
„Polski design” 

autorka projektu znaczka: Marzanna Dąbrowska 
liczba znaczków: 1 w bloku 
wartość: 6 zł 
nakład: 80 000 szt. 
technika druku: offsetowa 
format znaczka: 39,5 x 31,25 mm 
format bloku: 90 x 70 mm 
papier: fluorescencyjny 
data wprowadzenia do obiegu: 30 grudnia 2016 r. 

 
  

Klub Sportowy Vive Kielce 

autor projektu znaczka: Karol Tabaka 
liczba znaczków: 1 
wartość: 3,70 zł 
nakład: 225 000 sztuk 
technika druku: rotograwiurowa+farba irydyscentna 
format znaczka: 40,5 x 54 mm 
arkusz sprzedażny: 9 znaczków 
papier: fluorescencyjny 
data wprowadzenia do obiegu: 9 grudnia 2016 r. 

      

 

http://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2013/10/POLSKI-DESIGN-2016-BLOCZEK-90x70-DRUK-1.jpg
http://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2013/10/POLSKI-DESIGN-2016-FDC_OK-2-1.jpg
http://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2013/10/znaczek-3.jpg
http://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2013/10/Vive-Kielce-arkusik.jpg
http://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2013/10/Vive-Kielce-koperta.jpg


  

Sukcesy polskich paraolimpijczyków Rio 2016 

autor projektu znaczka: Karol Tabaka 
liczba znaczków: 1 
wartość: B 
nakład: 225 000 szt. 
technika druku: rotograwiura + farba irydyscentna 
format znaczków: 54 x 40,5 mm 
arkusz sprzedażny: 9 znaczków 
papier: fluorescencyjny 
data wprowadzenia do obiegu: 3 grudnia 2016 r. 

      

 
Polscy złoci medaliści, autorka projektu znaczka: Agnieszka Sancewicz 
liczba znaczków: 2 
wartość: 2,50 zł każdy 
nakład: po 750 000 szt. każdy 
technika druku: rotograwiura 
format znaczków: 40,5 x 54 mm 
arkusz sprzedażny: 9 znaczków 
papier: fluorescencyjny 
data wprowadzenia do obiegu: 28 listopada  2016 r. 

       

http://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2013/10/Paraolimpijczycy-01.jpg
http://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2013/10/Paraolimpijczycy-01.jpg
http://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2013/10/Paraolimpijczycy-01.jpg
http://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2013/10/Paraolimpijczycy-2016-arkusik.jpg
http://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2013/10/Paraolimpijczycy-2016-koperta.jpg
http://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2013/10/znaczek_mlot.jpg
http://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2013/10/ARKUSZ_mlot-1.jpg
http://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2013/10/znaczek_kajak.jpg
http://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2013/10/ARKUSZ_kajak.jpg


 
 
25-lecie Radia Maryja 

autorka projektu znaczka: Marzanna Dąbrowska 
liczba znaczków: 1 
wartość:  A 
nakład: 360 000 sztuk 
technika druku: rotograwiurowa 
format znaczka:43 x 31,25 mm 
arkusz sprzedażny: 50 znaczków 
papier: fluorescencyjny 
data wprowadzenia do obiegu: 25 listopada  2016 r. 

 
 
Boże Narodzenie 

autorka projektów znaczków: Aleksandra Pietrzak 
liczba znaczków: 2 
wartość: 2 zł i 6 zł 
technika druku: rotograwiurowa 
format znaczków: 25,5 x 31,25 mm 
dwie formy wydawnicze: 
– arkusze sprzedażne po 100 sztuk znaczków 
– blok numerowany, zawierający dwa znaczki (dostępny tylko w ramach abonamentu filatelistycznego za IV kwartał 
2016 r.) 
nakłady: 
– 2 zł – 15 000 000 sztuk 
– 6 zł – 3 000 000 sztuk 
– blok 8 zł – 100 000 sztuk 
papier: fluorescencyjny 
data wprowadzenia do obiegu: 16 listopada 2016 r. 

http://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2013/10/montaz-01.jpg
http://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2013/10/RM_PROJEKT_ZNACZKA.jpg
http://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2013/10/25_LECIE_RADIA_MARYJA_FDC.jpg


 

               
 
Ludzie kina i teatru 

autorka projektów znaczków: Marzanna Dąbrowska 
liczba znaczków: 3 
wartości: 2 zł, 2,50 zł i 6 zł 
nakłady: po 380 000 szt. każdej wartości (po 180 000 szt. w arkuszach 12-znaczkowych oraz po 200 000 w formie 3-
znaczkowej) 
technika druku: offset 
format znaczków: 31,25 x 43 mm 
arkusze sprzedażne: 3 arkusze po 12 szt. jednakowych znaczków i arkusz zawierający trzy różne znaczki 
papier: fluorescencyjny 
data wprowadzenia do obiegu: 31 października 2016 r. 

