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Znaczki
75. rocznica wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu
koncentracyjnego i zagłady Auschwitz
27 stycznia 2020 roku do obiegu wchodzi znaczek pocztowy o wartości
3,30 zł, na którym przedstawiono otwartą bramę.

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

Roch Stefaniak
1
3,30 zł
wielomilionowy, powtarzalny
rotograwiura
31,25 x 25,5 mm
fluorescencyjny
100 znaczków (10x10)
27 stycznia 2020 roku
źródło: Poczta Polska

Chińskie znaki zodiaku
27 stycznia 2020 roku do obiegu wchodzi znaczek pocztowy o wartości
3,30 zł, na którym przedstawiono szczura (鼠).

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

Andrzej Gosik
1
3,30 zł
168.000 sztuk
offset
koło o średnicy 40 mm
fluorescencyjny
8 znaczków
27 stycznia 2020 roku

źródło: Poczta Polska
Zmiana planu emisji znaczków na 2020 rok
Minister Infrastruktury Decyzją nr 1 z dnia 23 stycznia 2019 r. (Dz. Urz.
Min. Inf. poz. 2) zmienił roczny plan emisji znaczków pocztowych na 2020
rok.
W emisji 250. rocznica urodzin Ludwiga van Beethovena zmienia się
liczbę znaczków z 3 z przywieszką na 1 bez przywieszki.
W emisji Droga do wolności zmienia się liczbę znaczków z 6 na 9.
W emisji 12 Gwiazd w Koronie Królowej Pokoju zmienia się liczbę
znaczków z 2 na 1 (październik).

Biuletyn Filatelistyczny
Skreślone zostają emisje:
•
Szlak Orlich Gniazd
•
Schroniska turystyczne w Polsce
•
Zabytkowe organy w Polsce
•
Polacy na Syberii
•
Komunikacja miejska w Polsce
•
Polskie wzornictwo przemysłowe
Wprowadzone zostają nowe emisje:
•
160 lat polskiego znaczka pocztowego, 1 znaczek, styczeń
•
100. rocznica odnowienia relacji dyplomatycznych Polski i
Azerbejdżanu, 1 znaczek, luty
•
80. rocznica Zbrodni Katyńskiej, 1 znaczek, kwiecień
•
Pamiętamy 2010 - 2020, 1 znaczek, kwiecień
•
Beatyfikacja kardynała Stefana Wyszyńskiego, 1 znaczek,
czerwiec
•
100-lecie dziennika "Rzeczpospolita", 1 znaczek, czerwiec
•
175. rocznica urodzin Abaja Kunanbajewa, 1 znaczek, czerwiec
•
Świat oczami młodych, 3 znaczki, wrzesień
•
XVIII Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka
Chopina, 1 znaczek, październik
•
Marszałkowie Sejmu II RP, 6 znaczków, listopad
źródło: Dziennik Urzędowy Ministra Infrastruktury

Datowniki okolicznościowe
Wznowienie datowników stałych ze zmienną datą
•
•
•

od 2020.01.27. do 2020.12.31. Białystok 1: Uniwersytet Medyczny
w Białymstoku
od 2020.01.27. do 2020.12.31. Hajnówka
od 2020.01.27. do 2020.12.31. Hajnówka: Król Puszczy
Białowieskiej

Informacje różne
2020 Rokiem Świętego Jana Pawła II
Z okazji ustanowionego przez Sejm i Senat RP roku 2020 rokiem św.
Jana Pawła II oraz 100 rocznicy urodzin św. Jana Pawła II Gliwicki Klub
Kolekcjonerów wyemituje serię 9 kopert okolicznościowych.

Będą one przypominać istotne wydarzenia z życia Karola Wojtyły - św.
Jana Pawła II. Do każdej koperty wyemitowany będzie okolicznościowy
znaczek personalizowany. Znaczki będą kasowane datownikiem
dziennym UP Gliwice 1 z datami przedstawionym na załączonej kopercie
(koperta 1). Dodatkowo każda koperta będzie stemplowana
okolicznościowym stemplem dodatkowym.
Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu: 533 804 646 lub email: stabul@interia.pl
Władysław Gębczyk
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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

