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Założenia niniejsZych Zasad mają Zastosowanie i są interpretowane w ZgodZie 
Z ZobowiąZaniami wynikającymi Z umowy pomiędZy prZedsiębiorcami amway 
/ stałymi prZedsiębiorcami plus a posZcZególnymi oddZiałami firmy amway w 
europie (Zwanymi dalej „oddZiałami amway”). 

wsZystkie wersje opublikowane na rynkach w europie, na których prowadZą 
dZiałalność filie amway na podstawie planu sprZedaży i marketingu amway 
(core plan), Zastąpione Zostają prZeZ Założenia niniejsZej wersji Zasad Z 
dniem 01.09.2020. Zmiany te nie obejmują rynków na ukrainie, wielkiej brytanii 
ani irlandii. niniejsZe Zasady Zastępują wsZelkie wcZeśniejsZe dokumenty. 
stanowią one ZałącZnik do Zasad współpracy Z amway, oraZ poZostałych 
dokumentów sZcZegółowych, standardów i Założeń ZwiąZanych Z tym tematem, 
wynikających Z warunków umowy pomiędZy prZedsiębiorcami amway a filiami 
amway. niniejsZych Zasad nie należy roZumieć jako Zasad Zastępujących wyżej 
wymienione dokumenty. 

firma amway zastrzega sobie prawo do modyfikowania, wnoszenia poprawek lub ponownego rozpatrywania warunków 

niniejszych europejskich Zasad tworzenia biznesowych materiałów szkoleniowych w dowolnym czasie, zgodnie z zasadą 

1.3 Zasad współpracy z amway.

definicja terminu biznesowe materiały szkoleniowe (bms), w rozumieniu niniejszych Zasad oznacza wszystkie produkty i 

usługi (w tym między innymi pomoce biznesowe, książki, czasopisma, tablice typu flipchart i inne materiały reklamowe 

drukowane, audio, wideo lub cyfrowe, takie jak strony internetowe, literatura online, aplikacje na urządzenia mobilne i inne 

urządzenia, rajdy, spotkania i wydarzenia oraz seminaria edukacyjne i inne rodzaje materiałów i usług), które są 

(a) zaprojektowane w celu pozyskiwania i / lub edukowania osób potencjalnie zainteresowanych, klientów lub 

potencjalnych klientów produktów lub usług amway, lub do wspierania, szkolenia, motywowania i / lub kształcenia 

pa / skp, lub 

(b)  zawierają lub używają jednego lub więcej Znaków towarowych lub dzieł chronionych prawem autorskim amway, lub 

(c)  są w inny sposób oferowane z wyraźnym lub domniemanym poczuciem przynależności, połączenia lub powiązania z amway.

amway uważa, że wykorzystanie bms może być skutecznym narzędziem pomagającym w budowaniu biznesu amway. 

wykorzystanie narzędzi i nauk opracowanych i / lub udostępnionych przez odnoszących sukcesy przedsiębiorców amway 

/ wydawców bms powinno mieć znaczący i pozytywny wpływ na działalność biznesu amway. aby osiągnąć ten cel, 

amway opracował niniejsze Zasady bms, które określają wymagania i standardy obowiązujące dla wszystkich bms oraz 

wszystkich przedsiębiorców amway w prowadzeniu ich działalności amway. Zasady zawierają następujące elementy:

1. Standardy programu, które zawierają obowiązkowe procesy i wymagania związane z bms, oraz

2.  Standardy treści, które szczegółowo opisują standardy i wymagania dotyczące tematyki, komunikaty, treści i 

materiałów w ramach bms.

przedsiębiorcy amway, które są zaangażowane w jakąkolwiek działalność związaną z bms (np. produkcja, promocja, 

sprzedaż i dystrybucja), muszą zapewnić, że te działania są zgodne z niniejszymi Zasadami (standardami programu 

i standardami treści), jak również obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami oraz że wszystkie wymagane 

zatwierdzenia i licencje zostały uzyskane przed przeprowadzeniem takich działań.
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A.  StAndArdy ProgrAMu

I.  Postanowienia ogólne odnośnie Biznesowych Materiałów Szkoleniowych 

1. uprawnienia. Zgodnie z wytycznymi niniejszego standardu do przedłożenia bms oraz do organizowania dużych 

wydarzeń/spotkań są uprawnieni wyłącznie przedsiębiorcy amway, którzy w okresie ostatnich dwóch lat 

finansowych spełnili jeden z następujących kryteriów:

 (1)    uzyskali na tym rynku status dyrektorskiego diamentowego pa, lub

 (2)    uzyskali status dyrektorskiego diamentowego pa na jednym z rynków europejskich oraz mają istotny udział 

gospodarczy na rynku docelowym, lub

 (3)    uzyskali status koronowanego ambasadora na dowolnym rynku globalnym oraz równocześnie uzyskali 

status wyróżnionego szmaragdowego pa w regionie europejskim i mają istotny udział gospodarczy na rynku 

docelowym. amway zachowuje jednak prawo do określania według swojego uznania, kto może zgłosić bms lub 

zorganizować duże wydarzenia/spotkania.

2. gwarancja sukcesu: przedsiębiorcy amway, którzy czerpią korzyści materialne lub zajmują się wykorzystywaniem, 

promowaniem, sprzedażą i dystrybucją biznesowych materiałów szkoleniowych pod żadnym pozorem nie mogą 

sugerować lub w żaden inny sposób dawać do zrozumienia, że w wyniku używania jakichkolwiek materiałów 

uzyskuje się gwarancję sukcesu. 

 wymaga się, aby na wszystkich biznesowych materiałach szkoleniowych znalazły się twierdzenia o następującej 

lub podobnej treści:

 (a)     zakup i wykorzystanie wszelkich bms jest całkowicie dobrowolny,

 (b)      wykorzystanie takich materiałów w żadnym wypadku nie jest gwarancją sukcesu,

 (c)     materiały zostały opublikowane niezależnie od firmy amway.

