Śniadanie Stowarzyszenia PINK
Agnieszka Jachowicz, Katarzyna Steiner
oraz Paweł Toński

Warszawa, 10 września 2019 r.

Agenda spotkania
9:00-9:10

Powitanie i wstęp, strategia PINK na 2019 r. – misja i działania
PINK, Agnieszka Jachowicz

9:10-9:20

Ostatnie zmiany w prawie dotyczącym zarządzania nieruchomościami - tzw. ustawa śmieciowa,
Knight Frank, Magdalena Oksańska

9:20-9:35

Proptech w nieruchomościach,
Colliers, Sylwia Pędzińska

9:35-10:05 Blokchain w umowach najmu
ShareSpace, Robert Chmielewski
10:05-10:50 Dyskusja panelowa
JLL, Tomasz Trzósło – moderator
ShareSpace, Robert Chmielewski
Cushman, Mikołaj Niemczycki
Dentons, Dariusz Czuchaj
Doradca prawny, Michał Zajączkowski
10:50-11:20 Q&A, networking
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Działania organizacyjne od kwietnia 2019.
• 43 członków wspierających – lista członków znajduje się na stronie www.
• Dwujęzyczna strona internetowa www.stowarzyszeniepink.org.pl
• Konto na LinkedIn www.linkedin.com/company/pink-polska/
• Powiększenie zespołu o specjalistę od PR
• Nawiązanie współpracy z kancelarią Macieja Górskiego – monitorowanie zmian w prawie (do uzyskania przez
członków na życzenie)
• Zakończenie i zaimplementowanie zaleceń audytu RODO
• Zmiana firmy księgowej
• Końcowy etap regulowania procedur wewnętrznych
• Sygnalizowana poprzednio zmiana skrótu organizacji nie została przegłosowana
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Działania merytoryczne od kwietnia 2019.
• Relacje PINK z MF/MIiR/Ministerstwem Cyfryzacji:
- udział w konsultacjach nowych specjalistycznych regulacji dot. standardu zawodowego rzeczoznawców majątkowych (opinia współtworzona z
RICS)
Lipiec 2019 r. (MIiR)
- zgłoszenie w ramach konsultacji publicznych uwag do projektu objaśnień do przepisów dotyczących zasad poboru podatku u źródła;
- udział w grupie roboczej zajmującej się digitalizacją, nieruchomościami i Blockchain proces ciągły;
(Ministerstwo Cyfryzacji)

• Udział w Forum Rynku Nieruchomości Sopot 10 - 11 czerwca 2019 r. - panel
• Udział w konsultacjach tzw. „Megaustawy” - spotkanie w Ministerstwie Cyfryzacji wraz z PRCH oraz udział w dwóch
posiedzeniach komisji sejmowych. Proponowane i uzasadniane przez nasze organizacje zmiany zaowocowały
zmianami w tekście dokumentu.

• Wypowiedzi dla Rzeczpospolitej na temat handlu - sierpień 2019 r.;
• Wypowiedź dla Pulsu Biznesu w sprawie REIT;
• Legal Flash – cykliczna kwartalna wysyłka newsletter’a do prasy i członków zagregowanych danych biurowych od agencji
(ostatni 10 lipca);
• Uczestnictwo w spotkaniu z władzami Krakowa wraz z agencjami - propozycja przekazywania danych dotyczących rynku
biurowego w Krakowie za pośrednictwem PINK.
• Udział w panelu dotyczącym zmian w prawie na Property Forum w dniu 12.09.2019 r.
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Plany
• Rozszerzenie Zarządu do 4 osób – październik 2019 r
• Target - 80 członków wspierających – 2020 r.
• Organizacja szkolenia (w odpowiedzi na głosy członków) - pierwsze planowane szkolenie
przeprowadzi radca prawny Magdalena Wojtas na temat obowiązków właścicieli budynków
wynikających z Megaustawy

• Utworzenie zespołów profesjonalnych spośród członków chcących bardziej aktywnie
uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia
- finansowo-podatkowego
- budowlano-inwestycyjnego
- zajmującego się tematyką zarządzania nieruchomościami
- Inne????
• Kontynuacja działań w grupie roboczej blockchain (Ministerstwo Cyfryzacji)
• Utrzymanie relacji z innymi Ministerstwami
• Rozszerzenie współpracy z innymi organizacjami branżowymi
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Dziękujemy

stowarzyszeniepink.org.pl
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Polska Izba Nieruchomości Komercyjnych
ul. Grzybowska 5a
00-132 Warszawa

+48 22 324 56 47
kontakt@stowarzyszeniepink.org.pl

