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Regulamin 
funkcjonowania 

Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Małopolska 
 

 
§ 1. 

Informacje ogólne 

1. Regulamin funkcjonowania Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Małopolska (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 Małopolska (zwanej dalej 

Siecią), funkcjonującej na obszarze województwa małopolskiego, 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: 

a. rozwój i promocja rynku żywności naturalnej (tradycyjnej, lokalnej, regionalnej, 

ekologicznej) opartej na lokalnych/regionalnych zasobach surowców, 

b. współpraca oraz wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy członkami Sieci, 

c. rozwój współpracy pomiędzy regionami działającymi w ramach ESRDzK, 

d. wzmocnienie tożsamości lokalnej/regionalnej, 

e. zaproponowanie konsumentom/turystom regionalnej oferty kulinarnej, 

f. podniesienie atrakcyjności kulinarnej regionu, 

g. promocja i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, wzmacnianie ich 

konkurencyjności, 

h. zwiększanie zainteresowania producentów i konsumentów żywnością naturalną 

wysokiej jakości, 

i. rozwój regionalny. 

4. Właścicielem licencji Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Małopolska oraz wyłącznym 

dysponentem logo Sieci jest Województwo Małopolskie. 

5. Departament właściwy do spraw rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Małopolskiego koordynuje działania Sieci. 

6. Preferowane jest wytwarzanie żywności naturalnej wysokiej jakości,  

z uwzględnieniem aspektów ochrony środowiska naturalnego. 
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7. Podmiot zgłasza swoją kandydaturę do członkostwa w Sieci z własnej inicjatywy. 

8. Członkostwo w Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Małopolska jest przyznawane na jeden 

rok, licząc od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Małopolskiego 

przyznającej członkostwo. 

9. Nie pobiera się rocznej opłaty za członkostwo w Sieci, z zastrzeżeniem możliwości jej 

wprowadzenia w kolejnych latach. 

 

§ 2. 

Organizacja Sieci 

1. Przedstawiciel Departamentu właściwego do spraw rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Małopolskiego pełni funkcję Regionalnego Koordynatora Sieci (zwanego 

dalej Koordynatorem Sieci). 

2. Koordynator Sieci utrzymuje stały kontakt i współpracuje z Europejskim Koordynatorem 

ESRDzK oraz Radą ds. Produktów Tradycyjnych i Dziedzictwa Kulinarnego, o której 

mowa w § 4 ust. 7. Ponadto koordynuje akcje promocyjne, wspólne działania Sieci, 

prowadzi oficjalną podstronę Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Małopolska na portalu 

internetowym ESRDzK www.culinary-heritage.com, na witrynie regionalnej 

www.malopolska.pl/malopolskismak oraz udziela wsparcia merytorycznego w zakresie 

zasad funkcjonowania Sieci lub/i ESRDzK. 

3. Sieć Dziedzictwa Kulinarnego Małopolska zorganizowana jest jako sieć zrzeszająca 

podmioty członkowskie, które wybierają spośród siebie Przewodniczącego i Zastępcę na 

roczną kadencję. Reprezentują oni Sieć w kontaktach z podmiotami zewnętrznymi, 

Samorządem Województwa Małopolskiego oraz Koordynatorem Sieci. 

4. Przewodniczący i Zastępca nie pobierają wynagrodzenia za pełnione funkcje. 

 

§ 3. 

Wymagania dla podmiotu ubiegającego się o członkostwo w Sieci 

1. Podmiot ubiegający się o członkostwo w Sieci musi łącznie spełniać poniższe warunki: 

a. prowadzić na terenie województwa małopolskiego zarejestrowaną działalność 

gospodarczą lub rolniczą, 

b. przestrzegać obowiązujących przepisów prawa. 

