Uchwała Zarządu Polskiej Izby Żywności Ekologicznej (PIŻE) nr 1 z dnia 2 sierpnia 2016 r.:

1. W ramach PIŻE powołuje się do działania następujące stałe Komisje.:
a. Komisja ds. tworzenia i modyfikacji dokumentów statutowych PIŻE, przygotowywania opinii
na temat nowych kandydatów na członków PIŻE na podstawie oświadczeń kandydatów i nadzoru
nad aktualną listą członków PIŻE prowadzoną przez biuro PIŻE.
b. Komisja ds. komunikacji wewnętrznej w ramach PIŻE (odpowiedzialna za stronę internetową PIŻE
oraz za wypracowanie form kontaktu między członkami Komisji działających w ramach PIŻE
i między członkami PIŻE) oraz odpowiedzialna za przygotowywanie spotkań członków PIŻE.
c. Komisja ds. kontaktu z jednostkami naukowymi i ds. opracowywania materiałów edukacyjnych
na temat żywności ekologicznej oraz do prowadzenia szkoleń.
d. Komisja ds. promocji żywności ekologicznej w mediach.
e. Komisja ds. promocji żywności ekologicznej wśród dzieci i młodzieży.
f. Komisja ds. kontaktu z jednostkami administracji (w tym z polskimi placówkami zagranicznymi)
i ds. pozyskiwania dofinansowania na rzecz PIŻE i członków PIŻE (w tym do opiniowania przepisów
dotyczących żywności ekologicznej).
g. Komisja ds. uczestnictwa PIŻE w targach, konferencjach, forach krajowych i międzynarodowych
oraz do promocji polskiej żywności ekologicznej w innych krajach.
h. Komisja ds. kontaktu z rolnikami ekologicznymi i z kandydatami na rolników ekologicznych.
i. Komisja ds. współpracy z innymi organizacjami ekologicznymi, pozarządowymi, izbami,
stowarzyszeniami, w tym z zagranicznymi, m.in. z IFOAM.
j. W Komisjach zasiadają osoby fizyczne reprezentujące członków PIŻE. Każda osoba może zasiadać
maksymalnie w dwóch Komisjach za wyjątkiem Prezesa Zarządu PIŻE oraz pracowników
zatrudnianych przez PIŻE, którzy mogą zasiadać w nieograniczonej liczbie Komisji.
2. Komisje powołują swoich Przewodniczących i Wiceprzewodniczących, którzy kierują pracami Komisji.
3. Członkowie Komisji zgłaszają do biura PIŻE e-mailem, ustnie lub telefonicznie informacje o tym w jakiej
Komisji chcą pracować, natomiast biuro PIŻE prowadzi i aktualizuje listy aktualnych członków
poszczególnych Komisji oraz informacje o przewodniczących i wiceprzewodniczących poszczególnych
Komisji.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 2 sierpnia 2016 r.

Uchwałę podjęto w głosowaniu korespondencyjnym stosunkiem głosów 8/0.