 

http://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2013/10/2-KOPERTA-PODGLAD-MONTAZ.jpg
http://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2013/10/2-KOPERTA-PODGLAD-MONTAZ.jpg
http://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2013/10/znaczek_2-2.jpg
http://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2013/10/znaczek_1-2.jpg
http://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2013/10/bloczek-podglad.jpg
http://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2013/10/2-KOPERTA-PODGLAD-MONTAZ.jpg
http://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2013/10/KOPERTA-PODGLAD-MONTAZ.jpg
http://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2013/10/znaczek_2.jpg
http://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2013/10/znaczek_250.jpg
http://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2013/10/znaczek_6.jpg
http://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2013/10/LUDZIE_KINA_I_TEATRU_2016_BRODNIEWICZ_12Z_DRUK.jpg
http://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2013/10/LUDZIE_KINA_I_TEATRU_2016_BARSZCZEWSKA_12Z_DRUK.jpg


 

 
Osiągnięcia nauki polskiej 

autorka projektów znaczków: Aleksandra Pietrzak 
liczba znaczków: 6 
wartości: 2,50 zł każdy 
nakłady: po 180 000 szt. każdego 
technika druku: rotograwiura 
format znaczków: 54 x 54 mm 
arkusz sprzedażny: 6 różnych znaczków (3×2) 
papier: fluorescencyjny 
data wprowadzenia do obiegu: 29 października 2016 r. 

 

http://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2013/10/LUDZIE_KINA_I_TEATRU_2016_FIJEWSKI_12Z_DRUK.jpg
http://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2013/10/kopertaFDC.jpg
http://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2014/12/LUDZIE_KINA_I_TEATRU_2016_ARKUSIK_3Z_DRUK.jpg
http://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2013/10/prevka_znaczek_girysztor-1.jpg
http://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2013/10/prevka_znaczek_kula.jpg
http://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2013/10/prevka_znaczek_labuda.jpg
http://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2013/10/prevka_znaczek_biernacki.jpg
http://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2013/10/prevka_znaczek_koprowski.jpg


 

 
Utracone dzieła sztuki 

autorka projektów znaczków: Agata Tobolczyk 
liczba znaczków: 3 
wartości: 3 x 2 zł 
nakłady: po 600.000 sztuk każdego 
technika druku: rotograwiurowa 
format znaczka: 31,25 x 43 mm 
arkusze sprzedażne: 6 znaczków 
papier: fluorescencyjny 
data wprowadzenia do obiegu: 24 października 2016 r. 

  

 
Kwiaty i owoce 

autorka projektu znaczka: Marzanna Dąbrowska 
liczba znaczków: 1 
wartości: 15 gr 

http://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2013/10/Utracone-dziela-sztuki-koperta-Chwistek.jpg
http://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2013/10/Utracone-dziela-sztuki-koperta-Chwistek.jpg
http://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2013/10/prevka_znaczek_kunicki.jpg
http://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2013/10/prevka_koperta_humanisci.jpg
http://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2013/10/prevka_koperta_scislowcy.jpg
http://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2013/10/prevka_arkusz.jpg
http://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2013/10/Utracone-dziela-sztuki-koperta-Chelmonski.jpg
http://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2013/10/Utracone-dziela-sztuki-koperta-Gierymski.jpg
http://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2013/10/Utracone-dziela-sztuki-koperta-Chwistek.jpg
http://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2013/10/Utracone-dziela-sztuki-arkusik.jpg


nakład: wielomilionowy, powtarzalny 
technika druku: rotograwiurowa 
format znaczka: 31,25 x 25,5 mm 
arkusz sprzedażny: 100 znaczków 
papier: fluorescencyjny 
data wprowadzenia do obiegu: 20 października 2016 r. 

    
Matka Boża Nieustającej Pomocy – Ikona Miłości 

autor projektu znaczka: Ewa Szydłowska 
liczba znaczków: 1 
wartości: 3,70 zł 
nakład: 300 000 sztuk 
technika druku: rotograwiurowa 
format znaczka: 31,25 x 43 mm 
arkusz sprzedażny: 9 znaczków 
papier: fluorescencyjny 
data wprowadzenia do obiegu: 5 października 2016 r. 

