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Znaczki
Plan emisji znaczków na 2020 rok
Minister Infrastruktury Decyzją nr 14 z dnia 22 marca 2019 r. (Dz. Urz.
Min. Inf. poz. 15) określił roczny plan emisji znaczków pocztowych na
2020 rok.
Kolejność
Liczba
Lp.
Temat
wprowadzania
prezentacji
do obiegu
100. rocznica zaślubin
1.
1
luty
Polski z morzem
Ryngrafy Żołnierzy
2.
22)
marzec
Wyklętych
3.
Polacy ratujący Żydów
1
marzec
100. rocznica założenia
4.
Klubu Sportowego Ruch
1
kwiecień
Chorzów
5.
Europa
1
kwiecień
100. rocznica urodzin
6.
12)
maj
Świętego Jana Pawła II
7.
Patroni Polski
1
maj
8.
Szlak Orlich Gniazd
4, 11)
czerwiec
Schroniska turystyczne w
9.
11), 52)
czerwiec
Polsce
10. Zwierzęta małe i duże
4
czerwiec
11. Polska Zobacz Więcej
2
czerwiec
12. Madonny Kresowe
4
sierpień
13. Powstania Śląskie
1
sierpień
Zabytkowe organy w
14.
11)
sierpień
Polsce
Krajowa Wystawa
Filatelistyczna w 100.
15.
4, 11)
sierpień
rocznicę Bitwy
Warszawskiej
400-lecie bitwy pod
16.
11)
wrzesień
Cecorą
17. Polacy na Syberii
1
wrzesień
18. Polski Zielnik
4
wrzesień
Komunikacja miejska w
19.
3
wrzesień
Polsce
XXII Walny Zjazd
20.
12)
październik
Delegatów PZF
Armia Andersa - Szlak
21.
1
październik
Nadziei
Światowa Wystawa Expo
22.
11)
październik
Dubaj 2020
Polskie wzornictwo
23.
2
grudzień
przemysłowe
250. rocznica urodzin
24.
32)
grudzień
Ludwiga van Beethovena
w miarę potrzeb
25. Emisja obiegowa
12
eksploatacyjnych
1) - znaczek w bloku
2) - znaczek z przywieszką
Razem: 25 tematów, 65 znaczków pocztowych, w tym: 47 znaczków
samodzielnych, 6 znaczków w bloku i 12 znaczków z przywieszką.
źródło: Dziennik Urzędowy Ministra Infrastruktury
Rejs Niepodległości
28 marca 2019 roku do obiegu wchodzi znaczek pocztowy o wartości
3,30 zł, na którym przedstawiono fregatę "Dar Młodzieży".

Podstawowe dane emisji:
autor projektu:
autor akwareli:
liczba znaczków:
wartość:
nakład:
technika druku:
format znaczka:
papier:
arkusze sprzedażne:
data obiegu:

Jarosław Ochendzan
Andrzej Filipowicz
1
3,30 zł
180.000 sztuk
offset
40,5 x 40,5 mm
fluorescencyjny
9 znaczków (3x3)
28 marca 2019 roku
źródło: Poczta Polska

100. rocznica przywrócenia relacji dyplomatycznych Polski i Stolicy
Apostolskiej
29 marca 2019 roku do obiegu wchodzi znaczek pocztowy o wartości 5
zł, na którym przedstawiono Marszałka Józefa Piłsudskiego i Papieża
Benedykta XV na tle Belwederu i kopuły Bazyliki Świętego Piotra.
Podstawowe dane emisji:
autor projektu:
liczba znaczków:
wartość:
nakład:
technika druku:
format znaczka:
papier:
arkusze sprzedażne:
data obiegu:

Stefano Morri
1
5 zł
240.000 sztuk
offset
39,5 x 31,25 mm
fluorescencyjny
12 znaczków (4x3)
29 marca 2019 roku

Biuletyn Filatelistyczny
Emisja wspólna z Pocztą Watykanu.
autor projektu:
liczba znaczków:
wartość:
nakład:
technika druku:
format znaczka:
papier:
arkusze sprzedażne:
data obiegu:

Stefano Morri
1
€ 1,15
60.000 sztuk
offset
39,5 x 31,25 mm
fluorescencyjny
12 znaczków (4x3)
29 marca 2019 roku

Emisji
towarzyszy
datownik
okolicznościowy,
stosowany
w
UP
Warszawa 1.
źródło: Poczta Polska

Datowniki okolicznościowe
Datowniki jednodniowe
2019.04.06. Tarnów 1: LXX Ogólnopolska
Olimpiada Matematyczna III LO im. A.
Mickiewicza, projekt: Andrzej Trybulski

Kartki okolicznościowe
Nowe kartki okolicznościowe - Kraków
•

LXX Olimpiada Matematyczna, numer: 5/Kraków, nakład: 200
sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 6 kwietnia 2019 roku
Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Krakowie
(telefon: 12 254 88 43, e-mail: boguslawa.konieczny@poczta-polska.pl).
Nowe kartki okolicznościowe - Rzeszów
•

Napoleon Bonaparte 250 rocznica urodzin, numer: 3/Rzeszów,
nakład: 300 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 10 kwietnia
2019 roku
Kartka nr 3 dostępna w UP Przemyśl 1, Rzeszów 1, Kraków 1.
Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Rzeszowie
(telefon: 12 254 88 43, e-mail: bartlomiej.kierzkowski@poczta-polska.pl).
źródło: Poczta Polska

