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Znaczki 

 

Europejskie Igrzyska Akademickie w 
Łodzi 

15 lipca 2022 roku do obiegu wchodzi 
znaczek pocztowy o wartości 8 zł, na którym 
przedstawiono 
maskotkę 
Europejskich 
Igrzysk 
Akademickich w 
Łodzi 
- jednorożca 
Eugenio. 

 

Podstawowe dane emisji: 

autor projektu: Tomasz Wochna 
liczba znaczków: 1 
wartość: 8 zł 
nakład: 126.000 sztuk 
technika druku: offset 
format znaczka: 31,25 x 43 mm 
papier: fluorescencyjny 
arkusze sprzedażne: 9 znaczków (3x3) 
data obiegu: 15 lipca 2022 roku 

źródło: Poczta Polska 

Całostki 

100. rocznica odkrycia pradziejowych kopalń krzemienia pasiastego 
w Krzemionkach 

16 lipca 2022 roku do obiegu wchodzi kartka pocztowa, na której 
przedstawiono:  

• na znaku opłaty z oznaczeniem wartości A (3,60 zł): wizerunek prof. 
Jana Samsonowicza, a w tle znaczka fotografię przedstawiającą 
badania archeologiczne kopalń jamowych z 1982 roku, 

• na ilustracji: zdjęcie kopalni filarowo-komorowej i bryły krzemienia 
pasiastego. 

 

 

Kartkę o wymiarach 148 x 105 mm 
wydrukowano jednostronnie, techniką 
offsetową na kartonie białym, w nakładzie 
5.000 sztuk. Projekt: Joanna Fleszar-Haspert. 
 
Emisji towarzyszy datownik okolicznościowy, 
stosowany w UP Ostrowiec Świętokrzyski 1. 

źródło: Poczta Polska 

Datowniki okolicznościowe 

Datowniki jednodniowe 

• 2022.06.28. Kamień Pomorski: 50. rocznica utworzenia Diecezji 
Szczecińsko-Kamieńskiej. Archidiecezja Szczecińsko-Kamieńska, 
projekt: Dariusz Janowski 

• 2022.08.03. Trzebinia: 100. rocznica Katastrofy w KWK "Artur" w 
Trzebini. Pamięci 28 Poległych Górników zatopionych przez 
wdarcie się wody z potoku Kozibród do wyrobiska, projekt: Adam 
Szuler 

• 2022.08.13. Kraków 53: 20. rocznica ostatniej wizyty Jana Pawła II 
w Polsce. Wystawa Filatelistyczna. Parafia św. St. Kostki i św. J. 
Bosko, projekt: Andrzej Błaszczyk 

• 2022.08.20. Gryfice 1: Międzynarodowy Dzień Latarni Morskich 
Latarnia Morska Niechorze 54° 05' 41" N 15° 03' 50" E, projekt: 
Dariusz Janowski 

• 2022.09.05. Świebodzice 1: Poczta Samolotowa Świebodzice-
Leszno. TLS 10 lat Towarzystwa Lotniczego, projekt: Tadeusz 
Gawlicki i Paweł Dziurzyński 

• 2022.09.10. Szklarska Poręba 1: XXX Rajd Granica, projekt: 
Marek Stochmiałek 

Datowniki stałe ozdobne ze zmienną datą 

• od 2022.07.20. do 2022.12.31. Knyszyn: Miasto Króla Zygmunta II 
Augusta, projekt: Barbara Strzymińska-Zdanewicz 

• od 2022.08.01. do 2022.08.31. Gdańsk 50: Święty Dominik 
Guzman Założyciel Zakonu Kaznodziejskiego, projekt: Elżbieta 
Kaczyńska 

 

Poczty specjalne 

Regulamin "Szybowcowej Poczty Specjalnej", organizowanej w 
dniu 03 września 2022 roku z okazji: 70-lecia Koła Polskiego 
Związku Filatelistów w Lesznie oraz 10-lecia Towarzystwa 
Lotniczego w Świebodzicach 