       
200-lecie Towarzystwa Biblijnego w Polsce 

autor projektu znaczka: Karol Tabaka 
liczba znaczków: 1 
wartości: 2,50  zł 
nakład: 300 000 sztuk 
technika druku: rotograwiurowa 
format znaczka: 31,25 x 43 mm 
arkusz sprzedażny: 6 znaczków 
papier: fluorescencyjny 
data wprowadzenia do obiegu: 3 października 2016 r. 

http://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2013/10/ZURAWINA_ZNACZEK.jpg
http://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2013/10/Matka-Boza-koperta.jpg
http://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2013/10/Matka-Boza-arkusik-popr.jpg
http://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2013/10/ZURAWINA_ZNACZEK.jpg
http://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2013/10/KWIATY_I_OWOCE_FDC_ZURAWINA.jpg
http://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2013/10/thumbnail_Matka-Boza-znaczek.jpg
http://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2013/10/Matka-Boza-koperta-1.jpg
http://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2013/10/Matka-Boza-arkusik-popr.jpg


 
Wiedźmin 

autor projektu znaczka: CD Projekt S.A. 
liczba znaczków: 1 w bloku 
wartości: 6 zł 
nakład: 180.000 sztuk 
technika druku: rotograwiurowa 
format znaczka: 31,25 x 39,5 mm 
format bloku: 70 x 90 mm 
papier: fluorescencyjny 
data wprowadzenia do obiegu: 16 września  2016 r. 

    
Beatyfikacja ks. Władysława Bukowińskiego 
autor projektu znaczka: Karol Tabaka 
liczba znaczków: 1 
wartość: 6  zł 
nakład: 120.000 sztuk 
technika druku: offsetowa 
format znaczka: 31,25 x 43 mm 
arkusz sprzedażny: 4 znaczki 
papier: fluorescencyjny 
data wprowadzenia do obiegu: 11 września 2016 roku 

http://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2013/10/200-lat-tbwp-znaczek.jpg
http://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2013/10/montaz-3.jpg
http://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2013/10/200-lat-tbwp-arkusik.jpg
http://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2013/10/blok.jpg
http://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2013/10/montaz-2.jpg


     
 
XXI Walny Zjazd Delegatów PZF w Iławie 
autor projektu znaczka: Karol Tabaka 
liczba znaczków: 1 
wartość: 2,50 zł 
nakład: 216.000 sztuk w wersji perforowanej, 96.000 sztuk w wersji nieperforowanej 
technika druku: offsetowa 
format znaczka: 39,5 x 31,25 mm 
arkusz sprzedażny: 12 znaczków + 4 przywieszki 
papier: fluorescencyjny 
data wprowadzenia do obiegu: 8 września 2016 roku 

 
 
Rok Cichociemnych 
autorka projektu znaczka: Ewa Szydłowska 
liczba znaczków: 1 
wartość: 3,70 zł 
nakład: 140.000 sztuk 
technika druku: rotograwiurowa 
format znaczka: 40,5 x 54 mm 
arkusz sprzedażny: 35 znaczków 
papier: fluorescencyjny 

http://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2013/10/znaczek-2.jpg
http://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2013/10/Beatyfikacja-ks.-Bukowinskiego-koperta.jpg
http://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2013/10/Beatyfikacja-ks.-Bukowinskiego-arkusik.jpg
http://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2013/10/arkusik_perf.jpg
http://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2013/10/arkusik_nieperf.jpg
http://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2013/10/XXI-zjazd-PZF-Ilawa-koperta_obrys.jpg


data wprowadzenia do obiegu: 1 września 2016 roku 

    
 
Ryby zagrożone wyginięciem 
autorka projektów znaczków: Agata Tobolczyk 
liczba znaczków: 4 
wartość: 2 zł; 2,50 zł; 3,70 zł; 6 zł 
nakłady: 2 zł – 1 000 000 sztuk, 2,50 zł – 1 000 000 sztuk, 3,70 zł – 450 000 sztuk, 6 zł – 270 000 sztuk 
technika druku: offsetowa 
format znaczków: 51 x 39,5 mm 
arkusze sprzedażne: 9 znaczków (3 x 3) 
papier: fluorescencyjny 
data wprowadzenia do obiegu: 31 sierpnia 2016 roku 

 

 

 

http://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2013/10/Rok-Cichciemnych-znaczek.jpg
http://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2013/10/Rok-Cichciemnych-koperta_obrys.jpg
http://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2013/10/ryba3.jpg
http://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2013/10/Ryby-zagrozone-rozanka-arkusik.jpg
http://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2013/10/ryba2.jpg
http://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2013/10/Ryby-zagrozone-karas-arkusik.jpg
http://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2013/10/ryba4.jpg
http://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2013/10/Ryby-zagrozone-strzebla-arkusik.jpg


 

 
 
Madonny Kresowe 
autorka projektów znaczków: Agnieszka Sancewicz 
liczba znaczków: 4 
wartość: 2,50 zł, 3,70 zł, 6 zł i 6 zł 
nakłady: 2,50 zł – 1.000.000 sztuk, 3,70 zł – 450.000 sztuk, 6 zł – 270.000 sztuk, 6 zł – 180.000 sztuk 
technika druku: rotograwiurowa 
format znaczków: 40,5 x 54 mm 
4 arkusze sprzedażne: po 9 znaczków 
papier: fluorescencyjny 
data wprowadzenia do obiegu: 30 sierpnia 2016 roku 

