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ZASADY DOBRYCH PRAKTYK KLUBU AGENCJI EVENTOWYCH  

 

Zasada #1: aktywność  

Członek Klubu zobowiązuje się do aktywnej pracy nad realizacją celów i zadań Klubu. 

 

Zasada #2: dobra komunikacja 

Członek Klubu zobowiązuje się do utrzymywania rzeczowej, otwartej i efektywnej komunikacji z pozostałymi 

Członkami Klubu. Członek Klubu będzie dążyć do szybkiego rozwiązywania wszelkich wątpliwości  

i nieporozumień za pomocą bezpośredniego kontaktu z innym Członkiem Klubu lub w ramach innych 

ustalonych przez Klub procedur. 

 

Zasada #3: dbałość o wspólną reputację  

Członek Klubu będzie promować pozytywny wizerunek Klubu Agencji Eventowych.  

Członek Klubu nie będzie dyskredytować w publicznych ani prywatnych rozmowach działań pozostałych 

Członków Klubu.  

 

Zasada #4: zgodność z prawem i dobrymi obyczajami 

Członek Klubu zobowiązuje się do postępowania  zgodnie z prawem oraz dobrymi obyczajami.  

 

Zasada #5: dbałość o własność intelektualną 

Członek Klubu będzie dążył do uświadomienia klientom, że tworzone przez agencje pomysły na kampanie 

eventowe stanowią rezultat pracy tych agencji i ich wartościowe dobro. Członek Klubu zobowiązuje się chronić 

pomysły innych Członków Klubu, w tym m.in. informując Członka Klubu - autora pomysłu - w sytuacji gdy dany 

klient proponuje realizację kampanii opartej na takim pomyśle.  

 

Zasada #6: godziwe ceny 

Członek Klubu zobowiązuje się do pracy z klientami wyłącznie na bazie godziwego wynagrodzenia. Oznacza to 

powstrzymanie się od stosowania cen dumpingowych oraz aktywne promowanie modelu wynagradzania 

agencji eventowych za pomysły, nadzór wykonawczy i prowizję od wolumenu. 

 

Zasada #7: rekrutacja 

Członek Klubu nie będzie prowadzić aktywnych działań rekrutacyjnych wśród pracowników innych członków 
klubu. Jeśli jednak w efekcie pasywnych działań rekrutacyjnych, pracownik innego członka klubu zgłosi się i 
zostanie u niego zatrudniony, pracownik ten nie będzie przez rok od rozpoczęcia zatrudnienia pracować w 
zespole Klienta członka klubu, dla którego pracował w poprzedniej, członkowskiej agencji. 
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#8: sankcje za naruszenie zasad 

1. W przypadku podejrzenia naruszenia zasad dobrych praktyk Klubu Agencji Eventowych (dalej jako 
„Zasady”) przez jakiegokolwiek członka Klubu (dalej jako „Członek Naruszający”), wszczyna się 
postępowanie w sprawie naruszenia tych Zasad. Postępowanie wszczynane jest na wniosek innego 
członka Klubu (dalej jako „Członek Zawiadamiający”) kierowany do zarządu Klubu.  

2. W przypadku wszczęcia postępowania w sprawie naruszenia Zasad, zarząd Klubu niezwłocznie 
zwołuje posiedzenie z udziałem Członka Naruszającego, Członka Zawiadamiającego, jak również 
przedstawiciela Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej SAR (dalej jako „SAR”). Zarząd Klubu 
informuje o zwołaniu posiedzenia osoby uprawnione do wzięcia w nim udziału z odpowiednim 
wyprzedzeniem, wskazując termin, czas, miejsce i przedmiot posiedzenia. 

3. W przypadku braku polubownego rozstrzygnięcia sprawy pomiędzy Członkiem Naruszającym a 
Członkiem Zawiadamiającym na posiedzeniu zwołanym zgodnie z ust.2 powyżej, Członek 
Zawiadamiający uprawniony jest do złożenia wniosku o ukaranie Członka Naruszającego do sądu 
koleżeńskiego SAR zgodnie z §46b ust.2 statutu SAR. Członek Zawiadamiający ma również prawo do 
złożenia wniosku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, w przypadku gdy Członek Naruszający 
nie stawi się na posiedzenie zwołane zgodnie z ust. 2 powyżej.  

4. Sąd Koleżeński SAR działa na podstawie postanowień statutu SAR oraz wewnętrznego regulaminu 
(jeżeli zostanie on uchwalony na podstawie postanowień statutu SAR).  

5. W przypadku stwierdzenia naruszenia Zasad przez Członka Naruszającego sąd koleżeński SAR 
wymierza Członkowi Naruszającemu karę w postaci upomnienia i kary pieniężnej w wysokości 
sześciokrotności pensji brutto według stawek Salery Servey.   

6. Wymierzając upomnienie sąd koleżeński SAR wskazuje jednocześnie w jaki sposób zostanie 
opublikowana informacja o wymierzeniu tej kary. Sposób publikacji powinien być zgodny z §46c ust.3 
statutu SAR. Kara pieniężna wymierzona przez sąd koleżeński SAR płatna jest przez Członka 
Naruszającego na cel wskazany przez Członka Zawiadamiającego. 

7. W przypadku stwierdzenia naruszenia Zasad przez Członka Naruszającego, który był już uprzednio 
ukarany przez sąd koleżeński SAR karą upomnienia i kary pieniężnej, o których mowa w ust.5 powyżej, 
sąd koleżeński SAR, oprócz kar wskazanych w ust.5 powyżej, dokonuje zawieszenia Członka 
Naruszającego w prawach członka SAR oraz Klubu z jednoczesnym wnioskiem do najbliższego 
Walnego Zebrania Członków SAR o skreślenie z listy członków SAR. Wymierzając karę o której mowa 
w zdaniu poprzedzającym, sąd koleżeński SAR wskazuje jednocześnie w jaki sposób zostanie 
opublikowana informacja o wymierzeniu kary. Sposób publikacji powinien być zgodny z §46c ust.3 
statutu SAR. 

8. Orzeczenia sądu koleżeńskiego SAR w sprawie naruszenia Zasad są ostateczne. 

 


