
 

    

 

 

 
Nr 6 (851) ● 5 lutego 2021 r. ● ISSN 1896-561X 

 

  

R 

Zmiany w sposobie 
opłacania listów poleconych 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Biuletyn Filatelistyczny 

3 

Datowniki okolicznościowe 

Datowniki jednodniowe 

• 2021.03.01. Rejowiec Lubelski: 16 lat Poczty w Rejowcu. 286, 
projekt: Dariusz Janowski 

• 2021.03.04. Bydgoszcz 1: Noś maseczkę - Trzymaj dystans - Myj 
ręce - Zaszczep się. Stop COVID-19, projekt: Joanna Rupnicka i 
Waldemar Kawiński 

• 2021.03.04. Wrocław 68: Noś maseczkę - Myj ręce - Trzymaj 
dystans - Szczep się . Covid-19, projekt: Adam Szuler 

• 2021.04.01. Wrocław 1: Zatrzymaj Covid-19. Zaszczep się, projekt: 
Joanna Rupnicka 

 

Datowniki stałe ozdobne ze zmienną datą 

• od 2021.02.17. do 2021.04.30. Ruda Śląska 1: Wesołego Alleluja!, 
projekt: Krzysztof Pawliszak 

 

Kartki okolicznościowe 

Nowe kartki okolicznościowe - Bydgoszcz 

• Stop COVID-19, numer: 2/Bydgoszcz, nakład: 200 sztuk, termin 
wprowadzenia do obrotu: 22 lutego 2021 roku 

Kartka nr 2 dostępna w UP Bydgoszcz 1. Emisji kartki towarzyszy 
datownik okolicznościowy stosowany w UP Bydgoszcz 1. Dodatkowo 
wydane zostaną spersonalizowane znaki 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 - Rzeszów 

• Skoki spadochronowe z wojskowych samolotów RWD-8 w 
przedwojennej Polsce, numer: 2/Rzeszów, nakład: 200 sztuk, 
termin wprowadzenia do obrotu: 15 lutego 2021 roku 

Kartka nr 2 dostępna w UP Przemyśl 1. 
Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Rzeszowie 
(telefon: 12 254 88 43, e-mail: bartlomiej.kierzkowski@poczta-polska.pl). 

Nowe kartki okolicznościowe - Wrocław 

• Stop COVID-19, numer: 2/Wrocław, nakład: 200 sztuk, termin 
wprowadzenia do obrotu: 22 lutego 2021 roku 

• Zatrzymaj COVID-19 Zaszczep się, numer: 3/Wrocław, nakład: 
200 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 22 lutego 2021 roku 

Kartki nr 2 i 3 dostępne w UP Wrocław 1 (71 3471981 up-wroclaw-
275120@poczta-polska.pl) i w UP Wrocław 68 (71 3471916 up-wroclaw-
275775-filatelistyka@poczta-polska.pl). 
Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki we Wrocławiu 
(telefon: 502 502 726, e-mail: joanna.rupnicka@poczta-polska.pl). 

źródło: Poczta Polska 
 
 

Wydawnictwa 

Święty Gabriel nr 145 

Spis treści numeru marzec 2021: 

• Dzień Patrona Poczty i Filatelistów Św. Gabriela Archanioła 

• Słupy i kolumny morowe 

• 100. rocznica urodzin św. Papieża Jana Pawła II 

• Św. Jan Paweł II - Ciekawostki (5) 

• Krwawiący krzyż św. Tomasza 

• Ksiądz Biskup Władysław Bandurski 

• Ordynariat Polowy Wojska Polskiego 

• Watykan 

• Nowości polskie 

• Ofiarowanie w świątyni 

• Boże Narodzenie w Austrii 

• Nowości zagraniczne 

• Grupa Kaliska Klubu "Święty Gabriel" 

• Ex libris 

 
Bogdan Michalak 

Informacje różne 

Ziemia Gliwicka św. Janowi Pawłowi II 

Koło Zainteresowań PZF "Gliwicki Klub 
Kolekcjonerów" wyemitował kartkę 
okolicznościową oraz MójZnaczek z serii 
"Ziemia Gliwicka św. Janowi Pawłowi II", 
która przedstawia relikwiarz z relikwiami krwi 
św. Jana Pawła II z kościoła pw. św. Jacka w 
Gliwicach-Sośnicy. 
Wprowadzenia relikwii św. Jana Pawła II do 
kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny w Gliwicach-Łabędach w dniu 
21 października 2012 roku dokonał bp Jan 
Wieczorek. Znaczek będzie kasowany 
datownikiem dziennym UP Gliwice 1.  