 

 

http://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2013/10/ryba1.jpg
http://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2013/10/Ryby-zagrozone-jesiotr-arkusik.jpg
http://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2013/10/Ryby-zagrozone-karas-strzebla-koperta-popr.jpg
http://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2013/10/Ryby-zagrozone-rozanka-jesiotr-koperta-popr.jpg
http://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2013/10/zn_Z_FRAGI-01.jpg
http://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2013/10/MONTAZ_Z_FRAGI-01.jpg
http://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2013/10/ARK_02.jpg
http://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2013/10/zn_ZOLKIEWSKA-01.jpg
http://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2013/10/MONTAZ_ZOLKIEWSKA-01.jpg
http://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2013/10/ARK_03.jpg


 

 
 
Kwiaty i owoce 
autorka projektu znaczka: Marzanna Dąbrowska 
liczba znaczków: 1 
wartość: 2 zł 
nakład: wielomilionowy, powtarzalny 
technika druku: rotograwiurowa 
format znaczka: 31,25 x 25,5 mm 
arkusz sprzedażny: 100 znaczków 
papier: fluorescencyjny 
data wprowadzenia do obiegu: 22 lipca 2016 r. 

 
 
Armia Andersa – Szlak Nadziei 
autor projektu znaczka: Maciej Jędrysik 
liczba znaczków: 1 
wartość: 2,50 zł 
nakład: 240.000 sztuk 
technika druku: offsetowa 
format znaczka: 39,5 x 31,25 mm 
arkusz sprzedażny: 12 znaczków 
papier: fluorescencyjny 
data wprowadzenia do obiegu: 21 lipca 2016 r. 

http://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2013/10/zn_BIALOKAMIENSKA-01.jpg
http://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2013/10/MONTAZ_BIALOKAMIENSKA-01.jpg
http://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2013/10/ARK_04.jpg
http://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2013/10/ZN_MB_K_K_POL_19.08.16-01.jpg
http://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2013/10/KOPERTA_MB_K_K_P_FDC-01.jpg
http://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2013/10/ARKUSZ_MB_19.08.16-01.jpg
http://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2013/10/OBIEGOWE_KWIATY_I_OWOCE_2016_KOSACIEC_300dpi.jpg
http://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2013/10/OBIEGOWE_KWIATY_I_OWOCE_2016_KOMPLET_KOSACIEC.jpg


    
 
Polskie produkty regionalne 
autorka projektu znaczka: Agnieszka Sancewicz 
liczba znaczków: 1 
wartość: 5 zł 
nakład: 225.000 sztuk 
technika druku: offsetowa + suche tłoczenie 
format znaczka: 43 x 31,25 mm 
arkusz sprzedażny: 9 znaczków 
papier: fluorescencyjny 
data wprowadzenia do obiegu: 18 lipca 2016 r. 

      

 
 
Kwiaty i owoce 
autorka projektu znaczka: Marzanna Dąbrowska 
liczba znaczków: 1 
wartość: 6 zł 
nakład: wielomilionowy, powtarzalny 
technika druku: rotograwiurowa 
format znaczka: 31,25 x 25,5 mm 
arkusz sprzedażny: 100 znaczków 
papier: fluorescencyjny 
data wprowadzenia do obiegu: 15 lipca 2016 r. 

http://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2013/10/WA-znaczek-popr.jpg
http://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2013/10/montaz-1.jpg
http://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2013/10/znaczek-01.jpg
http://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2013/10/FDC_POLSKIE_PRODUKTY_REGIONALNE_300dpi.jpg
http://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2013/10/arkusik_miod.jpg


    
 
Postcrossing 
autorka projektu znaczka: Agata Tobolczyk 
liczba znaczków: 1 
wartość: 5 zł 
nakład: 300.000 sztuk 
technika druku: offsetowa 
format znaczka: 40,5 x 40,5 mm 
arkusz sprzedażny: 6 znaczków 
papier: fluorescencyjny 
data wprowadzenia do obiegu: 14 lipca 2016 r. 

      

 
 
Polska Reprezentacja Olimpijska Rio 2016 
autorka projektu znaczka: Agata Tobolczyk 
liczba znaczków: 4 
wartości: 4 x 2 zł 
nakłady: po 500.000 sztuk każdego 
technika druku: rotograwiurowa 
format znaczków: 43 x 31,25 mm 
arkusz sprzedażny: 4 różne znaczki w pasku 
papier: fluorescencyjny 
data wprowadzenia do obiegu: 8 lipca 2016 r. 

http://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2013/10/KWIATY_I_OWOCE_2016_LILIA_DRUK.jpg
http://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2013/10/OBIEGOWE_KWIATY_I_OWOCE_2016_KOMPLET_LILIA.jpg
http://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2013/10/znaczek-1.jpg
http://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2013/10/Postcrossing-koperta-popr.jpg
http://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2013/10/Postcrossing-arkusik.jpg


   

 
 
Kwiaty i owoce 
autorka projektu znaczka: Marzanna Dąbrowska 
liczba znaczków: 1 
wartość: 20 gr 
nakład: wielomilionowy, powtarzalny 
technika druku: rotograwiurowa 
format znaczka: 31,25 x 25,5 mm 
arkusz sprzedażny: 100 znaczków 
papier: fluorescencyjny 
data wprowadzenia do obiegu: 6 lipca 2016 r. 

