
2015 

 

Latarnie morskie 

autor projektu: Jacek Konarzewski 
liczba znaczków: 5 
wartości: 5 x 2,35 zł 
nakłady: po 300 000 szt. każdego 
technika druku: rotograwiurowa 
format znaczków: 31,25 x 43 mm 
arkusz sprzedażny: 5 znaczków + przywieszka 
papier: fluorescencyjny 
data wprowadzenia do obiegu: 19 czerwca 2015 r. 

 

Kwiaty i owoce 

autorka projektu: Marzanna Dąbrowska 
liczba znaczków: 1 
wartości: 1 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: 26 czerwca 2015 r. 

  

Kwiaty i owoce 

autorka projektu: Marzanna Dąbrowska 
liczba znaczków: 2 
wartości: 10 gr, 5 zł 
nakłady: wielomilionowe, powtarzalne 
technika druku: rotograwiurowa 
format znaczków: 31,25 x 25,5 mm 
arkusze sprzedażne: 100 znaczków 
papier: fluorescencyjny 
data wprowadzenia do obiegu: 15 września 2015 r. 

 

Polskie ptaki 

autorka projektów znaczków i przywieszek: Marzanna 
Dąbrowska 
liczba znaczków: 4 
wartości: 4 x 2,35 zł 
nakłady: po 240 000 szt. każdego 
technika druku: offsetowa + suche tłoczenie 
format znaczków: 43 x 31,25 mm 
arkusz sprzedażny: 4 znaczki + 4 przywieszki 
papier: fluorescencyjny 
data wprowadzenia do obiegu: 23 października 2015 r. 

 

Kwiaty i owoce  

autorka projektu: Marzanna Dąbrowska 
liczba znaczków: 1 
wartości: 5 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: 7 grudnia 2015 r. 

 

  



2016 

 

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. 

 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

  



2017 

 

Ryngrafy Żołnierzy Wyklętych 

autorka projektów znaczków i przywieszek: Marzanna 
Dąbrowska 
liczba znaczków: 2 
wartości: 2 x 6,00 zł 
nakłady: po 120 000 szt. każdego 
technika druku: offset + suche tłoczenie 
format znaczków: 40,5 x 40,5 mm 
arkusz sprzedażny: 2 znaczki + 2 przywieszki 
papier: fluorescencyjny 
data wprowadzenia do obiegu: 1 marca 2017 r. 

 

„Operacja polska” NKWD 

autor projektu: Agnieszka Sancewicz 
liczba znaczków: 1 
wartość: A 
nakład: wielomilionowy 
technika druku: rotograwiura 
format znaczka: 25,5 x 31,25 mm 
arkusz sprzedażny: 100 znaczków 
papier: fluorescencyjny 
data wprowadzenia do obiegu: 29 września 2017 

  

 

Boże Narodzenie 

autorka projektów: Agnieszka Sancewicz 
liczba znaczków : 3 
wartości : A, B, 6 zł 
nakład : A -15 000 000 szt., B – 3 000 000 szt., 6 zł – 3 000 
000 szt. 
technika druku: rotograwiura 
format znaczków: 31,25 x 39,5 mm 
arkusze sprzedażne: po 100 znaczków 
papier: fluorescencyjny 
data wprowadzenia do obiegu: 16 listopada 2017 r. 

 

Dziewięciu z Wujka 

autor projektu: Maciej Jędrysik 
liczba znaczków: 1 
wartość: 2,60 zł 
nakład: 30 000 000 szt. 
technika druku: rotograwiura 
format znaczka: 25,5 x 31,25 mm 
papier: fluorescencyjny 
arkusz sprzedażny: 100 znaczków 
data wprowadzenia do obiegu: 16 grudnia 2017 r. 

