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§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Szlak Kulinarny „Smaki Powiatu Poznańskiego” (zwany dalej „Szlakiem Smaki PP” lub „Szlakiem”) 
ma na celu promocję powiatu poznańskiego oraz wszystkich członków szlaku w zakresie ich 
produktów i usług.   

2. Szlak Smaki PP jest produktem turystycznym Powiatu Poznańskiego, któremu patronuje Starosta 
Poznański. 

3. Wszyscy członkowie Szlaku są jego ambasadorami, prowadząc zsynchronizowaną politykę 
informacyjną i promocyjną.  

4. Szlak Smaki PP z założenia jest przedsięwzięciem zbiorowym, dlatego oczekiwana jest pełna 
współpraca wszystkich jego członków w zakresie promocji oferty, jakości i marki szlaku. W 
szczególności istotne są:  

a) wkład każdego członka w tworzenie kulinarnego dziedzictwa Powiatu Poznańskiego,  

b) stała ekspozycja informacji i logotypu Szlaku Smaki PP,  

c) zachowanie najwyższej jakości produkcji, przetwórstwa i oferty gastronomicznej, 

d) uczciwość wobec konsumentów korzystających z oferty, 

e) solidarność terytorialna. 

5. Członkostwo w Szlaku Smaki PP stanowi wyróżnienie dla podmiotów spełniających kryteria  
regulaminowe Szlaku  w trakcie prowadzenia przez nich działalności na terenie Powiatu 
Poznańskiego.  

6. Operatorem Szlaku Smaki PP jest Instytut Skrzynki – Instytut Dokumentacji, Rozwoju i Promocji 
Dziedzictwa Kulturowego i Kulinarnego Powiatu Poznańskiego (zwany dalej „Operator Szlaku 
Smaki PP”). 

 

§ 2 

Członkowie Szlaku Kulinarnego „Smaki Powiatu Poznańskiego” 

 

1. Członkami Szlaku Smaki PP mogą zostać podmioty prowadzące działalność na terenie powiatu 
poznańskiego, w szeroko pojętej branży kulinarnej, rolniczej i turystycznej , a szczególnie 
posiadające certyfikaty jakości, przyznawane przez krajowe lub międzynarodowe organizacje 
certyfikujące.  

2. Podmioty nie posiadające certyfikatu, o którym mowa  w ust. 1 poddawane są dodatkowej ocenie 
Kapituły Szlaku.. 

3. Członkami Szlaku Smaki PP mogą być w szczególności:  

a) podmioty prowadzące restauracje lub inne placówki gastronomiczne,  

b) podmioty prowadzące obiekty hotelowe, 

c) gospodarstwa agroturystyczne, 

d) sprzedawcy detaliczni i organizacje sprzedające produkty regionalne i tradycyjne,  

e) przetwórcy żywności regionalnej,  

f) rolnicy, ogrodnicy, pszczelarze, przedsiębiorstwa rybackie,  

g) organizatorzy cyklicznych imprez, festynów, tematycznych jarmarków, festiwali itp. z obszaru 
rolno-spożywczego i kulinarnego. 

4. Członkowie szlaku muszą prowadzić działalność na terenie powiatu poznańskiego oraz 
przestrzegać obowiązujących przepisów prawnych, w tym przepisów sanitarno-
epidemiologicznych w zakresie produkcji, przetwarzania i podawania żywności oraz muszą 
posiadać stałą lub sezonową ofertę dla potencjalnych turystów.  



 

§ 3 

Operator Szlaku Kulinarnego „Smaki Powiatu Poznańskiego” 

 

1. Operator Szlaku Smaki PP jest reprezentowany przez Dyrektora Instytutu. 

2. Do obowiązków Operatora Szlaku Smaki PP należą, w szczególności: :  

a) prowadzenie Szlaku Smaki PP, w tym przeprowadzenie działań niezbędnych do jego 
uruchomienia, 

b) powoływanie członków Kapituły Szlaku,  

c) rozpatrywanie wniosków podmiotów ubiegających się o członkostwo w Szlaku Smaki PP,i 
przyznawanie, bądź odmowa przyznania członkostwa w Szlaku oraz zawieszenie lub 
pozbawianie członkostwa w Szlaku, 

d) udostępnianie logo Szlaku Smaki PP oraz szyldu z logo Szlaku Smaki PP i ustalanie zasad 
korzystania z nich przez członków Szlaku Smaki PP, 

e) promocja Szlaku Smaki PP,  w tym prowadzenie strony internetowej Szlaku, 

f) działania w mediach społecznościowych o charakterze  prowadzenia platformy 
komunikacyjnej i dyskusyjnej wokół tematów związanych ze Szlakiem Smaki PP, 

g) koordynacja działań Kapituły Szlaku. 

