Regulamin funkcjonowania Sieci
Dziedzictwa Kulinarnego Warmia Mazury Powiśle

§ 1. Informacje ogólne
1. Regulamin funkcjonowania Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Warmia Mazury Powiśle (zwany
dalej

Regulaminem),

będącej

częścią

Europejskiej

Sieci

Regionalnego

Dziedzictwa

Kulinarnego (zwanej dalej ESRDzK), określa kryteria jakie muszą spełnić podmioty ubiegające
się o członkostwo w Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Warmia Mazury Powiśle (zwanej dalej
Siecią), funkcjonującej na obszarze Województwa Warmińsko-Mazurskiego, a także procedurę
ubiegania się o członkostwo w Sieci oraz korzyści i zobowiązania wynikające z jego uzyskania.
2. Regulamin jest zgodny z zasadami Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego.
3. Cele funkcjonowania Sieci to:
1) rozwój

i

promocja

rynku

żywności

naturalnej

(tradycyjnej,

lokalnej,

regionalnej,

ekologicznej) opartej na lokalnych/regionalnych zasobach surowców,
2) współpraca oraz wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy członkami Sieci,
3) rozwój współpracy pomiędzy regionami działającymi w ramach ESRDzK,
4) wzmocnienie tożsamości lokalnej/regionalnej,
5) zapewnienie konsumentom/turystom regionalnej oferty kulinarnej,
6) podniesienie atrakcyjności kulinarnej regionu,
7) promocja i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, wzmacnianie ich konkurencyjności,
8) zwiększanie zainteresowania producentów i konsumentów żywnością naturalną wysokiej
jakości,
9) rozwój regionalny,
10) podnoszenie wiedzy na temat historii i tradycji kuchni Warmii i Mazur.
4. Właścicielem licencji na użytkowanie znaku towarowego gwarancyjnego Dziedzictwo Kulinarne
Warmia Mazury Powiśle oraz szyldów z logo Sieci jest Województwo Warmińsko-Mazurskie.
5. Podmiot zgłasza swoją kandydaturę do członkostwa w Sieci z własnej inicjatywy.
6. Członkostwo w Sieci jest przyznawane na jeden rok, licząc od dnia podjęcia decyzji przez
Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyznającej członkostwo.
7. Podmioty przyjęte do Sieci powinny aktywnie uczestniczyć w rozwoju rynku i promocji
żywności naturalnej, być dobrymi ambasadorami Warmii, Mazur i Powiśla, jej regionalnego
dziedzictwa kulinarnego oraz działalności ESRDzK.
8. Za członkostwo w Sieci nie pobiera się opłat.
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9. Działania Sieci koordynuje Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego (zwany dalej Departamentem),
w którego strukturach działa Regionalny Koordynator Sieci (zwany dalej Koordynatorem Sieci).
10. Koordynator Sieci utrzymuje stały kontakt i współpracuje z Koordynatorami Europejskimi.
Koordynuje akcje promocyjne, wspólne działania Sieci oraz prowadzi oficjalną podstronę
internetową Sieci na stronie internetowej ESRDzK.
§ 2. Procedura przystępowania
1. Pod

