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Czy złoty znaczek jest znaczkiem? 

 
Wielokrotnie byłem pytany przez filatelistów (i nie tylko) o okoliczności wydania 
"złotych znaczków z papieżem". Wychodząc temu na przeciw, postanowiłem 
opublikować wygląd tych "walorów", dokumenty związane z nimi oraz kilka zdań 
komentarza. Znaczek nr 3840 został wprowadzony do obiegu 20.III.2003 
zarządzeniem: 
 

ZARZĄDZENIE NR 24 
DYREKTORA GENERALNEGO POCZTY POLSKIEJ 

z dnia 10 marca 2003 r. 
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego o wartości 10 zł, emisji „25. rocznica pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II". 

Na podstawie art.10 ustawy z dnia 30 lipca 1997 r. o państwowym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej „Poczta Polska" (Dz. U. Nr 106, poz. 675  
z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 i z 2002 r. Nr 25, poz. 253) zarządzam, co następuje: 

§ 1. 
1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy o wartości   10 zł, emisji „25. rocznica pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II", zwany dalej „znaczkiem". 
2. Na   znaczku przedstawiono podobiznę   Ojca Świętego Jana Pawła II.    W lewym dolnym rogu   znaczka umieszczono herb papieża Jana Pawła II   

 i   napis „XXV ROCZNICA PONTYFIKATU JANA PAWŁA II 1978 - 2003", a wzdłuż prawej krawędzi - napis „POLSKA" i oznaczenie wartości „10 ZŁ". 
3. Znaczek   wydrukowano    techniką    sitodruku   na    srebrnej    folii, w   formacie30 x 35 mm, w nakładzie 360.000 sztuk. 

§ 2. 
Znaczek, o którym mowa w §1. z dniem 1 stycznia 2004 r. zostaje wycofany z obiegu i przestaje być urzędowym znakiem wartościowym służącym do 

uiszczania opłat za usługi pocztowe. 
§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 20 marca 2003 r. 
 

DYREKTOR GENERALNY POCZTY POLSKIEJ 
Leszek Kwiatek 

 
 
Jeszcze tego samego roku, z niewiadomych powodów podniesiono nakład o 1/3, tj. o 
110 tys. sztuk zarządzeniem:  
 

ZARZĄDZENIE NR 91 
DYREKTORA GENERALNEGO POCZTY POLSKIEJ 

z dnia 25 września 2003 r. 
zmieniające zarządzenie nr 24 Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej z dnia  
10 marca 2003 r., w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego  

o wartości 10 zł, emisji „25. rocznica pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II". 
W zarządzeniu nr 24 Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej z dnia 10 marca 2003 r. w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego o wartości 10 zł, 
emisji „25. rocznica pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II", wprowadzam następujące zmiany: 

§ 1. 
1. W § 1. ust. 3: -wyrazy: 
„w nakładzie 360.000 sztuk - zastępuje się wyrazami: „w nakładzie 470.000 sztuk" 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
DYREKTOR GENERALNY POCZTY POLSKIEJ  
Leszek Kwiatek 



 
Z dużą dozą prawdopodobieństwa mogę uznać, że przyczynkiem nie było 
zwiększone zainteresowanie znaczkiem, gdyż do końca jego ważności obiegowej 
można go było zakupić w urzędach pocztowych. Na rynku zaczynają się pojawiać 
plakietki ze znaczkiem wykonanym na złotej foli (il. 2.a.), padają pytania: kto za tym 
stoi, kto na tym zarabia, na jakiej podstawie prawnej, itd., więc czym prędzej wydają 
kolejne zarządzenie. W dyrekcji byli przekonani, że nowe zarządzenie będzie taką 
legalizacją, więc postanowili, co następuje: 

 
Zarządzenie nr 54 

Dyrektora Generalnego Państwowego Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej „Poczta Polska" 
z dnia 31 maja 2004 r. 

zmieniające zarządzenie Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego o wartości 10 zł, emisji 
„25. rocznica pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II" oraz waloru filatelistycznego o charakterze okolicznościowo - promocyjnym. 

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe (Dz. U. Nr 130, poz. 1188) zarządzam, co następuje: 
§ 1. 

1. W zarządzeniu nr 24 Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej z dnia 10 marca 2003 r., w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego o wartości 10 
zł, emisji „25. rocznica pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II", zmienionym zarządzeniem nr 91 Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej z dnia 25 września 
2003 r., wprowadzam następujące zmiany:  
1. W § 1. ust 3 wyrazy: 
„w nakładzie - 470.000 sztuk" 
zastępuje się wyrazami: 
„w nakładzie - 472.000 sztuk". 
2. Dodaje się § 3. w brzmieniu: 
„ § 3. 
1. Zezwalam na wykonanie waloru filatelistycznego o charakterze okolicznościowo - promocyjnym poprzez nadrukowanie na znaczku pocztowym, o którym 
mowa w § 1. napisu »WZÓR«. Walor ten nie może być wykorzystany do potwierdzenia opłacenia usługi pocztowej. 
2. Walor filatelistyczny, o którym mowa w ust. 1, nie będący znaczkiem pocztowym, wydrukowany zostanie na folii złotej, w nakładzie 1.000 sztuk. 
3. Dotychczasowy § 3. oznacza się jako § 4. 
 