3. Zasada rozsądnych wydatków, wykorzystanie Biznesowych Materiałów Szkoleniowych i uczestnictwo 

w spotkaniach / wydarzeniach dowolnego typu. każdy pa/ skp musi podejmować decyzje o zakupie bms 

w oparciu o to, co uważa za niezbędne do zbudowania swojego indywidualnego biznesu amway. niemniej 

jednak sprzedaż i promocja bms dla innych przedsiębiorców amway / stałych klientów plus musi zawsze być 

w granice zdrowego rozsądku.  firma amway uważa, że promowanie wysokości cen bms przekraczających 

granice zdrowego rozsądku, które nie są w żadnym stopniu proporcjonalne do celów zdefiniowanych przez 

danego przedsiębiorcę amway / skp, przedstawianie nierealnego potencjału finansowego, jak również budzenie 

wygórowanych oczekiwań w stosunku do biznesu amway jest sprzeczne z ich interesem i szkodliwe dla reputacji 

firmy amway; działania te tworzą kłamliwy wizerunek amway i mają długoterminowe skutki zagrażające pozycji 

rynkowej amway.

 3.1  Sprzedaż BMS dla osób potencjalnie zainteresowanych nie jest dozwolona. 

 3.2  Wymagania związane z promowaniem Biznesowych Materiałów Szkoleniowych nowym Przedsiębiorcom 

Amway / Stałym Klientom Plus: poniższe wymagania dotyczą biznesowych materiałów szkoleniowych z 

wyjątkiem specjalnych seminariów. przedsiębiorcom amway nie wolno sprzedawać ani promować zakupów 

biznesowych materiałów szkoleniowych nowym przedsiębiorcom amway / stałym klientom plus w ilościach 

przekraczających granice zdrowego rozsądku. według firmy amway ilości bms przekraczające granice zdrowego 

rozsądku, przypadające na jeden biznes amway, są następujące:  
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 3.3  Maksymalne wydatki na BMS po rejestracji PA / SKP 

 

 w ciągu pierwszych trzech miesięcy współpracy z amway uczestnictwo w programach subskrypcji biznesowych 

materiałów szkoleniowych jest niedozwolone.  uczestnictwo w programach opartych na ciągłych zasadach jest 

dopuszczalne pod warunkiem, że może zostać przerwane w dowolnym czasie, a wszystkie niewykorzystane materiały 

zostaną w pełni zwrócone. 

 Subskrypcja: jest to prawo do częstego i / lub okresowego zakupu bms w zamian za opłatę. 

 Programy oparte na ciągłych zasadach: Zamówienie zakupu obejmujące wielokrotne dostawy bms w określonych 

ilościach, cenach i harmonogramie.

4. Potwierdzenie zakupu: wszyscy przedsiębiorcy amway / stali klienci plus, którzy zajmują się sprzedażą biznesowych 

materiałów szkoleniowych, każdemu innemu przedsiębiorcy amway kupującemu od nich te materiały muszą dać 

potwierdzenie zakupu, które zawiera 

 (a) nazwę sprzedawcy, 

 (b) opis sprzedanego produktu, 

 (c)  liczbę zakupionych produktów 

 (d) cenę produktu która została zapłacona (w tym podatek Vat) oraz 

 (e) dodatkowe, prawnie wymagane informacje.

5. refundacja /zwrot Biznesowych Materiałów Szkoleniowych dla konsumentów końcowych: przedsiębiorcy 

amway, którzy sprzedają biznesowe materiały szkoleniowe, są zobligowani do poinformowania konsumentów końcowych 

o warunkach polityki refundacji przed dokonaniem sprzedaży. te warunki muszą pozostawać w zgodzie ze wszystkimi 

obowiązującymi przepisami prawa i niniejszych zasad dotyczących biznesowych materiałów szkoleniowych.

 5.1 w przypadku bms gwarancja satysfakcji oraz polityka zwrotów amway nie mają Zastosowania.

 5.2 Zasady polityki refundacji dla konsumentów w żadnym przypadku nie mogą być mniej korzystne niż następujące 

zasady:

 (a)  bms, z wyjątkiem biletów, będą podlegać możliwości refundacji na ekonomicznie uzasadnionych warunkach 

do 30 dni po ich sprzedaży pod warunkiem, że poszczególne komponenty nie były używane i nie zostały 

otwarte. bilety na seminaria i spotkania biznesowe będą podlegać  zwrotowi do 4 tygodni przed seminarium lub 

spotkaniem biznesowym.

 (b)  bilety na seminaria lub spotkania biznesowe będą podle- gać zwrotowi, jeżeli seminarium lub spotkanie biznesowe 

się nie odbyło.

 (c)  Zwrot kosztów biletów powinien obejmować wszelkie koszty działań związanych ze wstępem na seminarium lub 

spotkanie, ale wykluczać koszty dodatkowe (przejazd, posiłki, zakwaterowanie w hotelu); koszty powinny być 

wyraźnie ustalone i podzielone w przypadku świadczonych usług zakwaterowania.
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rynek

austria; belgia; dania; finlandia; francja; 

niemcy; włochy; holandia; norwegia;  

portugalia; hiszpania; szwecja; szwajcaria

50 euro 85 euro 255 euro

republika czeska; estonia; węgry; łotwa; litwa; 

polska; słowenia; słowacja
35 euro 65 euro 195 euro

bułgaria; chorwacja; grecja; rumunia; turcja 25 euro 50 euro 150 euro

Pierwsze 
dwa 
tygodnie

Każdy z 
pierwszych  
trzech miesięcy

Przez pierwsze trzy 
miesiące; całkowity



 (d)  Subskrypcje: nabywcy subskrypcji mają pełne prawo do otrzymania zwrotów kosztów niewykorzystanych, 

opłaconych z góry subskrypcji obejmujących cały miesiąc.  