    
 
Szczyt NATO Warszawa 2016 
autorka projektu znaczka: Agata Tobolczyk 
liczba znaczków: 1 
wartość: 5 zł 
nakład: 225.000 sztuk 
technika druku: offsetowa 
format znaczka: 39,5 x 31,25 mm 
arkusz sprzedażny: 9 znaczków 
papier: fluorescencyjny 
data wprowadzenia do obiegu: 24 czerwca 2016 r. 

http://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2013/10/RIO-2016-koperta.jpg
http://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2013/10/2016-RIO-arkusik.jpg
http://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2013/10/KWIATY_I_OWOCE_2016_SZAFRAN_DRUK.jpg
http://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2013/10/OBIEGOWE_KWIATY_I_OWOCE_2016_KOMPLET_SZAFRAN.jpg


      

 
 
450. rocznica urodzin Jana Jesseniusa (1566-1621) 
autorzy projektu znaczka i przywieszki: Vladislav Rostoka, Agnieszka Sancewicz 
autor rytu: František Horniak 
liczba znaczków: 1 z przywieszką 
wartości: 6 zł 
nakład: 140.000 sztuk 
technika druku: stalorytnicza i rotograwiurowa 
format znaczka i przywieszki: 27 x 54 mm 
arkusz sprzedażny: 20 znaczków i 20 przywieszek 
papier: fluorescencyjny 
data wprowadzenia do obiegu: 22 czerwca 2016 r. 

    
 
Chmury 
autorka projektów znaczków: Marzanna Dąbrowska 
liczba znaczków: 4 
wartości: 2 x 2 zł, 2 x 2,50 zł 
nakłady: po 300.000 sztuk każdego 
technika druku: offsetowa 
format znaczka: 51 x 39,5 mm 
arkusze sprzedażne: 4 znaczki 
papier: fluorescencyjny 
data wprowadzenia do obiegu: 15 czerwca 2016 r. 

http://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2013/10/znaczek8.jpg
http://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2013/10/NATO-Warszawa-koperta.jpg
http://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2013/10/NATO-Warszawa-arkusik.jpg
http://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2013/10/ZNACZEK_.jpg
http://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2013/10/CALOSC_.jpg


       
 
Kanonizacja Ojca Stanisława Papczyńskiego 
autor projektu znaczka: Marzanna Dąbrowska 
liczba znaczków: 1 
wartości: 3,70 zł 
nakład: 180.000 sztuk 
technika druku: rotograwiurowa 
format znaczka: 31,25 x 39,5 mm 
arkusz sprzedażny: 9 znaczków 
papier: fluorescencyjny 
data wprowadzenia do obiegu: 5 czerwca 2016 r. 

       
 
25-lecie Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży 
autor projektu znaczka: Maciej Jędrysik 
liczba znaczków: 1 
wartości: 2,50 zł 
nakład: 180.000 sztuk 
technika druku: offsetowa 
format znaczka: 43 x 31,25 mm 
arkusz sprzedażny: 9 znaczków 
papier: fluorescencyjny 
data wprowadzenia do obiegu: 2 czerwca 2016 r. 

http://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2013/10/KANONIZACJA_OJCA_PAPCZYNSKIEGO_ARKUSZ_300dpi.jpg
http://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2013/10/KANONIZACJA_OJCA_PAPCZYNSKIEGO_ARKUSZ_300dpi.jpg
http://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2013/10/CHMURY_2016_FDC_1_300dpi.jpg
http://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2013/10/CHMURY_2016_FDC_2_300dpi.jpg
http://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2013/10/CHMURY_2016_ARKUSZ_4ZN_PWPW_DRUK.jpg
http://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2013/10/KANONIZACJA_OJCA_PAPCZYNSKIEGO_ZNACZEK_300dpi.jpg
http://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2013/10/KANONIZACJA_OJCA_PAPCZYNSKIEGO_FDC_300dpi.jpg
http://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2013/10/KANONIZACJA_OJCA_PAPCZYNSKIEGO_ARKUSZ_300dpi.jpg


      

 
 
Rodzina 
autorka projektu znaczka: Aleksandra Pietrzak 
liczba znaczków: 1 
wartości: 3,70 zł 
nakład: 320.000 sztuk 
technika druku: offsetowa 
format znaczka: 43 x 31,25 mm 
arkusz sprzedażny: 16 znaczków 
papier: fluorescencyjny 
data wprowadzenia do obiegu: 1 czerwca 2016 r. 