1. "Szybowcowa Poczta Specjalna" - jest organizowana przez Pocztę 
Polską S.A. we współpracy ze współorganizatorami, na ich wniosek. 
W ramach organizacji "Szybowcowej Poczty Specjalnej": 

a. Poczta Polska S.A. przyjmuje do nadania w wyznaczonej 
placówce pocztowej przesyłki pocztowe, stempluje datownikiem 
ozdobnym ze zmienną datą stosowania przygotowanym w celu 
upamiętnienia danej poczty specjalnej oraz zabezpiecza pakiet z 
przesyłkami pocztowymi w celu zachowania tajemnicy 
pocztowej; 
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b. Upoważniona osoba odbiera z punktu przyjmowania przesyłek - 
Urząd Pocztowy Leszno 1, zabezpieczony pakiet przesyłek 
pocztowych i korzystając ze środka transportu - szybowca, 
przemieszcza go do docelowej placówki pocztowej Poczty 
Polskiej S.A. 

c. Poczta Polska S.A. po przetransportowaniu przesyłek na 
wyznaczonej trasie, pakiet z przesyłkami pocztowymi 
rozpieczętowuje, stempluje przesyłki pocztowe dedykowanym 
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. "Szybowcowa Poczta 
Specjalna" są: 

a. Polski Związek Filatelistów Okręg Wielkopolski w ramach, 
którego działa Koło Polskiego Związku Filatelistów w Lesznie, 

b. Polski Związek Filatelistów Okręg Wałbrzyski w ramach, którego 
działa Koło Polskiego Związku Filatelistów w Świebodzicach, 

c. Stowarzyszenie Towarzystwo Lotnicze w Świebodzicach, 
d. Poczta Polska S.A.: 

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

ii. Region Sieci we Wrocławiu, Regionalny Koordynator ds. 
Filatelistyki we Wrocławiu, Urząd Pocztowy Świebodzice 1 

3. "Szybowcowa Poczta Specjalna" zostanie zorganizowana w dniu 03 
września 2022r. Przemieszczanie przesyłek nastąpi na obszarze 
obsługiwanym przez Region Sieci w Poznaniu oraz Region Sieci we 
Wrocławiu na trasie: Urząd Pocztowy Leszno 1 - Lotnisko Leszno - 
Lądowisko Towarzystwa Lotniczego w Świebodzicach - Urząd 
Pocztowy Świebodzice 1. 

4. Do przemieszczenia "Szybowcową 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 
"Szybowcową Pocztą Specjalną" po ich przygotowaniu, w tym 
prawidłowym zaadresowaniu i opłaceniu zgodnie z obowiązującymi 
cennikami za usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym 
muszą być dostarczone/ doręczone w zamkniętej kopercie w 
terminie do dnia 01 września 2022 r. do Urzędu Pocztowego 
Leszno 1, ul. Słowiańska 26, 64-100 Leszno z dopiskiem na 
kopercie: "Szybowcowa 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 "Szybowcową Pocztą 
Specjalną" w Urzędzie Pocztowym Leszno 1, zostaną 
opatrzone datownikiem ozdobnym z datą stosowania 03.09.2022 
r. z hasłem: 70 lat działalności Koła Polskiego Związku 
Filatelistów w Lesznie następnie przekazane upoważnionej 
osobie w celu ich przetransportowania szybowcem i następnie 
dostarczenie do Urzędu Pocztowego Świebodzice 1, mieszczącego 
się najbliżej miejsca lądowania motoszybowca, który umieści na 
przesyłkach odcisk datownika dziennego oraz stempel informacyjny 
o treści: Przetransportowano motoszybowcem "DISTAR UFM-15 
LAMBADA-OK.-MUA-79" pilot dr Sławomir Cieśla, c.o. pilot prof. 
zw. dr hab. Waldemar Ratajczak. Następnie przesyłki zostaną 
przesłane i doręczone adresatom zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

7. 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 nie doręczenia 
przesyłki nierejestrowanej. Współorganizator ponosi 
odpowiedzialność wobec Poczty Polskiej za należyte 
przemieszczenie pakietu z przesyłkami doręczanymi w ramach 
"Szybowcowej Poczty Specjalnej" z wyznaczonej placówki 
pocztowej do placówki pocztowej będącej najbliżej miejsca 
lądowania motoszybowca. 