Dyrektor Generalny Poczty Polskiej 
Tadeusz Bartkowiak 



 
Zarządzeniem tym: zwiększono nakład o 2 tys. szt., czyli tyle, ile ogólnie 
wydrukowano znaczków na złotej folii. Uważam, że wykonano 1 tys. plakietek ze 
złotym znaczkiem bez napisu WZÓR, o których w zarządzeniu nie ma mowy, a gdy 
zaczął się kolejny szum, wykonano 1 tys. znaczków z tym napisem (il. 2.b.). Co 
więcej, w zarządzeniu jest zawarta kolejna nieprawda, co uważam za celowe 
działanie, mająca usprawiedliwić obecność na rynku plakietek (il. 1.).  Nieprawdą jest 
stwierdzenie, " ... oraz waloru filatelistycznego o charakterze okolicznościowo - 
promocyjnym.", bowiem w zarządzeniu nr 24 nie ma o takim walorze żadnej 
wzmianki. 
Plakietki rozdano, zazdrośni ucichli (przecież otrzymali i to z napisem WZÓR), więc 
można było również i w zarządzeniach zrobić "porządek", wydano kolejne 
zarządzenie: 
 

Zarządzenie nr 81 
Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej 

z dnia 5 sierpnia 2004 r. 
w sprawie uchylenia aktów zarządu wewnętrznego Poczty Polskiej 

Na podstawie §11 ust. 1 i ust. 2 statutu państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej "Poczta Polska" stanowiącego załącznik do uchwały nr 9/2004 
Rady Poczty Polskiej III kadencji z dnia 28 kwietnia 2004 zarządzam: 

§ 1. 
Uchyla się zarządzenie nr 54 Dyrektora Generalnego Państwowego Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej „Poczta Polska" z dnia 31 maja 2004 r. 
zmieniające zarządzenie Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego o wartości 10 zł, emisji „25. rocznica 
pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II" oraz waloru filatelistycznego o charakterze okolicznościowo-promocyjnym. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
Dyrektor Generalny Poczty Polskiej 
Tadeusz Bartkowiak 

 
Przy okazji wylali dziecko wraz z kąpielą, czyli unieważnili wielkość nakładu, a w 
księgowości musi (?) grać, więc ... wydano nowe zarządzenie: 
 

Zarządzenie nr 82 
Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej 

z dnia 5 sierpnia 2004 r. 
w sprawie sprostowania błędu 

Na podstawie § 11 ust. 1 i ust. 2 statutu państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej "Poczta Polska" stanowiącego załącznik do uchwały nr 9/2004 
Rady Poczty Polskiej III kadencji z dnia 28 kwietnia 2004 zarządzam: 

§ 1. 
W zarządzeniu nr 91 Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej z dnia 25 września 2003 r. zmieniającym zarządzenie nr 24 Dyrektora Generalnego Poczty 
Polskiej z dnia 10 marca 2003 r. w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego o wartości 10 zł, emisji „25. rocznica pontyfikatu Ojca Świętego Jana 
Pawła II" w § 1. ust. 1 liczbę „470.000" zastępuje się liczbą „472.000". 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 31 maja 2004 r. 
Dyrektor Generalny Poczty Polskiej 
Tadeusz Bartkowiak 

 
Lecz zadaję Wam prawnicy pytanie, czy można wydawać zarządzenia z mocą 
wsteczną? Dyrektor Gen. P.P. może wydać "walor filatelistyczny", który posiada 
wszystkie cechy znaczka pocztowego określone w przepisach Światowej Organizacji 
Pocztowej (UPU) i stwierdzić, że nie jest znaczkiem pocztowym, ale takiego 
stwierdzenia brakuje w przypadku znaczka na złotej folii bez napisu WZÓR ... i co o 
tym myśleć? Ja mam swój pogląd, zaś resztę domysłów pozostawiam czytającym, 
dodając, że zaraz po tych wszystkich zawirowaniach, dyrektor przestał być 
dyrektorem (oczywiści z innych powodów :)))  
 
PS. 
W tym czasie nie byliśmy członkami UE, więc pytam, ile zapłaciła Poczta cła za kruszce dostarczone 
do "kuźni"? (Znaczek z kuźni. Przegląd Filatelistyczny 2004, nr 9 s. 7-11)  