    
 
Światowa Wystawa Filatelistyczna Nowy Jork 2016 
autorka projektu znaczka: Agata Tobolczyk 
liczba znaczków: 1 w bloku 
wartości: 6 zł 
nakład: 180.000 sztuk 
technika druku: offsetowa + sitodrukowa 
format znaczka: 22,5 x 67,5 mm 

http://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2013/10/arkusz2.jpg
http://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2013/10/arkusz2.jpg
http://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2013/10/arkusz2.jpg
http://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2013/10/koperta-prevka-montaz.jpg
http://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2013/10/znaczekpolski.jpg
http://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2013/10/montaz19.jpg
http://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2013/10/arkusz2.jpg
http://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2013/10/znaczek-druk.jpg
http://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2013/10/koperta-prevka-montaz.jpg


format bloku: 70 x 100 mm 
papier: fluorescencyjny 
data wprowadzenia do obiegu: 28 maja 2016 r. 

     
 
Polski film animowany 
autorka projektów znaczków: Aleksandra Pietrzak 
liczba znaczków: 2 
wartości: 2 zł, 2,50 zł 
nakłady: po 500.000 sztuk każdego 
technika druku: rotograwiurowa 
format znaczka: 54 x 40,5 mm 
papier: fluorescencyjny 
arkusze sprzedażne: 4 znaczki (po dwa każdego) 
data wprowadzenia do obiegu: 20 maja 2016 r. 

   

 
 
200 lat Uniwersytetu Warszawskiego 
autor projektu znaczka: Karol Tabaka 
liczba znaczków: 1 w bloku 
wartość: 5 zł 
nakład: 180.000 sztuk 

http://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2013/10/KOPERTA-PROJEKT-mpwy-FONT-podglad.jpg
http://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2013/10/KOPERTA-PROJEKT-mpwy-FONT-podglad.jpg
http://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2013/10/Swiatowa-Wystawa-2016-bloczek.jpg
http://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2013/10/Swiatowa-Wystawa-2016-koperta_obrys.jpg
http://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2013/10/podglad-calosc.jpg
http://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2013/10/podglad-koperta.jpg


technika druku: offset 
format znaczka: 31,25 x 43 mm 
format bloku: 70 x 90 mm 
papier: fluorescencyjny 
data wprowadzenia do obiegu: 13 maja 2016 r. 

     
 
Światowe Dni Młodzieży Kraków 2016 
autorka projektów: Agnieszka Sancewicz 
liczba znaczków: 2, w tym 1 w bloku 
wartości: 2,50 zł i 6 zł 
nakłady i arkusze sprzedażne: 
– 2,50 zł – 1 400 000 szt. w arkuszach 50-znaczkowych oraz 400 000 szt. w  arkuszach 4-znaczkowych 
– 6 zł – znaczek w bloku numerowanym: 600 000 szt., czarnodruk numerowany 40 000 szt. 
techniki druku: 2,50 zł – rotograwiura, 6 zł – staloryt i rotograwiura 
format znaczków: 2,50 zł – 43 x 31,25 mm, 6 zł – 54 x 40,5 mm, blok 104 x 77 mm 
papier: fluorescencyjny 
data wprowadzenia do obiegu: 10 maja 2016 r. 

http://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2013/10/200-lat-UW-bloczek.jpg
http://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2013/10/200-lat-UW-koperta.jpg


  

  

  
 
Europa 
autorka projektu znaczka: D. Sergidou 
liczba znaczków: 1 
wartość: 5 zł 
nakład: 225.000 sztuk 
technika druku: offsetowa 
format znaczka: 43 x 31,25 mm 
arkusz sprzedażny: 9 znaczków 
papier: fluorescencyjny 
data wprowadzenia do obiegu: 9 maja 2016 r. 

http://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2016/05/znaczek_pol_wl_druk-01-01.jpg
http://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2016/05/blok1.jpg
http://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2016/05/ARKUSIK_POL_WL_druk-01-01.jpg
http://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2016/05/czarnodruk_22.03.16-01.jpg
http://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2016/05/koperta_DL_montaz_obrys.jpg
http://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2016/05/koperta_duza_montaz.jpg


  

 
Kwiaty i owoce 

autorka projektu: Marzanna Dąbrowska 
liczba znaczków: 1 
wartość: 10 zł 
nakład: wielomilionowy, powtarzalny 
technika druku: rotograwiurowa 
format znaczka: 31,25 x 25,5 mm 
arkusz sprzedażny: 100 znaczków 
papier: fluorescencyjny 
data wprowadzenia do obiegu: 22 kwietnia  2016 r. 

