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Znaczki 

Polskie produkty regionalne 

27 lipca 2022 roku do obiegu wchodzi znaczek pocztowy o wartości 8 zł, 
na którym przedstawiono zdjęcie obwarzanków krakowskich. 

  
 

 
 

Podstawowe dane emisji: 

autor projektu: Agnieszka Sancewicz 
liczba znaczków: 1 
wartość: 8 zł 
nakład: 144.000 sztuk 
technika druku: offset i suche tłoczenie 
format znaczka: 43 x 31,25 mm 
papier: fluorescencyjny 
arkusze sprzedażne: 9 znaczków (3x3) 
data obiegu: 27 lipca 2022 roku 

źródło: Poczta Polska 
 

Całostki 

Produkty tradycyjne 

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

• na znaku opłaty z oznaczeniem wartości 
A (3,60 zł): produkt tradycyjny - sójkę 
mazowiecką, 

• na ilustracji: zdjęcie przedstawiające 
sójki mazowieckie na drewnianej tacy. 

Kartkę o wymiarach 148 x 105 mm 
wydrukowano jednostronnie, techniką 
offsetową na kartonie białym, w nakładzie 
5.000 sztuk. Projekt: Poczta Polska S.A.  
Emisji towarzyszy datownik okolicznościowy, stosowany w UP Cegłów. 

źródło: Poczta Polska 
 

Datowniki okolicznościowe 

Datowniki jednodniowe 

• 2022.08.19. Praszka: 20. rocznica poświęcenia cudownego 
wizerunku Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia i posłania na Kalwarię w 
Praszce przez Jana Pawła II, projekt: Karolina Kolenda 

Datowniki stałe ozdobne ze zmienną datą 

• od 2022.08.19. do 2023.08.18. Szczecin 1: Żeglarski Szczecin, 
projekt: Dariusz Janowski 

  

Poczty specjalne 

Regulamin Poczty Specjalnej Wodnej "Festiwal Wisły - Krypa 
Basonia 2022" zorganizowanej w dniach 06.08.2022 - 14.08.2022 

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

a. Poczta Polska S.A. przyjmuje do nadania w wyznaczonych 
placówkach pocztowych przesyłki pocztowe opatrzone 
uzgodnioną uprzednio adnotacją 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 transportu przemieszcza go do docelowej 
placówki pocztowej Poczty Polskiej S.A.; 

c. Docelowa placówka Poczty Polskiej S.A. po otrzymaniu pakietu 
z przesyłkami pocztowymi rozpieczętowuje go, stempluje 
przesyłki pocztowe datownikiem dziennym i doręcza je 
adresatom zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi. 

2. Współorganizatorami Poczty Specjalnej Wodnej "Festiwal Wisły-
Krypa Basonia 2022", zwana dalej Pocztą Specjalną Wodną są: 

a. Liga Morska i Rzeczna Oddział Kołobrzeg, 
b. Poczta Polska S.A.: 

i. Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Warszawie, 
Bydgoszczy, 

ii. RS Warszawa Miasto, RS Warszawa Województwo, RS 
Bydgoszcz 

3. Poczta Specjalna Wodna zostanie zorganizowana w dniach 
06.08.2022 - 14.08.2022 Przemieszczanie przesyłek nastąpi trasą 
UP Warszawa 1 - UP Toruń 1, drogami wodnymi: Rzeka Wisła. 

a. Z uwagi na obowiązujące przepisy prawa z zakresu żeglugi 
śródlądowej oraz warunków pogodowych organizator dopuszcza 
transport przesyłek na trasie Warszawa - Toruń zamiennie drogą 
lądową. 

4. Do przemieszczenia Pocztą Specjalną Wodną 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. Z okazji uruchomienia Poczty Specjalnej Wodnej będzie można 
wykorzystać kartki okolicznościowe wydane w 2021 roku przez 
Regionalnego Koordynatora ds. Filatelistyki ze Szczecina Nr 
32,33,34. Można je nabyć w Urzędach Pocztowych wymienionych 
w poniższej tabeli: 

Urząd Pocztowy Dane kontaktowe 

UP Warszawa 1 
ul. Świętokrzyska 31/33 

00-001 Warszawa 

tel. 22 5053517 

UP Toruń 1 
Rynek Staromiejski 15 

87-100 Toruń 

tel. 56 652 78 13 

UP Szczecin 1 
ul. Bogurodzicy 1 
70-405 Szczecin 

tel. 887 331 056 

Informacje o wydanych kartkach okolicznościowych dedykowanych 
do Poczty Specjalnej Wodnej oraz sposobie ich nabycia będą 
również dostępne pod adresem http://www.poczta-
polska.pl/sklep/wydawnictwa-regionalne/kartki-okolicznosciowe/. 
Zamówione kartki okolicznościowe będą wysyłane wyłącznie na 
koszt zamawiającego po wniesieniu odpowiedniej opłaty zgodnie z 
obowiązującym cennikiem. Jednostki organizacyjne Poczty Polskiej 
nie będą wysyłać zamówionych kartek okolicznościowych na swój 
koszt, jako przesyłki służbowe. 