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

Stop COVID-19 

Koronawirus – to słowo jest odmienienie w ciągu ostatnich kilkunastu 
miesięcy przez wszystkie możliwe przypadki. 
O wirusie SARS-CoV-2 (ang. Severe Acute Respiratory Syndrome 
Coronavirus 2 - Koronawirus ciężkiego ostrego zespołu oddechowego 2) 
świat po raz pierwszy usłyszał w listopadzie 2019 roku, kiedy to w 
mieście Wuhan w środkowych Chinach zarażony został 55-letni 
mężczyzna, mieszkaniec stolicy prowincji Hubei. Wirus ten przenosi się 
głównie drogą kropelkową (np. poprzez kaszel) i u niektórych (głownie 
osób starszych i tych, którzy posiadają choroby współistniejące) 
wywołuje chorobę układu oddechowego – COVID-19 (ang. Coronavirus 
Disease 2019 - choroba koronawirusowa 2019) prowadzącą do 
ciężkiego zapalenia płuc, które skutkuje u części zarażonych śmiercią. Z 
Chin choroba rozprzestrzeniła się (przenosili ją podróżni) na inne kraje. 
Najpierw trafiła do Korei Południowej, Włoch i Iranu. Od 13 marca 2020 
roku według WHO (ang. World Health Organization - Światowa 
Organizacja Zdrowia) epicentrum choroby stała się Europa. Dwa dni 
wcześniej organizacja ta określiła ją mianem pandemii. Pierwszy 
przypadek w Polsce odnotowano 4 marca 2020 roku u pacjenta w 
szpitalu w Zielonej Górze. Był nim 66-letni mężczyzna, który przyjechał 
chwilę wcześniej autokarem z Niemiec. 
Na całym świecie zarządy pocztowe wydają znaczki, całostki, datowniki 
i frankatury mechaniczne których treścią są podziękowania dla służb 
walczących z pandemią bądź też zasady do których należy się stosować 
aby uniknąć zakażenia. 

 
W Polsce do tej pory nie wydano żadnych wydawnictw pocztowo-
filatelistycznych związanych z COVID-19. Stąd Koło PZF Nr 4 w Oleśnicy 
we współpracy z regionalnym koordynatorem ds. filatelistyki Poczty 
Polskiej S.A. we Wrocławiu - Joanną Rupnicką przygotowało 2 datowniki 
okolicznościowe, 2 kartki okolicznościowe i 3 wzory MojegoZNACZKA. 
Wszystkie poniżej pokazane wydawnictwa (czyste i ostemplowane) 
można zamówić pod adresem email: kolo.pzf.olesnica@wp.pl 

