Regulamin Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow
Rozdział I
Postanowienia ogólne
Art. 1
Siedziba
Siedzibą Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow (zwaną dalej Siecią Krajową), będącej
krajową strukturą organizacyjną Międzynarodowego Stowarzyszenia Miast Cittaslow (zwanego
dalej Stowarzyszeniem) jest Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w
Olsztynie.
Art. 2
Cele
Cele Sieci Krajowej są zgodne z celami Stowarzyszenia, które w swojej działalności stawia na
promocję i rozprzestrzenianie idei dobrego życia mieszkańców poprzez wdrażanie w miastach
rozwiązań z zakresu polityki środowiskowej, infrastrukturalnej, przestrzeni miejskiej,
gościnności, spójności społecznej oraz partnerstwa.
Art. 3
Znaki handlowe
Nazwa i logotyp Stowarzyszenia są zarejestrowanymi znakami handlowymi. Sieć Krajowa
posiada prawo do posługiwania się logotypem wyłącznie w celu realizacji zadań wynikających
ze Statutu Stowarzyszenia oraz niniejszego Regulaminu.
Rozdział II
Członkostwo w Sieci Krajowej
Art. 4
Członkowie Sieci Krajowej dzielą się na:
1. członków zwyczajnych,
2. członków wspierających,
3. przyjaciół Cittaslow.
Art. 5
Członkowie zwyczajni
1. Za członków zwyczajnych Sieci Krajowej uważane są miasta lub gminy, o liczbie
mieszkańców nie przekraczającej 50 tysięcy, których kandydatury zostały zaakceptowane
przez Stowarzyszenie zgodnie z zapisami jego Statutu.
2. Każdy członek zwyczajny podejmuje zobowiązanie do implementacji w swoim obszarze
działania oraz swojej społeczności celów Stowarzyszenia. Ponadto ma obowiązek
powstrzymywania się od zachowań mogących godzić w cele, filozofię i wartości idei
Cittaslow lub mogących poważnie szkodzić jego wizerunkowi.
3. Członek zwyczajny ma prawo do:
1) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Sieci Krajowej;
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2) zgłaszania opinii i wniosków dotyczących działalności statutowej Stowarzyszenia oraz
Sieci Krajowej;
3) zaskarżania do Krajowego Zebrania Członków uchwały Krajowego Komitetu
Koordynującego o skreśleniu z listy członków;
4) korzystania z dorobku Sieci Krajowej oraz Stowarzyszenia;
5) aktywnego uczestnictwa w przedsięwzięciach organizowanych przez Sieć Krajową oraz
Stowarzyszenie.
4. Członek zwyczajny zobowiązany jest do:
1) przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia oraz Sieci Krajowej;
2) wspierania działalności statutowej Stowarzyszenia, w tym udzielania pomocy organom
Stowarzyszenia oraz Sieci Krajowej;
3) czynnego udziału w pracach Stowarzyszenia oraz Sieci Krajowej;
4) regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia oraz Sieci
Krajowej.
5. Członkostwo w Sieci Krajowej ustaje na skutek:
1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie
Krajowemu Komitetowi Koordynującemu, po uprzednim uregulowaniu wszelkich
zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia oraz Sieci Krajowej;
2) skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek
członkowskich przez okres dwóch lat;
3) nieprzestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia
oraz Sieci Krajowej;
4) działania na szkodę Stowarzyszenia lub Sieci Krajowej.
Art. 6
Członkowie wspierający
1. Instytucje publiczne (w tym województwa, powiaty, zrzeszenia i związki jednostek
samorządu terytorialnego, itp.), które zamierzają wspomagać działalność Stowarzyszenia,
są niniejszym uważane za członków wspierających;
2. W celu uzyskania statusu członka wspierającego należy poinformować o tym zamiarze
jednego z członków Stowarzyszenia. Sieć Krajowa opiniuje wniosek o nadanie statusu i
przesyła go do rozpatrzenia do biura Stowarzyszenia.
3. Kandydat na członka wspierającego powiadamia Sieć Krajową o:
1) wysokości i naturze planowanego wsparcia;
2) powodach i interesie wsparcia działalności Cittaslow.
4. Decyzję o nadaniu statusu członka wspierającego podejmuje Stowarzyszenie.
Art. 7
Przyjaciele Cittaslow
1. Za Przyjaciół Cittaslow uważa się: stowarzyszenia, organizacje non-profit oraz podmioty
komercyjne, które zamierzają wspierać działalność Stowarzyszenia poprzez:
1) wpłaty pieniężne, w tym roczne składki zgodnie ze statutem Stowarzyszenia;
2) usługi świadczone bezpłatnie lub na wyjątkowych warunkach;
3) wsparcie finansowe konkretnych projektów;
4) współpracę naukową i organizacyjną;
5) udzielenie patronatu.