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 "Szybowcowej Poczty Specjalnej" 
odpowiadają: 

a. w zakresie prawidłowego opracowania i terminowego 
wyekspediowania przesyłek pocztowych Region Sieci w 
Poznaniu - Urząd Pocztowy Leszno 1 oraz Region Sieci we 

Wrocławiu - Urząd Pocztowy Świebodzice 1 mieszczący się 
najbliżej miejsca lądowania szybowca, 

b. w zakresie bezpiecznego, terminowego i prawidłowego 
przetransportowania przesyłek na wskazanej, w niniejszym 
regulaminie, trasie: załoga motoszybowca, 

c. w zakresie prawidłowego przebiegu "Szybowcowej Poczty 
Specjalnej" Region Sieci w Poznaniu Regionalny Koordynator 
ds. Filatelistyki w Poznaniu oraz Region Sieci we Wrocławiu 
Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki we Wrocławiu. 

10. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Biuro Współpracy 
Międzynarodowej i Filatelistyki w dniu 12 lipca 2022 roku. 

źródło: Poczta Polska 

Regulamin "Samolotowej Poczty Specjalnej", organizowanej w dniu 
05 września 2022 roku z okazji: 10-lecia Towarzystwa Lotniczego w 
Świebodzicach oraz 70-lecia Koła Polskiego Związku Filatelistów w 
Lesznie 

1. "Samolotowa Poczta Specjalna" - jest organizowana przez Pocztę 
Polską S.A. we współpracy ze współorganizatorami, na ich wniosek. 
W ramach organizacji "Samolotowej Poczty Specjalnej": 

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

b. Upoważniona osoba odbiera z punktu przyjmowania przesyłek - 
Urząd Pocztowy Świebodzice 1, zabezpieczony pakiet przesyłek 
pocztowych i korzystając ze środka transportu - samolotu, 
przemieszcza go do docelowej placówki pocztowej Poczty 
Polskiej S.A. 

c. Poczta Polska S.A. po przetransportowaniu przesyłek na 
wyznaczonej trasie, pakiet z przesyłkami pocztowymi 
rozpieczętowuje, stempluje przesyłki pocztowe dedykowanym 
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. "Samolotowa Poczta 
Specjalna" są: 

a. Stowarzyszenie Towarzystwo Lotnicze w Świebodzicach, 
b. Polski Związek Filatelistów Okręg Wałbrzyski w ramach, którego 

działa Koło nr 1 Polskiego Związku Filatelistów w 
Świebodzicach, 

c. Polski Związek Filatelistów Okręg Wielkopolski w ramach, 
którego działa Koło Polskiego Związku Filatelistów w Lesznie, 

d. Poczta Polska S.A.: 
i. Region Sieci we Wrocławiu, Regionalny Koordynator ds. 

Filatelistyki we Wrocławiu, Urząd Pocztowy Świebodzice 1 
ii. Region Sieci w Poznaniu, Regionalny Koordynator ds. 

Filatelistyki w Poznaniu, Urząd Pocztowy Leszno 1, 
3. "Samolotowa Poczta Specjalna" zostanie zorganizowana w dniu 05 

września 2022r. Przemieszczanie przesyłek nastąpi na obszarze 
obsługiwanym przez Region Sieci we Wrocławiu oraz Region Sieci 
w Poznaniu na trasie: Urząd Pocztowy Świebodzice 1 - Lądowisko 
Towarzystwa Lotniczego w Świebodzicach - Lotnisko Leszno - 
Urząd Pocztowy Leszno 1. 

4. Do przemieszczenia "Samolotową 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. Wydaną z tej okazji kartkę okolicznościową ''10 lat Towarzystwa 
Lotniczego w Świebodzicach" od dnia 12 sierpnia 2022 roku można 
będzie kupić w cenie 1,30 zł w Urzędzie Pocztowym Świebodzice 
1, ul. Świdnicka 10, 58-160 Świebodzice (up-swiebodzice-
269351@poczta-polska.pl) oraz w Urzędzie Pocztowym Wrocław 1, 
ul. Krasińskiego 1, 50-415 Wrocław (up-wroclaw-275120@poczta-
polska.pl), 

