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2015 jest rokiem jubileuszowym, również dla probiernictwa. Konwencja o kontroli i cechowaniu wyrobów z metali 
szlachetnych, zwana „Konwencją Wiedeńską”, została podpisana w listopadzie 1972 r., a weszła w życie w 1975 r.*

2015 is the anniversary year, also for hallmarking. Convention on the control and marking of articles of precious 
metals, known as the “Vienna Convention”, was signed in November 1972 and entered into force 40 years ago, 
in 1975.

Relacja z obchodów jubileuszu 40-lecia Konwencji 
Wiedeńskiej 
The jubilee celebration of the 40th anniversary of the Vienna 
Convention – report
Maria Magdalena Ulaczyk (OUP Warszawa), Aleksandra Górkiewicz-Malina (OUP Kraków)

Uroczyste obchody 40-lecia odbyły się 9 września 
br. w Londynie, przy ulicy Foster Lane, w tzw. Sali zło-
tej zabytkowego gmachu zwanego Goldsmiths Hall, 
należącego do brytyjskiego Cechu Złotników. W bu-
dynku tym mieści się również, liczący ponad 700 lat  
i będący jednym z najstarszych urzędów probierczych 
na świecie, londyński Urząd Probierczy. Wybór tego 
konkretnego miejsca uroczystości ma uzasadnienie  
w fakcie, iż Wielka Brytania była jednym z siedmiu 
krajów założycielskich Konwencji, a Londyn, obok  
Genewy i Wiednia to jedno z miejsc, w których prowa-
dzono wieloletnie prace nad tekstem Konwencji. Jedno 
z pierwszych posiedzeń Stałego Komitetu odbyło się 
w londyńskim Goldsmiths Hall w roku 1976. Funkcję 
przewodniczących Stałego Komitetu Konwencji dwu-
krotnie pełnili dyrektorzy londyńskiego Urzędu Pro-
bierczego – nie żyjący już pan Frank Bennet i pan David 
Evans. 

W uroczystych obchodach wzięło udział około czter-
dziestu delegacji, nie tylko z krajów członkowskich 
Konwencji, ale także z państw mających status obser-
watora oraz tych, które współpracują ze Stałym Komite- 
tem bez deklaracji w sprawie przystąpienia, np. Chin, 
Republiki Południowej Afryki, Hiszpanii, Francji. Wśród 
zaproszonych gości byli przedstawiciele Rządu Brytyj- 
skiego, członkowie Prezydium Goldsmiths Council, 
przewodniczący i członkowie Międzynarodowego 
Stowarzyszenia Urzędów Probierczych (IAAO), oraz 
pracownicy brytyjskich urzędów probierczych. W uro-
czystości uczestniczyli również byli przewodniczący 

Stałego Komitetu Konwencji: pan Walo Waelchli ze 
Szwajcarii, pani Margareta Ottoson ze Szwecji oraz pan 
David Evans z Wielkiej Brytanii. Polskę reprezentowa-
ła pani Otylia Trzaskalska-Stroińska, Zastępca Dyrektora 
Departamentu Innowacji i Przemysłu Ministerstwa 
Gospodarki oraz dyrektorzy okręgowych urzędów pro-
bierczych w Krakowie i w Warszawie, pani Aleksandra 
Górkiewicz-Malina i pani Maria Magdalena Ulaczyk. 
Jubileuszową galę uświetniła obecność miejskiej gwar-
dii honorowej. Goście byli witani i przedstawiani indy-
widualnie na progu sali złotej. Szczególnie uroczyście, 
z honorami i przy dźwięku werbli, powitano dawne 
i obecne kierownictwo Stałego Komitetu oraz IAAO. 

Obchodom przewodniczył prezes Brytyjskiego Cechu  
Złotników, pan Timothy Shroder, który powitał wszyst-
kich uczestników spotkania i podkreślił wieloletnią, 
doniosłą rolę Konwencji Wiedeńskiej w kształtowaniu 
zasad rzetelnego obrotu wyrobami z metali szlachetnych. 
Pan Robert Organ, dyrektor londyńskiego Urzędu 
Probierczego, odczytał list gratulacyjny Księcia Walii, 
który był jednym z zaproszonych gości, ale nie mógł 
uczestniczyć w obchodach. Jako członek honorowy Cechu 
Złotników, książę Karol przypomniał swoją pierwszą 
wizytę w londyńskim urzędzie, którą odbył wraz z mał-
żonką, w celu umieszczenia cech probierczych na klej-
notach jubileuszowych przeznaczonych dla Królowej 
Elżbiety. W swoim liście Książę Walii nawiązał do wie-
lowiekowej tradycji brytyjskiego probiernictwa, zazna-
czając, iż jego związki z Rodziną Królewską miały swój 
początek już w 1327 r., kiedy to Król Ryszard III powo-
łał Cech Złotników, nadając mu przywilej oznaczania 
wyrobów, co było genezą tzw. „cechy królewskiej”. List 
księcia Karola zawiera również odniesienia do współ-

* Informacje o Konwencji Wiedeńskiej można znaleźć w artyku-
le autorstwa pana Marcina Mikiela z Gabinetu Prezesa GUM. Artykuł 
ukazał się w numerze 4(7) 2014 Biuletynu. 
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czesności: pozytywną ocenę Konwencji jako instytucji 
wprowadzającej regulacje probiercze na forum między-
narodowym oraz umożliwiającej współpracę i wymia-
nę ekspertów, w celu zapewnienia najwyższych standar-
dów technicznych, mających znaczenie w narastającym 
procesie globalizacji handlu. W liście wyrażono również 
zadowolenie z faktu planowanego w najbliższym czasie 
przystąpienia do Konwencji Serbii i Chorwacji. 

