
 
STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA BADACZY RYNKU I 

OPINII 
I. PRZEPISY OGÓLNE. 

Art. 1 

Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii jest stowarzyszeniem zrzeszającym osoby działające w dziedzinie 
badania rynku i opinii publicznej. 

Art. 2 

Stowarzyszenie, zwane dalej Towarzystwem lub PTBRiO, działa na podstawie obowiązującego prawa 
o stowarzyszeniach, i z tego tytułu posiada osobowość prawną. 

Art. 3 

Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. W celu realizacji swych zadań statutowych 
Towarzystwo może również działać poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Art. 4 

Siedzibą władz Towarzystwa jest miasto Warszawa. 

Art. 5 

1. Towarzystwo może być jednym z założycieli związku stowarzyszeń na warunkach określonych Prawem 
o Stowarzyszeniach. 

2. Towarzystwo może przystępować do krajowych i zagranicznych związków stowarzyszeń na warunkach 
określonych Prawem o Stowarzyszeniach. 

Art. 6 

Władze Towarzystwa pochodzą z wyborów i działają kolegialnie. 

Art.7 

Kadencja władz Towarzystwa trwa dwa lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, przy nieograniczonej 
liczbie kandydatów.  

 

II. CELE TOWARZYSTWA I SPOSOBY ICH REALIZACJI. 
Art. 8 

Celem Towarzystwa jest: 

1. Organizowanie współpracy i wymiany informacji w środowisku badaczy rynku i opinii. 

2. Promowanie i upowszechnianie informacji dotyczących funkcji i znaczenia badań rynku i opinii. 

3. Reprezentowanie interesów badaczy rynku i opinii wobec instytucji publicznych i władz Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. Działanie na rzecz przestrzegania standardów metodologicznych i etyki zawodu badacza rynku i opinii 
publicznej, w szczególności zaś dbałość o to, aby badania rynku spełniały wymogi Kodeksu Postępowania w 
Dziedzinie Badań Rynkowych i Społecznych, a postępowanie firm badawczych nie naruszało zasad uczciwej 
konkurencji. 

Art. 9 



Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez: 

1. Publikowanie i upowszechnianie literatury popularyzującej zagadnienia badania rynku i opinii, kodeksów 
postępowania w tej dziedzinie i innych informacji dotyczących Towarzystwa. 

2. Organizowanie konferencji, szkoleń i innych form edukacji. 

3. Wydawanie opinii i rozstrzygnięć o charakterze orzeczeń arbitrażowych w sporach dotyczących badań rynku i 
opinii. 

4. Współtworzenie norm działania oraz oddziaływanie na proces legislacyjny w zakresie badania rynku i opinii. 

Art. 10 

Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie wyznaczonym przez cele statutowe Towarzystwa. 
Dochód z działalności gospodarczej będzie przeznaczony na realizację celów statutowych Towarzystwa. 

 

III. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI. 
Art. 11 

Członkowie Towarzystwa dzielą się na: 

a - Zwyczajnych 

b - Honorowych 

c - Sympatyków 

Art. 12 

1. Członkiem Zwyczajnym Towarzystwa może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności 
prawnych, która: 

a - zawodowo zajmuje się działalnością gospodarczą lub naukową w zakresie badania rynku i opinii publicznej od 
co najmniej dwóch lat; 

b - w swojej działalności przestrzega Kodeksu Postępowania w Dziedzinie Badań Rynkowych i Społecznych; 

c - zyska pisemne poparcie dwóch członków Zwyczajnych Towarzystwa, z których co najmniej jeden nie jest 
zatrudniony w tym samym co kandydat podmiocie. 

2. Przyjmowanie Członków Zwyczajnych Towarzystwa: 

a - przyjmowanie Członków Zwyczajnych Towarzystwa odbywa się uchwałą Zarządu PTBRiO podjętą w głosowaniu 
tajnym, większością 2/3 głosów, na podstawie pisemnej deklaracji kandydata, po stwierdzeniu spełnienia wymogów 
Art. 12 ust. 1 Statutu; 

b - od decyzji Zarządu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 1 miesiąca; 

c - ponowne ubieganie się o członkostwo Towarzystwa może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od 
daty uprawomocnienia się poprzedniej decyzji. 