6. Przesyłki pocztowe przeznaczone do przemieszczenia 
"Samolotową Pocztą Specjalną" po ich przygotowaniu, w tym 
prawidłowym zaadresowaniu i opłaceniu zgodnie z obowiązującymi 
cennikami za usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym 
muszą być dostarczone/ doręczone w zamkniętej kopercie w 
terminie do dnia 03 września 2022 r. do Urzędu Pocztowego 
Świebodzice 1, ul. Świdnicka 10, 58-160 Świebodzice z 
dopiskiem na kopercie: "Samolotowa 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. 
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7. Przesyłki dopuszczone do przemieszczenia "Samolotową Pocztą 
Specjalną" w Urzędzie Pocztowym Świebodzice 1, zostaną 
opatrzone datownikiem okolicznościowym z datą stosowania 
05.09.2022 r. z hasłem: "Poczta Samolotowa Świebodzice - 
Leszno, 10 lat Towarzystwa Lotniczego", następnie przekazane 
upoważnionej osobie w celu ich przetransportowania samolotem i 
dostarczenia do Urzędu Pocztowego Leszno 1, który umieści na 
przesyłkach odcisk datownika dziennego oraz stempel informacyjny 
o treści: Przesyłka przewieziona na trasie Świebodzice - Leszno 
samolotem Morane Saulnier MS 893 SP - IOL, Pilot - Janusz 
Rymar". 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 nie doręczenia 
przesyłki nierejestrowanej. Współorganizator ponosi 
odpowiedzialność wobec Poczty Polskiej za należyte 
przemieszczenie pakietu z przesyłkami doręczanymi w ramach 
''Samolotowej Poczty Specjalnej" 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 "Samolotowej Poczty Specjalnej" 
odpowiadają: 

a. w zakresie prawidłowego opracowania i terminowego 
wyekspediowania przesyłek pocztowych Region Sieci we 
Wrocławiu - Urząd Pocztowy Świebodzice 1 oraz Region Sieci w 
Poznaniu - Urząd Pocztowy Leszno 1, 

b. w zakresie bezpiecznego, terminowego i prawidłowego 
przetransportowania przesyłek na wskazanej, w niniejszym 
regulaminie, trasie: załoga samolotu, 

c. w zakresie prawidłowego przebiegu ''Samolotowej Poczty 
Specjalnej" Region Sieci we Wrocławiu Regionalny Koordynator 
ds. Filatelistyki we Wrocławiu oraz Region Sieci w Poznaniu 
Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Poznaniu. 

11. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Biuro Współpracy 
Międzynarodowej i Filatelistyki w dniu 14 lipca 2022 roku. 

źródło: Poczta Polska 

Regulamin "Motocyklowej Poczty Specjalnej", organizowanej w 
dniu 6 sierpnia 2022 roku z okazji: 15. Świętokrzyskiego Zlotu 
Motocykli SHL i Pojazdów Zabytkowych im. Ryszarda Mikurdy - 
Włoszczowa 2022 

1. "Motocyklowa Poczta Specjalna" jest organizowana przez Pocztę 
Polską S.A. we współpracy ze współorganizatorami, na ich wniosek. 
W ramach organizacji "Motocyklowej Poczty Specjalnej": 

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

b. Upoważniona osoba odbiera z punktu przyjmowania przesyłek - 
Urząd Pocztowy Włoszczowa-stoisko okolicznościowe 
Włoszczowa, zabezpieczony pakiet przesyłek pocztowych i 
korzystając z motocykla jako środka transportu, przemieszcza go 
do docelowej placówki pocztowej UP Kielce 1. 

c. Poczta Polska S.A., po przetransportowaniu przesyłek na 
wyznaczonej trasie (Urząd Pocztowy Włoszczowa - stoisko 
okolicznościowe Włoszczowa - UP Kielce 1), rozpieczętowuje 
pakiet z przesyłkami pocztowymi, stempluje przesyłki pocztowe 
dedykowanym (drugim) datownikiem okolicznościowym oraz 
stemplem informacyjnym przygotowanym w celu upamiętnienia 
motocyklowej poczty specjalnej i doręcza je adresatom zgodnie 
z obowiązującymi powszechnymi przepisami. 

