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Znaczki 

#Szczepimysię 

 

5 lipca 2021 roku do obiegu wchodzi 
znaczek pocztowy o wartości 4,70 zł, na 
którym przedstawiono zaszczepioną kobietę 
wykonującą gest zwycięstwa. 

 
 

 

Podstawowe dane emisji: 

autor projektu: Poczta Polska S.A. 
liczba znaczków: 1 
wartość: 4,70 zł 
nakład: 2.000.000 sztuk 
technika druku: rotograwiura 
format znaczka: 31,25 x 25,5 mm 
papier: fluorescencyjny 
arkusze sprzedażne: 100 znaczków (10x10) 
data obiegu: 15 lipca 2021 roku 

źródło: Poczta Polska 

150. rocznica urodzin Henryka Arctowskiego 

 

15 lipca 2021 roku do obiegu 
wchodzi znaczek pocztowy o 
wartości 3,30 zł, na którym 
przedstawiono postać Henryka 
Arctowskiego. 

 
 

 

Podstawowe dane emisji: 

autor projektu: Paweł Myszka 
liczba znaczków: 1 
wartość: 3,30 zł 
nakład: 120.000 sztuk 
technika druku: offset 
format znaczka: 40,5 x 40,5 mm 
papier: fluorescencyjny 
arkusze sprzedażne: 5 znaczków i 1 przywieszka (3x2) 
data obiegu: 15 lipca 2021 roku 

źródło: Poczta Polska 

Igrzyska XXXII Olimpiady TOKIO 2020 

15 lipca 2021 roku do obiegu wchodzi znaczek pocztowy o wartości 4 zł, 
na którym przedstawiono symbolicznie olimpijskie dyscypliny sportowe: 
piłkę siatkową, lekkoatletykę i wioślarstwo. 

  

 

 
 

 

Podstawowe dane emisji: 

autor projektu: Jan Konarzewski 
liczba znaczków: 1 
wartość: 4 zł 
nakład: 144.000 sztuk 
technika druku: offset 
format znaczka: 39,5 x 31,25 mm 
papier: fluorescencyjny 
arkusze sprzedażne: 9 znaczków (3x3) 
data obiegu: 15 lipca 2021 roku 

źródło: Poczta Polska 
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XVI Letnie Igrzyska Paraolimpijskie TOKIO 2020 

15 lipca 2021 roku do obiegu wchodzi znaczek pocztowy o wartości 4 zł, 
na którym przedstawiono stylizowaną sylwetkę zawodnika 
uprawiającego tenis stołowy. 

  
 

 
 

 

Podstawowe dane emisji: 

autor projektu: Jan Konarzewski 
liczba znaczków: 1 
wartość: 4 zł 
nakład: 144.000 sztuk 
technika druku: offset 
format znaczka: 43 x 31,25 mm 
papier: fluorescencyjny 
arkusze sprzedażne: 9 znaczków (3x3) 
data obiegu: 15 lipca 2021 roku 

źródło: Poczta Polska 

Datowniki okolicznościowe 

Datowniki jednodniowe 

• 2021.08.08. Leszno 1: 30. ENEA Balonowy Puchar Leszna. 5. FAI 
Balonowe Mistrzostwa Świata Juniorów, projekt: Alina Samolewska 

• 2021.08.09. Chełm 1: 78. Tour de Pologne. Meta I Etapu, projekt: 
Patryk Wróbel 

Datowniki stałe ozdobne ze zmienną datą 

• od 2021.08.12. do 2021.12.31. Kielce 1: Jubileusz 950 lat Miasta 
Kielc 1071-2021, projekt: Adam Szuler 

• od 2021.10.01. do 2021.12.31. Człuchów 1: Błogosławiony Anicet 
Kopliński 1875-1941 Syn Ziemi Debrzeńskiej, projekt: Jan Cisoń 

 

 

Poczty specjalne 

Regulamin "Balonowej Poczty Specjalnej" organizowanej w dniu 08 
sierpnia 2021 roku z okazji 30 ENEA Balonowy Puchar Leszna, 5-te 
FAI Balonowe Mistrzostwa Świata Juniorów 

1. "Balonowa Poczta Specjalna" - jest organizowana przez Pocztę 
Polską S.A. we współpracy ze współorganizatorami, na ich wniosek. 
W ramach organizacji "Balonowej Poczty Specjalnej": 
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. Współorganizator odbiera z wyznaczonej placówki pocztowej 
zabezpieczony pakiet przesyłek pocztowych i korzystając ze 
specjalnego środka lokomocji przemieszcza go do docelowej 
placówki pocztowej Poczty Polskiej; 

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

2. Współorganizatorami Poczty Specjalnej pt. "Balonowa Poczta 
Specjalna" są: 
a. Koło PZF w Lesznie, 
b. Leszczyński Klub Balonowy, 
c. Poczta Polska S.A.: 

i. Region Sieci w Poznaniu, Urząd Pocztowy Leszno 1, 
ii. Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Poznaniu. 

