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Lp. Temat 
Liczba 

prezentacji 

Kolejność 
wprowadzania do 

obiegu 

1.
100-lecie Muzeum Poczty i Telekomunikacji we 
Wrocławiu 

2)1 styczeń 

2. Chińskie znaki zodiaku 1 luty 

3. Europa 1 kwiecień 

4. Owady pożyteczne 6 kwiecień 

5. Powstania Śląskie 1 maj 

6. Patroni Polski 1 maj 

7. Kornel Morawiecki 1 maj 

8. Zabytkowe organy w Polsce 1)1 czerwiec 

9. Polskie odmiany powojników - Clematis 1)4 czerwiec 

10. Zlot Wielkich Żaglowców Szczecin 2021 2)1 lipiec 

11. Polskie transatlantyki 3 lipiec 

12. 150. rocznica urodzin Henryka Arctowskiego 1 lipiec 

13. 400. rocznica bitwy pod Chocimiem 1)1 wrzesień 

14. 200. rocznica urodzin Cypriana Kamila Norwida 1 wrzesień 

15. 100. rocznica urodzin Stanisława Lema 1 wrzesień 

16. 100. rocznica urodzin Czesława Słani 1 październik 

17.
16. Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. Henryka 
Wieniawskiego 

1 październik 

18. Armia Andresa - Szlak Nadziei 1 listopad 

19. Szopki krakowskie 3 wrzesień 

20. Emisja obiegowa 12
w miarę potrzeb 
eksploatacyjnych 

Minister Infrastruktury Decyzją nr 5 z dnia 17 marca 2020 r. (Dz. Urz. Min. Inf. poz. 13) określił roczny plan 
emisji znaczków pocztowych na 2021 rok.

źródło: Dziennik Urzędowy Ministra Infrastruktury

2) - znaczek z przywieszką
Razem: 20 tematów, 43 znaczki pocztowe, w tym: 35 znaczków samodzielnych, 6 znaczków w bloku i 2 
znaczki z przywieszką.

1) - znaczek w bloku

Plan emisji znaczków na 2021 rok
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Znaczki 

Polacy ratujący Żydów 

24 marca 2020 r. do obiegu wejdzie znaczek pocztowy o wartości 3,30 zł 
emisji „Polacy ratujący Żydów”, wydany w arkuszach po 50 sztuk. 
Szczegóły w następnym numerze. 

Datowniki okolicznościowe 

Datowniki jednodniowe 

• 2020.04.19. Zamość 1: XXV lat Zamojskiej Rodziny Katyńskiej. 
Zamojska Rodzina Katyńska 1940, projekt: Zbigniew Dziurkowski 

 

Datowniki stałe ozdobne ze zmienną datą 

• od 2020.04.27. do 2020.12.31. Kalisz 1: 40 lat Okręgu Kaliskiego 
Polskiego Związku Filatelistów 1980-2020, projekt: Tomasz 
Lewandowski 

 

Erki okolicznościowe 

• od 2020.04.02. Ostrzeszów 1 (63-500): Rok 2020 rokiem św. Jana 
Pawła II w Polsce, nakład: 100 sztuk, projekt: Henryk Dembski 

 

Kartki okolicznościowe 

Nowe kartki okolicznościowe - Bydgoszcz 

• 160 lat polskiego znaczka pocztowego, numer: 1/Bydgoszcz, 
nakład: 200 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 6 kwietnia 2020 
roku 

Kartka nr 1 dostępna w UP Bydgoszcz 1. 
Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w 
Bydgoszczy (telefon: 52 339 57 11, e-mail: waldemar.kawinski@poczta-
polska.pl). 

Nowe kartki okolicznościowe - Warszawa 

• Kapelani Kościoła Katolickiego, ofiary zbrodni katyńskiej 1940 
r., numer: 1/Warszawa, nakład: 2250 sztuk, termin wprowadzenia 
do obrotu: 24 marca 2020 roku 

• 30-lecie Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, numer: 
2/Warszawa, nakład: 600 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 23 
marca 2020 roku 

• 100. rocznica harcerstwa w Instytucie Głuchoniemych, numer: 
10/Warszawa, nakład: 600 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 
20 kwietnia 2020 roku 

• 25 lat Dowództwa Garnizonu Warszawa, numer: 14/Warszawa, 
nakład: 1100 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 20 kwietnia 
2020 roku 

Kartki nr 1, 2, 10 i 14 dostępne w UP Warszawa 1, kartka nr 1 również 
Warszawa 4. 
Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Warszawie 
(telefon: 502 019 261, e-mail: tadeusz.dlubisz@poczta-polska.pl). 