2. Pod warunkiem przestrzegania niniejszego Regulaminu i obowiązującego prawa,  

o członkostwo w Sieci mogą ubiegać się podmioty w następujących kategoriach: 

a. producenci surowców żywnościowych w rolnictwie, ogrodnictwie, rybołówstwie / 

rybactwie 
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Preferowane są podmioty stosujące naturalne/ekologiczne metody produkcji, 

wykorzystujące genetycznie tradycyjne odmiany roślin uprawnych i rasy zwierząt 

charakterystyczne dla Małopolski, a także wytwarzające surowce wpisane na Listę  

Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi lub/i do Rejestru 

Chronionych Nazw Pochodzenia i Chronionych Oznaczeń Geograficznych. 

b. przetwórcy artykułów rolno – spożywczych 

Podmioty muszą posiadać w swojej ofercie produkty spełniające łącznie trzy poniższe 

warunki: 

1) do ich przygotowywania wykorzystywane są surowce/produkty naturalne  

w znacznym stopniu pochodzące z lokalnych/regionalnych gospodarstw 

(preferowane gospodarstwa ekologiczne). Jeśli mniejszej części składników do 

przygotowania produktów nie da się pozyskać w Małopolsce, można je sprowadzać 

z innych regionów, ze szczególnym uwzględnieniem członków ESRDzK w Polsce  

i Europie, 

2) mają powiązanie z tradycjami kulinarnymi Małopolski, a zatem spełniają co 

najmniej jeden z poniższych warunków: 

• są wpisane lub/i przygotowywane z użyciem składników, które: wpisane są na 

Listę Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi lub/i do 

Rejestru Chronionych Nazw Pochodzenia i Chronionych Oznaczeń 

Geograficznych, lub/i do Rejestru Gwarantowanych Tradycyjnych Specjalności, 

lub/i posiadają znak „Jakość Tradycja”, 

• są przyrządzane na bazie surowców/produktów naturalnych wytwarzanych przez 

członków Sieci, 

• były nagradzane/wyróżniane np. na targach, festiwalach, wystawach itp., 

• są zakorzenione w świadomości lokalnej społeczności (np. wynikają ze 

specyficznego charakteru rolniczego danego obszaru, przygotowywane przez 

koła gospodyń wiejskich itp.). 

3) nie zawierają: 

• dodatków, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  

i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie dodatków do 

żywności oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)  

nr 1334/2008 z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie środków aromatyzujących 

i niektórych składników żywności o właściwościach aromatyzujących do użycia 

w oraz na środkach spożywczych, w tym m.in. wzmacniaczy smaku, substancji 

stabilizujących i zwiększających wodochłonność, substancji zagęszczających, 

substancji konserwujących, barwników i aromatów, 
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• przetworzonych surowców np.: mięsa oddzielonego mechanicznie, mleka  

w proszku, płynnej masy jajowej, jaj w proszku, izolatów i hydrolizatów białka 

sojowego itp. 

c. właściciele obiektów gastronomicznych, hotelarskich świadczących usługi 

gastronomiczne 

Podmioty muszą posiadać w ofercie produkty własne spełniające, łącznie, trzy 

warunki, o których mowa w lit. b. Mogą także oferować produkty spełniające warunki, 

o których mowa powyżej, wytworzone, m.in. na bazie surowców własnych, przez 

podmioty trzecie mające związek z regionem. 

d. hurtowi lub/i detaliczni sprzedawcy artykułów rolno-spożywczych 

Podmioty muszą posiadać w swojej ofercie surowce/produkty wytworzone przez 

członków Sieci. 

 

§ 4. 

Ubieganie się o członkostwo w Sieci 

1. Podmiot ubiegający się o członkostwo w Sieci po raz pierwszy składa wniosek na 

formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu wraz  

z załącznikami wskazanymi poniżej, w wersji papierowej i na informatycznym nośniku 

danych: 

a. opis historii i zakresu działalności podmiotu oraz produktów rekomendowanych do 

Sieci, ze szczególnym uwzględnieniem źródeł pochodzenia surowców 

wykorzystywanych do ich produkcji, receptur i metod produkcji, powiązania  

z tradycjami kulinarnymi Małopolski, 

b. dokumenty potwierdzające historię firmy (opcjonalnie), 

c. fotografie miejsca prowadzenia działalności (np.: siedziby, gospodarstwa, sklepu) oraz 

produktów, w formacie jpg lub gif,  

d. potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię decyzji kategoryzacyjnej (dotyczy 

obiektów hotelarskich),  

e. potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię certyfikatu ekologicznego (dotyczy 

produkcji ekologicznej),  

f. kopie dyplomów, wyróżnień,  

g. podpisane oświadczenie w sprawie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych 

osobowych wraz z klauzulą informacyjną, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do 

niniejszego Regulaminu. Wymóg, o którym mowa nie dotyczy przetwarzania danych 

osobowych dotyczących osób prawnych, w szczególności przedsiębiorstw będących 
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osobami prawnymi, w tym danych o firmie i formie prawnej oraz danych 

kontaktowych osoby prawnej”. 

h. podpisane oświadczenie przez przedstawiciela upoważnionego do reprezentacji 

podmiotu, dotyczące pochodzenia surowców (w przypadku pozyskiwania ich z innych 

źródeł niż zasoby własne). 