3. "Balonowa Poczta Specjalna" zostanie zorganizowana dnia 08 
sierpnia 2021r. Przemieszczanie przesyłek nastąpi na trasie: Urząd 
Pocztowy Leszno 1 - Urząd Pocztowy będący najbliżej miejsca 
lądowania balonu z przesyłkami pocztowymi. 

4. Do przemieszczenia "Balonową Pocztą Specjalną" 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. Przesyłki pocztowe przeznaczone do przemieszczenia "Balonową 
Pocztą Specjalną" po ich przygotowaniu, w tym prawidłowym 
zaadresowaniu i opłaceniu zgodnie z obowiązującymi cennikami 
muszą być doręczone w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 07 
sierpnia 2021 r. do Urzędu Pocztowego Leszno 1 ul. 
Słowiańska 26, 64-100 Leszno, z dopiskiem na 
kopercie: "Balonowa Poczta Specjalna". 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. 

6. Przesyłki dopuszczone do przemieszczenia "Balonową Pocztą 
Specjalną", w Urzędzie Pocztowym Leszno 1, zostaną 
opatrzone datownikiem okolicznościowym z hasłem: "30 ENEA 
Balonowy Puchar Leszna 5-te FAI Balonowe Mistrzostwa 
Świata Juniorów" z datą stosowania 08 sierpnia 2021 r. i 
przekazane upoważnionej przez współorganizatora osobie w celu 
ich przewiezienia BALONEM SP-BPE LESZNO i dalej dostarczone 
do Urzędu Pocztowego mieszczącego się najbliżej miejsca 
lądowania balonem, który umieści na nich odcisk datownika 
dziennego oraz stempel informacyjny o 
treści: "Przetransportowano balonem SP-BPE LESZNO, pilot: 
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Bogdan Prawicki, członek załogi Lech Woźny". Następnie 
przesyłki zostaną przesłane i doręczone adresatom zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 

7. Poczta Polska ponosi odpowiedzialność wobec nadawców 
przesyłek doręczonych "Balonową Pocztą Specjalną" na zasadach 
przewidzianych ustawą Prawo Pocztowe za niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie usługi pocztowej z tytułu nie doręczenia 
przesyłki nierejestrowanej. Współorganizator ponosi 
odpowiedzialność wobec Poczty Polskiej za należyte 
przemieszczenie pakietu z przesyłkami doręczanymi w ramach 
"Balonowej Poczty Specjalnej" z wyznaczonej placówki pocztowej 
do docelowej placówki pocztowej. 

8. 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. 

9. Za prawidłową realizację "Balonowej Poczty Specjalnej" 
odpowiadają: 
a. w zakresie prawidłowego opracowania i terminowego 

wyekspediowania przesyłek pocztowych Region Sieci w 
Poznaniu oraz podległe placówki pocztowe, 

b. w zakresie bezpiecznego, terminowego i prawidłowego 
przetransportowania przesyłek na wskazanej, w niniejszym 
regulaminie, trasie: Załoga balonu SP-BPE LESZNO, pilot: 
Bogdan Prawicki, członek załogi Lech Woźny, 

c. w zakresie prawidłowego przebiegu "Balonowej Poczty 
Specjalnej" Biuro Filatelistyki Regionalny Koordynator ds. 
Filatelistyki w Poznaniu. 

10. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Biuro Filatelistyki w 
dniu 08 lipca 2021 roku. 

źródło: Poczta Polska 

Kartki okolicznościowe 

Kartki okolicznościowe dostępne w sprzedaży 

Regionalni Koordynatorzy ds. Filatelistyki informują, że w sprzedaży są 
dostępne kartki okolicznościowe wg wykazu (stan na 30 czerwca 2021 r.) 

źródło: Poczta Polska 

Nowe kartki okolicznościowe - Gdańsk 

• ORP Kaszub, numer: 12/Gdańsk (kartka dwustronna), nakład: 200 
sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 16 lipca 2021 roku 

• ORP Heweliusz, numer: 13/Gdańsk (kartka dwustronna), nakład: 
200 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 16 lipca 2021 roku 

• ORP Grom, numer: 14/Gdańsk (kartka dwustronna), nakład: 200 
sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 16 lipca 2021 roku 

• ORP Maćko, numer: 15/Gdańsk (kartka dwustronna), nakład: 200 
sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 16 lipca 2021 roku 

• ORP Kormoran, numer: 16/Gdańsk (kartka dwustronna), nakład: 
200 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 16 lipca 2021 roku 

• ORP Orzeł, numer: 17/Gdańsk (kartka dwustronna), nakład: 200 
sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 16 lipca 2021 roku 

• ORP Sęp, numer: 18/Gdańsk (kartka dwustronna), nakład: 200 
sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 16 lipca 2021 roku 

• ORP Kraków, numer: 19/Gdańsk (kartka dwustronna), nakład: 200 
sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 16 lipca 2021 roku 

Kartki nr 12 - 19 dostępne w UP Gdynia 1 ( tel. 58 621 72 55) i FUP 
Gdańsk 50 ul. Straganiarska 28/30 (tel. 58 301 68 03). 
Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Gdańsku 
(telefon: 725 232 473, e-mail: elzbieta.kaczynska@poczta-polska.pl). 