 

§ 4 

Kapituła Szlaku Kulinarnego „Smaki Powiatu Poznańskiego” 

 

1. Kapitułę Szlaku powołuje Operator Szlaku Smaki PP spośród osób wskazanych w ust. 3, z 
zastrzeżeniem ust.4 i ust.5. 

2. Kapituła Szlaku składa się z co najmniej 7 członków. 

3. W skład Kapituły Szlaku wchodzić mogą cieszące się nieposzlakowaną opinią osoby posiadające 
wiedzę lub doświadczenie w zakresie działalności turystycznej, promocyjnej, kulinarnej, 
hotelarskiej, rolnej, przetwórczej lub innej, związanej z przedmiotem Szlaku, w szczególności 
krytycy kulinarni, przedstawiciele organizacji zrzeszających i reprezentujących producentów i 
przetwórców, przedstawiciele tematycznych organizacji pozarządowych, przedstawiciele 
samorządu powiatowego, specjaliści w zakresie budowania i tworzenia produktów turystycznych, 
przedstawiciele branżowych szkół zawodowych (gastronomia i hotelarstwo) z terenu powiatu 
poznańskiego, przedstawiciele kół gospodyń wiejskich, przedsiębiorcy. 

4. Przewodniczącym Kapituły Szlaku jest Starosta Poznański. 

5. Funkcję Sekretarza Kapituły Szlaku pełni Dyrektor Instytutu. . 

6. Kapituła Szlaku jest zespołem doradczym dla Operatora Szlaku Smaki PP w zakresie przyznania, 
bądź odmowy przyznania  członkostwa w Szlaku, a także pozbawienia członkostwa w Szlaku oraz 
dokonującym oceny, o której mowa w §2 ust.2 .  

7. Kapituła Szlaku przedstawia Operatorowi Szlaku Smaki PP nowe inicjatywy związane z 
prowadzeniem Szlaku. 

8. Kapituła Szlaku pracuje w oparciu o Regulamin, który przyjmuje w drodze uchwały na pierwszym  
posiedzeniu. 

9. Członkowie Kapituły Szlaku sprawują swoje funkcje społecznie.  

 

§ 5 

Obowiązki członków Szlaku Kulinarnego „Smaki Powiatu Poznańskiego” 

 



Członkowie Szlaku Smaki PP zobowiązani są do::  

a) przestrzegania niniejszego Regulaminu, 

b) prowadzenia działalności na terenie powiatu poznańskiego,  

c) szczegółowego informowania klientów o swojej ofercie  stałej i sezonowej,  

d) wykorzystywania do produkcji w swojej działalności  w sposób znaczący produktów rolnych i 
hodowlanych pochodzących z terenu powiatu poznańskiego,  

e) oznakowania swojej oferty logotypem Szlaku Smaki PP (dostępnym do pobrania na stronie 
internetowej www.smakipowiatupoznanskiego.pl),  

f) oznakowania obiektu szyldem z logotypem Szlaku Smaki PP  (udostępnionym przez Operatora 
Szlaku Smaki PP), 

g) aktywnego uczestnictwa w promocji i rozwoju Szlaku Smaki PP,  

h) współpracy z Operatorem Szlaku Smaki PP, w tym poddania się jego kontroli na zasadach 
wskazanych w § 8. 

 

§ 6 

Prawa członków Szlaku Kulinarnego „Smaki Powiatu Poznańskiego” 

Członkowie Szlaku Smaki PP posiadają prawo do:  

a) posługiwania się logotypem Szlaku Smaki PP  

b) oznakowania obiektu szyldem z logotypem Szlaku Smaki PP. 

c) obecności w materiałach informacyjnych i promocyjnych przygotowanych i dystrybuowanych 
przez Operatora Szlaku Smaki PP,  

d) obecności na stronie internetowej Szlaku Smaki PP oraz innych kanałach informacyjnych, 
prowadzonych przez Operatora Szlaku Smaki PP,  

e) dostępu do szkoleń i programów prowadzonych lub organizowanych przez Operatora Szlaku 
Smaki PP, 

f) udziału w organizowanych przez Operatora Szlaku Smaki PP imprezach o charakterze 
promocyjnym, targowym  lub festiwalowo-kiermaszowym. 