2. Krajowy Komitet Koordynujący wnioskuje o akceptację kandydatury na Przyjaciela Cittaslow
do Międzynarodowego Komitetu Koordynującego, który podejmuje decyzję w terminie 3
miesięcy od wpłynięcia wniosku.
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3. Przyjaciele Cittaslow, po zaakceptowaniu ich kandydatury przez Stowarzyszenie, mogą
używać tytułu „Przyjaciel Cittaslow” oraz logotypu Stowarzyszenia.
Art. 8
Wyróżnienia
1. Za szczególne zasługi i zaangażowanie dla rozwoju i promocji idei Cittaslow na gruncie
krajowym istnieje możliwość przyznania specjalnego wyróżnienia.
2. Wyróżnienie przyznawane jest osobom fizycznym na wniosek członka Polskiej Krajowej
Sieci Miast Cittaslow, zawierający uzasadnienie.
3. Decyzję, co do przyznania wyróżnienia, podejmuje Krajowe Zebranie Członków.
4. Wyróżnienie wręczane jest przy okazji dorocznych spotkań sieci krajowej m.in. Krajowego
Zebrania Członków, Festiwalu, warsztatów, itp.
Rozdział III
Organy Krajowe
Art. 9
Krajowe Zebranie Członków
1. Krajowe Zebranie Członków stanowi najwyższą władzę Sieci Krajowej.
2. Krajowe Zebranie Członków zwołuje Krajowy Koordynator, nie rzadziej niż raz do roku.
3. Krajowe Zebranie Członków składa się z przedstawicieli wszystkich miast członkowskich
Sieci Krajowej.
4. W Krajowym Zebraniu Członków udział biorą:
1) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni;
2) z głosem doradczym - członkowie wspierający.
5. Obradami Krajowego Zebrania kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, dwóch
członków, sekretarz.
6. Prezydium Krajowego Zebrania wybierane jest w głosowaniu jawnym, zwykłą większością
głosów obecnych członków.
7. Zebranie jest zwoływane z przynajmniej 14-dniowym wyprzedzeniem poprzez
zawiadomienie członków m.in. drogą poczty elektronicznej. Na zawiadomieniu o Zebraniu
należy wskazać termin, miejsce oraz agendę zebrania.
8. Zebranie jest również zwoływane w razie potrzeby na żądanie przynajmniej 1/10 członków
lub Krajowego Komitetu Koordynującego.
9. Do wyłącznej kompetencji Zebrania Krajowego należy:
1) wybór Krajowego Komitetu Koordynującego;
2) wybór Krajowego Koordynatora;
3) decyzja o celach i zadaniach realizowanych przez członków Sieci Krajowej w trakcie
roku kalendarzowego;
4) określenie wysokości wpłat na rzecz Krajowego Wspólnego Funduszu Gotówkowego;
5) zatwierdzenie planu budżetu;
6) zatwierdzenie rocznego sprawozdania z rozliczenia Krajowego Wspólnego Funduszu
Gotówkowego;
7) uchwalenie regulaminu Sieci Krajowej oraz wszelkich zmian w jego treści;
8) rozwiązanie Sieci Krajowej.
10. Zebranie jest legalnie odbyte w przypadku osobistej obecności lub na podstawie ważnych
pełnomocnictw przynajmniej połowy członków Sieci Krajowej i podejmuje uchwały w
trybie jawnym zwykłą większością głosów obecnych.
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11. Krajowe Zebranie Członków zmienia Regulamin bezwzględną większością głosów w
obecności przynajmniej 2/3 członków. Członkowie mogą być reprezentowani przez innych
członków jednakże nikt nie może dysponować więcej niż 5 głosami.
Art. 10
Krajowy Komitet Koordynujący
1. Krajowy Komitet Koordynujący składa się z przedstawicieli 8 miast członkowskich Sieci
Krajowej.
2. Kadencja Krajowego Komitetu Koordynującego trwa 5 lat i pokrywa się z kadencją jednostek
samorządu gminnego, a wybór członków Komitetu odbywa się w głosowaniu tajnym, zwykłą
większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków
Sieci Krajowej.
3. Krajowy Komitet Koordynujący kieruje całokształtem działalności Sieci Krajowej, zgodnie z
uchwałami Krajowego Zebrania Członków, reprezentuje ją na zewnątrz i ponosi
odpowiedzialność przed Krajowym Zebraniem Członków.