Art. 13 

1. Członkiem Honorowym PTBRiO może zostać osoba szczególnie zasłużona dla jego rozwoju i działalności, bądź 
realizacji celów PTBRiO. 

2. Członkostwo Honorowe przyznawane jest przez Walne Zebranie w głosowaniu tajnym, większością 2/3 głosów. 

3. Wniosek do Walnego Zgromadzenia o przyznanie Honorowego Członkostwa może skierować grupa co najmniej 5 
członków zwyczajnych PTBRiO, pracujących w co najmniej trzech różnych instytucjach. 

Art. 14 



1. Członkiem Sympatykiem PTBRiO może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności 
prawnych, która: 

a. nie jest Członkiem Zwyczajnym Towarzystwa ani nim wcześniej nigdy nie była,  

b. aspiruje do zawodu badacza rynku i opinii lub jest zainteresowana działalnością PTBRiO.  

2. Przyjmowanie Członków Sympatyków Towarzystwa: 

a - przyjmowanie Członków Sympatyków Towarzystwa odbywa się uchwałą Zarządu PTBRiO, w głosowaniu tajnym, 
zwykłą większością głosów.  

3. Aby zostać Członkiem Sympatykiem PTBRiO, kandydat musi uzyskać pisemne poparcie od co najmniej dwóch 
Członków Zwyczajnych PTBRiO niezatrudnionych w tym samym podmiocie działających w sferze działalności 
badawczej. 

4. Członkostwo Sympatyka PTBRiO może trwać nie dłużej niż 5 lat i musi być co roku przedłużane decyzją Zarządu 
PTBRiO na pisemny wniosek Członka Sympatyka. 

5. Członek Sympatyk PTBRiO jest zobowiązany do opłacania składek członkowskich w wysokości 1/10 składki 
przewidzianej dla Zwykłego Członka PTBRiO. 

6. Członek Sympatyk Towarzystwa nie posiada biernego, ani czynnego prawa wyborczego do Władz Towarzystwa. 

Art. 15 

Członkowie Zwyczajni PTBRiO w szczególności mają: 

1. Bierne i czynne prawo wyborcze do władz Towarzystwa. 

2. Prawo do korzystania z materiałów i zbiorów Towarzystwa, do uczestniczenia we wszystkich imprezach 
organizowanych przez Towarzystwo. 

3. Prawo do zgłaszania wniosków do Władz Towarzystwa. 

4. Prawo do wnoszenia problemów istotnych dla zawodu badacza rynku i opinii pod obrady Walnego Zebrania. 

Art. 16 

Członkowie Honorowi mają wszystkie prawa Członków Zwyczajnych. 

 
Art. 17 

1. Członkowie Sympatycy mają wszystkie prawa Członków Zwyczajnych z wyjątkiem praw wyborczych. 

2. Członkowie Sympatycy mają prawo brać udział w Walnym Zebraniu tylko z głosem doradczym. 

Art. 18 

Obowiązkiem Członków jest: 

1. Przestrzeganie postanowień Statutu i Regulaminów Towarzystwa. 

2. Działanie na rzecz dobra i rozwoju Towarzystwa. 

3. Opłacanie składek członkowskich.  

 

Art. 19 

Obowiązki Członka Honorowego są takie same jak pozostałych Członków, z wyjątkiem obowiązku opłacania 
składek. 

Art. 20 

§ 1 
 



Członkostwo wygasa wskutek: 

1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie, z chwilą doręczenia wystąpienia Zarządowi. 

2. Skreślenia po uprzednim upomnieniu przez Zarząd Towarzystwa, z powodu niepłacenia składek przez jeden rok. 

3. Od decyzji Zarządu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia w terminie 1 miesiąca, przy czym do tego 
momentu Członek jest zawieszony w prawach. 