  

 

§ 7 

Warunki udziału w Szlaku Kulinarnym „Smaki Powiatu Poznańskiego” 

 

 

1. Udział w Szlaku Smaki PP jest nieodpłatny.  

2. Podmiot ubiegający się o członkostwo w Szlaku Smaki PP składa wniosek do Operatora Szlaku 
Smaki PP, z zastrzeżeniem ust.6. Złożenie wniosku wymaga  akceptacji Regulaminu Szlaku Smaki 
PP. Wniosek dostępny jest na stronie Szlaku Smaki PP i składany może być w wersji elektronicznej 
lub na piśmie. 

3. Operator Szlaku Smaki PP powiadamia podmiot ubiegający się o członkostwo w Szlaku o sposobie 
rozpatrzenia wniosku w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia otrzymania wniosku. .  

4. W przypadku  odmowy przyznania członkostwa w Szlaku od wyniku rozpatrzenia wniosku przez 
Operatora Szlaku Smaki PP nie przysługuje środek odwoławczy.  

5. Podmiot ubiegający się o członkostwo w Szlaku  kolejny wniosek (po odmowie przyznania 
członkostwa) może złożyć po upływie 12 miesięcy od daty negatywnego rozpoznania 
poprzedniego wniosku. 

6. Członkostwo w Szlaku może uzyskać podmiot spełniający kryteria członkostwa w wyniku 
bezpośredniego zaproszenia do udziału w Szlaku, udzielonego mu  przez Operatora Szlaku Smaki 
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PP na podstawie rekomendacji co najmniej 3 (trzech) członków Kapituły Szlaku. Przyjęcie  
zaproszenia musi zostać potwierdzone przez zaproszony  podmiot akceptacją  Regulaminu Szlaku 
Smaki PP.  

 

 

 

§ 8 

Kontrola 

 

1. Operator Szlaku Smaki PP ma prawo do kontroli członków Szlaku w zakresie zgodności ich 
działalności z ideą Szlaku Smaki PP.  

2. Członek zobowiązany jest do współpracy z Operatorem Szlaku Smaki PP w zakresie kontroli, w tym 
do udzielania mu wszelkich niezbędnych w zakresie kontroli informacji i wyjaśnień.  

3. W przypadku nieprzestrzegania przez członka Szlaku niniejszego Regulaminu lub powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa, Operator Szlaku Smaki PP  posiada prawo do zawieszenia go w 
prawach członka Szlaku lub pozbawienia go  członkostwa w Szlaku ze skutkiem natychmiastowym.  

4. W przypadku zawieszenia w prawach członka Szlaku , członek Szlaku ma 30 dni na złożenie 
stosownych wyjaśnień Operatorowi Szlaku Smaki PP, który po konsultacji z Kapitułą Szlaku może 
jego członkostwo w Szlaku przywrócić lub pozbawić go członkostwa w Szlaku. W  okresie 
zawieszenia w prawach członka Szlaku członek nie może korzystać z praw członkowskich w Szlaku. 

5. O zawieszeniu członkostwa w Szlaku lub pozbawieniu członkostwa w Szlaku zawiadamia Operator 
Szlaku Smaki PP na piśmie. 

 

 

§ 9 

Postanowienia końcowe. 

 

1. Członkostwo w Szlaku  przyznawane jest na okres 2 lat. Po tym okresie możliwe  jest 
przedłużenia członkostwa w Szlaku o następne 2 lata zgodnie z ust.2. W takim samym trybie 
przedłużenie członkostwa w Szlaku następuje w kolejnych cyklach dwuletnich. 

2. Przedłużenie członkostwa w Szlaku nie wymaga składania nowego wniosku przez członka 
Szlaku, a jest zatwierdzane przez Kapitułę Szlaku na wniosek Operatora Szlaku Smaki PP 
poprzedzony weryfikacją działalności członka Szlaku, w szczególności w zakresie realizowania 
przez niego obowiązków członka Szlaku i przestrzegania niniejszego Regulaminu. O nie 
przedłużeniu członkostwa w Szlaku podmiot jest informowany na piśmie przez Operatora 
Szlaku Smaki PP. 

3. W przypadku zaprzestania przez członka Szlaku działalności lub działalności w zakresie 
bezpośrednio związanym przedmiotowo z ideą i założeniami Szlaku Smaki PP członkostwo w 
Szlaku wygasa 

4. W okresie członkostwa w Szlaku właścicielem szyldu z logotypem Szlaku Smaki PP 
udostępnionego członkowi Szlaku pozostaje Operator Szlaku Smaki PP.  Po utracie członkostwa 
w Szlaku  szyld podlega zwrotowi do Operatora Szlaku Smaki PP.  