4. Uchwały Krajowego Komitetu Koordynującego podejmowane są w głosowaniu jawnym,
zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych
członków.
5. Pracami Krajowego Komitetu Koordynującego kieruje Krajowy Koordynator.
6. Do kompetencji Krajowego Komitetu Koordynującego należy:
1) organizacja działania Sieci Krajowej;
2) wybór członków Krajowego Komitetu Naukowego;
3) zatwierdzenie rocznego kalendarza imprez krajowych oraz przesłanie jego kopii do
wiadomości Stowarzyszenia;
4) koordynacja i wsparcie działania członków Sieci Krajowej;
5) tworzenie planu budżetu Sieci Krajowej na kolejny rok oraz przedłożenie go do
zatwierdzenia przez Krajowe Zebranie Członków;
6) dysponowanie Krajowym Wspólnym Funduszem Gotówkowym;
7) przygotowanie sprawozdania z poniesionych wydatków;
8) potwierdzenie weryfikacji wniosków o członkostwo nowych miast kandydujących, które
następnie rekomendowane jest Międzynarodowemu Komitetowi Koordynującemu;
9) wnioskowanie o wykluczenie ze Stowarzyszenia.
7. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka Krajowego Komitetu
Koordynującego w trakcie trwania kadencji, skład osobowy jest uzupełniany o burmistrza,
który w ostatnich wyborach członków Komitetu uzyskał kolejno największą liczbę głosów.
Art. 11
Krajowy Komitet Naukowy
1. Krajowy Komitet Naukowy składa się z ekspertów różnych dziedzin, pełni rolę doradczą i
pomocniczą w stosunku do organów Sieci Krajowej, dostarcza i aktualizuje naukową wiedzę
na temat działań podejmowanych na rzecz członków Stowarzyszenia celem ich
doskonalenia.
2. W skład Krajowego Komitetu Naukowego wchodzi od 5 do 7 osób wskazanych przez
Krajowy Komitet Koordynujący.
3. Członkowie Krajowego Komitetu Naukowego pełnią swoją funkcję społecznie, do momentu
rezygnacji bądź odwołania przez Krajowy Komitet Koordynujący. Kadencja Komitetu
Naukowego pokrywa się z kadencją Krajowego Komitetu Koordynującego, a ponowny
wybór członków Komitetu Naukowego dokonywany jest na jego pierwszym bądź drugim
posiedzeniu. Uzupełnienie składu Komitetu Naukowego może nastąpić w każdym czasie.
4

4. Krajowy Komitet Naukowy raz w roku, podczas Krajowego Zebrania Członków,
przedstawia raport zawierający dane na temat m.in. rozwoju sieci miast Cittaslow,
promocji idei, zmian zachodzących w miastach itp.
Rozdział IV
Procedura przystępowania
Art. 12
Przystępowanie
1. Burmistrz Miasta zamierzającego przystąpić do Stowarzyszenia przesyła do Sekretariatu
Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow pismo intencyjne z prośbą o nadanie członkostwa.
2. Wniosek o członkostwo w Stowarzyszeniu jest jednoznaczny z akceptacją bez zastrzeżeń
Statutu Stowarzyszenia oraz Regulaminu Sieci Krajowej.
3. Kolejnym krokiem jest podjęcie przez Radę Miasta uchwały o woli przystąpienia do
Stowarzyszenia.
4. Do uzyskania członkostwa niezbędna jest pozytywna decyzja ministra właściwego do spraw
zagranicznych, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 15.09.2000 r. o zasadach przystępowania
jednostek samorządu do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych.
5. Spośród członków Sieci Krajowej miastu pretendującemu wyznaczany jest tzw. „opiekun”,
który wspomaga kandydata w procesie przystąpienia.
6. Miasto pretendujące, zgodnie z zapisami zał. „E” Statutu Stowarzyszenia, przystępuje do prac
nad opisem spełnienia minimalnych wymagań wskazanych w formularzach samooceny
(certyfikacji).
7. Weryfikacji formularzy certyfikacyjnych dokonuje powołana w tym celu Komisja
Certyfikacyjna, w której skład wchodzą przedstawiciele Sieci Krajowej.
8. Po zaakceptowaniu aplikacji, miasto zobowiązane jest do wniesienia na konto Sieci Krajowej
jednorazowej opłaty certyfikacyjnej w wysokości 600 euro, w terminie czterech miesięcy od
daty przyjęcia.
9. Przyjęcia do Stowarzyszenia dokonuje Międzynarodowy Komitet Koordynujący, na wniosek
Sieci Krajowej, która potwierdza spełnienie przez miasto wymaganych kryteriów samooceny
stosowną uchwałą.