4. Wykluczenie z Towarzystwa przez Sąd Koleżeński na podstawie Art.38, punkt 2 c Statutu. 

5. Członków Honorowych pozbawić członkostwa może Walne Zebranie w głosowaniu tajnym, większością 2/3 
głosów. 

6. Utraty zdolności do czynności prawnych, pozbawienia praw publicznych. 

7. Śmierci Członka. 

§ 2  
Zawieszenie członkostwa: 

1. Z przyczyn losowych Członek zwyczajny może zostać zawieszony w swoich prawach i obowiązkach. 
2. Zawieszenie członkostwa następuje na okres 12 miesięcy. 
3. Decyzję w sprawie zawieszenia członkostwa podejmuje Zarząd na wniosek zainteresowanego Członka. 
4. Od decyzji Zarządu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia w terminie 1 miesiąca. 

 

 

IV. WŁADZE TOWARZYSTWA 
Art. 21 

Władze Towarzystwa mogą przyznawać odznaczenia zasłużonym członkom i osobom spoza grona członków 
Towarzystwa, na zasadach określonych w regulaminie odznaczeń PTBRiO. 

 

Art. 22 

Władzami Towarzystwa są: 

1. Walne Zebranie Członków. 

2. Zarząd Towarzystwa. 

3. Komisja Rewizyjna. 

4. Sąd Koleżeński.  

Art. 23 

Kadencja władz rozpoczyna się w momencie wyboru i trwa 2 lata. 

Art. 24 

1. O ile dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej, uchwały wszystkich Władz Towarzystwa zapadają 
zwykłą większością głosów. 

2. Podejmowanie uchwał oraz głosowania odbywają się jawnie, przy czym na wniosek choćby jednego członka 
wprowadza się głosowanie tajne. 

Art. 25 

1. W przypadku ustąpienia członków Władz Towarzystwa lub wygaśnięcia ich członkostwa w czasie trwania 
kadencji, skład osobowy tych władz będzie uzupełniony przez Walne Zebranie z zastrzeżeniem ust. 2.  



2. Ten sposób uzupełniania składu Władz Towarzystwa nie może dotyczyć więcej niż 50% składu danego organu 
PTBRiO w czasie tej samej kadencji. W sytuacji, gdy liczba członków danego organu Władzy zmniejszy się o więcej 
niż 50 % jej składu z początku kadencji, przeprowadza się nowe wybory całego składu danego organu. 

 

V. WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW TOWARZYSTWA (ZEBRANIE DELEGATÓW 
TOWARZYSTWA). 

Art. 26 

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Towarzystwa. 

2. Walne Zebranie Członków podejmuje decyzje zwykłą większością głosów, o ile statut nie stanowi inaczej. Do 
ważności uchwał niezbędne jest quorum 30 % członków Towarzystwa w pierwszym terminie. W drugim terminie 
wymóg quorum nie obowiązuje.  

3. Walne Zebranie będzie zwoływane co najmniej raz w roku. 

4. Walne Zebranie zwołuje Zarząd listownie z wyprzedzeniem co najmniej 2 tygodni, nie dłuższym jednak niż 4 
tygodnie. 

5. Zaproszenie na Walne Zebranie winno zawierać miejsce i termin odbycia Walnego Zebrania oraz szczegółowy 
porządek obrad. 

6. Walne Zebranie Członków winno zostać zwołane przez Zarząd po otrzymaniu wniosku podpisanego przez co 
najmniej 100 członków lub 1/3 ogólnej liczby członków, biorąc pod uwagę mniejszą z tych liczb, lub też na żądanie 
Komisji Rewizyjnej. Powody zwołania takiego Zebrania będą podane w informacji o jego zorganizowaniu. 
Informacja ta zostanie przekazana członkom łącznie z zaproszeniem na Zebranie. 

 

Art. 27 

1. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział z głosem stanowiącym Członkowie Zwyczajni i Honorowi 
Towarzystwa, z głosem doradczym również Sympatycy. 