Nowe kartki okolicznościowe – Poznań 

• Wystawa Gostyń 2020 100. rocznica urodzin św. Jana Pawła II. 
Rok 2020 rokiem 70-lecia powstania Polskiego Związku 
Filatelistów, numer: 22/Poznań, nakład: 400 sztuk, termin 
wprowadzenia do obrotu: 30 lipca 2021 roku 
Kartka nr 22 dostępna, wraz z datownikiem okolicznościowym z 
hasłem: Rok 2021 rokiem 70-lecia powstania Polskiego Związku 
Filatelistów – Wystawa Gostyń 2020, w Urzędzie Pocztowym 
Gostyń Poznański 1, ul. Kolejowa 30, 63-800 Gostyń, e-mail: up-
gostyn-240974@poczta-polska.pl, tel. 65 572 05 93. Ponadto kartki 
dostępne są też w Urzędzie Pocztowym Poznań 2, Ul. Głogowska 
17, w okienku filatelistycznym, e-mail: up-poznan-260323-
filatelistyka@poczta-polska.pl, tel. 885-951-557. 

• Wystawa Gostyń 2020 100. rocznica urodzin św. Jana Pawła II, 
numer: 23/Poznań, nakład: 450 sztuk, termin wprowadzenia do 
obrotu: 30 lipca 2021 roku 
Kartka nr 23 dostępna, wraz z datownikiem okolicznościowym z 
hasłem: 100. rocznica św. Jana Pawła II Wystawa Gostyń 2020, w 
Urzędzie Pocztowym Gostyń Poznański 1, ul. Kolejowa 30, 63-800 
Gostyń, e-mail: up-gostyn-240974@poczta-polska.pl, tel. 65 572 05 
93. Ponadto kartki dostępne są też w Urzędzie Pocztowym Poznań 
2, Ul. Głogowska 17, w okienku filatelistycznym, e-mail: up-poznan-
260323-filatelistyka@poczta-polska.pl, tel. 885-951-557. 

• Rok św. Józefa, numer: 24/Poznań, nakład: 300 sztuk, termin 
wprowadzenia do obrotu: 30 lipca 2021 roku 
Kartka nr 24 dostępna, wraz z datownikiem okolicznościowym z 
hasłem: Rok 2021 Rokiem św. Józefa, w Urzędzie Pocztowym 
Gostyń Poznański 1, ul. Kolejowa 30, 63-800 Gostyń, e-mail: up-
gostyn-240974@poczta-polska.pl, tel. 65 572 05 93. Ponadto kartki 
dostępne są też w Urzędzie Pocztowym Poznań 2, Ul. Głogowska 
17, w okienku filatelistycznym, e-mail: up-poznan-260323-
filatelistyka@poczta-polska.pl, tel. 885-951-557. 

• 30. ENEA Balonowy Puchar Leszna, numer: 25/Poznań, nakład: 
350 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 23 lipca 2021 roku 

• 5. FAI Balonowe Mistrzostwa Świata Juniorów, numer: 
26/Poznań, nakład: 350 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 23 
lipca 2021 roku 
Kartki nr 25 i nr 26 dostępne, wraz z datownikiem okolicznościowym 
z hasłem: 30. ENEA Balonowy Puchar Leszna. 5. FAI Balonowe 
Mistrzostwa Świata Juniorów, w Urzędzie Pocztowym Leszno 1, ul. 
Słowiańska 1, 64-100 Leszno, e-mail: up-leszno-249614@poczta-
polska.pl, tel. 885-870-493. W dniu 08.08.2021 r. (niedziela) Urząd 
Pocztowy Leszno 1 serdecznie zaprasza w godzinach 11:00 do 
13:00. Ponadto kartki dostępne są też w Urzędzie Pocztowym 
Poznań 2, Ul. Głogowska 17, w okienku filatelistycznym, e-mail: up-
poznan-260323-filatelistyka@poczta-polska.pl, tel. 885-951-557. 

Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Poznaniu 
(telefon: 502 016 151, e-mail: anna.plewa-sroda@poczta-polska.pl). 

Nowe kartki okolicznościowe - Szczecin 

• Żeglarski Szczecin, numer: 14/Szczecin (kartka dwustronna), 
nakład: 200 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 27 lipca 2021 
roku 

Kartka nr 14 dostępna w UP Szczecin 1. 
Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Szczecinie 
(telefon: 502 012 507, e-mail: dariusz.janowski@poczta-polska.pl). 

źródło: Poczta Polska 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

https://graf.kzp.pl/newsy/n7/n7341p02.pdf


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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/