Adam Szuler, prezes Koła PZF Nr 4 w Oleśnicy 

Zmiany w opłacaniu listów poleconych 

Już w maju ub. roku Poczta Polska poinformowała o planowanych od 1 
lutego 2021 r. zmianach w nadawaniu listów poleconych krajowych i 
zagranicznych, polegających na rezygnacji z możliwości opłacania takich 
przesyłek znaczkami pocztowymi. Ostatecznie zmiany te wchodzą w 
życie od 1 maja tego roku. 
Pod koniec ubiegłego roku w obiegu pojawiły się nowe nalepki polecenia. 
Różnią się one od dotychczasowych przede wszystkim liczbą kuponów, 
które można naklejać na dokumentach pocztowych. Wprowadzenie 
elektronicznego potwierdzania odbioru listów rejestrowanych pozwoliło 
na rezygnację z jednego z nich, w związku z czym ich liczba została 
zmniejszona z trzech do dwóch. Pociągnęło to za sobą zmniejszenie 
wymiarów nalepek - mają podobną szerokość (ok. 70mm), natomiast ich 
wysokość zmniejszyła się z 51 do 43 mm. Nowe nalepki nie są już 
wielobarwne - na dotychczas stosowanych "erkach" litera "R" miała 
barwę czerwoną, a kupony z kodami paskowymi i numerami przesyłki 
były z prawej strony oznaczone kolejno kolorami żółtym, niebieskim i 
zielonym. Na nowych nalepkach litera "R" ma barwę ciemnoszarą, jest 
też mniejsza, ma wysokość 5 mm, podczas gdy na starych nalepkach 
była ona dwukrotnie wyższa. Nowy wzór nalepki polecenia jest wzorem 
ostatecznym i nie będzie zmieniany (tak więc nie jest przewidywane 
wprowadzenie nalepek wielobarwnych). 
Najistotniejszą zmianą jest znajdująca się w dolnej części nowej nalepki 
ramka z napisem "Poczta Polska / Opłata pobrana ___ zł ___ gr". To w 
tym polu od 1 maja pracownik Poczty wpisze wysokość pobranej w 
gotówce opłaty za list polecony zamiast naklejać i kasować znaczki 
pocztowe o odpowiednim nominale. 
 
 
 