2. Współorganizatorami Poczty Specjalnej pt. " Motocyklowa Poczta 
Specjalna" są: 

a. Stowarzyszenie SHL Historia i Fakty, Urząd Gminy Włoszczowa, 
Klub Filatelistów Divertimento. 

b. Poczta Polska S.A.: 
I. Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Lublinie 
II. Region Sieci w Kielcach, Urząd Pocztowy Włoszczowa, UP 

Kielce 1. 
1. "Motocyklowa Poczta Specjalna" zostanie zorganizowana dnia 6 

sierpnia 2022r. Przemieszczanie przesyłek nastąpi na trasie: Urząd 
Pocztowy Włoszczowa-stoisko okolicznościowe Włoszczowa -UP 
Kielce 1 

2. Do przemieszczenia "Motocyklową Pocztą Specjalną" zostaną 
dopuszczone listy priorytetowe i ekonomiczne, krajowe i 
zagraniczne, nierejestrowane oraz kartki pocztowe i 
okolicznościowe, opłacone zgodnie z obowiązującymi cennikami za 
usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym. 

3. Przesyłki pocztowe przeznaczone do przemieszczenia 
"Motocyklową Pocztą Specjalną" po ich przygotowaniu, w tym 
prawidłowym zaadresowaniu i opłaceniu zgodnie z obowiązującymi 
cennikami muszą być doręczone w zamkniętej kopercie w terminie: 

a. do dnia 04 sierpnia 2022 r. do Urzędu Pocztowego Włoszczowa 
ul. Tadeusza Kościuszki 13, 29-100 Włoszczowa, z dopiskiem na 
kopercie: "Motocyklowa Poczta Specjalna" przesyłki będą 
przewiezione na całej trasie tj.: Urząd Pocztowy Włoszczowa -
stoisko okolicznościowe Włoszczowa - UP Kielce 1. 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. 

4. Przesyłki dopuszczone do przemieszczenia "Motocyklową Pocztą 
Specjalną", 

a. w Urzędzie Pocztowym Włoszczowa, zostaną opatrzone 
datownikiem okolicznościowym z datą stosowania 06 sierpnia 
2022 r. z hasłem: "15. Świętokrzyski Zlot Motocykli SHL i 
Pojazdów Zabytkowych im. Ryszarda Mikurdy. Stowarzyszenie 
SHL. Historia i Fakty. SHL M-02 - pierwszy powojenny motocykl 
- 1946. 06.08.2022 Włoszczowa" i przekazane upoważnionej 
osobie w celu ich przewiezienia na wyznaczonej trasie i dalej 
dostarczone w dniu 06 sierpnia 2022 r. do Urzędu Pocztowego 
Kielce 1, który umieści na nich odcisk (drugiego) datownika 
okolicznościowego: "15. Świętokrzyski Zlot Motocykli SHL i 
Pojazdów Zabytkowych im. Ryszarda Mikurdy. Stow. SHL. 
Historia i Fakty. SHL M-06 U, 06.08.2022 Kielce 1 Miasto SHL-
ki", oraz stempel informacyjny o treści: "Poczta Motocyklowa. 
Przewieziono motocyklem SHL M-06 U dnia 06.08.2022 r. na 
trasie: UP Włoszczowa - UP Kielce 1". Następnie przesyłki 
zostaną przesłane i doręczone adresatom zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 

5. 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 nie doręczenia 
przesyłki nierejestrowanej. Współorganizator ponosi 
odpowiedzialność wobec Poczty Polskiej za należyte 
przemieszczenie pakietu z przesyłkami doręczanymi w ramach 
''Motocyklowej Poczty Specjalnej" z wyznaczonej placówki 
pocztowej do docelowej placówki pocztowej. 

6. 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. 

7. Za prawidłową realizację "Motocyklowej Poczty 
Specjalnej" odpowiadają: 

a. w zakresie prawidłowego opracowania i terminowego 
wyekspediowania przesyłek pocztowych Region Sieci w 
Kielcach oraz podległe placówki pocztowe. 

b. w zakresie bezpiecznego, terminowego i prawidłowego 
przetransportowania przesyłek na wskazanej w niniejszym 
regulaminie trasie: Urząd Pocztowy Włoszczowa - stoisko 
okolicznościowe Włoszczowa - UP Kielce 1 - p. Ryszard 
Harasimowicz Prezes Stowarzyszenia SHL ( na podstawie 
otrzymanego upoważnienia). 

c. w zakresie prawidłowego przebiegu Motocyklowej Poczty 
Specjalnej Region Sieci w Kielcach, Regionalny Koordynator ds. 
Filatelistyki w Lublinie. 

8. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Biuro Współpracy 
Międzynarodowej i Filatelistyki w dniu 12 lipca 2022 roku. 

