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Datowniki okolicznościowe 

Datowniki jednodniowe 

• 2020.08.15. Kielce 1: 100. rocznica zwycięskiej Bitwy Warszawskiej. 1920 Za Wolność, 
projekt: Adam Kowalewski 

• 2020.08.16. Poznań 2: 205. rocznica urodzin św. Jana Bosko, projekt: Waldemar 
Kawiński 

• 2020.08.31. Zagórz: 60. rocznica ostatniego pobytu Ks. Bp. Karola Wojtyły w Zagórzu, 
projekt: Andrzej Błaszczyk 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.kzp.pl 
 
 
 

Katalog Znaków Pocztowych 
 
 

Najpełniejsze i najszybsze 
informacje filatelistyczne 

od 2001 roku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Biuletyn Filatelistyczny 

3 

Poczty specjalne 

Regulamin "Kolejowej Poczty Specjalnej - Wspólna sprawa 1944!", 
organizowanej w dniu 01 sierpnia 2020 roku z okazji upamiętnienia 
76. Rocznicy Powstania Warszawskiego 

1. "Kolejowa Poczta Specjalna - Wspólna sprawa 1944!" jest 
organizowana przez Pocztę Polską S.A. we współpracy ze 
współorganizatorami, na ich wniosek. W ramach organizacji 
"Kolejowej Poczty Specjalnej - Wspólna sprawa 1944!": 

a. Poczta Polska S.A. przyjmuje do nadania w wyznaczonej 
placówce pocztowej przesyłki pocztowe, stempluje 
datownikiem okolicznościowym przygotowanym w celu 
upamiętnienia danej poczty specjalnej oraz zabezpiecza 
pakiet z przesyłkami pocztowymi w celu zachowania 
tajemnicy pocztowej; 

b. Upoważniona osoba odbiera z wyznaczonej placówki 
pocztowej zabezpieczony pakiet przesyłek pocztowych i 
korzystając ze specjalnego środka lokomocji 
przemieszcza go do docelowej placówki pocztowej 
Poczty Polskiej S.A. 

c. Poczta Polska S.A. po przetransportowaniu przesyłek, 
pakiet z przesyłkami pocztowymi rozpieczętowuje go, 
stempluje przesyłki pocztowe datownikiem dziennym 
oraz stemplem informacyjnym przygotowanym w celu 
upamiętnienia danej poczty specjalnej i doręcza je 
adresatom zgodnie z przepisami powszechnie 
obowiązującymi. 

(dalej - "Poczta Specjalna"). 
2. Współorganizatorami Poczty Specjalnej pt. "Kolejowa Poczta 

Specjalna - Wspólna sprawa 1944!" są: 
a. Fundacja Kochania Poznania., 
b. Fundacja Rysy, 
c. Fundacja Instytut Poznański, 
d. Poczta Polska S.A.: 

i. Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w 
Poznaniu, 

ii. Region Sieci Poznań. 
3. "Kolejowa Poczta Specjalna - Wspólna sprawa 1944!" zostanie 

zorganizowana dnia 01 sierpnia 2020 r. Przemieszczanie przesyłek 
nastąpi na trasie Urząd Pocztowy Poznań 2 - Dworzec Kolejowy w 
Poznaniu - Dworzec kolejowy w Warszawie - Urząd Pocztowy 
Warszawa 1. 

4. Do przemieszczenia "Kolejową Pocztą Specjalną - Wspólna sprawa 
1944!" 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. 

5. Wydane z tej okazji kartki okolicznościowe można nabyć w Urzędzie 
Pocztowym: 
- UP Poznań 2 pod adresem: ul. Głogowska 17, 60-700 Poznań 2, 
e-mail: up-poznan-260323-filatelistyka@poczta-polska.pl. 
Zapłaty za zamówione kartki należy dokonać w formie gotówkowej 
lub bezgotówkowej na rachunek Bankowy Banku Pocztowego dla 
UP Poznań 2 nr 10132025500290064500007323. 

6. Przesyłki pocztowe przeznaczone do przemieszczenia "Kolejową 
Pocztą Specjalną - Wspólna sprawa 1944!" po ich przygotowaniu, 
w tym prawidłowym zaadresowaniu i opłaceniu zgodnie z 
obowiązującymi cennikami muszą być doręczone w zamkniętej 
kopercie w terminie do dnia 31 lipca 2020 r. do godziny 
12:00 do Urzędu Pocztowego Poznań 2, z dopiskiem na 
kopercie: "Kolejowa Poczta Specjalna - Wspólna sprawa 1944!". 
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. 

