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Znaczki 

Dinozaury 

25 listopada 2020 roku do obiegu wchodzą trzy 
znaczki o wartości 3,30zł każdy, na których 
przedstawiono wygląd oraz szkielety 
dinozaurów odnalezionych i żyjących na 
terenach Polski:  

• na pierwszym - dilofozaura, 

• na drugim - scelidozaura, 

• na trzecim - celofyza. 
Konsultantem merytorycznym emisji był dr Gerard Gierliński z Polskiego 
Instytutu Geologicznego, badacz i odkrywca tropów dinozaurów w 
Polsce, autor książek i publikacji w prestiżowych czasopismach 
paleontologicznych. Projekty były tworzone na podstawie opracowań i 
szkiców Pana Gierlińskiego. 

 

 

 

 

Podstawowe dane emisji: 

autor projektu: Andrzej Gosik 
liczba znaczków: 3 
wartość: 3 x 3,30 zł 
nakład: po 90.000 sztuk każdego 
technika druku: offset 
format znaczka: 76,5 x 31,25 mm 
papier: fluorescencyjny 
arkusze sprzedażne: 6 znaczków (2x3, po 2 szt. każdego) 
data obiegu: 25 listopada 2020 roku 

źródło: Poczta Polska 

Kolejne emisje 

• 30 listopada 2020 r. do obiegu wchodzą 4 znaczki o nominale 3,30zł 
każdy, emisji „Polskie ptaki”. Forma wydawnicza: blok 4-
znaczkowy, zawierający po 1 znaczku każdego rodzaju i 4 
przywieszki. 

• 30 listopada 2020 r. do obiegu wchodzi znaczek o wartości 95gr, 
emisji obiegowej „Miasta polskie – Bydgoszcz”. Forma 
wydawnicza: arkusz 100-znaczkowy (10x10). 

• 4 grudnia 2020 r. do obiegu wchodzi znaczek o wartości 4,10zł, 
emisji obiegowej „Fundacja Pocztowy Dar”. Forma wydawnicza: 
arkusz 100-znaczkowy (10x10). 

Szczegóły w następnym numerze. 

Całostki 

30 listopada do obiegu wchodzi kartka pocztowa z nadrukowanym 
znakiem opłaty z oznaczeniem „A”, emisji „Stanisław Tadeusz 
Srzednicki h. Pomian – twórca sądownictwa w Odrodzonej Polsce”. 
Szczegóły w następnym numerze. 

Informacje różne 

100 lat Diecezji Łódzkiej 

Ogólnopolski Klub Zbieraczy Frankatur Mechanicznych "Frankotyp" im. 
Tadeusza Hampla z okazji 100lecia Diecezji Łódzkiej będzie stosował 
nakładkę okolicznościową na maszynę frankująca. 

 
Nakładka przedstawia herb biskupstwa łódzkiego, przemianowanego na 
diecezję. Przewidziane są koperty okolicznościowe ze zdjęciem 
przedstawiającym Katedrę Łódzką, pomnik Jana Pawła II stojący przy 
katedrze i przejeżdżający tramwaj 805NA Konstal. Odbitki listem 
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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 C6 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 07.12.2020 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 07.12.2020 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 
 
 
 





 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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/