2. Podmiot ubiegający się o członkostwo w Sieci na kolejny rok składa wniosek na 

formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, w wersji 

papierowej i na informatycznym nośniku danych. Do wniosku należy dołączyć załączniki 

wymienione w ust. 1 lit. a, c oraz w zależności od specyfiki podmiotu: lit. d, e, i h,  

a także lit. g jeśli nastąpiła zmiana osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu  

i lit. f jeśli podmiot uzyskał kolejne nagrody, dyplomy czy wyróżnienia. 

3. Zaleca się, aby podmiot ubiegający się o członkostwo na kolejny rok złożył wniosek,  

o którym mowa w ust. 2, nie później niż dwa miesiące przed datą wygaśnięcia 

członkostwa. 

4. Wniosek należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: 

Departament właściwy do spraw rolnictwa 

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 

ul. Racławicka 56 

30 - 017 Kraków 

5. Koordynator Sieci, o którym mowa w § 2 ust. 1, weryfikuje złożone wnioski pod 

względem formalnym. 

6. Wniosek nie spełniający wymogów formalnych zostaje odrzucony, a podmiot może 

ponownie aplikować o przyjęcie w poczet członków Sieci po skorygowaniu 

nieprawidłowości. 

7. Rada ds. Produktów Tradycyjnych i Dziedzictwa Kulinarnego (zwana dalej Radą), 

powołana na mocy Zarządzenia Marszałka Województwa Małopolskiego, weryfikuje 

złożone wnioski z uwzględnieniem raportów Zespołu ds. Kontroli, o którym mowa w § 8 

ust. 2. 

8. Po weryfikacji, Rada sporządza listę podmiotów rekomendowanych do przyznania 

członkostwa w Sieci. 

9. Dyrektor Departamentu właściwego do spraw rolnictwa przedkłada Zarządowi 

Województwa Małopolskiego listę podmiotów, o której mowa w ust. 8. 

10. Ostateczną decyzję dotyczącą przyjęcia podmiotów do Sieci podejmuje Zarząd 

Województwa Małopolskiego na mocy uchwały. 
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11. Wnioski podmiotów przyjętych do Sieci archiwizuje Koordynator Sieci, o którym mowa 

w § 2 ust. 1. Pozostałe wnioski, na prośbę podmiotów, zostaną zwrócone. Jeśli podmiot 

nie wystąpi z prośbą o zwrot wniosku, w terminie do 14 dni od dnia podjęcia uchwały 

przez Zarząd Województwa Małopolskiego w sprawie przyjęcia podmiotów do Sieci, 

wniosek zostanie zniszczony. 

12. Podmiot przyjęty w poczet członków Sieci otrzymuje dokument potwierdzający 

członkostwo. 

 

§ 5. 

Obowiązki członka Sieci 

1. Podmiot będący członkiem Sieci powinien aktywnie uczestniczyć w rozwoju rynku  

i promocji żywności naturalnej, być dobrym ambasadorem Małopolski, jej regionalnego 

dziedzictwa kulinarnego oraz idei ESRDzK. 

2. Członek Sieci otrzymuje, bezpłatnie, w użytkowanie na czas członkostwa jeden szyld  

z logo Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Małopolska. Zobowiązany jest do umieszczenia go 

przy głównym wejściu do swojej siedziby lub w innym dobrze widocznym miejscu.  

3. Członek Sieci otrzymuje w użytkowanie na czas członkostwa elektroniczną wersję logo 

Sieci i ma obowiązek używać go, w zależności od kategorii podmiotu, do: 

a. oznakowania produktów, które zostały zarekomendowane do Sieci, 

b. do wyróżnienia w menu potraw, które zostały zarekomendowane do Sieci oraz 

produktów będących w ofercie podmiotu, zarekomendowanych przez innego członka 

Sieci,  

c. w swoich materiałach reklamowych. 

