
Komunikat z zebrania Zarządu PTBRiO w dniu 4 sierpnia 2008 

Mimo szalejących wokół urlopów Zarząd Towarzystwa tradycyjnie zebrał się w pierwszy 

poniedziałek miesiąca sierpnia w niemal pełnym składzie. Po przerwie remontowej 

zebrania powróciły do siedziby Towarzystwa na Szarotki.  

Zaczęliśmy dyskusję od spraw strategicznych – zastanawiamy się nad zmianą miejsca 

naszych dwóch imprez – zimowej i letniej. Panowała powszechna zgoda, Ŝe Zimowa 

Ekspedycja Badawcza w tym roku odbędzie się w nowym miejscu. Poinformujemy 

wszystkich jak tylko znajdziemy odpowiednią lokalizuję dla tej niezwykle istotnej 

imprezy. Kwestia przeniesienia Letniego Seminarium badawczego pozostaje otwarta.  

Zdecydowaliśmy, Ŝe strategia marki PTBRiO będzie tematem oddzielnego spotkania 

które poprowadzi Michał Kociankowski. 

Kolejnym niezmiernie waŜkim tematem było omówienie stanu przygotowań do 

tegorocznego Kongresu Badaczy. Program Kongresu został juŜ wstępnie ułoŜony i 

wkrótce Michał Kociankowski zaproponuje jego ostateczny kształt.  

Laureaci tegorocznego Konkursu Publiczności jako dodatkową nagrodę otrzymają 

moŜliwość opublikowania nagrodzonych prac w mediach marketingowych.   

W ramach przygotowań do umiędzynarodowienia Kongresu w przyszłości 

zadecydowaliśmy o skierowaniu zaproszeń do organizacji badaczy w krajach Europy 

Środkowej i Wschodniej. Research Mix Party po pierwszym dniu Kongresu wstępnie 

zostało zaplanowane w najnowszej placówce kulturalnej stolicy - Teatrze Muzycznym 

Capitol. 

Kolejnym tematem dyskusji była nasza coraz bogatsza działalność szkoleniowa. 

Najbardziej znane i popularne są szkolenia PTBRiO. W tym roku planowane jest 20 

szkoleń, z czego połowa nowych. OdświeŜamy takŜe zespół prowadzących o 14 

nowych osób.  

Drugi element naszej oferty szkoleniowej – czyli Szkoła Badań Rynku takŜe będzie 

kontynuowany. Program zajęć jest juŜ gotowy i ogłoszony na naszej stronie. Do zespołu 

prowadzących dołączą Michał Kociankowski i Jacek Dohnalik, na miejsce osób które 

zrezygnowały.  



W ramach Akademii Komunikacji Marketingowej nasza organizacja ma do 

zagospodarowania 4 dni zajęć. Poprowadzą je Michał Kociankowski, Łukasz 

Mazurkiewicz, Artur Nierychlewski i Paweł Wójcik.  

Przechodząc do spraw bieŜących omówiliśmy przygotowania do wydania tegorocznego 

Katalogu PTBRiO. Prezes zaproponował by umieścić w nim kalendarium wydarzeń z 

odnośnikami do konkretnych stron, na których znajdą się szczegółowe informacje o 

naszych planowanych działaniach, przykładowo o Zimowej Ekspedycji Badawczej. 

Dotychczas zakupiono juŜ 49 reklam, w tym 35 jednostronicowych informacji o firmach 

badawczych. 

W poprzednim Komunikacie zamieściliśmy apel o udział w Festiwalu Nauki, planujemy 

wesprzeć go dodatkowym mailingiem poświęconym tylko tej imprezie. 

Zarząd o tym by jak najszybciej zakończyć rejestrację nowego Statutu: Janusz Komór 

ustali ostateczny tekst projektu Statutu. Musimy ponownie zwołać Zebranie Delegatów 

by go zatwierdzić. Janusz Sielicki zaproponował, Ŝeby zorganizować je podczas 

Kongresu. Wszystkim spodobał się ten pomysł. 

W ramach naszego Towarzystwa działa pręŜna grupa badaczy zajmujących się Mystery 

Shopping. Odczuwają oni potrzebę większej integracji. Na wniosek Arka 

Wódkowskiego, powołany został jednogłośnie Klub Badaczy Mystery Shopper. 

śyczymy im powodzenia w rozwoju tej jakŜe interesującej branŜy. 

Na zakończenie mieliśmy przyjemność przyjąć w skład Towarzystwa 11 osób: Łukasza 

Błuszkowskiego, Jolantę Chmielewską, Urszulę Doroszkiewicz, Agatę Grabowską, 

Patrycję Marcinkowską, Tomasza Pasternaka, Marcina Piwowarczyka, Janusza 

Plenclera, Beatę Rąbińską, Wojciecha Terlikowskiego, ElŜbietę Więsław. 

Gratulujemy i serdecznie witamy w naszych szeregach! 

A kolejne zebranie Zarządu zaplanowano w dniu rozpoczęcia roku szkolnego,  

1 września, 

 

Janusz Sielicki, Sekretarz Zarządu 