 (e)   treści cyfrowe: nabywcy są uprawnieni do otrzymania zwrotu lub wymiany nieużywanych produktów 

cyfrowych w oparciu o lokalne przepisy i regulacje.

 należy określić zasady procedur rozwiązywania sporów, jak również wyznaczyć osobę odpowiedzialną za przyjmowanie 

zwrotów i refundacji. w przypadku refundacji nabywca może zostać poproszony o okazanie dowodu zakupu. 

 5.3  opinia na temat warunków refundacji: na żądanie firmy amway wszelkie warunki refundacji powinni być 

przedstawione amway dla rozpatrzenia wraz z dowodami, że zasady te były i są stosowane oraz że są one w sposób 

spójny i logiczny przekazywane nabywcom.

6. Promocja i kompensata za Biznesowe Materiały Szkoleniowe: przedsiębiorcy amway zabrania się 

 (a)   promowania lub wypłaty wynagrodzenia innemu pa / skp lub też otrzymywania wynagrodzenia lub czerpania 

innych korzyści finansowych w związku ze sprzedażą lub promowaniem biznesowych materiałów szkoleniowych, 

które nie pozostają w zgodzie z Zasadami współpracy z amway, europejskimi Zasadami tworzenia biznesowych 

materiałów szkoleniowych, oraz z innymi politykami ta standardami 

 (b)   angażować się, bezpośrednio lub pośrednio, w jakiekolwiek działania związane z promowaniem, rekompensatą 

czy wynagradzaniem za biznesowych materiałów szkoleniowych które nie pozostają w zgodzie z obowiązującymi 

przepisami prawa lub które mogą przyczyniać się do zniszczenia lub podważenia reputacji i własności 

intelektualnych związanych z amway.

 (c)   twierdzenia lub sugerowania, że działalność taka jest częścią amway, że przychód lub inne korzyści materialne 

pochodzące z tego rodzaju działalności stanowią integralną część biznesu amway lub planu core. 

II.  Proces złożenia oraz weryfikacji BMS 

należy pamiętać że dana sekcja nie dotyczy seminariów i spotkań; dla spotkań i seminariów, patrz punkt iii niniejszej polityki; 

informacje na temat mediów cyfrowych można również znaleźć w standardach komunikacji cyfrowej (na stronie www.amway.pl)

1. Proces złożenia. wszystkie bms muszą zostać zarejestrowane, przesyłając je do amway w postaci cyfrowej lub 

papierowej przed promocją, sprzedażą, dystrybucją lub jakimkolwiek innym wykorzystaniem w biznesie amway.

 na żądanie, wydawcy bms / przedsiębiorcy amway muszą przedstawić firmie amway przegląd całego bms, z którego 

zamierzają czerpać korzyści materialne lub którego promowaniem, wykorzystaniem, sprzedażą lub dystrybucją 

zamierza się zająć. amway określi, jakie informacje na temat bms powinny zostać przedstawione przez przedsiębiorcę. 

firma amway może według własnego uznania zdecydować o ograniczeniu liczby ofert bsm oferowanych na 

którymkolwiek z jej rynków.

2. Proces weryfikacji. bms są weryfikowane i autoryzowane przez amway w następujący sposób:

 (a) wszystkie bms przeznaczone do użytku osób potencjalnie zainteresowanych. 

 (b)  wszystkie bms przeznaczone do promowania produktów amway, w tym demonstracje produktów i 

oświadczenia dotyczące produktów.

 (c)  wszystkie bms przeznaczone dla przedstawienia możliwości biznesowych amway i / lub planu core. amway 

zastrzega sobie prawo do weryfikacji wszystkich innych materiałów określonych jako bms w niniejszej polityce 

na podstawie indywidualnej oceny.

3.  Autoryzacja. po złożeniu bms, amway poinformuje organizacje przedsiębiorcy amway / przedsiębiorę amway 

w odpowiednim czasie o materiale, który zostanie sprawdzony i autoryzowany oraz który materiał może być 

wykorzystany bez przeglądu i autoryzacji.

 3.1 wszelkie autoryzacje udzielane przez firmę amway muszą mieć formę pisemną. autoryzacja będzie ustanawiać 
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Sticky Note
for CCs check_please check that the sentence: 

"Ordinarily, only authorized ABOs who have achieved the level of Executive Diamond or above may submit BSM for review and authorization. However, Amway may exercise discretion in determining who may submit BSM. " 

has been removed from the local versions. If not, please take it out. 




ograniczoną, niewyłączną i niezbywalną licencję dającą prawo do wykorzystania jakiejkolwiek zarejestrowanej 

własności intelektualnej amway i / lub do promowania biznesowych materiałów szkoleniowych w połączeniu z nazwą 

lub znakiem amway.

 o ile nie określono inaczej na piśmie, każde takie upoważnienie i licencja mają zastosowanie tylko do rynku (ów) i czasu 

trwania wskazanego w liście upoważniającym.

 3.2  po autoryzacji przez amway, na odpowiednim materiale bms, w widocznym miejscu umieszczone zostanie 

oświadczenie, że treść jest sprawdzana i autoryzowana, a następnie unikalny numer autoryzacyjny dostarczony przez 

amway (w miejscu lub formacie określonym przez firmę amway w potwierdzeniu autoryzacji).

 autoryzacja może zostać unieważniona przez amway tylko z ważnych powodów, na przykład w przypadku, kiedy 

oświadczenia dotyczące produktów produktu ulegają zmianie. amway poinformuje wydawcę bms / przedsiębiorcę 

amway i wyjaśni tę decyzję.