4. Podmiot członkowski posiadający własną stronę internetową jest zobowiązany do 

umieszczenia na niej logo Sieci oraz odnośników do podstron, o których mowa w § 2  

ust. 2. 

5. Podmiot przyjęty do Sieci jest zobligowany do złożenia wraz z formularzem, o którym 

mowa w § 6 ust.1 lit. a pisemnego oświadczenia dotyczącego przeniesienia autorskich 

praw majątkowych, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu. 

6. Podmiot przyjęty do Sieci, na prośbę klienta, jest zobligowany do udzielania informacji 

dotyczących źródeł pochodzenia surowców wykorzystywanych do wytwarzania 

produktów/potraw zarekomendowanych do Sieci. 

7. Hurtowi lub/i detaliczni sprzedawcy artykułów rolno-spożywczych zobowiązani są do 

oddzielenia produktów pochodzących od członków Sieci od pozostałego asortymentu 

oraz wyróżnienia ich przy użyciu logo Sieci. 
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§ 6. 

Korzyści wynikające z członkostwa w Sieci 

1. W związku z uzyskaniem członkostwa w Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Małopolska, 

podmiot uzyskuje prawo do:  

a. zaprezentowania się na stronach internetowych, o których mowa w § 2 ust. 2. 

Formularz zawierający informacje o podmiocie członkowskim, którego wzór stanowi 

załącznik nr 6 do niniejszego Regulaminu, musi zostać przesłany do Departamentu 

właściwego do spraw rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Małopolskiego, w wersji papierowej i na informatycznym nośniku danych, do 30 dni 

od dnia przyjęcia w poczet członków Sieci.  

Adres korespondencyjny: 

Departament właściwy do spraw rolnictwa 

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 

ul. Racławicka 56 

30 - 017 Kraków 

ro.sekretariat@umwm.pl 

Koordynator Sieci zastrzega sobie prawo do weryfikacji nadesłanych informacji.  

Obowiązek aktualizacji danych spoczywa na podmiocie członkowskim. 

Koordynator Sieci w ciągu 30 dni od daty otrzymania informacji zamieszcza dane na 

stronach internetowych, o których mowa w § 2 ust. 2. 

b. umieszczenia linku do własnej strony internetowej (jeśli dany podmiot taką stronę 

posiada) na stronach internetowych, o których mowa w § 2 ust. 2, 

c. oznakowania siedziby podmiotu/gospodarstwa szyldem z logo Sieci Dziedzictwa 

Kulinarnego Małopolska, 

d. oznakowania produktów, zarekomendowanych do Sieci Dziedzictwa Kulinarnego 

Małopolska, logiem Sieci, 

e. uczestnictwa w imprezach promocyjnych organizowanych przez Województwo 

Małopolskie, 

f. uzyskania współfinansowania przez Województwo Małopolskie udziału w targach 

spożywczych/żywnościowych w kraju lub za granicą. Szczegółowe propozycje 

dotyczące zasad wsparcia finansowego będą przedstawiane podmiotom członkowskim 

na bieżąco, w miarę pojawiających się możliwości udziału w targach i możliwości 

finansowych Województwa Małopolskiego, 

g. bezpłatnego zamieszczania informacji o podmiocie członkowskim w materiałach 

promocyjnych i informacyjnych wydawanych przez Województwo Małopolskie. 
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§ 7. 

Utrata członkostwa 

1. Podmiot ma prawo do rezygnacji z członkostwa w Sieci w każdej chwili, składając 

pisemne oświadczenie i równocześnie zwracając szyld z logo Sieci do Departamentu 

właściwego do spraw rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Małopolskiego. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu. 

Członkostwo wygasa z dniem wpływu ww. oświadczenia na Dziennik Podawczy Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. 

2. 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 niezwłocznego złożenia pisemnego oświadczenia i równoczesnego zwrotu 

szyldu z logo Sieci do Departamentu właściwego do spraw rolnictwa Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Wzór oświadczenia stanowi załącznik 

nr 5 do niniejszego Regulaminu.  

3. Województwo Małopolskie ma prawo do pozbawienia członkostwa w Sieci  

w przypadku nieprzestrzegania przez podmiot Regulaminu lub obowiązujących 

przepisów prawa. Pozbawienie członkostwa następuje na mocy uchwały Zarządu 

Województwa Małopolskiego. Podmiot jest zobligowany do zwrotu szyldu z logo Sieci 

do Departamentu właściwego do spraw rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Małopolskiego do 14 dni od dnia pojęcia ww. uchwały. 