źródło: Poczta Polska 

Wydawnictwa 

Przegląd Filatelistyczny nr 3/2020 

Spis treści numeru marcowego: 
Dla początkujących 

• Tadeusz Kurlus: Gwiezdne wojny trwają 
Filatelistyka tematyczna 

• Ryszard Prange: Okiem tematyka (32) Prognoza pogody 
Dla dociekliwych 

• Jerzy Walocha: Wydanie przedrukowe ze stycznia 1921 - Fi. 120 - 
uzupełnienie 

Świat całostek 

• Marian Kazieczko, Adam Mann: Błędy i makulatura na polskich 
kopertach pocztowych (3) Koperta pocztowa Ck 41 

• Tadeusz Jarawka, Piotr Pelczar: : Numerowe oznaczenia na 
korespondencji z Generalnego Gubernatorstwa do Szwecji nie 
dotyczą akcji pomocowej 

• Piotr Pelczar, Leszek Rosół: Nadruki ŁOWICZ z 1918 i 1944 roku. 
Prywatny nadruk z Łowicza na kartce pocztowej z Generalnego 
Gubernatorstwa 

• Piotr Pelczar, Zygmunt Żurek: Kolejna rzadka próba koncepcyjna 
dla projektowania pierwszej serii kartek ilustrowanych Cp 50 

• Krzysztof Lachowicz: Druki pocztowe nr 21, 24, 52, 243 

• Krzysztof Lachowicz: Frankatury mechaniczne - usterki - 
ciekawostki 

Numizmatyka 

• Tadeusz Kurlus: Moneta - wiadomości numizmatyczne 
Rozmaitości 

• Kalejdoskop 
Historia w znaczki wpisana 

• Tadeusz Jarawka: Ciekawa koperta listu wysłanego z getta 
krakowskiego do Nowego Jorku 

Hyde Park 

• Zdzisław Romanowicz: Co słychać za miedzą? 

• Marek Zbierski: Bilans roku 

• Jerzy Walocha: Rarytas? Nie - zdecydowanie filatelistyczna macha. 
I trochę o "kreowaniu cen" 

 

Informacje różne 

Ograniczenia w działalności Poczty Polskiej w związku z epidemią 

Od poniedziałku 16 marca 2020 r. Poczta Polska wprowadziła częściowe 
ograniczenia swojej działalności. 
Wstrzymane zostało przyjmowanie przesyłek zagranicznych – Poczta nie 
była w stanie ich wyekspediować z uwagi na zawieszenie 
międzynarodowego ruchu lotniczego. Początkowo wstrzymanie 
dotyczyło wszystkich przesyłek do wszystkich krajów, po kilku dniach 
wznowiono wysyłanie niektórych rodzajów przesyłek do części krajów. 
Placówki pocztowe skróciły godziny pracy - w tygodniu będą one 
pracowały tylko 6 godzin, placówki czynne w soboty będą otwarte tylko 3 
godziny, a placówki całodobowe będą działały od 8:00 do 20:00. 
Zamknięte będą punkty w galeriach handlowych. Wewnątrz placówki 
przy okienku będzie mógł przebywać tylko jeden klient, pozostałe osoby 
będą proszone o oczekiwanie przed wejściem do budynku poczty. 
Aktualne godziny pracy poszczególnych punktów można sprawdzić na 
stronie Poczty Polskiej. 
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Nie zmienią się zasady wypłaty rent i emerytur. Dla osób, które pobierają 
takie świadczenia, a są objęte kwarantanną, zostaną uruchomione 
specjalne procedury. 
Wdrożone zostały też uproszczone procedury odbierania przesyłek – nie 
jest wymagane pokwitowanie poprzez złożenie podpisu, zamiast tego 
wystarczy okazanie dowodu tożsamości, z którego pracownik poczty 
spisze cztery ostatnie cyfry numeru. Niestety dokumenty zwrotne 
(zwrotne poświadczenie odbioru) nadal wymagają podpisania. 