 

  



2018 

 

Wielkanoc 

autorka projektu: Agnieszka Sancewicz 
liczba znaczków: 1 
wartości: B 
nakład: 10 000 000 szt. 
technika druku: rotograwiura 
format znaczków: 25,5 x 31,25 mm 
arkusze sprzedażne: po 100 znaczków 
papier: fluorescencyjny 
data wprowadzenia do obiegu: 6 marca 2018 r. 

 

Kwiaty i owoce – Narcyz żonkil 

autorka projektu: Marzanna Dąbrowska 
liczba znaczków: 1 
wartości: 25 gr 
nakład: 3 000 000 szt. 
technika druku: rotograwiura 
format znaczków: 31,25 x 25,5 mm 
arkusze sprzedażne: po 100 znaczków 
papier: fluorescencyjny 
data wprowadzenia do obiegu: 9 marca 2018 r. 

 

Moja Ojczyzna 

autor projektu: Bożydar Grozdew 
liczba znaczków: 1 
wartość: A 
nakład: 10 000 000 szt. 
technika druku: rotograwiura 
format znaczka: 25,5 x 31,25 mm 
papier: fluorescencyjny 
arkusz sprzedażny: 100 znaczków 
data wprowadzenia do obiegu: 2 maja 2018 r. 

 

Kwiaty i owoce – Konwalia majowa 

autorka projektu: Marzanna Dąbrowska 
liczba znaczków: 1 
wartość: 6,80 zł 
nakład: 20 000 000 szt. 
technika druku: rotograwiura 
format znaczków: 31,25 x 25,5 mm 
arkusze sprzedażne: po 100 znaczków 
papier: fluorescencyjny 
data wprowadzenia do obiegu: 11 maja 2018 r. 

 

  



2019 

 

Miasta polskie 

autor projektu znaczka: Andrzej Gosik 
liczba znaczków: 1 
wartość: 5 zł 
nakład: 10 000 000 szt. 
technika druku: rotograwiura 
format znaczka: 31,25 x 25,5 mm 
papier: fluorescencyjny 
arkusz sprzedażny: 100 znaczków 
data wprowadzenia do obiegu: 19 lutego 2019 r. 

  

Wielkanoc 

autorka projektów znaczków: Agnieszka Sancewicz 
liczba znaczków: 2 
wartości: A i 6 zł 
nakład: A – 5 000 000 szt. i 6 zł – 1 000 000 szt. 
technika druku: rotograwiura 
format znaczków: 25,5 x 31,25 mm 
papier: fluorescencyjny 
arkusz sprzedażny: po 100 znaczków 
data wprowadzenia do obiegu: 18 marca 2019 r. 

 

Polscy architekci w Azerbejdżanie 

autor projektu znaczka: Maciej Jędrysik 
liczba znaczków: 8 
wartość: 3,30 zł 
nakład: 160 000 szt. każdego 
technika druku: offset 
format znaczka: 51 x 39,5 mm 
papier: fluorescencyjny 
arkusz sprzedażny: 8 znaczków 
data wprowadzenia do obiegu: 31 maja 2019 r. 

 

Tydzień Kultury Beskidzkiej 

autor projektu znaczka: Jerzy Pietras 
autor rysunku: Michał Kliś 
liczba znaczków: 1 
wartość: 4,10 zł 
nakład: 3 000 000 szt. 
technika druku: rotograwiura 
format znaczka: 25,5 x 31,25 mm 
papier: fluorescencyjny 
arkusz sprzedażny: 100 znaczków 
data wprowadzenia do obiegu: 19 czerwca 2019 r. 

 

Anna Walentynowicz 

autor projektu znaczka: Maciej Jędrysik 
liczba znaczków: 1 
wartość: 8,70 zł 
nakład: 1 000 000 szt. 
technika druku: rotograwiura 
format znaczka: 25,5 x 31,25 mm 
papier: fluorescencyjny 
arkusz sprzedażny: 100 znaczków 
data wprowadzenia do obiegu: 24 czerwca 2019 r. 