warunkiem

przestrzegania

niniejszego

Regulaminu

i

obowiązującego

prawa,

o członkostwo w Sieci mogą ubiegać się:
1) producenci surowców w rolnictwie, ogrodnictwie, rybołówstwie, których surowce są
wytwarzane w granicach województwa warmińsko-mazurskiego,
2) producenci i przetwórcy żywności, których główna część surowców, a także
przeważająca wartość produktu pochodzi z terenu województwa warmińsko-mazurskiego
i/lub produkt posiada wyraźną więź regionalną jako tradycja kulinarna regionu Warmii
Mazur i Powiśla,
3) restauratorzy i właściciele innych obiektów gastronomiczno-hotelarskich, których
główna cześć surowców, a także przeważająca część wartości produktu w serwowanych
daniach pochodzi z regionu i/lub dania mają wyraźny związek regionalny jako regionalna
tradycja regionu. Dania te powinny być oznaczone logo Sieci w karcie menu,
a przynajmniej jedno z nich powinno być zawsze dostępne w lokalu,
4) hurtowi i detaliczni sprzedawcy artykułów rolno-spożywczych, których przeważająca
wartość produktów w sklepie powinna pochodzić z regionu.
2. Podmiot ubiegający się o członkostwo powinien:
1) być zarejestrowany i prowadzić działalność gospodarczą lub wpisany do właściwego
rejestru, lub prowadzić działalność rolniczą,
2) prowadzić działalność na terenie województwa warmińsko-mazurskiego,
3) przestrzegać obowiązujących przepisów prawa.
3. Podmiot ubiegający się o członkostwo w Sieci musi wykazywać wyraźną więź regionalną tzn.
aktywnie pracuje nad rozwojem wizerunku regionu m.in. poprzez wytwarzanie, przetwarzanie,
serwowanie i używanie surowców/produktów naturalnych, które w przeważającym stopniu:
1) pochodzą z terenu województwa warmińsko-mazurskiego,
2) stanowią część kulinarnego dziedzictwa regionu,
3) zostały wyprodukowane przez podmiot z terenu województwa warmińsko-mazurskiego lub
podmiot, który zachowuje powiązania z Warmią, Mazurami i Powiślem.
4. Województwo

Warmińsko-Mazurskie,

jako

właściciel

licencji

na

użytkowanie

znaku

towarowego gwarancyjnego Dziedzictwo Kulinarne Warmia Mazury Powiśle, zastrzega sobie
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prawo do kontroli podmiotów ubiegających się o członkostwo lub przedłużenie członkostwa
w Sieci, w zakresie zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.
5. Podmiot ubiegający się o członkostwo w Sieci składa wniosek na formularzu, którego wzór
stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Do wniosku należy dołączyć:
1) opis działalności podmiotu w formie papierowej i elektronicznej ze szczególnym
uwzględnieniem powiązania z tradycjami kulinarnymi Warmii, Mazur i Powiśla, metodami
produkcji oraz pochodzeniem surowców wykorzystywanych do produkcji.
2) fotografie miejsca prowadzenia działalności (np.: siedziby, gospodarstwa, sklepu) oraz
produktów i potraw, w formacie jpg lub tif, w formie elektronicznej, wraz z podpisanym
oświadczeniem dotyczącym przeniesienia autorskich praw majątkowych, którego wzór
stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.
3) potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie:
a) wypisu z KRS/ewidencji działalności gospodarczej,
b) decyzji administracyjnych, decyzji inspekcji sanitarnych i weterynaryjnych,
c) posiadanych dodatkowo certyfikatów (np. ekologicznych)
4) podpisane oświadczenie w sprawie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.
6. Podmiot ubiegający się o odnowienie członkostwa w Sieci na kolejny rok kalendarzowy
składa wniosek na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu,
nie później niż do końca grudnia poprzedzającego ten rok. Niedotrzymanie tego terminu
skutkować będzie wygaśnięciem członkostwa z możliwością ponownego ubiegania się o nie
dopiero po upływie 1 roku.
7. Wnioski należy przesłać pocztą lub złożyć osobiście w siedzibie Departamentu:
Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
ul. Emilii Plater 1; 10-562 Olsztyn, pokój 412
8. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa weryfikuje wnioski pod względem
formalnym. W przypadku braków formalnych, zwraca się do wnioskodawcy z prośbą o ich
uzupełnienie w ciągu 30 dni (liczy się data wpływu do Departamentu). Jeśli w wyznaczonym
terminie uzupełnienie nie wpłynie do Departamentu, wniosek pozostanie bez rozpatrzenia.
9. Wnioski, pod względem merytorycznym weryfikuje Zespół opiniodawczo-doradczy ds. sieci
Dziedzictwa Kulinarnego Warmia Mazury Powiśle (zwany dalej Zespołem) powołany
Zarządzeniem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
10. Weryfikacja merytoryczna wniosku może być poprzedzona wizytą pracowników Departamentu
Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa i/lub członków Zespołu w miejscu działalności
podmiotu ubiegającego się o członkostwo. Przedstawiciel wnioskodawcy może zostać
zaproszony do udziału w posiedzeniu Zespołu celem uzupełnienia informacji zawartych we
wniosku.
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11. Posiedzenia Zespołu w sprawie weryfikacji wniosków o przyznanie członkostwa w Sieci
zwoływane są w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż dwa razy w roku.
12. Zespół sporządza protokół podmiotów rekomendowanych do: przyjęcia do sieci, odrzucenia
oraz odnowienia członkostwa.
13. Podczas oceny wniosków Zespół może wziąć pod uwagę opinie i uwagi klientów, obserwacje
własne oraz wyniki kontroli instytucji nadzorujących jakość i bezpieczeństwo żywności, a także
współpracę z innymi członkami Sieci.
14. Decyzję dotyczącą przyjęcia pomiotów do Sieci, odrzucenia oraz odnowienia członkostwa
podejmuje Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, na podstawie rekomendacji
Zespołu.
15. Podmiot po uzyskaniu członkostwa w Sieci otrzymuje bezpłatnie certyfikat oraz będący
własnością Województwa Warmińsko-Mazurskiego emaliowany szyld z logotypem sieci
Dziedzictwa Kulinarnego Warmia Mazury Powiśle.
16. Certyfikat opatrzony bieżącą datą, będzie także corocznie przesyłany drogą elektroniczną na
wskazany przez podmiot adres e-mail lub pocztą tradycyjną, po uzyskaniu przez podmiot
odnowienia członkostwa, o którym mowa w ust.6.
§ 3. Obowiązki przyjętych podmiotów
1. Producenci surowców w rolnictwie, ogrodnictwie i rybołówstwie powinni:
1) sprzedawać produkty żywnościowe, które sami wyprodukowali lub wyprodukowane zostały
na

