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 Zabrania się używania znaku firmy rekomendowanej przez MSB we wszystkich 
dokumentach potwierdzających lub sugerujących, że dany obiekt/biżuteria jest 
rekomendowany bądź potwierdzany przez Międzynarodowe Stowarzyszenie 
Bursztynników – chyba że znak firmy rekomendowanej przez MSB jest umieszczony 
obok logo i danych firmy rekomendowanej.  

 

 
Fot. Certyfikat własny firmy ze znakiem MSB 

 
 Zabrania się używania znaku „Societas Succinorum in Polonia” – MSB od 2002 roku jest 

międzynarodowe i używa znaku z napisem „Internationalis Societas  Succinorum”.  
Prawa do znaku z oznaczeniem „in Polonia” należy do autora, który ma prawo do 
wystąpienia do każdej z firm o odszkodowanie za posługiwanie się jego dziełem.  
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 Zabrania się używania znaku firmy rekomendowanej przez MSB na dokumentach 
handlowych firmy takich jak paragony, własne certyfikaty jakości czy metki cenowe -
chyba że znak firmy rekomendowanej przez MSB jest umieszczony obok logo i danych 
firmy rekomendowanej.  .  
 
 

 Zabrania się używania znaku firmy rekomendowanej przez MSB do oznaczania galerii 
handlowych bądź sklepów, należących do członków Stowarzyszenia, korzystających z 
rekomendacji MSB.  
 

 
 

 Zabrania się używania certyfikatów firm rekomendowanych, które straciły ważność do 
działań promocyjnych i handlowych m.in. na stronach internetowych, w materiałach 
promocyjnych czy na imprezach wystawienniczych. Tym samym niedopuszczalne jest 
wprowadzanie w błąd klientów poprzez informowanie, że np. aktualne uprawnienia 
certyfikacji „są u szefa w gabinecie”.  
 

 
Fot. Jarmark Dominikański 2021– certyfikat ważny do 2017-2018 
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 Zabrania się jakiegokolwiek używania znaku firmy rekomendowanej na 
produktach firm rekomendowanych, których konsystencja lub właściwości 
uniemożliwiają identyfikację zawartości jako bursztynu np. na kosmetykach - 
chyba że znak firmy rekomendowanej przez MSB jest umieszczony obok logo i 
danych firmy rekomendowanej, która również handluje obiektami lub produkuje 
obiekty  z bursztynu np. biżuterię. 

 
 
UWAGA! 
 
1/ Znak firmy rekomendowanej przez MSB służy do promocji firmy i jej zachowań 
etycznych wobec klientów.  
 
2/ Znak firmy rekomendowanej przez MSB potwierdza, że firmy oznaczają produkty – poprzez 

opis zgodny z klasyfikacją kamieni jubilerskich z bursztynem z dnia 10.05.2021r. – np. gdy do 

opisu modyfikowanego bursztynu w kolorze koniakowym z łuskami czy zielonego z łuskami 

nie stosują opisu „naturalny bursztyn bałtycki”. 

 

3/ Znak firmy rekomendowanej przez MSB nie może byś stosowany w praktyce handlowej 

firmy rekomendowanej zamiennie do certyfikatu laboratorium MSB, potwierdzającego badanie 

danego obiektu. Oznacza to, że informowanie klientów o tym, że firma członka 

rekomendowanego przez MSB sprzedaje „tylko naturalny bursztyn bałtycki”, lub „tylko bursztyn 

bałtycki”  jest nieuprawnionym działaniem oraz niezgodnym z zapisami regulaminu i intencją 

przyznawania uprawnień do używania znaku firmy rekomendowanej.  

4/ W przypadku niestosowania się do ww. zapisów – certyfikat firmy rekomendowanej będzie 

unieważniany członkom Stowarzyszenia bezzwłocznie i zgodnie z zapisem §15. „Regulaminu 

przyznawania i korzystania z rekomendacji” oparty z dnia 20 maja 2021r zarząd MSB ma 

prawo uchwałą Zarządu  nałożyć karę umowną.  

 

5/ Kara wskazana w regulaminie ma za zadanie ochrony członków MSB i samej 

organizacji przed czerpaniem korzyści finansowych przez nieuczciwych producentów i 

handlowców.  

 
 