 3.3  przegląd i autoryzacja bms przez amway będą uwarunkowane przestrzeganiem Zasad współpracy z amway, 

europejskich Zasad tworzenia biznesowych materiałów szkoleniowych, oraz polityk ta standardów amway.

 bms uznany za taki, który nie będzie podlegał przeglądowi i autoryzacji, może być używany bez numeru autoryzacji 

amway. 

 amway zastrzega sobie prawo do przeglądania tych elementów i prośby o ich zmianę i / lub wycofanie z ważnych 

powodów, na przykład, w przypadku, kiedy oświadczenia dotyczące produktów nie mogą być już używane. amway 

poinformuje wydawcę bms / przedsiębiorcę amway i wyjaśni tę decyzję. 

 przedsiębiorcy amway są odpowiedzialne za zapewnienie, że treści bms, które promują lub sprzedają, są zgodne z 

niniejszymi zasadami oraz obowiązującymi przepisami i regulacjami.

III.  Seminaria oraz Spotkania Biznesowe 

1. Harmonogramy spotkań i uczestnictwo Przedstawicieli firmy. amway przysługuje prawo żądania w dowolnym 

czasie okazania przez przedsiębiorcę amway kopii harmonogramu jego spotkań biznesowych; w każdym z takich 

spotkań może wziąć udział przedstawiciel amway.

2.  przedsiębiorcy amway tak jak i inni mówcy uczestniczący w spotkaniach, imprezach na rynkach europejskich, muszą 

stosować się do litery i ducha obowiązujących przepisów prawnych, regulacji, zasad oraz procedur odpowiednich dla 

danego oddziału amway w europie, w szczególności do standardów treści które zawarte w tej polityce, niezależnie od 

tego, czy są lub nie są zarejestrowani jako pa na danym rynku. 

 przedsiębiorcy amway prowadzące seminaria / spotkania biznesowe muszą zadbać o to, aby każdy pa oraz wszystkie 

inne osoby mówiące podczas takich seminariów / spotkań biznesowych otrzymywały kopię standardów treści które 

zawarte w tej polityce.

 dotyczy to wszystkich rodzajów seminariów / spotkań biznesowych, niezależnie od tego, czy są one prowadzone 

fizycznie czy cyfrowo.

3. nagrywanie mówców na seminariach i spotkaniach biznesowych Przedsiębiorców Amway. dystrybuowanie 

nagrań zawierających treść prezentacji poszczególnych osób, dokonanych podczas seminariów i spotkań biznesowych 

przedsiębiorców amway, wymaga zrecenzowania, zatwierdzenia i zgody osób występujących w nagraniach.

4. duże wydarzenia/spotkania definiuje się jako dowolną funkcję dla przedsiębiorców amway, która ma wspierać 

działalność amway oraz która jest regularnie planowana i przeprowadzana kwartalnie lub rzadziej, z minimalną 

długością 2 dni.
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 każde wydarzenie uznawane jest za duże wydarzenie/spotkanie, jeśli cena biletu jest wyższa od wskazanej  

w poniższej tabeli:

 (a)   wszystkie duże wydarzenia/spotkania podlegają uprzedniej rejestracji. organizacje pa / przedsiębiorcy amway 

muszą przedstawić listę wszystkich spotkań zaplanowanych na rok finansowy możliwie najwcześniej, najpóźniej 

jednak przed rozpoczęciem roku finansowego. amway zastrzega sobie prawo o zwrócenie się w razie potrzeby o 

podanie informacji szczegółowych. jednakże przy powtarzających się opóźnieniach w przedłożeniu materiałów 

lub dokonaniu rejestracji, albo w przypadku ich braku amway zastrzega sobie prawo do określenia, czy takie 

wydarzenie może się odbyć.

 (b)  wszystkie spotkania muszą odzwierciedlać zasadę co-brandingu firmy amway i grupy organizującej. co-branding 

musi być w pełni jawny w odniesieniu do treści przemów, prezentacji produktów, materiałów reklamowych i 

innych mediów. 

5.  Warunki Spotkań Biznesowych dla liderów PA. dla pa na poziomie platyny przy realizacji obowiązku szkolenia oraz 

motywowania pa / skp w swojej grupie biznesowej zgodnie z zasadą 5.4 Zasad współpracy z amway, oprócz ogólnych 

przepisów standardów i polityki bms mają zastosowanie poniższe wytyczne w przypadku, jeżeli nie współpracują z 

uprawnionym wydawcą bms lub organizacją. Zasadniczo spotkania są organizowane dla pa z dolnej linii rekomendacji, 

ale mogą obejmować innych platynowych pa oraz pa z górnej linii rekomendacji razem z ich dolną linią rekomendacji, 

jeśli są w tej samej linii rekomendacji.

 obecność zaproszonych mówców z innych linii rekomendacji wymaga uprzedniej zgody amway.

 (a) Czas trwania, częstotliwość oraz ceny (z wyłączeniem cotygodniowych spotkań)

	 	 •						W	sumie	można	organizować	maksymalnie	6	następujących	 rodzajów	spotkań	 rocznie	pod	warunkiem,	 że	

spotkania tego samego typu nie będą się odbywały więcej niż 4 razy w roku:

         1 pełny dzień (maksymalnie 10 godzin) i / lub

         1 pół dnia (do 6 godzin)

          fna przykład, platynowy pa może zdecydować się na przeprowadzenie 4 całodniowych spotkań, a następnie 

może również przeprowadzić: 2 półdniowe spotkania w jednym roku kalendarzowym.

