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Znaczki 

Finanse Niepodległej 

20 września 2019 roku do obiegu wchodzą trzy 
znaczki, na których przedstawiono:  

• na pierwszym, o wartości 3,30 zł, 
dedykowanym 100-leciu finansów 
publicznych - ozdobny element 
nawiązujący do grafiki papierów 
wartościowych, 

• na drugim, o wartości 3,30 zł, 
dedykowanym 250-leciu historii budżetu - herb Rzeczypospolitej 
Obojga Narodów za panowania Stanisława Augusta 
Poniatowskiego, 

• na trzecim, o wartości 3,30 zł, dedykowanym 100-leciu administracji 
skarbowej - znak Krajowej Administracji Skarbowej, który obecnie 
pełni rolę logotypu resortu finansów. 

 

 

Podstawowe dane emisji: 

autor projektu: Roch Stefaniak 
liczba znaczków: 3 
wartość: 3 x 3,30 zł 
nakład: po 120.000 sztuk 
technika druku: offset 
format znaczka: 39,5 x 51 mm 
papier: fluorescencyjny 
arkusze sprzedażne: Blok 3-znaczkowy 
data obiegu: 20 września 2019 roku 

źródło: Poczta Polska 

Całostki 

75. rocznica Bitwy pod Arnhem 

21 września 2019 roku do obiegu wchodzi kartka pocztowa, na której 
przedstawiono: 

• na znaku opłaty z oznaczeniem wartości A (3,30 zł): sylwetkę 
generała Stanisława Sosabowskiego, 

• na ilustracji: obraz autorstwa Stefana Garwatowskiego, 
przedstawiający żołnierzy w trakcie operacji powietrzno-
desantowej. 

 

 

Kartkę o wymiarach 148 x 105 mm wydrukowano 
jednostronnie, techniką offsetową na kartonie białym, w 
nakładzie 8.000 sztuk. Projekt: Jarosław Ochendzan. 
Emisji towarzyszy datownik okolicznościowy, 
stosowany w UP Warszawa 1. 

źródło: Poczta Polska 

Datowniki okolicznościowe 

Datowniki jednodniowe 

• 2019.10.03. Tczew 1: Rok Kazimierza Piechowskiego w Tczewie i 
Powiecie Tczewskim. 918, projekt: Elżbieta Kaczyńska 

Datowniki stałe ozdobne ze zmienną datą 

• od 2019.10.18. do 2019.12.31. Kalisz 1: Rok Tadeusza 
Kulisiewicza 1899 2019, projekt: Tomasz Lewandowski 

 

Poczty specjalne 

Regulamin Samochodowej Poczty Specjalnej "Wolni od nienawiści" 
organizowanej dla upamiętnienia 35. rocznicy męczeńskiej śmierci 
księdza Jerzego Popiełuszki 

1. Samochodowa Poczta Specjalna "Wolni od nienawiści" jest 
organizowana przez Pocztę Polską S.A. Organizatorami są: 
- Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Bydgoszczy 
- Region Sieci w Bydgoszczy 

• Poczta Polska przyjmuje do nadania w wyznaczonej placówce 
pocztowej przesyłki pocztowe opatrzone uprzednio adnotacją oraz 
zabezpiecza pakiet z przesyłkami pocztowymi w celu zachowania 
tajemnicy pocztowej; 

• Poczta Polska stempluje przesyłki pocztowe datownikiem 
okolicznościowym przygotowanym w celu upamiętnienia danej 
poczty specjalnej i doręcza je adresatom zgodnie z przepisami 
powszechnie obowiązującymi. 