obszarze

Warmii,

Mazur

i

Powiśla.

Preferowani

są

producenci

stosujący

naturalne/ekologiczne metody produkcji, producenci wykorzystujący genetycznie tradycyjne
odmiany roślin uprawnych i ras zwierząt charakterystycznych dla Warmii, Mazur i Powiśla
oraz producenci produktów tradycyjnych,
2) na prośbę klienta, opisać w jaki sposób wspomniane produkty zostały wytworzone.
2. Producenci i przetwórcy żywności powinni:
1) wytwarzać produkty oparte w znacznym stopniu na surowcach produkowanych lokalnie na
Warmii, Mazurach i Powiślu. Gdy surowce do wytwarzania produktu nie występują lokalnie,
mogą je sprowadzać z innych części Warmii Mazur i Powiśla, a ostatecznie z innych
regionów, ze wskazaniem na członków ESRDzK w Polsce i Europie. Oznaczenie
logotypem dotyczy wyłącznie produktów, które spełniają te wymagania,
2) na prośbę klienta, opisać proces wytwarzania wspomnianych produktów oraz pochodzenie
surowców wykorzystywanych do ich produkcji.
3. Restauratorzy i właściciele innych obiektów gastronomiczno-hotelarskich powinni:
1) do przygotowywania potraw wykorzystywać (w przeważającym stopniu) produkty
z lokalnych gospodarstw. Jeśli surowców do przygotowania potrawy nie da się pozyskać
lokalnie, można je sprowadzać z innych części Warmii, Mazur i Powiśla, a ostatecznie
z innych regionów ze wskazaniem na członków ESRDzK w Polsce i Europie,
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2) przyrządzać i oferować potrawy, które mają powiązanie z tradycjami kulinarnymi Warmii,
Mazur i Powiśla, a zatem są:
a) tradycyjne dla danego miejsca,
b) nagradzane w konkursach kulinarnych, przyrządzane z surowców produkowanych
przez innych członków Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Warmia Mazury Powiśle lub
z innych surowców naturalnych pozyskiwanych lokalnie.
3) wyróżniać ww. potrawy w menu z wykorzystaniem logo Dziedzictwa Kulinarnego
Warmia Mazury Powiśle,
4) Używać logo Dziedzictwa Kulinarnego Warmia Mazury Powiśle wyłącznie w odniesieniu do
ww. potraw,
5)