	 	 			•						Maksymalna	cena	biletu	na	osobę
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rynek 

austria; belgia; dania; finlandia; francja; niemcy;

włochy; hiszpania; portugalia; holandia; norwegia;  

szwecja; szwajcaria

republika czeska; estonia; węgry; łotwa; litwa;

polska; słowenia; słowacja; 

bułgaria; chorwacja; grecja; rumunia; turcja

Maksymalna cena 
całodniowe / półdniowe spotkanie (bez Vat)

40 / 20 Euro

25 / 13 Euro

20 /10 Euro

rynek 

austria; belgia; dania; finlandia; francja; niemcy; włochy; hiszpania; 

portugalia; holandia; norwegia; szwecja; szwajcaria

republika czeska; estonia; węgry; łotwa; litwa; polska; słowenia; 

słowacja; 

bułgaria; chorwacja; grecja; rumunia; turcja

Cena biletu 1 uczęstnika

100 Euro (bez VAt)

75 Euro (bez VAt)

50 Euro (bez VAt)



 (b) Proces złożenia wniosku oraz autoryzacja 

	 	 •				1	miesiąc	przed	rozpoczęciem	promocji	spotkania,	do	Amway	należy	złożyć	pisemne	zgłoszenie,	zawierające	

następujące informacje: datę, miasto, nazwę miejsca, dane mówców, tematy dnia oraz przegląd wszystkich 

wydatków wraz z ofertami dostawców.

	 	 •				Po	spotkaniu	organizujący	PA	musi	złożyć	kopie	faktur	w	celu	potwierdzenia,	że			nie	osiągnięto	żadnego	zysku.	Każdy	

zysk musi zostać ponownie zainwestowany przez zmniejszenie ceny na nadchodzące spotkanie (spotkania).

 (c) Kompensata oraz wykup biletu

	 	 •				Żadna	rekompensata	nie	może	zostać	wypłacona	PA/SKP,	którzy	promują	spotkania	i	/	lub	wspierają	sprzedaż	

biletów.

	 	 •				Obowiązują	zasady	dotyczące	odkupu	biletów	określone	w	niniejszych	Standardach	i	Politykach	BMS.

 (d)  nie można oferować innego rodzaju analogowych lub cyfrowych bms, w tym zarejestrowanych i / lub 

autoryzowanych dla innych organizacji / wydawców bms.

6. Szczegółowe wymagania dotyczące Cyfrowych Spotkań i Wydarzeń. w przypadku spotkań i / lub prezentacji 

odbywających się za pomocą technologii cyfrowych należy wziąć pod uwagę poniżej określone wymagania:

	 •				Wszystkie	wykorzystywane	treści	muszą	być	zgodne	z	Zasadami	Współpracy	z	Amway	oraz	z	Politykami	Amway,	w	

szczególności ze standardami treści niniejszej polityki.

	 •				Wszystkie	przedstawiane	materiały	i	treści	muszą	mieć	zastosowanie	do	rynku	z	jakiego	pochodzą	uczestnicy	takich	

szkoleń, spotkań czy prezentacji.

	 •					Uczestnicy	mogą	być	obciążeni	tylko	rozsądną	opłatą	za	uczestnictwo	w	tego	rodzaju	szkoleniach,	spotkaniach	czy	

prezentacjach.

	 •				Należy	również	zapoznać	się	z	odpowiednią	treścią	Standardów	komunikacji	cyfrowej	SKC.

B.  StAndArdy trEśCI

standardy te są przeznaczone dla pa i mówców reprezentujących biznes amway. ponadto ma on na celu wsparcie 

wydawcy bms / przedsiębiorcy amway w przygotowaniu i tworzeniu bms. chociaż standardy te obejmują szeroki zakres 

tematów, nie jest możliwe zilustrowanie i doradztwo w każdym możliwym scenariuszu. wiele czynników określa zgodność, 

w tym wygląd, kontekst, grupę docelową, ograniczenia regulacyjne i ogólne pozostawione wrażenie dla osoby potencjalnie 

zainteresowanej, przedsiębiorcy amway czy stałego klienta plus.

ogólnie rzecz biorąc, bms w każdej formie nie może zawierać fałszywych, wprowadzających w błąd, niedokładnych lub 

oszukańczych stwierdzeń.

I.  rola Możliwości Biznesowych Amway

sposób prezentacji możliwości biznesowych amway dla osób potencjalnie zainteresowanych ma bardzo duży wpływ na 

reputację i wiarygodność przedsiębiorców amway oraz całego biznesu amway. 

należy pamiętać, że osoby potencjalnie zainteresowane oraz przedsiębiorcy amway/ stali klienci plus powinny mieć jasne 

i dokładne zrozumienie roli amway, wydawcy bms / przedsiębiorcy amway. oświadczenia dotyczące osób potencjalnie 

zainteresowanych oraz innych przedsiębiorców amway/ stałych klientów plus muszą być zgodne z prawdą, dokładne i nie 

mogą wprowadzać w błąd. 

osoby prezentujące od samego początku muszą przedstawiać się jako przedsiębiorcy. Za każdym razem należy otwarcie 

określać cel spotkania / rozmowy, a mianowicie sprzedaż produktów amway i / lub wprowadzenie osoby potencjalnie 

zainteresowanej  do biznesu. Zaproszenie do wysłuchania zasad planu core nie może być zamaskowane.  (patrz także 

Zasady współpracy z amway, rozdział 8.)
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1. opis Możliwości Biznesowych Amway. biznes amway powinien być prezentowany jako możliwość uzyskiwania dochodu ze 

sprzedaży produktów i rekomendowania innym osobom, żeby działały w taki sam sposób. 

	 •	 Biznes	Amway	nie	może	być	przedstawiany	inaczej	jak	Możliwości	Biznesowe	Amway.

	 •	 	Używanie	 dezinformujących	 synonimów	 w	 stosunku	 do	 Amway	 jest	 niedozwolone.	 Na	 przykład:	 Unikanie	

podatków, możliwość zatrudnienia, badanie rynku, seminarium finansowe lub inwestycyjne. 

	 •	 	Przedstawianie	biznesu	Amway	jako	programu	samodoskonalenia,	na	przykład,	 jako	sposobu	na	doskonalenie	

siebie, ocalenie własnego małżeństwa czy polepszenia relacji z rodziną lub z innymi nie może implikować, że 

główną działalnością związaną z tym biznesem jest coś innego niż generowanie zysków.

