Międzynarodowe Stowarzyszenie Bursztynników
Biuro | Galeria | Laboratorium

Regulamin przyznawania i korzystania z rekomendacji MSB z dnia 20.05.2021r.
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Regulamin przyznawania i korzystania z rekomendacji oparty jest na uchwale Zarządu MSB
nr 1/2021 z dnia 20 maja 2021r. oraz Statucie Międzynarodowego Stowarzyszenia
Bursztynników.
§2
Rekomendacja przyznawana przez MSB jest rodzajem wsparcia firmy członka MSB promującej
bursztyn bałtycki, w prowadzeniu działalności gospodarczej i społecznej.
§3
Rekomendacja potwierdza wiarygodność firmy, przestrzeganie przez nią zasad Statutu MSB,
zaleceń Komisji Rzeczoznawców i klasyfikacji kamieni jubilerskich z bursztynu oraz etyki
kupieckiej a także rozwój i osiągnięcia firmy, dokumentowane przez zrealizowane przez nią
projekty, zdobyte nagrody i certyfikaty.
§4
Rekomendacja wiąże się ze zobowiązaniem właściciela firmy, członka MSB do stosowania
wyłącznie bursztynu bałtyckiego i niestosowania kopalu w oferowanych wyrobach, które
równocześnie mogą być łączone z innymi materiałami jubilerskimi.
§5
Najważniejszym zadaniem rekomendacji jest promocja bursztynu bałtyckiego przez firmę
używającą znaku rekomendacji Stowarzyszenia.
Rozdział II
Zasady i tryb przyznawania Rekomendacji
§1
Rekomendację przyznaje Zarząd MSB na podstawie wniosku członka MSB uchwałą Zarządu
w tej sprawie.
§2
Rekomendację może otrzymać każdy członek MSB 1 prowadzący działalność gospodarczą,
który wystąpi o nią w uzgodnionej formie.
Podstawą przyznania rekomendacji jest:

§3

Każdy z członków Międzynarodowego Stowarzyszenia Bursztynników może wystąpić o rekomendację
dla jednej prowadzonej przez siebie firmy (w przypadku, gdy posiada więcej zarejestrowanych
aktywności gospodarczych).
1
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1) coroczne wypełnienie i przesłanie formularza informacyjnego wraz podpisanym przez
członka oświadczeniem, które jest integralną częścią formularza wg załącznika nr 1 do
niniejszego regulaminu;
2) wywiązywanie się z podstawowych obowiązków członka Stowarzyszenia określonych
w § 8 Statutu MSB;
3) przestrzeganie Statutu oraz uchwał Zarządu i Walnego Zgromadzenia;
4) stosowanie w prowadzonej działalności produkcyjnej i handlowej klasyfikacji kamieni
jubilerskich z bursztynu opracowanej przez Komisję Rzeczoznawców MSB i rzetelne
przedstawianie klientom oferowanych produktów opisanych zgodnie z tą klasyfikacją, jak
również (przynajmniej dla kamieni jubilerskich z bursztynu o masie powyżej 1g) towarzysząca
sprzedaży deklaracja pisemna opisująca wyrób z bursztynem według klasyfikacji MSB;
5) terminowe regulowanie składek członkowskich oraz ustalonych zobowiązań wynikających z
przynależności do MSB;
6) prowadzenie działalności gospodarczej w sposób zgodny z obowiązującym stanem prawnym
oraz z zasadami etyki i sztuki zawodowej.
§4
Formularz informacyjny, o którym mowa w Rozdziale II, §3. pkt. 1 jest możliwy do uzyskania ze
strony internetowej MSB lub z Biura MSB.
§5
Wypełniony formularz wraz z oświadczeniem należy corocznie przesyłać do Biura MSB
w postaci listownej i elektronicznej.
§6
W przypadku nieprzestrzegania Statutu MSB i regulaminu rekomendacji oraz nieprzesłania
w wyznaczonym terminie formularza informacyjnego, o którym mowa w §3. pkt. 1,
rekomendacja nie jest wznawiana automatycznie.
§7
Rekomendację wydaje się w formie i treści wskazanej w załączniku 2 do niniejszego
regulaminu. Znak firmy rekomendowanej wskazany jest do używania w załączniku nr 3.
Korzystanie z znaku firmy rekomendowanej.