źródło: Poczta Polska 

Regulamin "Harcerskiej Poczty Samochodowej Specjalnej", 
organizowanej w dniach 10-11 września 2022 roku z okazji: XXX 
Rajdu Granica organizowanego przez Chorągiew Dolnośląską 
Związku Harcerstwa Polskiego 

1. "Harcerska Poczta Samochodowa Specjalna" - jest organizowana 
przez Pocztę Polską S.A. we współpracy ze współorganizatorami, 
na ich wniosek. W ramach organizacji "Harcerskiej Poczty 
Samochodowej Specjalnej": 

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

b. Upoważniona osoba odbiera z punktu przyjmowania przesyłek - 
Urząd Pocztowy Szklarska Poręba 1, zabezpieczony pakiet 
przesyłek pocztowych i korzystając ze środka transportu - 
samochodu, przemieszcza go do docelowej placówki pocztowej 
Poczty Polskiej S.A. 

c. Poczta Polska S.A. po przetransportowaniu przesyłek na 
wyznaczonej trasie, pakiet z przesyłkami pocztowymi 
rozpieczętowuje, stempluje przesyłki pocztowe dedykowanym 
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. "Harcerska Poczta 
Samochodowa Specjalna" są: 

a. Chorągiew Dolnośląska Związku Harcerstwa Polskiego, 
b. Poczta Polska S.A., Region Sieci we Wrocławiu, Regionalny 

Koordynator ds. Filatelistyki we Wrocławiu. 
3. "Harcerska Poczta Samochodowa Specjalna" zostanie 

zorganizowana w dniach 10-11 września 2022r. Przemieszczanie 
przesyłek nastąpi na obszarze obsługiwanym przez Region Sieci 
we Wrocławiu - Urząd Pocztowy Szklarska Poręba 1 - Urząd 
Pocztowy Wrocław 32. 

4. Do przemieszczenia "Harcerska Pocztą Samochodową 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. Wydaną z tej okazji kartkę okolicznościową "XXX Rajd Granica" od 
dnia 12 sierpnia 2022 roku można będzie kupić w cenie 1,30 zł w 
Urzędzie Pocztowym Szklarska Poręba 1, ul. Jedności Narodowej 
8, 58-580 Szklarska Poręba (up-szklarskaporeba-268853@poczta-
polska.pl) oraz w Urzędzie Pocztowym Wrocław 1, ul. Krasińskiego 
1, 50-415 Wrocław (up-wroclaw-275120@poczta-polska.pl), 

6. Przesyłki pocztowe przeznaczone do przemieszczenia "Harcerską 
Pocztą Samochodową Specjalną" po ich przygotowaniu, w tym 
prawidłowym zaadresowaniu i opłaceniu zgodnie z obowiązującymi 
cennikami za usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym 
muszą być dostarczone/doręczone w zamkniętej kopercie w 
terminie do dnia 09 września 2022 r. do Urzędu Pocztowego 
Szklarska Poręba 1, ul. Jedności Narodowej 8, 58-580 
Szklarska Poręba z dopiskiem na kopercie: "Harcerska Poczta 
Samochodowa 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. 

7. Przesyłki dopuszczone do przemieszczenia "Harcerską Pocztą 
Samochodową Specjalną" w Urzędzie Pocztowym Szklarska 
Poręba 1, zostaną opatrzone datownikiem okolicznościowym z datą 
stosowania 10.09.2022 r. z hasłem: "XXX Rajd Granica", 
następnie przekazane upoważnionej osobie w celu ich 
przetransportowania samochodem i dostarczenie w dniu 11 
września 2022 roku do Urzędu Pocztowego Wrocław 32, który 
umieści na przesyłkach odcisk datownika dziennego oraz stempel 
informacyjny o treści: "Harcerska Poczta Samochodowa, 
Przewieziono samochodem na trasie Szklarska Poręba - 
Wrocław". 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 nie doręczenia 
przesyłki nierejestrowanej. Współorganizator ponosi 
odpowiedzialność wobec Poczty Polskiej za należyte 
przemieszczenie pakietu z przesyłkami doręczanymi w ramach 
"Harcerskiej Poczty Samochodowej Specjalnej" 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 "Harcerskiej Poczty Samochodowej 
Specjalnej" odpowiadają: 

a. w zakresie prawidłowego opracowania i terminowego 
wyekspediowania przesyłek pocztowych Region Sieci we 
Wrocławiu - Urząd Pocztowy Szklarska Poręba 1 i Urząd 
Pocztowy Wrocław 32. 

