
Komunikat z zebrania Zarządu PTBRiO w dniu 2 czerwca 2008. 

Zarząd Towarzystwa spotkał się w radosnej atmosferze nazajutrz po Dniu Dziecka. 

Mimo zbliŜającego się szybkimi krokami sezonu urlopowego tematów do dyskusji 

było mnóstwo. 

Na świeŜo wymienialiśmy wraŜenia z Letniego Seminarium Badawczego. Spotkanie 

w Zyzdroju było bardzo udane, pełne Ŝywych dyskusji i ogromnego zaangaŜowania 

uczestników. Pojawił się pomysł by wykorzystać te pozytywne emocje i ku poŜytkowi 

Towarzystwa  umieścić na naszej stronie internetowej podsumowanie wraz z 

opiniami uczestników. Jedynym zgrzytem w organizacji był brak bezprzewodowego 

Internetu, choć i to miało swój urok. RozwaŜamy przeniesienie imprezy do innego 

hotelu, teŜ na Mazurach. Zarząd stwierdził, iŜ będziemy kontynuować Letnie 

Seminaria Badawcze w podobnej formule. Przyszłoroczne Seminarium planujemy na 

koniec maja (prawdopodobnie 27-29.05.2009), zaś Iza Rudak zaproponowała by 

było ono poświęcone „Manipulacji społecznej”, co spotkało się z powszechną 

aprobatą.  Akcja informacyjna o Seminarium, a w szczególności o jego zawartości 

merytorycznej winna jednak być przeprowadzona znacznie wcześniej niŜ w tym roku. 

W radzie programowej LSB działają: Iza Rudak, Dominika Maison, Tomasz Sławiński 

i Arek Wódkowski.  

Kolejnym bardzo merytorycznym obszarem którym się zajmowaliśmy były 

przygotowania do Kongresu Badaczy. Do wcześniej juŜ wybranych do Rady 

Programowej Kongresu Izy Rudak (jako przewodniczącej) oraz Michała 

Kociankowskiego i Marcina Kujawskiego dołączyli Małgosia Olszewska, Marek 

Klajda, Mateusz Galica, Tomasz Bartnik i Tomasz Jędrkiewicz. Planujemy 

poszerzenie tego grona jeszcze o 2-3 osoby. Rada spotka się po rozesłaniu 

zaproszeń na Kongres. Zaakceptowaliśmy takŜe wstępnie bardzo szeroko zakrojony 

zakres tematyczny tegorocznego Kongresu. Szczegóły zostaną wszystkim 

zainteresowanym rozesłane w formie odrębnego komunikatu. Powróciliśmy do 

kwestii współpracy międzynarodowej, omawianej na poprzednim zebraniu Zarządu. 

Postanowiliśmy, by zaproszenie na Kongres było dostępne takŜe w wersji 

angielskiej, będzie ono takŜe umieszczone na naszej stronie internetowej. Planujemy 

zaproszenie do udziału w Kongresie w charakterze uczestników gości zagranicznych 

oraz zastanawialiśmy się nad listą gości specjalnych. W celu uatrakcyjnienia 



Kongresu utrzymamy nagrody pienięŜne za zajęcie  3 pierwszych miejsc w rankingu 

opinii uczestników.  

Kolejny temat naszej dyskusji to szkolenia. Poza, omawianymi na poprzednim 

zebraniu, kontynuacją szkoleń PTBRiO w dotychczasowej formule oraz kolejną 

edycją Szkoły Badań Rynku PTBRiO, pojawiły się nowe koncepcje i inicjatywy. 

Pierwsza z nich to Szkoła Komunikacji Marketingowej organizowana przez 

Stowarzyszenie Agencji Reklamowych. Temat wzbudził zainteresowanie, ale i pewne 

kontrowersje. Powołano zespół do  kontaktu z SAR w tej kwestii. W dyskusji pojawiły 

się takŜe pomysły na organizację szkoleń ze środków unijnych, a takŜe propozycje 

nowych tematów, takich jak szkolenia z prezentacji badań. Szkolenia to tematyka 

obszerna i waŜna, dyskusja na ten temat będzie zatem kontynuowana w miarę 

potrzeb. Sprawy szkoleń  koordynuje Michał Kociankowski.  

Powrócił ponownie temat naszego Statutu. Niestety okazało się, iŜ nie udało nam się 

osiągnąć celu, gdyŜ nowy Statut Towarzystwa nie został jeszcze zarejestrowany. 

Sąd rejestrowy przesłał nam kilka zastrzeŜeń. Poza omyłką redaktorską główne 

zarzuty dotyczą kwestii określania kworum, a takŜe uzupełniania organów w razie 

rezygnacji członków w trakcie ich kadencji. Po burzliwej dyskusji postanowiliśmy 

dostosować się do Ŝyczeń sądu, mimo iŜ w znacznej części wykraczają one poza 

ramy określone ustawą i jako takie moŜna by je podwaŜyć. Chcielibyśmy jak 

najszybciej doprowadzić do zatwierdzenia nowego Statutu, stąd taka decyzja. 

Opracujemy nowy tekst zakwestionowanych punktów i po zatwierdzeniu przez 

Zarząd zwołamy ponownie nadzwyczajne walne zebranie delegatów w celu jego 

przegłosowania. Liczymy bardzo na cierpliwość i dobrą wolę szanownych Delegatów, 

gdyŜ proces zmiany statutu niewątpliwie niejednego juŜ zmęczył. To prawdziwe 

wyzwanie – nasi ZałoŜyciele chyba nie przewidzieli jak trudno będzie zmienić 

wymyślony przez nich Statut. Od razu teraz apelujemy do Delegatów o przybycie na 

nasz zew w celu ratowania Towarzystwa. O szczegółach poinformujemy w 

odpowiednim momencie. Sprawy statutu koordynuje Janusz Sielicki ze wsparciem 

Janusza Komóra.  

Zarząd został poinformowany o efektach dorocznej ankiety ESOMAR o rynku 

badawczym w Polsce, w której tradycyjnie pośredniczyliśmy. Ankieta nie róŜniła się 

od poprzednich edycji, w badaniu wzięło udział 46 firm badawczych. Jak zwykle 



wyniki opublikujemy w Katalogu PTBRiO. Opracowaniem danych zajmuje się Piotr 

Chojnowski. Główny komentarz do Katalogu opracowuje Rafał Janowicz.  

Na zakończenie musieliśmy podjąć decyzje co do osób które nie opłaciły składek - 

postanowiliśmy o zablokowaniu ich kont na naszej stronie, a takŜe o nie 

umieszczaniu ich w tegorocznym Katalogu. Liczymy Ŝe wszyscy wkrótce uregulują 

swe zobowiązania wobec Towarzystwa i nikogo nie dotknie ta sankcja. 

A za miesiąc kolejne spotkanie w tymŜe samym gronie. 

Janusz Sielicki, Sekretarz Zarządu 