§8

1) Członek MSB po nadaniu statusu firmy rekomendowanej może używać znaku firmy
rekomendowanej na: dokumentach firmy (w opisie firmy lub zdobytych uprawnień), na
materiałach promocyjnych, w tym na stronie internetowej i w profilach firmy w mediach
społecznościowych (tylko w miejscu opisu firmy), na oznaczeniach stoiska targowego,
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na oznaczeniach sklepu/sklepu internetowego/galerii handlowej firmy rekomendowanej,
na dokumentacji handlowej w sposób jednoznaczny i wyraźnie informujący o
rekomendacji firmy przez MSB.
2) Niedozwolone jest używanie znaku firmy rekomendowanej:
a) przy opisie produktów oferowanych przez firmę rekomendowaną (co mogłoby
sugerować, że MSB potwierdza jakość oferowanego obiektu);
b) na certyfikatach/paragonach/fakturach/innych potwierdzeniach sprzedaży produktów
z dopiskiem sugerującym, że dany produkt jest rekomendowany przez MSB lub
gwarantowana jest jego jakość;
c) na materiałach promocyjnych lub na surowcach, które powodowałyby ośmieszenie
lub obniżenie zaufania do Międzynarodowego Stowarzyszenia Bursztynników.
3) Zgodnie z Regulaminem znaku MSB z dnia 02 września 2021r. całkowicie zabronione
jest używanie logo MSB przez firmę rekomendowaną w każdym przypadku. Logo/znak
MSB używany jest tylko do realizacji celów własnych Stowarzyszenia. Członek MSB
posiadający rekomendację MSB dla swojej firmy przyjmuje do wiadomości, iż od dnia
wprowadzenia regulaminu firmy rekomendowanej może tylko i wyłącznie używać znaku
firmy rekomendowanej, określonego w zał. 3 do tego regulaminu.
§9
Członek MSB przyjmując rekomendację zobowiązuje się do powiadamiania swoich partnerów
biznesowych i klientów w sposób wyraźny, że rekomendacja nie dotyczy potwierdzania jakości
oferowanych produktów firmy rekomendowanej, gdyż w tym celu laboratorium MSB umożliwia
testowanie i certyfikowanie obiektów w sposób określony w Regulamin Laboratorium Bursztynu
Międzynarodowego Stowarzyszenia Bursztynników z 31.01.2018r.
§10
Członek MSB przyjmując rekomendację, potwierdza znajomość zasad niniejszego regulaminu i
zobowiązuje się do jego przestrzegania wraz z Statutem MSB z dnia 28.09.2020r. i klasyfikacją
kamieni jubilerskich z bursztynem z dnia 10.05.2021r.
§11
Międzynarodowe Stowarzyszenie Bursztynników nie wydaje rekomendacji członkom MSB
prowadzącym firmy, które oferują inne produkty niż wyroby z bursztynu bałtyckiego lub z jego
udziałem - w stanie uniemożliwiającym stwierdzenie i zbadanie jego właściwości.
§12
Rekomendacja jest ważna tylko w okresie członkostwa osoby fizycznej w Stowarzyszeniu,
występującej w imieniu swojej firmy o ww. rekomendację.
§13
Rekomendacja firmy ważna jest przez okres jednego roku i może być corocznie odnawiana.
§14
Odwołania się od decyzji nie wydania lub cofnięcia Rekomendacji rozpatruje Walne
Zgromadzenie Członków MSB.
Międzynarodowe Stowarzyszenie Bursztynników
ul. Warzywnicza 1, 80-838 Gdańsk, Polska
Alior Bank 95 2490 0005 0000 4500 2032 9868

Tel +48 58 580 00 22
office@amber.org.pl
www.amber.org.pl

NIP
5842004188
KRS
0000120325
REGON 191135944

Międzynarodowe Stowarzyszenie Bursztynników
Biuro | Galeria | Laboratorium

§15
Międzynarodowe Stowarzyszenie Bursztynników ma prawo uchwałą Zarządu nałożyć na
osobę fizyczną lub firmę używającą znaków rekomendacji Międzynarodowego Stowarzyszenia
Bursztynników w sposób nieuprawniony (np. poprzez używanie logo MSB, brak ważnej
rekomendacji lub posługiwanie się fałszywą rekomendacją) karę umowną w wysokości nie
niższej niż 10.000 EUR (od dnia określonego w §8. pkt.3).
Rozdział III
Postanowienia końcowe
§1
Regulamin przyznawania i korzystania z rekomendacji MSB jest przyjmowany przez Zarząd w
formie uchwały.
§2
Regulamin przyznawania i korzystania z rekomendacji firmy przez MSB wchodzi w życie 20
maja 2021r.
§3
Firmy, które posiadają uprawnienia firmy rekomendowanej przez MSB w dniu wejścia w życie
regulaminu mogą posługiwać się dyplomem firmy rekomendowanej do czasu wymiany
dokumentu przez MSB. Na materiałach promocyjnych i w innych miejscach informujących o
rekomendacji, firmy mogą korzystać tylko ze znaku firmy rekomendowanej. W przypadku braku
możliwości zastąpienia logo MSB znakiem firmy rekomendowanej na dzień wejścia w życie
regulaminu firmy powinny uzgodnić z biurem MSB sposób i termin wymiany.
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