na prośbę klienta, opisać pochodzenie surowców i składników potraw.

4. Hurtowi i detaliczni sprzedawcy artykułów rolno-spożywczych powinni:
1) oferować i promować produkty pochodzące z Warmii, Mazur i Powiśla,
2) używać logo Dziedzictwa Kulinarnego Warmia Mazury Powiśle wyłącznie do promocji
produktów, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 pkt. 1,
3) wyraźnie oznakować produkty spełniające ww. kryteria i oddzielać je od innych produktów,
4) na prośbę klienta, opisać pochodzenie i sposób wytworzenia produktów.
5. Członkowie Sieci zobowiązani są do umieszczenia otrzymanego od Województwa WarmińskoMazurskiego szyldu z logo Sieci przy głównym wejściu do ich siedziby lub w innym dobrze
widocznym miejscu.
6. Członkowie Sieci otrzymują elektroniczną wersję logo Dziedzictwa Kulinarnego Warmia
Mazury Powśle, które powinni zamieszczać na swoich materiałach reklamowych, na etykietach
produktów i w menu dla wyróżnienia produktów/potraw spełniających kryteria Sieci.
7. Podmiot będący członkiem Sieci i posiadający własną stronę internetową lub profil na portalu
społecznościowym jest zobowiązany do umieszczenia na nich odnośnika do podstrony Sieci
Dziedzictwa Kulinarnego Warmia Mazury Powiśle znajdującej się na stronie internetowej
ESRDzK.
8. Każdy członek sieci zobowiązany jest do uczestnictwa w co najmniej jednym wydarzeniu
promocyjnym organizowanym przez Województwo Warmińsko-Mazurskie, włączając w to
konkursy kulinarne organizowane w ramach kalendarza imprez regionalnych promujących
żywność naturalną, tradycyjną, lokalną i regionalną województwa warmińsko-mazurskiego.
9. Podmioty mają prawo do rezygnacji z członkostwa w Sieci, składając pisemne oświadczenie,
którego wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu. Członkostwo wygasa z dniem
wpływu ww. oświadczenia do Departamentu. Podmiot jest równocześnie zobligowany do
zwrotu szyldu z logo oraz zaprzestania jego używania.
10. W przypadku zawieszenia lub zaprzestania działalności związanej z uzyskaniem członkostwa
w Sieci, członkostwo wygasa z dniem, w którym nastąpiło zawieszenie lub zaprzestanie
działalności. Członek Sieci, który zawiesza lub zaprzestaje działalności ma obowiązek złożenia
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w tej sprawie pisemnego oświadczenia do Departamentu. Postanowienia pkt. 9 stosuje się
odpowiednio.
11. Województwo Warmińsko-Mazurskie ma prawo do unieważnienia członkostwa w Sieci
w przypadku nieprzestrzegania przez podmiot Regulaminu lub obowiązujących przepisów
prawa. Unieważnienie członkostwa następuje na podstawie rekomendacji Zespołu, o którym
mowa w § 2. ust.10 i we współpracy z Europejskim Koordynatorem.
§ 4. Korzyści wynikające z członkostwa
1. W związku z członkostwem w Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Warmia Mazury Powiśle,
podmioty uzyskują możliwość:
1) używania logo Dziedzictwa Kulinarnego Warmia Mazury Powiśle oraz oznakowania
produktów z jego użyciem,
2) umieszczenia informacji o podmiocie członkowskim na stronie internetowej Województwa
Warmińsko-Mazurskiego www.warmia.mazury.pl oraz na stronie internetowej Europejskiej
Sieci