     
 
Legia Warszawa 1916 \ 2016 

autorka projektu: Agnieszka Sancewicz 
liczba znaczków: 1 w bloku 
wartość: 6 zł 
nakład: 180.000 sztuk 
technika druku: offsetowa 
format znaczka: 31,25 x 39,5 mm 
format bloku: 90 x 70 mm 

http://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2013/10/EUROPA_2015_ZNACZEK.jpg
http://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2013/10/EUROPA_2015_KOPERTA-MONTA%C5%BB.jpg
http://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2013/10/EUROPA_2015.jpg
http://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2013/10/KWIATY_I_OWOCE_2016_MAK_300dpi.jpg
http://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2013/10/KWIATY_I_OWOCE_FDC_MAK.jpg


papier: fluorescencyjny 
data wprowadzenia do obiegu: 20 kwietnia 2016 r. 

    
 
Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia 

autor projektu: Maciej Jędrysik 
liczba znaczków: 1 
wartość: 2,50 zł 
nakład: 240 000 szt. 
technika druku: rotograwiura 
format znaczka: 31,25 x 51 mm 
arkusz sprzedażny: 12 znaczków 
papier: fluorescencyjny 
data wprowadzenia do obiegu: 2 kwietnia 2016 r. 

http://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2013/10/MONTAZ.jpg
http://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2013/10/MONTAZ.jpg
http://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2013/10/MONTAZ.jpg


      

 
 
1050. rocznica Chrztu Polski 

autor projektu znaczka: Karol Tabaka 
autor rytu: Przemysław Krajewski 
liczba znaczków: 1 w bloku 
wartości: 6 zł 
nakład: 300.000 sztuk bloków 
nakład czarnodruku: 30.000 szt. 
techniki druku: stalorytnicza i rotograwiurowa 
format znaczka: 31,25 x 43 mm 
format bloku: 70 x 90 mm 
papier: fluorescencyjny 
data wprowadzenia do obiegu: 30 marca 2016 r. 

http://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2013/10/aznaczek.jpg
http://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2013/10/afdc.jpg
http://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2013/10/arkusik7.jpg


       

 
Historia polskiej fotografii 

autorka projektów znaczków: Agata Tobolczyk 
liczba znaczków: 4 
wartości: 2 x 2 zł, 2 x 2,50 zł 
nakłady: po 180.000 sztuk każdego 
technika druku: offsetowa 
format znaczków: 43 x 31,25 mm 
arkusze sprzedażne: 12 znaczków (3 x 4) 
papier: fluorescencyjny 
data wprowadzenia do obiegu: 23 marca 2016 r. 

http://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2013/10/1050-rocznica-Chrztu-Polski-bloczek.jpg
http://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2013/10/1050-rocznica-Chrztu-Polski-bloczek-czarnodruk70x90.jpg
http://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2013/10/1050-rocznica-Chrztu-Polski-koperta.jpg


         

    

       
 
Wielkanoc 

autorka projektów znaczków: Agnieszka Sancewicz 
liczba znaczków: 3 
wartości: 2 zł, 2,50 zł i 6 zł 
nakłady: 
– 2 zł – wielomilionowy, powtarzalny 
– 2,50 zł – 12.000.000 sztuk 
– 6 zł – 2.000.000 sztuk 
technika druku: rotograwiurowa 
format znaczków: 25,5 x 31,25 mm 
arkusze sprzedażne: po 100 sztuk znaczków 
papier: fluorescencyjny 
data wprowadzenia do obiegu: 3 marca 2016 r. 

http://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2013/10/Historia-Polskiej-Fotografii-zn3.jpg
http://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2013/10/Historia-Polskiej-Fotografii-zn3.jpg
http://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2013/10/Historia-Polskiej-Fotografii-Prazuch-koperta.jpg
http://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2013/10/Historia-Polskiej-Fotografii-Prazuch-koperta.jpg
http://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2013/10/Historia-Polskiej-Fotografii-zn3.jpg
http://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2013/10/Historia-Polskiej-Fotografii-zn3.jpg
http://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2013/10/Historia-Polskiej-Fotografii-zn3.jpg
http://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2013/10/Historia-Polskiej-Fotografii-zn3.jpg
http://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2013/10/Historia-Polskiej-Fotografii-Prazuch-koperta.jpg
http://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2013/10/Historia-Polskiej-Fotografii-Prazuch-koperta.jpg
http://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2013/10/Historia-Polskiej-Fotografii-arkusik-podglad.jpg


       
  

   
 
Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” 

autorka projektu znaczka: Marzanna Dąbrowska 
liczba znaczków: 1 
wartość: A 
nakład: 240 000 sztuk 
technika druku: rotograwiura 
format znaczka: 51 x 31,25 mm 
arkusz sprzedażny: 12 znaczków 
papier: fluorescencyjny 
data wprowadzenia do obiegu: 28 lutego 2016 r. 

