szkoły Badań Rynku.  

 

6. Sprawy członkowskie i ściąganie składek członkowskich 

Janusz Komór, przedstawiciel Zarządu do spraw członkowskich, przedstawił aktualną sytuację w zakresie opłacania składek 

przez członków Towarzystwa z uwzględnieniem uchwał Walnego Zgromadzenia Towarzystwa w tym zakresie. Zarząd 

przyjął terminarz i sposób powiadamiania członków o składkach członkowskich.  

 

7. Zarząd przyjął w poczet PTBRiO następujące osoby:  

Andrzej Anterszlak, Urszula Hrynaszkiewicz-Pękała, Maciej Ozorowski, Marek Fudała, Katarzyna Mojsiewicz, Adam Jakubczak 

 

Serdecznie witamy w gronie członków Towarzystwa! 