Regionalnego

Dziedzictwa

Kulinarnego

www.culinary-heritage.com

(www.dziedzictwokulinarne.pl). Informacje w wersji papierowej i elektronicznej muszą
zostać przesłane do Departamentu w ciągu miesiąca od dnia przyjęcia w poczet członków
Sieci,
Adres korespondencyjny:
Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
ul. Emilii Plater 1
10-562 Olsztyn
e-mail: dow@warmia.mazury.pl
Koordynator Sieci zastrzega sobie prawo do weryfikacji nadesłanych informacji. Obowiązek
aktualizacji danych spoczywa na podmiocie członkowskim. Koordynator Sieci w ciągu
miesiąca od otrzymania informacji zamieszcza dane na stronach internetowych. Podmioty
mogą korzystać ze wszystkich narzędzi, dotyczących marketingu i promocji, dostępnych na
ww. stronie internetowej,
3) oznakowania miejsca prowadzenia działalności (np.: siedziba, gospodarstwo, sklep)
emaliowanym szyldem z logo Dziedzictwa Kulinarnego Warmia Mazury Powiśle,
4) posiadania linku do własnej strony internetowej lub profilu na portalu społecznościowym
(jeśli dany podmiot taką stronę posiada) na stronie internetowej Województwa WarmińskoMazurskiego www.warmia.mazury.pl oraz na stronie internetowej Europejskiej Sieci
Regionalnego

Dziedzictwa

Kulinarnego

www.culinary-heritage.com

(www.dziedzictwokulinarne.pl)
5) zamieszczania informacji o podmiocie członkowskim w materiałach promocyjnych
i informacyjnych wydawanych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie.
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§ 5. Szkolenia
1. Podmiot przyjęty w poczet członków Sieci jest zobowiązany do oddelegowania swojego
przedstawiciela na przynajmniej jedno szkolenie dotyczące Europejskiej Sieci Regionalnego
Dziedzictwa Kulinarnego w ciągu pierwszego roku członkostwa.
2. Szkolenia będą organizowane przez Województwo Warmińsko-Mazurskie we współpracy
z innymi instytucjami.
3. Po odbyciu obligatoryjnego szkolenia przez przedstawiciela podmiotu członkowskiego,
przeszkoleni muszą zostać wszyscy pracownicy mający bezpośredni kontakt z klientem,
w zakresie założeń ESRDzK, pochodzenia surowców/produktów, sposobów ich wytworzenia,
przetwórstwa itp. (zakres w zależności od specyfiki działalności podmiotu).
§ 6. Logo
1. Województwo Warmińsko-Mazurskie jest wyłącznym dysponentem logo Sieci Dziedzictwa
Kulinarnego Warmia Mazury Powiśle.
2. Jeśli logo, o którym mowa w ust. 1, nie jest używane przez podmiot członkowski Sieci zgodnie
z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie, prawo do jego używania może zostać
odebrane z równoczesnym pozbawieniem członkostwa.
3. Podmiot, który zawiesił lub zaprzestał działalności, którego pozbawiono członkostwa w Sieci,
który zrezygnował z członkostwa lub którego członkostwo wygasło, zobowiązany jest do
niezwłocznego zwrotu szyldu z logo Sieci do Departamentu oraz zaprzestania jego używania.
Zaniechanie tego obowiązku może skutkować wystąpieniem roszczeń po stronie Województwa
Warmińsko-Mazurskiego, dochodzonych w drodze postępowania cywilnego zgodnie z art. 296
ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.
1410 ze zm.), a także sankcjami karnymi, o których mowa w art. 305 oraz art. 306 ww. ustawy.
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