Art. 13
Recertyfikacja
1. Co 5 lat miasta członkowskie Sieci Krajowej zobligowane są do przeprowadzenia
recertyfikacji kryteriów samooceny.
2. Krajowy Komitet Koordynujący, po zweryfikowaniu przedłożonej recertyfikacji, w trybie
uchwały decyduje o przedłużeniu miastu członkostwa w Stowarzyszeniu.
3. W szczególnych przypadkach Krajowy Komitet Koordynujący może przeprowadzić
weryfikację w każdym czasie.
Art. 14
Przestrzeganie regulaminu
1. Członkowie zobowiązani są do przestrzegania przepisów Statutu Stowarzyszenia,
niniejszego Regulaminu oraz postanowień Międzynarodowego Zgromadzenia Członków,
Krajowego Zebrania Członków, Międzynarodowego oraz Krajowego Komitetu
Koordynującego.
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2. Nieprzestrzeganie przepisów wymienionych w ust.1 w poważnych przypadkach skutkować
może wykluczeniem z Sieci Krajowej.
3. Wykluczenie może być zastosowane również na podstawie udokumentowanego działania
sprzecznego z zasadami Stowarzyszenia.
4. W przypadkach określonych w ust. 1-3 Krajowy Komitet Koordynujący podejmuje uchwałę,
podając przyczyny wykluczenia, którą po wyczerpaniu procedury odwoławczej, przesyła do
Stowarzyszenia.
5. Członek wykluczony ma prawo wniesienia odwołania do Krajowego Zebrania Członków w
terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały.
6. Dla miast lub gmin, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady
określone w ust. 5.
7. Decyzja Krajowego Zebrania Członków jest ostateczna.
Rozdział V
Fundusze i składki
Art. 15
Krajowy Wspólny Fundusz Gotówkowy
1. Sieć Krajowa zarządza swoimi funduszami generowanymi przez:
1) wpłaty członków Sieci Krajowej do Krajowego Wspólnego Funduszu Gotówkowego w
wysokości ustalonej uchwałą Krajowego Zebrania Członków;
2) jednorazowe opłaty certyfikacyjne w wysokości 600 euro, wnoszone przez miasta
przystępujące do Sieci Krajowej;
3) wpłaty rocznej składki członków wspierających;
4) wsparcie ze strony podmiotów publicznych i prywatnych.
2. Rok budżetowy kończy się 31 grudnia każdego roku.
Art. 16
Składka członkowska
1. Wysokość składki członkowskiej wynika z postanowień Statutu Stowarzyszenia.
2. Składka członkowska płatna jest przez miasta członkowskie bezpośrednio do Stowarzyszenia
nie później niż do 30 czerwca każdego roku.
3. W przypadku przystąpienia miasta w I połowie roku, wymagalność składki członkowskiej
jest obligatoryjna w roku przystąpienia. Przystąpienie w II połowie roku skutkuje opłaceniem
składki członkowskiej w roku następnym z zachowaniem terminu do 30 czerwca.
4. Wysokość składki ustalona zostaje w następującej wysokości:
1) miasta poniżej 1 tys. mieszkańców
- 600 euro
2) miasta 1-5 tys. mieszkańców
- 750 euro
3) miasta 5-15 tys. mieszkańców
- 1500 euro
4) miasta 15-30 tys. mieszkańców
- 2 500 euro
5) miasta powyżej 30 tys. mieszkańców
- 3 500 euro
6) członkowie wspierający i Przyjaciele Cittaslow
- 3 500 euro
5. Składka członka wspierającego oraz Przyjaciela Cittaslow w wysokości 80% pozostaje do
dyspozycji Sieci Krajowej, natomiast 20% przekazane zostaje na rzecz Stowarzyszenia.
Rozdział VI
Postanowienia końcowe
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Art. 17
Rozwiązanie
1. Rozwiązanie Sieci Krajowej następuje poprzez podjęcie przez Krajowe Zebranie Członków
uchwały bezwzględną większością 2/3 głosów.
2. Krajowy Koordynator sieci powiadamia Stowarzyszenie o rozwiązaniu w terminie 14 dni od
daty podjęcia uchwały przez Sieć Krajową.
3. Krajowy Koordynator powołuje jednego bądź wielu likwidatorów, których zadanie polega na
zwróceniu poszczególnym członkom środków zgromadzonych na koncie Krajowego
Wspólnego Funduszu Gotówkowego, proporcjonalnie do wielkości wniesionych wpłat.
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