Okolicznościowe przemówienie wygłosił na jubile-
uszowym spotkaniu pan Ronald La Bas, przewodniczą-
cy Stałego Komitetu, były dyrektor Urzędu Probierczego 
w Dublinie. Zaznaczył on ważną rolę sektora złotnicze-
go w gospodarce europejskiej. Wspomniał o próbach 
regulacji zasad obrotu wyrobami z metali szlachetnych, 
dokonywanych przez Komisję Europejską na początku 
lat 90. i o roli, jaką odegrał Stały Komitet Konwencji  
w negocjacjach i odrzuceniu projektu dyrektywy, która 
nie uwzględniała rynkowych realiów wielu krajów UE. 
Ronald La Bas zwrócił również uwagę na zagrożenia, 
jakie powstają w związku z różnicami w interpretacji 
przepisów Konwencji i zasad obrotu wyrobami z meta-
li szlachetnych. Przewodniczący zaznaczył, iż podsta-
wowym celem Konwencji na kolejnych 40 lat powinna 
być adaptacja jej przepisów do wymogów rynku i potrzeb 
klientów. Wymaga to elastycznego działania, dopusz-
czenia znakowania wyrobów również w systemach  
„off-site” i „off-shore”, przy zachowaniu surowych reguł 
technicznych. Przewodniczący Stałego Komitetu ocenił 
członkostwo w Konwencji, jako swoisty rodzaj akredy-
tacji autoryzowanych urzędów probierczych, a potwier-
dzeniem ich kompetencji technicznych jest udział i uzy-
skiwanie pozytywnych wyników w programie badawczym 
Round Robin. W końcowej części przemówienia pan  
La Bas zaznaczył, iż Konwencja otwarta jest dla wszyst-
kich krajów, które spełniają jej wymagania. Podkreślił 
też, iż dziewięcioletnią funkcję przewodniczącego Stałego 
Komitetu traktuje jako szczególny honor i przywilej. 

Pod koniec wieczoru jubileuszowego, po uroczystej 
kolacji, odbył się koncert męskiego chóru z Walii Ogmore 
Vale Welsh. Po jubileuszowych obchodach, kolejne dni 
– 10 i 11 września br. – wypełnione były posiedzeniami 
Stałego Komitetu Konwencji i Międzynarodowego Sto- 
warzyszenia Urzędów Probierczych, które zorganizowa-
no również w siedzibie Cechu Złotników. Uczestnicy 
posiedzeń mieli możliwość zwiedzenia londyńskiego 
Urzędu Probierczego oraz złożenia wizyty w warsztatowej 
siedzibie Cechu Złotników, gdzie organizowane są szko-
lenia z zakresu projektowania i wytwarzania biżuterii.

Zgodnie z decyzją podjętą przez Stały Komitet 
Konwencji w marcu br., z okazji jubileuszu została przy-

gotowana okolicznościowa broszura, zawierająca infor-
macje o Konwencji oraz o poszczególnych urzędach 
probierczych krajów członkowskich. Każdy kraj otrzy-
mał propozycję samodzielnego opracowania jednej lub 
dwóch stron dotyczących lokalnego probiernictwa i je-
go historii, podstawowych zasad prawnych i struktury 
organów. Strony poświęcone polskim urzędom opraco-
wały wspólnie urzędy w Warszawie i w Krakowie. Poza 
informacjami zawierającymi dane statystyczne zapre-
zentowano w broszurze tradycyjne krajowe symbole 
poszczególnych metali szlachetnych, zdjęcia z posiedze-
nia Stałego Komitetu Konwencji, które odbyło się 
w Warszawie we wrześniu 2011 r. oraz fotografie polskiej 
biżuterii artystycznej. Część dotycząca Polski zawiera 
także krótką informację o krajowym złotnictwie, któ-
rego tradycję na rynku europejskim i światowym umac-
nia biżuteria srebrna zdobiona bursztynem, a w ostatnich 
latach również krzemieniem pasiastym.

Polska przystąpiła do Konwencji w 2005 r., dlatego 
równocześnie z jubileuszem 40-lecia, obchodzony jest 
jubileusz 10-lecia członkostwa RP. Z tej okazji Mennica 
Polska S.A. wykonała limitowaną serię jubileuszowych 
medali okolicznościowych. Awers medalu zawiera wi-
zerunek cechy konwencyjnej (CCM – common control 
mark), rewers – logo okręgowych urzędów probierczych 
zdobione biało-czerwoną emalią oraz znakiem probier-
czym z orłem, stanowiącym symbol polskich urzędów. 
Medale – wykonane ze srebra próby 0,925 – zostały 
oznaczone cechami konwencyjnymi w OUP w Warszawie 
i w Krakowie. Ofiarowano je członkom Stałego Komitetu 
Konwencji oraz przewodniczącemu londyńskiego Cechu 
Złotników. 