b. w zakresie bezpiecznego, terminowego i prawidłowego 
przetransportowania przesyłek na wskazanej, w niniejszym 

regulaminie, trasie: upoważniona osoba przewożąca przesyłki 
samochodem, 

11. W zakresie prawidłowego przebiegu "Harcerskiej Poczty 
Samochodowej Specjalnej" Region Sieci we Wrocławiu Regionalny 
Koordynator ds. Filatelistyki we Wrocławiu, 

12. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Biuro Współpracy 
Międzynarodowej i Filatelistyki w dniu 14 lipca 2022 roku. 

źródło: Poczta Polska 

Kartki okolicznościowe 

Nowe kartki okolicznościowe - Białystok 

• Król Zygmunt II August Knyszyn 7 lipca 1572, numer: 
13/Białystok (kartka dwustronna), nakład: 1000 sztuk, termin 
wprowadzenia do obrotu: 23 lipca 2022 roku 

Kartka nr 13 dostępna w UP Knyszyn i Białystok 1. 
Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w 
Białymstoku (telefon: 85 662 32 29, e-mail: 
barbara.strzyminska@poczta-polska.pl). 

Nowe kartki okolicznościowe - Kraków 

• 100. rocznica katastrofy w KWK "Artur" w Trzebini, numer: 
10/Kraków, nakład: 200 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 1 
sierpnia 2022 roku 

Kartka nr 10/Kraków wraz z datownikiem okolicznościowym dostępna w 
Urzędzie Pocztowym Trzebinia, ul.Dworcowa 10, 32-540 Trzebinia 32 
612 26 22 e-mail: up-trzebinia-270756@poczta-polska.pl 
Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Krakowie 
(telefon: 885 251 256, e-mail: boguslawa.konieczny@poczta-polska.pl). 

Nowe kartki okolicznościowe - Wrocław 

• Polskie Madonny Matka Boża Dzierżoniowska, numer: 
13/Wrocław, nakład: 850 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 12 
sierpnia 2022 roku 

• 50. Jubileuszowy Centralny Zlot Krajoznawców PTTK CZAK, 
numer: 14/Wrocław, nakład: 300 sztuk, termin wprowadzenia do 
obrotu: 12 sierpnia 2022 roku 

• 10 lat Towarzystwa Lotniczego w Świebodzicach, numer: 
15/Wrocław, nakład: 350 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 12 
sierpnia 2022 roku 

• XXX Rajd Granica, numer: 16/Wrocław, nakład: 300 sztuk, termin 
wprowadzenia do obrotu: 12 sierpnia 2022 roku 

Kartki nr 13, 14, 15, 16 dostępne w UP Wrocław 1 (71 3471981 lub 71 
3471901 up-wroclaw-275120@poczta-polska.pl). Ponadto kartki nr 13 
dostępne w UP Dzierżoniów 1, kartki nr 14 dostępne w UP Jelenia Góra 
1, kartki nr 15 dostępne w UP Świebodzice 1, a kartki nr 16 dostępne w 
UP Szklarska Poręba 1. 
Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki we Wrocławiu 
(telefon: 502 502 726, e-mail: joanna.rupnicka@poczta-polska.pl). 

źródło: Poczta Polska 

Wydawnictwa 

Podręcznik specjalizowany polskich znaczków pocztowych 1919-
2005 - tom IId 

Ukończone zostały prace nad tomem IId "Podręcznika", obejmującego 
lata 1963-1964 i w sierpniu pierwsze jego egzemplarze trafią do 
Filatelistów. 

 
O tym dlaczego wydawany tom zawiera ponad 600 stron, a obejmuje 
tylko dwa lata oraz o innych okolicznościach wydania możemy 
przeczytać w słowie od Autorów. Dostępne są do wglądu również 
przykładowe strony (11,3 MB). 
Zamówienie mailowe można kierować na adres adamek@gmx.ch lub 
staszek@phila.pl. Liczba egzemplarzy ograniczona. 

mailto:boguslawa.konieczny@poczta-polska.pl
https://graf.kzp.pl/newsy/n7/n7943p02.pdf
https://graf.kzp.pl/newsy/n7/n7943p03.pdf
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Informacje różne 

70 lat działalności Koła PZF w Lesznie 

W uzupełnieniu do informacji o pocztach specjalnych - szybowcowej i 
balonowej oraz o datowniku stałym ozdobnym ze zmienną datą, Koło 
PZF w Lesznie przy współpracy z Miastem Leszno wyda 
"MójZNACZEK". 