Inne informacje
Malborski zamek w twórczości artystów malarzy
Krzyżacka warowania ze względu na swoja potęgę, znaczenie,
imponującą architekturę i piękno, od wieków była wdzięcznym tematem
dla artystów malarzy .
źródło: Poczta Polska

Całostki
100 lat Głównego Urzędu Miar
1 kwietnia 2019 roku do obiegu wchodzi kartka pocztowa, na której
przedstawiono:
•
na znaku opłaty z oznaczeniem wartości A (3,30 zł): wizerunek
twórcy polskiej administracji miar i pierwszego dyrektora Głównego
Urzędu Miar, dr h.c. inż. Zdzisława Erazma Rauszera,
•
na ilustracji: plakat przygotowany na obchody 100-lecia Głównego
Urzędu Miar, autorstwa R. Szaybo, oraz logotyp Urzędu.
Kartkę o wymiarach 148 x 105 mm wydrukowano jednostronnie, techniką
offsetową na kartonie białym, w nakładzie 8.000 sztuk. Projekt: Jarosław
Ochendzan.
2

Wspomnę tylko takie nazwiska jak Fryderyk Gilly, Fryderyk Frick,
Domenico Quaglio, Johann Carl Schultz. Wybitnym rysownikiem był

Biuletyn Filatelistyczny
konserwator zamku malborskiego w latach 1882-1922 - Konrad
Emmanuel Steinbrecht. Pozostały po nich dzieła, które nie tylko dawały
świadectwo świetności i uroku zamku i Malborka na przestrzeni wieków,
ale pomogły w późniejszej jego odbudowie po zniszczeniach m.in.
wojennych. Do dziś architektura zamku inspiruje kolejne pokolenia
artystów, w tym artystów malborskich. Pokazaniem reprodukcji prac pani
Anny Albrecht filateliści malborscy rozpoczynają mini cykl "Zamek w
twórczości malborskich artystów" na znaczkach pocztowych. Projekty
znaczków, a właściwie "oprawienie" użyczonych przez Annę Albrecht
obrazów wykonanych techniką akrylową w ramy znaczka pocztowego to
praca Jerzego Zimnickiego. Cykl będzie kontynuowany w tym roku przez
pokazanie grafik pana Janusza Gardzielewskiego.
Zainteresowanych pozyskaniem walorów kierujemy do okienek Urzędu
Pocztowego
Malbork
1
lub
napisaniem
na
adres:
kazimierz.laska@poczta-polska.pl
Jerzy Zimnicki
5. rocznica kanonizacji Jana XXIII i Jana Pawła II

Frankatura mechaniczna jest alternatywą dla znaczków pocztowych
stosowanych przez Pocztę Polską i kasowanych zwykłymi stemplami
dziennymi, lub wirnikami z liniami falistymi stosowanymi na WER-ach.
Korespondencję do ofrankowania proszę kierować na adres: Polski
Związek Filatelistów, Ogólnopolski Klub Zbieraczy Frankatur
Mechanicznych "FRANKOTYP", skr. poczt. 325, 90-950 Łódź 1.
Należność za ofrankowanie korespondencji należy wpłacić na konto
Okręgu Łódzkiego PZF z dopiskiem Klub Frankotyp, nr konta: PKO BP
o/Łódź 45 1020 3352 0000 1502 0092 1791. Do przesyłki proszę
dołączyć kopię dokonania wpłaty, ofrankowane zostaną wszystkie
koperty nadesłane do 05.04.2019 r.
Krzysztof Błaszczyk

Redakcja: Marek Jedziniak, Wydawca: Marek Jedziniak, email: kzp@kzp.pl.
Pismo bezpłatne, ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej. Archiwalne
numery do pobrania na stronie internetowej „Katalog Znaków Pocztowych”
www.kzp.pl/biuletyn.
Informacje o nowych znaczkach, datownikach, erkach i pocztach specjalnych
udostępnia Poczta Polska. Wykorzystanie jakichkolwiek materiałów z biuletynu
możliwe jedynie za zgodą redakcji.
Kliknij ikonkę obok i odwiedź „Katalog Znaków Pocztowych” na

27 kwietnia przypada 5. rocznica kanonizacji Jana XXIII i Jana Pawła II.
Z tej okazji Koło PZF nr. 1 im. St. Miksteina przygotowało kopertę oraz
nakładkę na frankaturę mechaniczną, która będzie stosowana 27
kwietnia.
Osoby zainteresowane odbitką frankatury, bądź informacją na ten temat,
proszone są o kontakt do dnia 19.04.2019 pisząc na adres e-mail
m.jackowsky@wp.pl.
Marcin Jackowski
Z frankaturą na święta
Ogólnopolski Klub Zbieraczy Frankatur Mechanicznych "FRANKOTYP"
im. Tadeusza Hampla z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych
będzie stosował nakładkę na maszynę frankująca.

Każdy kto chce by jego korespondencja z życzeniami została
ostemplowana i wysłana do jego bliskich może nadesłać zaadresowane
koperty formatu C5 z kartami z życzeniami w środku oraz wpłacić na
konto należność 4,00 zł za każde ofrankowanie okolicznościową
nakładką listem zwykłym i 7,20 zł listem poleconym. Jest możliwość
odesłania frankatur w liście, tak by nie narazić koperty z frankaturą na
uszkodzenie w transporcie, wówczas proszę doliczyć do zamówienia
7,20 zł na zwrotny list polecony i kopertę. Zrealizowane zostaną
wszystkie zamówienia nadesłane do dnia 05.04.2019 r.
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