   
 
50. rocznica pierwszego udanego przeszczepienia nerki w Polsce 

autorka projektu znaczka: Agata Tobolczyk 
liczba znaczków: 1 
wartości: 1,75 zł 
nakład: 300.000 sztuk 
technika druku: rotograwiurowa 
format znaczka: 39,5 x 31,25 mm 
arkusz sprzedażny: 50 znaczków 

http://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2013/10/znaczek_2-01.jpg
http://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2013/10/znaczek_2.50-01.jpg
http://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2013/10/koperta_PODKARPACKIE-01.jpg
http://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2013/10/znaczek_6_druk-01.jpg
http://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2013/10/koperta_LUBELSKIE-01.jpg
http://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2016/02/ZOLNIERZE_WYKLECI_ZNACZEK_300dpi.jpg
http://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2016/02/ZOLNIERZE_WYKLECI_KOMPLET_PLASKI_350dpi.jpg


papier: fluorescencyjny 
data wprowadzenia do obiegu: 22 stycznia  2016 r. 

   

 
250-lecie Mennicy Warszawskiej 

autorka projektu znaczka: Agata Tobolczyk 
liczba znaczków: 1 
wartości: 2,35 zł 
nakład: 270.000 sztuk 
technika druku: offsetowa + hotstamping 
format znaczka: 31,25 x 43 mm 
arkusz sprzedażny: 8 znaczków + przywieszka 
papier: fluorescencyjny 
data wprowadzenia do obiegu: 21 stycznia 2016 r. 

     
  

Kwiaty i owoce 

autorka projektu znaczka: Marzanna Dąbrowska 
liczba znaczków: 1 
wartości: 50 gr 
nakład: wielomilionowy, powtarzalny 
technika druku: rotograwiurowa 
format znaczka: 31,25 x 25,5 mm 
arkusz sprzedażny – 100 znaczków 
papier: fluorescencyjny 
data wprowadzenia do obiegu: 20 stycznia 2016 r. 

http://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2013/10/250-lecie-Mennicy-Warszawskiej-koperta.jpg
http://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2016/01/50-rocznica-przeszczepienia-nerki-w-Polsce-znaczek_RGB.jpg
http://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2016/01/montaz_RGB1.jpg
http://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2013/10/znaczek7.jpg
http://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2013/10/250-lecie-Mennicy-Warszawskiej-koperta.jpg
http://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2013/10/250-lecie-Mennicy-Warszawskiej-koperta.jpg


   
  

XII Mistrzostwa Europy w Piłce Ręcznej Mężczyzn EHF EURO 2016 Polska 

autorka projektów znaczków: Agata Tobolczyk 
liczba znaczków: 2 
wartość: 2,35 zł i 5 zł 
nakład: po 300.000 sztuk każdego 
technika druku: offsetowa 
format znaczka: koło o średnicy 40 mm 
arkusz sprzedażny – 6 znaczków 
papier: fluorescencyjny 
data wprowadzenia do obiegu: 15 stycznia 2016 r. 

       
  

Wrocław Europejska Stolica Kultury 2016 

autorka projektu znaczka: Aleksandra Pietrzak 
liczba znaczków: 1 w bloku 
wartości: 5 zł 
nakład: 150.000 sztuk 
technik druku: offsetowa 
format znaczka: 43 x 31,25 mm 
format bloku: 90 x 70 mm 
papier: fluorescencyjny 
data wprowadzenia do obiegu: 15 stycznia  2016 r. 

http://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2013/10/XII-Mistrzostwa-Europy-w-Pilce-Recznej-arkusik.jpg
http://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2013/10/KWIATY_I_OWOCE_2015_ZNACZEK_CHABER1.jpg
http://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2013/10/KWIATY_I_OWOCE_FDC_CHABER.jpg
http://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2013/10/znaczek_01.jpg
http://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2013/10/znaczek_02.jpg
http://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2013/10/XII-Mistrzostwa-Europy-w-Pilce-Recznej-arkusik.jpg
http://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2013/10/XII-Mistrzostwa-Europy-w-Pilce-Recznej-arkusik.jpg


   
  

  

24. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 

autorzy projektu znaczka: Gaweł Andrzejewski, Jerzy Owsiak, Katarzyna Sasin 
liczba znaczków: 1 
wartości: 2,35 zł 
nakład: 480.000 sztuk 
technik druku: offsetowa + sitodrukowa 
format znaczka: 45 x 45 mm, w tym perforacja w kształcie serca; arkusz sprzedażny – 6 znaczków 
papier: fluorescencyjny 
data wprowadzenia do obiegu:  5 stycznia  2016 r. 

     

http://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2013/10/znaczek6.jpg
http://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2013/10/arkusik6.jpg
http://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2013/10/znaczek6.jpg
http://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2013/10/znaczek6.jpg
http://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2013/10/arkusik6.jpg
http://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2013/10/arkusik6.jpg