 
Szczegółowe informacje dotyczące zamawiania można uzyskać pod 
adresem e-mail: lech.wozny@interia.eu, osoba do kontaktu Tadeusz 
Posikata, tel. 698 839 980. 
Uroczyste spotkanie z okazji jubileuszu odbędzie się 10 września 2022 
roku. 

Lech Woźny 

"Dar Młodzieży" 40 lat w służbie szkolnictwa morskiego 

W dniu 15 czerwca 2022 wydaliśmy "Moje ZNACZKI" o wartości 3,60 zł: 
"Dar Młodzieży 40 lat". 
Zostały wydane z okazji 40 rocznicy podniesienia bandery na szkolnej 
fregacie "Dar Młodzieży". Na znaczku przedstawiono sylwetkę statku z 
napisem: "Dar Młodzieży" - 40 lat. Format znaczków: 53 x 40 mm, nakład 
limitowany. Arkusz sprzedawany w całości - zawiera 9 szt. znaczków. 
Autor zdjęcia: T. Degórski. Wydawnictwo: Fundacja Lechosława Bar 
wsparcia edukacji morskiej. 

 
Wydana została również kartka okolicznościowa, wraz z "Moim 
ZNACZKIEM", ostemplowana okolicznościowym datownikiem z datą 
04.07.2022 r. Autor zdjęcia: T. Degórski. Projekt Ż. Bortnik. Projekt logo 
L. Bar. Wydawnictwo: Fundacja Lechosława Bar wsparcia edukacji 
morskiej 
Dostępny jest też Folder okolicznościowy z kartką przedstawiającą 
zdjęcia trzech kolejnych żaglowców szkolnych oraz z dwoma znaczkami 
w kieszonkach foliowych. Część zestawów ma naklejone znaczki na 
karcie i ostemplowane okolicznościowym datownikiem. Znaczki 
przedstawiają gmach pierwszej Szkoły Morskiej w Tczewie i obecny 
gmach Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Wydawnictwo: Fundacja 
Lechosława Bar wsparcia edukacji morskiej 
Informacje i kontakt: biuro@fundacja.lbar.pl 

Fundacja Lechosława Bar wsparcia edukacji morskiej 

100. Rocznica podpisania Aktu Objęcia Górnego Śląska przez 
Polskę 

Koło Zainteresowań PZF "Gliwicki Klub Kolekcjonerów" wyemitowało 
kartkę okolicznościową oraz MójZnaczek z okazji 100. Rocznicy 
podpisania Aktu Objęcia Górnego Śląska przez Polskę przypadającej w 
dniu 16 lipca b.r. Znaczek będzie kasowany datownikiem dziennym 
Gliwice 1 z datą 16.07.2022. 

 
Uroczystość zjednoczenia Górnego Śląska z 
Polską przez symboliczne przejęcie ziemi 
śląskiej przez rząd RP odbyła się w 
Katowicach 16 lipca 1922 roku. Podpisano 
wówczas Akt Objęcia Górnego Śląska przez 
Polskę. Późniejsza, sierpniowa wizyta na 
Górnym Śląsku naczelnika państwa, 
marszałka Józefa Piłsudskiego, rozpoczęła 
kolejny okres państwowości polskiej w części 
Górnego Śląska. We wrześniu odbyły się 
wybory do Sejmu Śląskiego, którego 
funkcjonowanie w ramach autonomii śląskiej 
zagwarantowała ustawa konstytucyjna. 

Autonomiczne woj. śląskie z Sejmem Śląskim i Skarbem Śląskim 
stanowiło nieodłączną część Rzeczypospolitej Polskiej. W okresie 
przejściowym - do 1937 roku - obowiązywały tam prawa gwarantowane 
ludności polskiej i niemieckiej na całym Górnym Śląsku przez polsko-
niemiecką konwencję genewską z 15 maja 1922 roku. 
Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu: 533 804 646 lub e-
mail: stabul@interia.pl 

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

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