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Artykuł 8. Znaczki pocztowe 
 
1. Termin „znaczek pocztowy" jest chroniony na mocy niniejszej Konwencji i zastrzeżony wyłącznie dla 

znaczków, które spełniają warunki niniejszego artykułu oraz Regulaminów. 
 
2. Znaczek pocztowy: 

2.1 jest wydawany i wprowadzany do obiegu wyłącznie pod nadzorem Państwa członkowskiego lub 
terytorium, zgodnie z Aktami Związku; 

2.2  jest dowodem suwerenności i stanowi potwierdzenie uiszczenia opłaty pocztowej, odpowiadającej 
jego rzeczywistej wartości w momencie gdy jest umieszczany na przesyłce pocztowej zgodnie z Aktami 
Związku; 

2.3 musi być w obiegu w Państwie członkowskim lub na terytorium, które go wydało do stosowania w celach 
uiszczenia opłaty pocztowej bądź celach filatelistycznych, zgodnie z ustawodawstwem krajowym; 

2.4 musi być dostępny dla wszystkich mieszkańców wydającego Państwa członkowskiego lub terytorium. 
 
3. Znaczek pocztowy zawiera: 

3.1 napisaną literami alfabetu łacińskiego* nazwę wydającego Państwa członkowskiego lub terytorium; 
3.2 wartość nominalną wyrażoną: 

3.2.1 w zasadzie, w oficjalnej walucie wydającego Państwa członkowskiego lub terytorium lub przedstawioną w 
formie litery lub symbolu; 

3.2.2 innymi specyficznymi znakami identyfikacyjnymi. 
 
4. Godła Państwowe, oficjalne znaki kontrolne i znaki międzyrządowych organizacji znajdujące się na 

znaczkach pocztowych są chronione zgodnie z Konwencją Paryską o ochronie własności intelektualnej. 
 
5.        Tematy i motywy znaczków pocztowych powinny: 

5.1 być zgodne z duchem preambuły do Konstytucji Związku oraz z decyzjami podjętymi przez organy Związku; 
5.2 być ściśle powiązane z tożsamością kulturową Państwa członkowskiego lub terytorium albo przyczyniać się 

do promocji kultury lub utrzymania pokoju; 
5.3 mieć, w przypadku upamiętniania osób lub wydarzeń spoza Państwa członkowskiego lub terytorium, ścisły 

związek z tym Państwem członkowskim lub terytorium; 
5.4      być pozbawione charakteru politycznego lub obraźliwego wobec osoby lub kraju; 
5.5      mieć ważne znaczenie dla Państwa członkowskiego lub terytorium. 

6. Znaki opłaty pocztowej, odciski maszyn do frankowania i nadruki wykonywane za pomocą prasy drukarskiej 
albo innych sposobów drukowania lub stemplowania, zgodne z postanowieniami Aktów Związku, można 
stosować tylko za zgodą Państwa członkowskiego lub terytorium. 

 
* Wielkiej Brytanii, jako krajowi twórcy znaczka pocztowego, przyznano wyjątek od tej zasady 