2. Członek posiadający głos stanowiący, a niemogący uczestniczyć w Walnym Zebraniu, może przekazać innemu 
Członkowi Towarzystwa pełnomocnictwo do reprezentowania go na Zebraniu w formie pisemnego upoważnienia. 
Wówczas odbiorca pełnomocnictwa dysponuje w głosowaniach na tym Walnym Zebraniu głosem osoby, która 
powierzyła mu pełnomocnictwo. Jeden Członek może uczestniczyć w Walnym Zebraniu z pełnomocnictwami od 
co najwyżej dwóch członków Towarzystwa. Zarejestrowane pełnomocnictwa liczone są do obliczenia quorum.  

Art. 28 

1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy: 

a) Rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Towarzystwa, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. 

b) Udzielanie absolutorium Władzom PTBRiO. 

c) Wybieranie i odwoływanie Władz PTBRiO. 

d) Przeprowadzanie wyborów uzupełniających do Władz PTBRiO. 

e) Uchwalanie wytycznych programowych i finansowych dla Władz Towarzystwa. 

f) Uchwalanie zmian Statutu Towarzystwa.  

g) Uchwalanie Regulaminów działania Władz Towarzystwa i Regulaminu Odznaczeń PTBRiO.  

h) Rozpatrywanie odwołań od uchwał Władz Towarzystwa.  

i) Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu i likwidacji Towarzystwa. 



j) Uchwalanie wysokości składek członkowskich. 

k) Uchwalanie budżetu Towarzystwa. 
 

VI. ZARZĄD TOWARZYSTWA. 
Art. 29 

1. Zarząd Towarzystwa jest władzą wykonawczą PTBRiO. 

2. Prezes Towarzystwa wybierany jest przez Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów. Jeśli w dwóch 
kolejnych głosowaniach nie zostanie osiągnięta większość 2/3 głosów, to w trzecim głosowaniu Prezes może być 
wybrany zwykłą większością głosów. 

3 Członkowie Zarządu są wybierani przez Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów.  

4. Zarząd Towarzystwa składa się z sześciu członków, w tym Prezesa, którzy wybiorą ze swego grona: 

a - Wice Prezesa, 

b – Skarbnika. 

Art. 30 

Do kompetencji Zarządu Towarzystwa należy: 

1. Określanie szczegółowych form i sposobów prowadzenia działalności Towarzystwa w ramach postanowień 
Statutu i uchwał Walnego Zebrania Członków. 

2. Powoływanie spośród członków PTBRiO Komisji, działających stale lub doraźnie, w celu realizacji istotnych 
przedsięwzięć i określanie zasad ich działania. 

3. Kierowanie bieżącą działalnością Towarzystwa. 

4. Podejmowanie uchwał o przyjmowaniu i skreślaniu Członków Towarzystwa. 

5. Określanie potrzeb finansowych, zatwierdzanie preliminarzy oraz zarządzanie majątkiem PTBRiO 
i dysponowanie jego funduszami w ramach budżetu Towarzystwa. 

6. Składanie Walnemu Zgromadzeniu Członków sprawozdań ze swojej działalności. 

7. Udzielanie i odwoływanie pełnomocnictw. 

8. Prowadzenie ewidencji księgowej i sprawozdawczości zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym 
zakresie. 

 

Art. 31 

Do zaciągania zobowiązań majątkowych oraz składania oświadczeń woli w imieniu Towarzystwa uprawniony jest 
Prezes jednoosobowo lub dwóch członków Zarządu łącznie. 

 

Art. 32 

1. Posiedzenia Zarządu Towarzystwa odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 

2. Uchwały Zarządu PTBRiO zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy Członków 
Zarządu PTBRiO, w tym Prezesa lub Wice Prezesa. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu 
lub w razie jego nieobecności głos Wice Prezesa. 

 



VII. KOMISJA REWIZYJNA. 
Art. 33 

1. Komisja Rewizyjna jest wybieranym przez Walne Zebranie Członków organem kontrolnym Towarzystwa. 

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 Członków, którzy na swym pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona 
Przewodniczącego i Wice Przewodniczącego. 

3. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy Członków. 
W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego. 

Art.34 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

1. Przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Towarzystwa. 

2. Występowanie do Zarządu PTBRiO z wnioskami wynikającymi z ustaleń przeprowadzanych kontroli i żądaniem 
wyjaśnień. 

3. Występowanie do Zarządu PTBRiO z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków. 

4. Przedstawianie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu Członków. 

5. Przedstawianie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi PTBRiO. 

Art. 35 

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej, na zaproszenie Zarządu, mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Towarzystwa 
z głosem doradczym. 

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we Władzach Towarzystwa. 

 

VIII. SĄD KOLEŻEŃSKI. 
Art. 36 

1. Sąd Koleżeński jest wybranym przez Walne Zebranie Członków organem dyscyplinarnym rozjemczym 
Towarzystwa. 

2. Sąd Koleżeński składa się z 3 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona 
Przewodniczącego i Sekretarza.  

3. Uchwały Sądu Koleżeńskiego zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy Członków.  
W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego. 

Art. 37 

Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw członków Towarzystwa w zakresie: 

a - niedopełnienia przez członków Towarzystwa obowiązków wynikających z ich przynależności do Towarzystwa; 

b - sporów powstałych pomiędzy członkami Towarzystwa na tle praw i obowiązków wynikających z ich 
przynależności do Towarzystwa. 

Art. 38 

1. Sąd koleżeński działa na wniosek członków lub Władz Towarzystwa rozpatrując sprawy na posiedzeniach, o 
których zawiadamia zainteresowanych członków. 

2. Sąd Koleżeński może stosować następujące kary: 

a - upomnienia; 



b - nagany; 

c - wykluczenie z Towarzystwa. 

3. Zarząd Towarzystwa wykonuje orzeczenie Sądu Koleżeńskiego o wykluczeniu członka poprzez jego wykreślenie. 

4. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania, złożone za pośrednictwem Zarządu 
w terminie 30 dni od daty ogłoszenia orzeczenia. 

5. Walne Zebranie Członków może uchwalić regulamin ustalający szczegółowe zasady działania Sądu Koleżeńskiego. 

 

XI. MAJĄTEK TOWARZYSTWA. 
Art. 39 

Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości, środki pieniężne i inne prawa majątkowe. 

Art. 40 

Majątek Towarzystwa powstaje ze: 

1. składek członkowskich,  

2. dochodów uzyskiwanych z majątku Towarzystwa, 

3. dotacji i subwencji, 

4. darowizn, spadków, zapisów i ofiarności publicznej, 

5. dochodów z lokat pieniężnych i obrotu papierami wartościowymi, 

6. dochodów z działalności gospodarczej Towarzystwa. 

 

XII. ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE TOWARZYSTWA. 
Art. 41 

Uchwały w sprawie zmiany w Statucie podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów. 

Art. 42 

1. Rozwiązanie Towarzystwa może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków, powziętej 
większością co najmniej 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby Członków Towarzystwa, w 
głosowaniu tajnym, na wniosek Zarządu lub 1/3 Członków Zwyczajnych. 

2. Uchwała o rozwiązaniu Towarzystwa winna określać skład Komisji Likwidacyjnej i przeznaczenie majątku 
Towarzystwa; przy braku takiej uchwały stosuje się zasady określone Prawem o Stowarzyszeniach. 

Art. 43 

1. W przypadku niemożliwości podjęcia uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa z powodu braku kwalifikowanej 
większości głosów, Walne Zebranie Członków może podjąć uchwałę o rozwiązaniu PTBRiO zwykłą większością 
głosów, jeśli z takim wnioskiem wystąpią łącznie Zarząd PTBRiO i Komisja Rewizyjna. 

2. Podjęcie uchwały, o której mowa w Art. 43, ust. 1 może nastąpić nie wcześniej niż po upływie jednego miesiąca od 
daty pierwszego głosowania w przedmiocie rozwiązania Towarzystwa. 

 


