KOMUNIKAT
z posiedzenia Rady Polskiej Izby Przemysłu Targowego
w dniu 06 listopada 2020 r.
Rada Polskiej Izby Przemysłu Targowego odbyła posiedzenie w formule hybrydowej w dniu 06 listopada br. – w siedzibie PIPT w
Poznaniu i za pośrednictwem wideokonferencji / telekonferencji. Obrady poświęcone były przede wszystkim prezentacji informacji
nt. procesu wyboru kancelarii prawnej do obsługi PIPT w drodze konkursu oraz podjęciu uchwały Rady nr 52/2020 w przedmiocie
podjęcia przez PIPT współpracy z tą kancelarią
Do konkursu wpłynęło 17 ofert od zainteresowanych kancelarii prawnych. Do drugiego etapu konkursu, Rada na posiedzeniu w dniu
16.10.br., kierując się takimi kryteriami wyboru, jak doświadczenie w obsłudze podobnych organizacji jak Izba, cena oraz siedziba w
Poznaniu, tj. w mieście siedziby Izby, wybrała jednomyślnie 3 kancelarie:
1.
2.
3.

Zieliński Chęciński i Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych ( www.zcplegal.pl )
Sowiński i Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych i Doradcy Podatkowego ( www.krp-sowinski.pl )
Kancelaria Adwokacka Michalscy ( www.adwokat-michalska.com.pl )

Po przeprowadzeniu rozmów z właścicielami tych kancelarii oraz prawnikami dedykowanymi do obsługi PIPT, zespół PIPT
prowadzący te rozmowy (w osobach Agnieszki Strzelczyk – Walczak, Pawła Orłowskiego i Beaty Kozyry) dokonał wyboru kancelarii
Zieliński Chęciński i Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych do współpracy z Izbą.
Rada omówiła i zgłosiła poprawki do projektu umowy o współpracy przygotowany przez kancelarię Zieliński Chęciński i Partnerzy
Kancelaria Radców Prawnych. Po zakończeniu dyskusji Rada jednomyślnie podjęła uchwałę nr 52/2020 o następującej treści:
„Rada Polskiej Izby Przemysłu Targowego, po zapoznaniu się z „Informacją na temat procesu wyboru w drodze konkursu kancelarii
prawnej do obsługi PIPT”, podejmuje uchwałę w sprawie podjęcia z dniem 16 listopada 2020r. współpracy w zakresie obsługi
prawnej Izby z kancelarią Zieliński Chęciński i Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych spółka partnerska z siedzibą w Poznaniu, 60537, ul. Kościelna 37. Szczegółowe warunki współpracy są zawarte w umowie. „Informacja na temat procesu wyboru w drodze
konkursu kancelarii prawnej do obsługi PIPT” jest załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Uchwałą wchodzi w życie z chwilą
podjęcia.”
Inne sprawy:
▪

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PIPT
Rada, biorąc pod uwagę istotne względy, tj. m.in. pogorszenie się sytuacji związanej z epidemią koronawirusem, trwającą
budowę szpitali polowych na targach, dalszy brak rejestracji w KRS zmian Statutu PIPT umożliwiających organizację WZ i
udział w nim za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, odwołanie Zimowego Zjazdu PIPT, w programie
którego wcześniej planowano obrady NWZ (09.12.), niezakończone prace Komisji ds. zmian Statutu PIPT, zadecydowała o
odłożeniu w czasie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izby. NWZ PIPT odbędzie się najprawdopodobniej w II połowie
stycznia 2021 r. Decyzja w tej sprawie zapadnie jeszcze w listopadzie br.

▪

Rada Przemysłu Spotkań i Wydarzeń (RPSiW)
której PIPT jest Członkiem – zorganizowała protest 4 branż zamkniętych w Warszawie; w komentarzach do wydarzenia oraz
w mediach praktycznie nie pojawiały się targi, ani branża targowa. Beata Kozyra, przedstawiciel PIPT w RPSiW, wyjaśniła,
że targi kryją się pod szerokim pojęciem branży spotkań, zadeklarowała jednak, iż zwróci uwagę, na to, aby nazwy targi i
branża targowa pojawiały się częściej w działaniach i wypowiedziach RPSiW.

▪

Zespól ds., ujednolicenia PKD dla branży targowej
Beata Kozyra poinformowała o zaproszeniu Członków PIPT do utworzenia Zespołu ds., ujednolicenia KPD dla branży
targowej. Propozycja utworzenia Zespołu jest odpowiedzią na list Pana Ireneusza Budzyńskiego, Dyrektora Departamentu
Standardu i Rejestrów w GUS, z propozycją współpracy z Głównym Urzędem Statystycznym w obszarze konsultacji nowej
wersji klasyfikacji PKD. W czasie posiedzenia Rady do Zespołu zgłosił się Zenon Żurek. B. Kozyra poinformowała, że planuje,
informacje o ww. Zespole wysłać do I. Budzyńskiego w kolejnym tygodniu.
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