2. Samochodowa Poczta Specjalna "Wolni od nienawiści" zostanie 
zorganizowana w dniu 18.10.2019 roku. Przemieszczenie 
przesyłek nastąpi na trasie: UP Bydgoszcz 1 - UP Włocławek 1 

3. Do przemieszczenia Samochodową Pocztą Specjalną zostaną 
dopuszczone listy priorytetowe i ekonomiczne, krajowe i 
zagraniczne, nierejestrowane i polecone oraz kartki pocztowe i 
okolicznościowe, opłacone zgodnie z obowiązującymi cennikami za 
usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym. 
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4. Przesyłki pocztowe, przeznaczone do przemieszczenia 
Samochodową Pocztą Specjalną po ich przygotowaniu, w tym 
prawidłowym zaadresowaniu i opłaceniu zgodnie zobowiązującymi 
cennikami muszą być doręczone w zamkniętej kopercie w terminie 
do dnia 16.10.2019 do UP Bydgoszcz 1, ul. Jagiellońska 6, 85-
001 Bydgoszcz, z dopiskiem na kopercie "Samochodowa Poczta 
Specjalna". Przesyłki, które nadejdą po wskazanym terminie nie 
zostaną przyjęte do opracowania i będą doręczone adresatowi 
zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi, z pominięciem 
postanowień niniejszego regulaminu. 

5. Przesyłki dopuszczone do przemieszczenia Samochodową Pocztą 
Specjalną, w UP Bydgoszcz 1, zostaną opatrzone datownikiem 
okolicznościowym i przekazane upoważnionej osobie do przewozu 
samochodem do UP Włocławek 1, który tego dnia odatuje przesyłki 
datownikiem dziennym. Dodatkowo na przesyłkach pracownik UP 
Włocławek 1 umieści stempel o treści: "Przewieziono 
samochodem na trasie UP Bydgoszcz 1 - UP Włocławek 1". 

6. Poczta Polska ponosi odpowiedzialność wobec nadawców 
przesyłek doręczonych Samochodową Pocztą Specjalną na 
zasadach przewidzianych ustawą Prawo Pocztowe za 
niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi pocztowej z tytułu 
niedoręczenia przesyłki nierejestrowanej. 

7. Za prawidłową realizację Samochodowej Poczty Specjalnej 
odpowiada Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Bydgoszczy. 

8. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Biuro Filatelistyki w 
dniu 20.09.2019 roku. 

źródło: Poczta Polska 

Kartki okolicznościowe 

Nowe kartki okolicznościowe - Bydgoszcz 

• "Wolni od nienawiści" Błogosławiony ksiądz Jerzy 
Popiełuszko, numer: 31/Bydgoszcz, nakład: 250 sztuk, termin 
wprowadzenia do obrotu: 3 października 2019 roku 

• "Wolni od nienawiści" Błogosławiony ksiądz Jerzy 
Popiełuszko, numer: 32/Bydgoszcz, nakład: 250 sztuk, termin 
wprowadzenia do obrotu: 3 października 2019 roku 

• "Wolni od nienawiści" Błogosławiony ksiądz Jerzy 
Popiełuszko, numer: 33/Bydgoszcz, nakład: 250 sztuk, termin 
wprowadzenia do obrotu: 3 października 2019 roku 

Kartki nr 31-33 dostępne w UP Bydgoszcz 1. Emisji kartek towarzyszy 
datownik okolicznościowy, który będzie stosowany w UP Bydgoszcz 1 w 
dniu 18.10.2019. Również w dniu 18 października 2019 roku dla 
upamiętnienia 35. rocznicy męczeńskiej śmierci księdza Jerzego 
Popiełuszki zostanie zorganizowana Samochodowa Poczta Specjalna 
"Wolni od nienawiści". Planowana jest również emisja 
spersonalizowanych znaków opłaty pocztowej. 
Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w 
Bydgoszczy (telefon: 52 339 57 11, e-mail: waldemar.kawinski@poczta-
polska.pl). 

Nowe kartki okolicznościowe - Kraków 

• 185 lat Poczty pieszej Cło-Chrzanów 1834-2019, numer: 
21/Kraków, nakład: 200 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 1 
października 2019 roku 

Kartka nr 21 wraz z datownikiem okolicznościowym dostępna w Urzędzie 
Pocztowym Trzebinia, ul. Dworcowa 10, 32-540 Trzebinia. Godziny 
otwarcia UP: dni robocze: 07:00-20:00, soboty: 07:00-13:00, tel. 32 612 
75 10, 32 612 26 22 e-mail: up-trzebinia-270756@poczta-polska.pl. 
Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Krakowie 
(telefon: 12 254 88 43, e-mail: boguslawa.konieczny@poczta-polska.pl). 