7. Przesyłki dopuszczone do przemieszczenia "Kolejową Pocztą 
Specjalną - Wspólna sprawa 1944!", w Urzędzie Pocztowym 
Poznań 2, zostaną opatrzone datownikiem okolicznościowym z 
hasłem: "POZNAŃ - WARSZAWA - WSPÓLNA SPRAWA 1944" i 
przekazane upoważnionej osobie celem przewozu pociągiem na 
trasie Poznań - Warszawa i dalej przekazania do Urzędu 
Pocztowego Warszawa 1, który tego dnia ostempluje przesyłki 
datownikiem dziennym oraz umieści na nich stempel informacyjny 
o treści: "Przewieziono pociągiem w ramach projektu Wspólna 
sprawa 1944 w dniu 01.08.2020 r.". Następnie przesyłki zostaną 
przesłane i doręczone adresatom zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

8. Poczta Polska ponosi odpowiedzialność wobec nadawców 
przesyłek doręczonych Pocztą Specjalną na zasadach 
przewidzianych ustawą Prawo pocztowe za niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie usługi pocztowej z tytułu niedoręczenia 
przesyłki nierejestrowanej. Współorganizator ponosi 
odpowiedzialność wobec Poczty Polskiej za należyte 
przemieszczenie pakietu z przesyłkami doręczanymi w ramach 
Kolejowej Poczty Specjalnej Wspólna sprawa 1944! z wyznaczonej 
placówki pocztowej do docelowej placówki pocztowej. 

9. Poczta Polska nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek 
szkód, z wyłączeniem szkody wyrządzonej w sposób umyślny, 
wobec współorganizatora lub jakichkolwiek osób za pomocą 
których współorganizator wykonywał przemieszczenie pakietu 
przesyłek pocztowych. 

10. Za prawidłową realizację "Kolejowej Poczty Specjalnej - Wspólna 
sprawa 1944!" odpowiada Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki 
w Poznaniu. 

11. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Biuro Filatelistyki w 
dniu 22 lipca 2020 roku. 

źródło: Poczta Polska 

Kartki okolicznościowe 

Nowe kartki okolicznościowe - Rzeszów 

• 60. rocznica ostatniego pobytu ks. bp. Karola Wojtyły w 
Zagórzu, numer: 4/Rzeszów, nakład: 800 sztuk, termin 
wprowadzenia do obrotu: 31 sierpnia 2020 roku 

Kartka nr 4 dostępna w UP Zagórz, Przemyśl 1, Kraków 1. Do kartki 
stosowany będzie okolicznościowy datownik w UP Zagórz. 
Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Rzeszowie 
(telefon: 12 254 88 43, e-mail: bartlomiej.kierzkowski@poczta-polska.pl). 

Nowe kartki okolicznościowe – Warszawa 

• Czas Chwały Bitwa Warszawska 1920 r., numer: 29/Warszawa 
(kartka dwustronna), nakład: 200 sztuk, termin wprowadzenia do 
obrotu: 6 sierpnia 2020 roku 

• Dowódcy Bitwy Warszawskiej, numer: 30/Warszawa (kartka 
dwustronna), nakład: 950 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 15 
sierpnia 2020 roku 

• Dowódcy Bitwy Warszawskiej, numer: 31/Warszawa (kartka 
dwustronna), nakład: 950 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 15 
sierpnia 2020 roku 

• Dowódcy Bitwy Warszawskiej, numer: 32/Warszawa (kartka 
dwustronna), nakład: 950 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 15 
sierpnia 2020 roku 

• Dowódcy Bitwy Warszawskiej, numer: 33/Warszawa (kartka 
dwustronna), nakład: 950 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 15 
sierpnia 2020 roku 

• Dowódcy Bitwy Warszawskiej, numer: 34/Warszawa (kartka 
dwustronna), nakład: 950 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 15 
sierpnia 2020 roku 

• Dowódcy Bitwy Warszawskiej, numer: 35/Warszawa (kartka 
dwustronna), nakład: 950 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 15 
sierpnia 2020 roku 

• Dowódcy Bitwy Warszawskiej, numer: 36/Warszawa (kartka 
dwustronna), nakład: 950 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 15 
sierpnia 2020 roku 

Kartki nr 30 - 36 dostępne w UP Warszawa 1. Autorem koloryzacji jest 
Mirosław Szponar. 
Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Warszawie 
(telefon: 502 019 261, e-mail: tadeusz.dlubisz@poczta-polska.pl). 

źródło: Poczta Polska 

Informacje różne 

Ksiądz Kardynał Zenon Grocholewski 

Z głębokim smutkiem zawiadamiam, że w 
dniu 17 lipca 2020 roku zmarł w Rzymie 
Ksiądz Kardynał Zenon Grocholewski, 
Członek Honorowy i Protektor 
Ogólnopolskiego Klubu "Święty Gabriel", 
wyróżniony Złotą Odznaką Za Zasługi dla 
Polskiej Filatelistyki. 
Śp. Ksiądz Kardynał należał do 
najbliższych współpracowników papieży 
Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka. 
Piastował wysokie urzędy w Stolicy 
Apostolskiej - był Prefektem Najwyższego 
Trybunału Sygnatury Apostolskiej oraz 
Prefektem Kongregacji Edukacji 

Katolickiej. Był wielkim Przyjacielem polskich filatelistów. 
Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie. 

W imieniu Ogólnopolskiego Klubu "Święty Gabriel" Bogdan Michalak 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 

https://www.facebook.com/Katalog-Znak%C3%B3w-Pocztowych-505586166149565/