	 •	 	Stwierdzenie	 lub	 sugestia,	 że	 Plan	 Core	 Amway	 i	 /	 lub	 biznes	może	 być	metodą	 obniżenia	 podatku	 lub	 ulgi	

podatkowej jest niedozwolona.

	 •	 	Musi	 być	 jasne,	 że	 Amway	 jest	 głównym	 podmiotem	 zamawiającym	 i	 że	 Wydawcy	 BMS	 nie	 oferują	 takiej	

możliwości, ale oferują opcjonalne materiały szkoleniowe i edukacyjne, a także wsparcie społeczności.

2. Prezentacja Planu/Budowanie biznesu. core plan obejmuje: kompensację (i jej administrację); nagrody (i 

zarządzanie nimi); uznanie (i jego administracja); produkty amway; edukacja produktu, wsparcie produktu; 

dystrybucja. opisując core plan, role zrównoważonej działalności muszą być dokładnie wyjaśnione i zgodne ze 

wszystkimi wytycznymi, kierunkami, procedurami i politykami amway. Zrównoważony biznes składa się z:

 (a)    Sprzedaż produktów przez PA. sprzedaż klientom musi być określona jako sposób na zarobienie bezpośrednich 

dochodów dzięki marży detalicznej i warunkowi uzyskania dodatkowych premii.

 (b)    Własny użytek. własny użytek musi być scharakteryzowany jako sposób poznawania produktów i uzyskania 

osobistych doświadczeń, co może być przydatne w marketingu produktów. pieniądze zaoszczędzone dzięki 

własnemu użytkowi nie są dochodem i nie mogą być tak przedstawiane. sugestia, że amway jest klubem klientów 

jest niedozwolona. jakiekolwiek sugestie dotyczące możliwości budowania biznesu wyłącznie poprzez kupowanie 

produktów na użytek własny jest sprzeczne z Zasadami współpracy z amway. sprzedaż produktów klientom jest 

istotnym elementem core planu.

 (c)    rekomendowanie. należy podkreślić, że rekomendowanie pozwala maksymalnie wykorzystać możliwości core 

planu, ale dochód ten nie wynika z czynności rekomendowania. twierdzenie lub sugestia, że pa może odnieść 

sukces lub otrzymywać premie wyłącznie z czynności rekomendowania innych jest niedozwolone. opisując 

rekomendowanie, właściwy nacisk należy położyć na znaczenie wcześniejszego lub istniejącego kontaktu 

osobistego.

3. niezbędny Czas i Wysiłek. gwarantowanie sukcesu jest niedozwolone. każdy pa ma pełną swobodę w określaniu 

liczby przepracowanych godzin i w zaplanowaniu tych godzin. określanie ilości obowiązkowych spotkań, rozmów, itd. 

jest niedozwolone.

4. Fakty i dane. ogólnie rzecz biorąc, fakty muszą mieć zastosowanie do planowanego rynku i źródeł.

 (a)  Informacje o firmie. statystyki, rankingi, korporacyjne i historyczne informacje powinny być spójne i  nie różnić 

się od tego, co jest obecnie prezentowane przez amway. korzystanie z zastrzeżonych i/lub informacji poufnych 

amway lub alticor w jakiejkolwiek formie jest niedozwolone. jakiekolwiek twierdzenia, statystyki, bezpośrednie 

cytaty i inne informacje wykorzystywane do promowania biznesu amway lub produktów firmy muszą być 

prawdziwe, rzetelne i niewprowadzające w błąd. ponadto, za wyjątkiem wystąpień/przemówień i audio nagrań, 

wszystkie bsm muszą mieć uzasadnione dane statystyczne i muszą być uwiarygodnione poprzez podanie źródła 

ich pochodzenia i daty publikacji. 

 (b)  rodziny Założycieli. odniesienia do rodzin deVos i Van andel powinny być używane tylko w kontekście 

własności korporacji amway i firm należących do alticor. odniesienia do jakichkolwiek prywatnych projektów, 

firm i filantropii rodzin Van andel i deVos zawsze muszą być dokładne i wyraźnie rozróżnione od amway i od firm 

należących do alticor.
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 (c)  dane statystyczne dotyczące produktów. wykresy, wizualizacje, cytaty i odniesienia do danych statystycznych 

muszą być uwiarygodnione, pochodzić z rzetelnego źródła i muszą być aktualne (nie starsze niż trzy lata). fakty 

muszą mieć zastosowanie do rynku lokalnego.

5. Jakość materiałów. wszystkie materiały powinny być sporządzone w sposób profesjonalny, przyjemny wizualnie, 

słuchowo i dotykowo dla użytkownika.

6. rola Przedsiębiorcy Amway. materiały wytworzone przez amway. wszystkie materiały wytworzone przez amway 

są chronione prawem autorskim i nie mogą być wykorzystywane lub reprodukowane w całości, lub w części bez 

wcześniejszej zgody amway. jeżeli materiały wyprodukowane przez amway zostaną włączone do bms, ta informacja 

musi być odnotowana w bms po materiałach wyprodukowanych przez amway, wskazując rok powstania i nazwę 

tworzącej filii / rynku.

7. Sklepy Partnerskie. w zależności od umowy amway ze sklepem partnerskim, logo i zdjęcia produktów sklepu partnerskiego 

mogą lub nie mogą być wykorzystywane. amway musi udzielić zgody w imieniu sklepu partnerskiego.

8. opis Produktów. oświadczenia dotyczące produktów amway musza być cytowane literalnie i tylko z oficjalnych 

europejskich źródeł amway. opisy produktów amway mogą być wzięte literalnie tylko z oficjalnej literatury amway i 

oficjalnych stron internetowych amway przeznaczonych i zatwierdzonych do użytku na danym rynku.

