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Regulamin 
 udostępniania znaku Międzynarodowego Stowarzyszenia Bursztynnikówi 

1. Prawo do bezpłatnego używania znaku słowno-graficznego SOCIETAS SUCCINORUM 
INTERNATIONALIS zgłoszony do Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 
19.12.2019 r., pod numerem Z.508308, na rzecz Międzynarodowego Stowarzyszenia 
Bursztynników, Gdańsk  ma jedynie Stowarzyszenie poprzez działające w jego imieniu 
organy, w zakresie prowadzonych czynności na rzecz i w imieniu MSB. Ponadto prawo 
do posługiwania się znakiem przysługuje  członkom honorowym wybranym przez Walne 
Zebranie z zastrzeżeniem, że może być on używany jedynie po uzyskaniu zgody 
Zarządu oraz w celach związanych z działalnością Stowarzyszenia, nie może 
wykorzystany do promowania działalności gospodarczej, ani żadnych produktów lub 
usług. 

2. Znak jest niezbywalny. 
3. Prawo do używania znaku ustanawia Zarząd uchwałą podjętą zwykłą większością 

głosów. Zarząd może odmówić prawa do używania znaku uzasadniając swą decyzję na 
piśmie. Od tej decyzji przysługuje odwołanie do najbliższego Walnego Zebrania 
Członków. 

4. Znak słowno-graficzny opisany w pkt. 1 może zostać użyty na potrzeby Stowarzyszenia 
do oznaczeń: 
a) siedziby/biura Stowarzyszenia,  
b) pism wychodzących z biura Stowarzyszenia, a zwłaszcza dotyczących spraw 
członków, organizacji oraz wniosków do instytucji,  
c) wydawnictw i we wszelkich publikacjach własnych Stowarzyszenia (opinie, broszury, 
biuletyny, ulotki – strona tytułowa powinna zawierać jasną informację o udziale 
członków/przedstawicieli Stowarzyszenia i Znak),   
d) udzielanych patronatów (np. wydawnictw tematycznych, imprez wystawienniczych, 
konferencji, wystaw, pokazów, seminariów, szkoleń itp.),  
e) materiałów promocyjnych Międzynarodowego Stowarzyszenia Bursztynników 
(szczególnie na plakatach, wizytówkach i drukach firmowych),  
f) dokumentów potwierdzających badania i certyfikację w laboratorium 
Międzynarodowego Stowarzyszenia Bursztynników, 
g) organizowanych przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Bursztynników szkoleń, 
konferencji i sympozjów oraz materiałów szkoleniowych, 
h) dyplomach i certyfikatach wydawanych przez Stowarzyszenia,   
i) stron internetowych, mediów społecznościowych i w środkach audiowizualnych,  
j) plików dokumentacji wizualnej zbiorów Międzynarodowego Stowarzyszenia 
Bursztynników,  
k) do materiałów reklamowych i oznaczeń używanych do promocji Stowarzyszenia.  

5. Nie można zmieniać kształtu, proporcji, kolorów i elementów znaku, a także animować 
go, zniekształcać ani w żaden inny sposób modyfikować jego wyglądu. 

6. Nie można umieszczać znaku w publikacjach i witrynach, których zawartość może 
budzić niekorzystne skojarzenia, a zwłaszcza mieć charakter dyskredytujący, 
dyskryminujący, naruszający własność intelektualną lub inne prawa. Nie można go 
również wykorzystywać w jakichkolwiek wystąpieniach politycznych, bądź też 
budzących kontrowersje w odbiorze społecznym.  

7. Nie można umieszczać znaku bez zgody pisemnej osób upoważnionych do 
reprezentacji Międzynarodowego Stowarzyszenia Bursztynników.  

8. Uprawnieni przez Zarząd Międzynarodowego Stowarzyszenia przedstawiciele mają 
prawo kontroli w zakresie używania znaku oraz prawo do podjęcia działań przeciw 
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osobom/firmom postępującym niezgodnie z niniejszymi zasadami oraz naruszającymi 
własność intelektualną oraz inne prawa.  

9. Międzynarodowe Stowarzyszenie Bursztynników przyznaje rekomendacje 
Rzeczoznawcom Bursztynu, którzy posługują się znakiem graficznym  opisanym i na 
zasadach określonych w „Regulamin nadawania uprawnień rzeczoznawcy bursztynu 
Międzynarodowego Stowarzyszenia Bursztynników” z dnia 10.05.2021r.  

10. Międzynarodowe Stowarzyszenie Bursztynników przyznaje rekomendacje Firmom 
Rekomendowanym, które posługują się znakiem graficznym opisanym i na zasadach 
określonych w „Regulamin przyznawania i korzystania z rekomendacji firmy przez MSB 
z dnia 10.05.2021r.” 

11. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 02 września 2021r. i odnosi się do umów 
nowo zawieranych jak i do przedłużenia umów zawartych wcześniej. 

 
 

i Regulamin zatwierdzony uchwałą Walnego Zebrania z dnia 02 września 2021r. i może być zmieniony 
jedynie uchwałą Walnego Zebrania. 
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