4. W przypadku wygaśnięcia rocznego członkostwa podmiot jest zobligowany do zwrotu 

szyldu z logo Sieci do Departamentu właściwego do spraw rolnictwa Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego do 14 dni od dnia wygaśnięcia 

członkostwa, chyba że najpóźniej w dniu poprzedzającym wygaśnięcie członkostwa 

wpłynął wniosek, o którym mowa w § 4 ust. 2. W takim przypadku podmiot jest 

zobligowany do zaprzestania używania logo Sieci, zarówno w postaci szyldu jak 

 i w formie elektronicznej, pod rygorem odpowiedzialności, o której mowa w ust. 7, do 

dnia odnowienia członkostwa, na mocy uchwały, o której mowa w ust. 5. 

5. Zmiany, o których mowa w ust. 1, 2 i 4, dotyczące składu członków Sieci zostaną 

uwzględnione w uchwale Zarządu Województwa Małopolskiego wynikającej z zasad 

funkcjonowania Sieci. 

6. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, 2, 3 podmiot jest zobligowany do 

natychmiastowego i bezwzględnego zaprzestania używania logo Sieci, zarówno  

w postaci szyldu jak i w formie elektronicznej, pod rygorem odpowiedzialności, o której 

mowa w ust. 7. 
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7. Zaniechanie obowiązku zwrotu szyldu z logo Sieci do Departamentu właściwego do 

spraw rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz 

zaprzestania jego używania, o którym mowa w ust. 4 i 6, może skutkować wystąpieniem 

roszczeń po stronie Województwa Małopolskiego, 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), a także sankcjami karnymi,  

o których mowa w art. 305 oraz art. 306 ww. ustawy. 

 

§ 8. 

Kontrola 

1. Województwo Małopolskie jako właściciel licencji Sieci Dziedzictwa Kulinarnego 

Małopolska zastrzega sobie prawo do kontroli podmiotów w zakresie zobowiązań 

wynikających z niniejszego Regulaminu. 

2. Do przeprowadzania kontroli, na mocy Zarządzenia Marszałka Województwa 

Małopolskiego, zostaje powołany Zespół ds. Kontroli. 

3. O terminie kontroli podmiot będzie zawiadamiany telefonicznie oraz za pośrednictwem 

poczty elektronicznej. 

4. Podczas prowadzonej kontroli podmiot ubiegający się o członkostwo jest zobowiązany 

do udostępnienia członkom Zespołu ds. Kontroli przede wszystkim wszelkich 

niezbędnych dokumentów potwierdzających pochodzenie surowców/produktów,  

a podmiot członkowski dodatkowo dokumenty potwierdzające używanie logo Sieci 

zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, materiały promocyjne, menu (jeśli 

dotyczy) itp. 

5. Szczegółowe zasady dotyczące przeprowadzania kontroli regulują zapisy Zarządzenia,  

o którym mowa w ust. 2. 

 

§ 9. 

Szkolenia 

1. Podmiot przyjęty w poczet członków Sieci jest zobowiązany do oddelegowania swojego 

przedstawiciela na obligatoryjne szkolenie, dotyczące regionalnej sieci dziedzictwa 

kulinarnego, w ciągu pierwszego roku członkostwa.  

2. Szkolenie będzie organizowane przez Województwo Małopolskie we współpracy  

z innymi instytucjami. 
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3. Koszty organizacji szkolenia zostaną pokryte przez Urząd Marszałkowski Województwa 

Małopolskiego. 

4. Koszty dojazdu na szkolenie nie będą refundowane. 

5. Po odbyciu obligatoryjnego szkolenia przez przedstawiciela podmiotu członkowskiego, 

przeszkoleni muszą zostać wszyscy pracownicy mający bezpośredni kontakt z klientem. 

6. Informację o przeprowadzeniu szkolenia, o którym mowa w ust. 5, zawiewającą zakres 

tematyczny, ilość i stanowiska przeszkolonych osób oraz datę jego realizacji, podmiot 

członkowski jest zobowiązany przekazać Koordynatorowi Sieci, w formie papierowej lub 

za pośrednictwem poczty elektronicznej, najpóźniej do 30 dni od dnia uczestnictwa  

w szkoleniu, o którym mowa w ust.1. 

 