Nowe kartki okolicznościowe - Poznań 

• Rok Tadeusza Kulisiewicza, numer: 46/Poznań, nakład: 200 
sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 1 października 2019 roku 

Kartka nr 46 wraz z datownikiem okolicznościowym z hasłem: Rok 
Tadeusza Kulisiewicza 1899 2019 dostępna będzie w Urzędzie 
Pocztowym Kalisz 1, ul. Zamkowa 18-20, 62-800 Kalisz 1 w dni robocze: 
08:00 - 20:00, soboty 08:00 - 15:00, e-mail: up-kalisz-244088@poczta-
polska.pl , tel. 62-767-74-74. Ponadto kartka dostępna też w Urzędzie 
Pocztowym Poznań 2, Ul. Głogowska 17, w okienku filatelistycznym, w 
dni robocze w godzinach: 09:00 do 16:00, e-mail: up-poznan-260323-
filatelistyka@poczta-polska.pl, tel. 885-951-557. 
Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Poznaniu 
(telefon: 61 869 70 62, e-mail: anna.plewa-sroda@poczta-polska.pl). 

źródło: Poczta Polska 

Dostępna koperta okolicznościowa 

Aktualnie dostępne są w sprzedaży koperty okolicznościowe: 01/2014 
tytuł emisji: 250 lat Poczty w Ostrzeszowie, koperta, cena 1,50 zł. 

W przypadku zainteresowania serdecznie zapraszam do skontaktowania 
się z Urzędem Pocztowym Poznań 2, ul. Głogowska 17, okienko 
filatelistyczne, w dni robocze w godzinach 9:00-16:00, e-mail: up-
poznan-260323-filatelistyka@poczta-polska.pl, tel. 885-951-557. 
Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Poznaniu 
(telefon: 61 869 70 62, e-mail: anna.plewa-sroda@poczta-polska.pl). 

Anna Plewa-Śróda 

Informacje różne 

Madonny Ziemi Gliwickiej - Matka Boża Niepokalanie Poczęta 

Koło Zainteresowań PZF "Gliwicki Klub Kolekcjonerów" wyemitowało 
kolejną kartkę pocztową z serii "Madonny Ziemi Gliwickiej". Prezentuje 
ona wizerunek Matki Bożej Niepokalanie Poczętej z kościoła pw. św. 
Katarzyny Aleksandryjskiej w Sierakowicach k/Gliwic. 

 

 

Dwukondygnacyjny ołtarz główny 
pochodzący z 1678 r. w centralnym miejscu 
zdobi obraz św. Katarzyny Aleksandryjskiej, 
rzeźby m. in. św. Jadwigi Śląskiej i aniołów. 
Wizerunek matki Bożej Niepokalanie 
Poczętej znajduje się w górnej części ołtarza 
głównego. 
Oprócz kartki pocztowej zostanie wydany 
również znaczek personalizowany z 
wizerunkiem Matki Bożej. Znaczek będzie 
kasowany datownikiem dziennym UP 
Wielowieś. 

Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu: 533 804 646 lub e-
mail: stabul@interia.pl 

Władysław Gębczyk 

50-lecie lądowania człowieka na Księżycu 

Miejska Biblioteka Publiczna w Tychach i Polski Związek Filatelistów 
Oddział Katowice zapraszają na otwarcie Pokazu Filatelistycznego z 
okazji 50-lecia lądowania pierwszego człowieka na Księżycu. 
Otwarcie odbędzie się w Miejskiej Bibliotece Publicznej ("Mediatece") w 
Tychach, al. Piłsudskiego 16 w dniu 30 września 2019 roku o godzinie 
11:00. 
Organizatorem Pokazu jest Koło PZF nr 131 w Tychach, a część swoich 
zbiorów o tematyce Kosmos zaprezentuje tyszanin, Kol. Maciej 
Krzyżaniak. Z tej okazji zostały także wydane: beznominałowa kartka 
pocztowa, neoznaczek oraz datownik okolicznościowy. 

Józef Kuczborski 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  

https://www.facebook.com/pages/Katalog-Znaków-Pocztowych/505586166149565