9. Adnotacje i rekomendacje muszą odzwierciedlać szczerą opinię, przekonanie lub doświadczenie. nie można ich 

wykorzystywać do wysuwania roszczeń, których amway nie może dokonać zgodnie z prawem. rekompensaty 

w jakiejkolwiek formie nie mogą być przekazywane w zamian za poparcie, referencje lub pozytywne recenzje, z 

wyjątkiem dostarczania próbek produktów. jeśli istnieje materialne powiązanie między osobą, która przekazała 

rekomendację a amway, a to materialne połączenie nie jest znane lub oczekiwane przez publiczność, połączenie 

musi zostać wyjaśnione. istotne powiązanie może obejmować fakt, że dana osoba otrzymywała bezpłatne produkty 

w zamian za dostarczenie potwierdzenia lub referencje, lub osoba udzielająca potwierdzenia lub referencje jest 

przedsiębiorcą amway / stałym klientem plus. wyjaśnienia muszą być wyraźne, rzucające się w oczy, czytelne i bliskie 

oświadczeniom.

10. Wypowiedzi na temat dochodów. 

 (a)   dochody. dochody przedstawiane bezpośrednio lub pośrednio muszą być zgodne z prawdą, dokładne, nie mogą 

wprowadzać w błąd i mogą odzwierciedlać dochody dostępne lub uzyskane tylko poprzez stosowanie zasad 

core planu oraz innych programów motywacyjnych oferowanych przez amway. nie wolno prezentować dochodu 

amway jako gwarantowanego lub zapewnionego. 

	 	 •	 		W	zależności	od	kontekstu	następujące	określenia	mogą	być	niedopuszczalne:	bezpieczeństwo	finansowe”,	

„bogaty”, „zamożny”, „milioner”. akceptowane jest stosowanie terminologii typu: „osiąganie własnych 

celów finansowych”, „elastyczność finansowa” czy „rozwój finansowy”.

	 	 •	 	Opisanie	 dochodu	 Amway	 jako	 stałego	 (lub	 jakikolwiek	 jego	 synonim),	 niezawierającego	 wymogu	

nieustannego wysiłku i/lub potrzeby kwalifikacji nie jest dopuszczalnym. 

           terminy nie dozwolone: “trwałe lub powtarzalne dochody,”  “pasywny dochód,” “ dochód z opłat 

licencyjnych "lub “licencja”. terminy dozwolone: „ciągły” , „stały”.

 (b)  Emerytura. przedsiębiorcy amway mogą zbudować swój biznes na takim poziomie, który pozwoli im na 

opuszczenie tradycyjnego zawodu w celu prowadzenia działalności w amway w pełnym wymiarze godzin. 

   musi być jasne, że generowanie przychodów w ramach planu sprzedaży i marketingu amway wymaga czasu 

i wysiłku. możliwości biznesowe amway nie gwarantują dochodu do końca życia. biznes amway nie oferuje 

"emerytury" w tradycyjnym znaczeniu tego słowa, ponieważ wymaga kwalifikacji do utrzymania zysków. dochód 

będzie generowany tak długo jak będzie generowana odpowiednia wysokość sprzedaży.

 (c)  dziedziczenie. jednym z wyróżniających atrybutów core planu jest możliwość zaplanowania i zbudowania 

znaczącego biznesu przez pa, a następnie przekazanie go swoim spadkobiercom lub beneficjentom.
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11. rola organizacji wspierającej i sprzedaż BMS. współpraca z wydawcą bms oraz zakup bms muszą być przedstawiane, 

jako opcjonalne oraz jako komponent, niewymagany przez amway w budowaniu biznesu amway. udział w organizacji 

wspierającej może pomóc pa zbudować silny biznes, jednak nie jest to gwarancją sukcesu. 

  sugerowanie, że podczas rejestracji w amway należy zakupić dodatkowe materiały inne niż oficjalny materiał firmy amway, 

przeznaczone do użytku dla nowo zarejestrowanego pa/ skp w celu zarejestrowania się jako pa / skp jest niedozwolone. 

12. Inne Możliwości Biznesowe. bms nie mogą promować żadnych możliwości biznesowych innych niż biznes amway.

II. środowisko Biznesowe Amway  

biznes amway powinien być prezentowany jako równe dla wszystkich możliwości biznesowe. równe dla wszystkich możliwości 

biznesowe oznaczają akceptację wszystkich ludzi, niezależnie od ich osobistych przekonań, przynależności politycznych, 

narodowości, pochodzenia etnicznego i pochodzenia rasowego.

1. Wypowiedzi religijne/ duchowe. osoby prezentujące nie mogą:

	 •	 Wykorzystaj	scenę	jako	platformę	do	promowania	religijnych	i	/	lub	osobistych	przekonań	społecznych.

	 •	 Opowiadać,	że	sukces	zależy	od	posiadania	pewnych	przekonań.

	 •	 Polecać	niektóre	religijne	lub	duchowe	pisma	i	praktyki.

	 •	 Przeprowadzać	nabożeństwa.

2. Komunikaty społeczne/Etyczne. lekceważące stwierdzenia dotyczące amway, alticor, jakiejkolwiek z filii i pracowników 

amway, pa/skp lub wydawców bms są niedozwolone. używanie platformy biznesowej do wyrażania przekonań 

osobistych, które są obraźliwe jest niedozwolone. Zachęcanie pa do ograniczenia kontaktu lub zerwanie więzi z rodziną lub 

przyjaciółmi jest niedozwolone.

3. Wypowiedzi Polityczne. osoby prezentujące nie mogą: 

	 •	 Wykorzystaj	scenę	jako	platformę	do	promowania	przekonań	politycznych

	 •	 	Nawiązuj	do	preferencji	dotyczących	konkretnych	poglądów	politycznych,	partii,	kandydatów	lub	wybieranych	

urzędników.

