Podsumowanie Walnego Zgromadzenia 18.05.2018
W dniu 18.05.2018 na targach BioContracting odbyło się Walne Zgromadzenie Polskiej Izby
Żywności Ekologicznej.
1. Członek zarządu, Pan Sylwester Strużyna podsumował działania Polskiej Izby Żywności
Ekologicznej w pierwszym półroczu 2018
Raport z działań dostępny na stronie: http://pize.info.pl/aktualno%C5%9Bci
2.

Pani Prezes Krystyna Radkowska przedstawiła plan działań na drugie półrocze 2018, w tym
projekt kampanii PIŻE, który uzyskał dofinansowanie w konkursie KSOW - prezentacja dostępna
na naszym forum zamkniętym https://www.facebook.com/groups/960891740732341/
3. Zostały przedstawione nazwy połączonych komisji tematycznych
- komisja do spraw uczestnictwa w Targach oraz współpracy z innymi organizacjami w tym z
IFOAM
-komisja do kontaktu z rolnikami, jednostkami administracji, dofinansowań oraz tworzenia
dokumentów statutowych
-komisja do promocji w mediach, wśród dzieci i młodzieży oraz do kontaktu z jednostkami
naukowymi, opracowywania materiałów edukacyjnych i prowadzenia szkoleń
Link do komisji:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SNwAZoMpelZO5pcVi1dsAqIrlIaqnr9M5KMfWc_3zQ/edit#gid=344170930
Zostały uzupełnione składy komisji.
4. Komisje pracowały w swoich grupach tematycznych na tematy przygotowane wcześniej przez
zarząd. Tematy dotyczyły konkretnych działań, które mają na celu merytoryczne wsparcie
pierwszej kampanii PIŻE – prezentowanej przez Prezes Fundacji.
5. Ustalenia komisji:


komisja do spraw uczestnictwa w Targach oraz współpracy z innymi organizacjami w
tym z IFOAM
-Potrzeba informacji od członków kto i jakimi targami jest zainteresowany, lista targów
dostępna w tabeli https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EAA8v0O6_F9eJIjTIt_95J0bX3be3OGuS3DWZVLYYM/edit#gid=995670429
konieczność wysłania maila z biura PIŻE do członków
-Przygotowanie konkretnych spotkań w czasie trwania targów B2B w Łodzi.
-Wystąpienie PIŻE do ministerstwa z prośbą o informacje dotyczące dofinansowania działań
promocji.
-Po przesłaniu listy targów którymi członkowie PIŻE są zainteresowani zostaną podjęte dalsze
działania.


komisja do spraw kontaktu z rolnikami, jednostkami administracji, dofinansowań oraz
tworzenia dokumentów statutowych
-stworzenie bazy miejsc, gdzie można kupić żywność ekologiczną - osoba odpowiedzialna
Agnieszka Checiak
-Kontakt z Ekodostawcami i Biokurierem w celu stworzenia bazy - mapy osoba odpowiedzialna
Agnieszka Checiak

-Baza sklepów; dane adresowe potrzebne do stworzenia mapy z pinezkami - osoba
odpowiedzialna Michał Kapica
-Baza rolników stworzona dzięki wykazom z jednostek certyfikujących lub z GIHARS. Wszyscy
producenci z certyfikatem w jednym miejscu, możliwość wyszukania po nazwie, adresie czy
asortymencie osoba odpowiedzialna - Agnieszka Checiak


komisja do spraw promocji w mediach, wśród dzieci i młodzieży oraz do kontaktu z
jednostkami naukowymi, opracowania materiałów edukacyjnych i prowadzenia
szkoleń
- Napisanie siedmiu artykułów przez: Bio Planet, Ekodostawcy, Tadeusz Szynkiewicz, Ekołukta,
Wasąg, Zarząd PIŻE+Dary Natury, Sławomir Chłoń-OFZ; Artykuły mogą być na tym etapie
kompendium wiedzy (będą poddawane dalszej obróbce) – prawa autorskie twórcy przekażą
PIŻE.
-Stworzenie trzech Folderów
Konsumenci B2C- Sławomir Chłoń-OFZ
Dystrybucje- Bio Planet
Rolnicy- Symbio
- Badania: Bio Planet, AgroBiotest, Emilia Jewuła
- Przygotowanie formuły i pytań (Karol Przybylak, Marcin Fajerski) – do 25.05.2018
- Oddanie tekstów do korekty – do 08.06.2018 – korektą mieliby zajmować się: Karol Przybylak
– Bio Kurier, Marcin Fajerski - Ekodostawcy, AgroBiotest
- Deadline oddania artykułów – 15.06.2018. Artykuły następnie zostaną przesłane do naszej
agencji PRowej, która je poprawi pod kątem pozycjonowania fraz i opracuje graficznie do
Internetu.
6. Lista firm, które zadeklarowały udział w spocie reklamowym za tak zwaną cegiełkę:
Smak Natury
Bio Planet
Eko Łukta
Denver Food
Bio Food
MicroFood S.A.
Organic farma Zdrowia S.A.
Symbio
Papagrin
Natura Foods
Euro Exclusive
Eko Wital
Farma Świętokrzyska
Bioveri
Bioness Sp. Z o.o.
Organic Corner Food Store & Bistro
Agiga Sp. Z o.o.
Gospodarstwo Sątyrz Piotr Woźnicki
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