Marek Jedziniak, źródło: informacje prasowe Poczty Polskiej 

Z frankaturą na święta 

Ogólnopolski Klub Zbieraczy Frankatur Mechanicznych "Frankotyp" im. 
Tadeusza Hampla z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych będzie 
stosował nakładkę na maszynę frankująca, przedstawiającą Jezusa, 
wraz z Urbi Et Orbi Papieża Jana Pawła II wygłoszonym w Wielkanoc 
1980r. 

 
Przewidziana jest również z tej okazji koperta okolicznościowa na której 
przedstawiono rycinę autorstwa Marcina Lutra wydaną w jego dziele 
"Interpretacja listów i Ewangelii, od Wielkanocy do Adwentu" w 1544r., 
przedstawiającą kobiety i anioła przy pustym grobie ukrzyżowanego 
Jezusa. Każdy kto chce by jego korespondencja z życzeniami została 
ostemplowana i wysłana do jego bliskich może nadesłać zaadresowane 
koperty formatu C6 z kartami z kartkami z życzeniami w środku, lub same 
kartki z życzeniami zaadresowane które będą włożone w koperty 
ozdobne, oraz wpłacić na konto należność 4,00 zł za każde ofrankowanie 
okolicznościową nakładką listem zwykłym na białej zwykłej kopercie, 6 zł 
za ofrankowanie na kopercie okolicznościowej i 7,20 zł za ofrankowanie 
listem poleconym. Jest możliwość odesłania frankatur w liście zwrotnym, 
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 25.03.2020 r. Frankatura mechaniczna jest to 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 25.03.2020 r. Zamówienie można składać 
listownie, lub na mail blaszczyk26@interia.pl w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 25.03.2020. Ze względu na brak możliwości śledzenia 
wpłat na koncie bankowym Zarządu Okręgu Łódzkiego na bieżąco, poza 
wpłatą na konto koniecznie należy złożyć zamówienie listownie lub 
mailem. Wszystkie zamówienia i nadesłane przesyłki po tym terminie 
będą mogły być zrealizowane ale tylko pod warunkiem opłacenia 
kosztów przesyłki zwrotnej. 

Krzysztof Błaszczyk 
 
 
 
 

Frankatura XV rocznica śmierci Jana Pawła II 

Ogólnopolski Klub Zbieraczy Frankatur Mechanicznych "Frankotyp" im. 
Tadeusza Hampla z okazji XV Rocznicy śmierci Papieża Jana Pawła II 
będzie stosował nakładkę okolicznościową na maszynę frankująca. 
Nakładka przedstawia fragment pastorału Św. Jana Pawła II z 
ukrzyżowanym Chrystusem. 

 
Przewidziane są koperty okolicznościowe przedstawiające rysunek 
grobowca Papieża. Odbitki listem zwykłym wykonywane będą na 
kopertach zwykłych białych lub okolicznościowych. Każdy kto chce 
otrzymać frankaturę może zamówić ją na zwykłej białej kopercie w cenie 
4,00 zł/szt, lub na kopercie okolicznościowej w cenie 6 zł/szt. Odbitki 
frankatury listem poleconym będą wykonywane tylko na białych 
kopertach w cenie 7,20 zł/szt. (brak miejsca na kopercie 
okolicznościowej na e-R-kę). Można również nadesłać zaadresowane 
koperty formatu C5 do ofrankowania okolicznościową nakładką. Jest 
możliwość odesłania frankatur w liście zwrotnym, 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 
25.03.2020 r., 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 25.03.2020 r. Ze względu na brak możliwości 
śledzenia wpłat na koncie bankowym Zarządu Okręgu Łódzkiego na 
bieżąco, poza wpłatą na konto koniecznie należy złożyć zamówienie 
listownie lub mailem na adres blaszczyk26@interia.pl. Wszystkie 
zamówienia i nadesłane przesyłki po tym terminie będą mogły być 
zrealizowane ale tylko pod warunkiem opłacenia kosztów przesyłki 
zwrotnej. 

Krzysztof Błaszczyk 



Informacje o nowych znaczkach, datownikach, erkach i pocztach specjalnych udostępnia Poczta 

Polska. Wykorzystanie jakichkolwiek materiałów z biuletynu możliwe jedynie za zgodą redakcji.

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.
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