III.  Własność Intelektualna  

własność intelektualna to dzieło twórcze, do którego ma się prawa i do którego można się ubiegać o patent, prawo autorskie, 

znak towarowy itp. pa / skp oraz wydawcy bms mogą wykorzystywać własność intelektualną wyłącznie przez firmę amway lub 

inną osobę, dla której zabezpieczyli prawa do użytkowania. własność intelektualna może obejmować muzykę, obrazy, audio, 

wideo, tekst, znaki handlowe, logo lub inne dzieła.

1. używanie materiałów chronionych prawem autorskim. materiały chronione prawami autorskimi obejmują, ale nie są 

ograniczone do: muzyki, książek, czasopism, artykułów i innych prac, w tym ich fragmentów i tłumaczeń, przemówień, 

fotografii, grafiki, w tym gotowych obrazów w internecie; stron internetowych, blogów, postów i różnych mediów 

społecznościowych, materiałów wideo, kina, gier, rzeźby, dzieł architektonicznych, formatów 3d i oprogramowania 

komputerowego.

 (a)  Wykorzystanie materiałów stworzonych przez Amway. materiały chronione prawem autorskim produkowane 

przez amway nie mogą być wykorzystywane bez uprzedniego uzyskania zgody, chyba że zostały uzyskane z 

zatwierdzonych źródeł określonych przez amway.



 (b)  Wykorzystanie materiałów stworzonych przez osoby trzecie. materiały chronione prawami autorskimi od strony 

trzeciej nie mogą być wykorzystywane bez uprzedniego uzyskania odpowiedniego pisemnego zlecenia, licencji lub 

innego pozwolenia od właściciela praw autorskich lub o ile użycie tego nie jest dozwolone przez obowiązujące prawo. 

pisemna zgoda uzyskana na wykorzystanie materiałów chronionych prawami autorskimi musi zostać zachowana i 

dostarczona do amway na żądanie.

 (c)  Specjalna uwaga odnośnie muzyki. muzyka reprodukowana, zmieniana, odtwarzana, wykonywana, rejestrowana, 

transmitowana lub strumieniowana przez internet nie może być używana w połączeniu z bms bez odpowiedniej 

pisemnej zgody lub innego pozwolenia właściciela utworu lub poprzez obowiązujące przepisy prawa, które pozwalają 

na takie wykorzystywanie. do korzystania z nagrań muzycznych cZęsto wymagane jest więcej niż jedno 

poZwolenie. wszelkie pisemne zgody uzyskane od autorów/właścicieli praw muszą być przechowywane przez 

wydawców bms i okazane na życzenie amway.

 właściciel praw autorskich może przyznać tylko ograniczone prawa do korzystania z materiałów chronionych prawami 

autorskimi. prawa te mogą być ograniczone na kilka sposobów, w tym według czasu, sposobu użytkowania, terytorium lub 

mediów. dlatego licencja na wykorzystanie materiału chronionego prawami autorskimi w jednej sytuacji może nie zezwalać 

na użycie tego samego materiału w innej sytuacji. pa / wydawca bms jest odpowiedzialny za potwierdzenie, że korzystanie 

z materiałów chronionych prawem autorskim jest objęte pozwoleniem udzielonym przez właściciela praw autorskich.

2. Prawa do publikacji. "prawo do publikacji" przysługuje danej osobie do kontrolowania i czerpania korzyści z komercyjnego 

wykorzystania swojego wizerunku, w tym jego imienia, wizerunku, głosu lub innych aspektów tożsamości. oczekuje się, że 

pa / wydawca bms szanuje prawa innych osób do upubliczniania i przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów 

oraz z prośbami osób, aby nie wykorzystywały lub nie używały swojego wizerunku, np. zdjęcia, rysunek lub model osoby 

itp. pa / wydawca bms nie może wykorzystywać praw do promocji reklamy przez inną osobę bez uprzedniego uzyskania 

pisemnej zgody od tej osoby i dostarczonej firmie amway na żądanie.

3. Właściwe używanie znaków towarowych. pa / wydawca bms nie może kopiować, rozpowszechniać ani w żaden inny 

sposób używać znaków towarowych osób trzecich lub amway lub alticor bez odpowiedniego pisemnego zlecenia, licencji 

lub innego pozwolenia właściciela znaku towarowego. pisemna zgoda zostanie zachowana i dostarczona do amway na 

żądanie. Znaki towarowe amway i alticor są własnością korporacji. grafika logo amway i marek produktowych, zdjęcia 

produktów i inne obrazy związane z korporacją można pozyskać wyłącznie z zatwierdzonych źródeł firmowych w sposób 

określony przez amway.

C.  InnE

1.  na żądanie amway, pa przygotuje odpowiednią dokumentację. ustalenia amway są potrzebne do zweryfikowania 

zgodności z niniejszym regulaminem, w tym informacje o dostawcach pa-spoza firmy, wydawcach, producentach i 

dystrybutorach, z którymi przedsiębiorcy amway mogą kojarzyć się ze źródłem lub promować bms.

2.  żadna osoba, do której odnoszą się niniejsze zasady, nie będzie wspierać lub pomagać innym osobom w obchodzeniu 

tej polityki. przedsiębiorstwa niepubliczne nie mogą, bezpośrednio ani pośrednio, poprzez inne podmioty, produkować, 

promować, sprzedawać ani czerpać zysków ze sprzedaży jakiegokolwiek bms na rzecz innych przedsiębiorstw amway z 

naruszeniem tej polityki lub obowiązującego prawa.

3.  firma amway będzie rozpatrywać wszelkie okoliczności lub skargi sugerujące potencjalne naruszenie niniejszych Zasad 

zgodnie z sekcjami 11 i 12 Zasad współpracy z amway.

12Europejskie Standardy Polityka Zapewniania Jakości Biznesowych Materiałów Szkoleniowych