Zmiana ta, z oczywistych względów jest krytykowana przez filatelistów. 
Słowa krytyki posypały się też ze strony przedstawicieli firm, które nabyły 
duże zapasy znaczków do wysyłania korespondencji listami poleconymi, 
z tego względu Poczta przedłużyła o 3 miesiące dotychczasowe zasady. 
Z drugiej strony pracownicy Poczty uważają naklejanie znaczków na 
listach rejestrowanych za uciążliwy obowiązek, stąd rezygnację ze 
znaczków w tym zakresie traktują jako ułatwienie. 
Zmiana sposobu potwierdzania opłaty za listy polecone została 
wprowadzona do Regulaminu świadczenia usług powszechnych 
Uchwałą Nr 128/2020 Zarządu Poczty Polskiej z 21 maja 2020 roku i 
dotyczy głównie klientów indywidualnych. Klienci firmowi, posiadający 
umowę z Pocztą Polską, będą nadal nadawali listy polecone na tych 
samych zasadach (przesyłki takie są oznaczane napisem "Taxe perçue" 
i numerem umowy), będą też mogli wykorzystać do wyczerpania 
posiadane zapasy nalepek polecenia starego wzoru (z trzema 
kuponami). Podobnie nie zmienią się zasady nadawania listów 
poleconych w przypadku klientów korzystających z maszyn do 
frankowania (frankatur mechanicznych). Tak samo nie zmienią się 
znaczki envelo na listy polecone, będzie je można nabywać i używać na 
dotychczasowych zasadach. 
Istotną konsekwencją zmiany jest brak możliwości uiszczenia opłaty za 
listy polecone w formie przedpłaconej przez klientów indywidualnych, 
którzy planując nadanie listu poleconego, mogli do tej pory wcześniej 
nabyć znaczki pocztowe. Od 1 maja takiej możliwości nie będzie, opłata 
będzie uiszczana każdorazowo przy nadawaniu listów. W szczególności 
Poczta nie będzie sprzedawała "erek" z naniesioną kwotą opłaty 
pocztowej. 
Co do samych znaczków pocztowych, to od 1 maja będzie je można 
wykorzystywać tylko na listy nierejestrowane (lub do celów 
kolekcjonerskich). Poczta nie będzie przyjmowała zwrotów znaczków o 
nominałach odpowiadających opłatom za listy polecone, ani nie będzie 
ich wymieniała na inne znaczki. Może to rodzić trudności w ich 
wykorzystaniu ze względu na stosunkowo wysokie nominały, będą one 
nadawały się do wykorzystania głównie na przesyłki zagraniczne lub na 
krajowe listy o największych gabarytach. Jak wyjaśnia Justyna Siwek, 
Rzeczniczka Prasowa Poczty Polskiej - Podstawą 
nieprzyjmowania [zwrotów] zakupionych przez klientów znaczków 
pocztowych jest kodeks cywilny. Po dokonaniu zakupu towaru 
pełnowartościowego i zgodnego z umową bez dobrowolnej zgody 
sprzedawcy nie można zwrócić towaru ani wymienić go na inny. Klient, 
kupując znaczek, zawiera z Pocztą Polską umowę sprzedaży, która w 
momencie wydania towaru handlowego tj. znaczka pocztowego została 
wykonana. Jeżeli towar jest zgodny z umową, nie podlega zwrotowi. 
Natomiast umowa o świadczenie usług pocztowych jest odrębną umową, 
która zawierana jest dopiero wówczas, gdy klient umieści znak opłaty np. 
w postaci znaczka pocztowego na przesyłce i wrzuci przesyłkę do 
nadawczej skrzynki albo nada w placówce pocztowej. Zatem do chwili, 
gdy Klient nie użyje znaczka do opłacenia usługi pocztowej traktujemy 
znaczek jako towar handlowy. 
Dość ciekawie wyglądają losy znaczków kategoryzowanych E/P na listy 
polecone, wprowadzonych do obiegu w 2013 roku, Poczta nie przewiduje 
bowiem ich wycofania z obiegu, mimo że nie będzie można ich już 
używać zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem. Znaczki te i tak od 1 
kwietnia 2019 r., tj. od momentu wprowadzenia gabarytów przesyłek 
listowych S, M i L, nie odpowiadają aktualnej taryfie. Od 1 maja 
bieżącego roku użycie tych znaczków będzie wymagało po 
pierwsze sprawdzenia jak stare kategorie wagowe i gabaryty "a" oraz "b" 
odpowiadają nowym klasom wielkości przesyłek (S, M i L), po drugie 
sprawdzenia w aktualnym cenniku jaką kwotę reprezentuje dany znaczek 
w zależności od aktualnej opłaty za list polecony. I tak np. znaczek nr 
4477 (na przesyłkę poleconą ekonomiczną gabarytu "a" o masie do 350 
g) należy po prostu traktować jako znaczek o wartości 5,90 zł, czyli 
wartości odpowiadającej opłacie za ekonomiczny list polecony formatu 
S. Można go wykorzystać np. jako część opłaty za nierejestrowany list 
krajowy formatu L czy za zagraniczny list priorytetowy (nierejestrowany). 
W praktyce znaczki te nie są już sprzedawane w placówkach pocztowych 
i wyjdą z użycia wraz z wyczerpaniem ich zapasów. 
A jaki jest aspekt filatelistyczny zmian, oprócz wyeliminowania znaczków 
z kopert na listy polecone? Na nowej nalepce jest nieco mniej wolnego 
miejsca pod literą "R", które było wykorzystywane do nadruków 
okolicznościowych, niemniej jednak Poczta nie planuje rezygnacji z 
oferowania usługi okolicznościowej "erki", trzeba się tylko liczyć z 
możliwością wykorzystania mniejszego pola na taki nadruk. Na listach 
poleconych bez znaczków nadal natomiast będzie można umieszczać 
odcisk datownika okolicznościowego, gdyż jest on stosowany jak każdy 
inny datownik w obrocie pocztowym, choć oczywiście w tym przypadku 
nie będzie już służył do kasowania znaczków. 

Marek Jedziniak 
 
 

https://www.kzp.pl/index.php?artykul=nws-n26-n2661
https://www.kzp.pl/index.php?artykul=nws-n60-n6048
https://www.kzp.pl/index.php?artykul=nws-n60-n6048
https://www.kzp.pl/index.php?artykul=nws-n60-n6048
https://www.kzp.pl/index.php?artykul=nws-n60-n6037
https://www.kzp.pl/index.php?artykul=nws-n60-n6037
https://www.kzp.pl/index.php?artykul=kat-zn-2013-zn4477
https://www.kzp.pl/index.php?artykul=kat-zn-2013-zn4477




 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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/