6. Przesyłki pocztowe przeznaczone do przemieszczenia "Pocztą 
Specjalną Wodną" po ich przygotowaniu, w tym prawidłowym 
zaadresowaniu i opłaceniu zgodnie z obowiązującymi cennikami 
muszą być doręczone w zamkniętej kopercie do placówek 
pocztowych w określonych terminach wyszczególnionych poniższej 
tabeli, z dopiskiem na kopercie: "Poczta Specjalna Wodna". 
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Termin 
przekazania 
przesyłek do 

przewozu 

Pocztowe Placówki 
Nadawcze 

Trasa przewozu 

30.07.2022 

UP Warszawa 1 
ul. Świętokrzyska 

31/33 
00-001 Warszawa 

UP Warszawa 1 - UP 
Toruń 1 

05.08.2022 
UP Płock 

ul. Bielska 14b 
09-400 Płock 

UP Płock - UP Toruń 1 

09.08.2022 
UP Włocławek 1 
Aleja Chopina 54 

87-800 Włocławek 

UP Włocławek - UP 
Toruń 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. 

7. Przesyłki dopuszczone do przemieszczenia Pocztą Specjalną 
Wodną, w Pocztowych Placówkach Nadawczych, zostaną 
opatrzone datownikiem okolicznościowym. Tak przygotowane 
przesyłki zostaną przekazane osobie upoważnionej przez 
współorganizatora celem przemieszczenia Krypa Basonia do UP 
Toruń 1, który to po ich otrzymaniu odatuje przesyłki datownikiem 
dziennym oraz umieści na nich stempel o treści: "Przewieziono 
Krypa Basonia na trasie urząd nadania - UP Toruń 1". 

8. Poczta Polska S.A. ponosi odpowiedzialność wobec nadawców 
przesyłek doręczonych Pocztą Specjalną Wodną 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 
Poczty Specjalnej Wodnej z wyznaczonej placówki pocztowej do 
docelowej placówki pocztowej. 

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

10. Za prawidłową realizację Poczty Specjalnej Wodnej odpowiadają: 
a. w zakresie prawidłowego opracowania i terminowego 

wyekspediowania przesyłek pocztowych Regiony Sieci 
wymienione w punkcie 2 regulaminu oraz podległe im placówki 
pocztowe wymienione w punkcie 5 regulaminu, 

b. w zakresie bezpiecznego, terminowego i prawidłowego 
przetransportowania przesyłek na wskazanej, w niniejszym 
regulaminie, trasie: Liga Morska i Rzeczna Oddział w Kołobrzegu 

c. w zakresie prawidłowego przebiegu Poczty Specjalnej Wodnej 
Biuro Współpracy Międzynarodowej i Filatelistyki i RS Regionalni 
Koordynatorzy ds. Filatelistyki wyszczególnieni w punkcie 2 
regulaminu. 

11. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Biuro Współpracy 
Międzynarodowej i Filatelistyki w dniu 18 lipca 2022 roku. 

źródło: Poczta Polska 
 
 

Kartki okolicznościowe 

Nowe kartki okolicznościowe - Białystok 

• 180. rocznica urodzin Marii Konopnickiej - twórczyni Roty, 
numer: 6/Białystok (dodruk), nakład: 550 sztuk, termin 
wprowadzenia do obrotu: 25 lipca 2022 roku 

Kartka nr 6 (dodruk) dostępna w UP Suwałki 4. 
Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w 
Białymstoku (telefon: 85 662 32 29, e-mail: 
barbara.strzyminska@poczta-polska.pl). 

Nowe kartki okolicznościowe - Kraków 

• Jan Szczepanik Tarnowski "Edison" 150. rocznica urodzin, 
numer: 11/Kraków, nakład: 200 sztuk, termin wprowadzenia do 
obrotu: 28 lipca 2022 roku 

Kartka nr 11 dostępna w UP Tarnów 1, ul. A. Mickiewicza 6, 33-100 
Tarnów 1. Godziny otwarcia UP: dni robocze: 08:00-19:00, soboty: 
08:00-14:00, tel. 14 622 17 60, 14 621 17 62 e-mail: up-tarnow-
269937@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 - Poznań 

• Ratusz w Lesznie - lato, numer: 29/Poznań, nakład: 200 sztuk, 
termin wprowadzenia do obrotu: 1 sierpnia 2022 roku 

Kartka nr 29 dostępna wraz z datownikiem ozdobnym ze zmienną datą 
stosowania od 01.03.2022 r. z hasłem: Jubileusz nadania praw miejskich 
w Urzędzie Pocztowym Leszno 1, ul. Słowiańska 26, e-mail: up-leszno-
249614@poczta-polska.pl, tel. 65 529 93 25. Ponadto kartka dostępna 
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 

• Latarnia Morska Niechorze, numer: 16/Szczecin, nakład: 200 
sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 12 sierpnia 2022 roku 

Kartka nr 16 dostępna w UP Szczecin 1, Gryfice 1. 
Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Szczecinie 
(telefon: 502 012 507, e-mail: dariusz.janowski@poczta-polska.pl). 

źródło: Poczta Polska 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:boguslawa.konieczny@poczta-polska.pl




 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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/