 

50-lecie lądowania człowieka na Księżycu 

autor projektu znaczka: Andrzej Gosik 
liczba znaczków: 1 znaczek w bloku 
wartość: 8,40 zł 
nakład: 100 000 szt. 
technika druku: offset 
format znaczka: 31,25 x 43 mm 
format bloku: 90 x 70 mm 
papier: fluorescencyjny 
data wprowadzenia do obiegu: 20 lipca 2019 r. 



 

100. rocznica powstania Policji Państwowej 

autor projektu znaczka: Roch Stefaniak 
liczba znaczków: 1 
wartość: 3,30 zł 
nakład: 150 000 szt. 
technika druku: rotograwiura 
format znaczka: 31,25 x 43 mm 
papier: fluorescencyjny 
arkusz sprzedażny: 50 znaczków 
data wprowadzenia do obiegu: 24 lipca 2019 r. 

 

Henryk Sławik 

autor projektu znaczka: Łukasz Kobiela 
liczba znaczków: 1 
wartość: 4 zł 
nakład: 1 000 000 szt. 
technika druku: rotograwiura 
format znaczka: 25,5 x 31,25 mm 
arkusz sprzedażny: 100 znaczków 
papier: fluorescencyjny 
data wprowadzenia do obiegu: 26 lipca 2019 r. 

 

Błogosławiony Stefan Wincenty Frelichowski 

autor projektu znaczka: Andrzej Filipowicz 
liczba znaczków: 1 
wartość: 6,30 zł 
nakład: 2 000 000 szt. 
technika druku: rotograwiura 
format znaczka: 25,5 x 31,25 mm 
papier: fluorescencyjny 
arkusz sprzedażny: 100 znaczków 
data wprowadzenia do obiegu: 8 sierpnia 2019 r. 

 

Kazimierz Deyna 

autor projektu znaczka: Jarosław Ochendzan 
liczba znaczków: 1 
wartość: 5,90 zł 
nakład: 30 000 000 szt. 
technika druku: rotograwiura 
format znaczka: 25,5 x 31,25 mm 
papier: fluorescencyjny 
arkusz sprzedażny: 100 znaczków 
data wprowadzenia do obiegu: 12 sierpnia 2019 r. 

 

Piaśnica – zbrodnia pomorska 1939 r. 

liczba znaczków: 1 
wartość: 2,60 zł 
nakład: 1 000 000 szt. 
technika druku: rotograwiura 
format znaczka: 25,5 x 31,25 mm 
papier: fluorescencyjny 
arkusz sprzedażny: 100 znaczków 
data wprowadzenia do obiegu: 3 października 2019 r. 

 

  



2020 

 

Miasta polskie – Leszno 

autor projektu znaczka: Andrzej Gosik 
liczba znaczków: 1 
wartość: 3,30 zł 
nakład: 30 000 000 szt. 
technika druku: rotograwiura 
format znaczka: 31,25 x 25,5 mm 
papier: fluorescencyjny 
arkusz sprzedażny: 100 znaczków 
data wprowadzenia do obiegu: 17 stycznia 2020 r. 

 

5. rocznica wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego 
obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz 

autor projektu znaczka: Roch Stefaniak 
liczba znaczków: 1 
wartość: 3,30 zł 
nakład: wielomilionowy, powtarzalny 
technika druku: rotograwiura 
format znaczka: 31,25 x 25,5 mm 
papier: fluorescencyjny 
arkusz sprzedażny: 100 znaczków 
data wprowadzenia do obiegu: 27 stycznia 2020 r. 

 

Pamiętamy 2010-2020 

autor projektu znaczka: Roch Stefaniak 
liczba znaczków: 1 
wartość: 3,30 zł 
nakład: 144 000 szt. 
technika druku: offset 
format znaczków: 43 x 31,25  mm 
papier: fluorescencyjny 
arkusz sprzedażny: 12 znaczków 
data wprowadzenia do obiegu: 10 kwietnia 2020 r. 

 

Kwiaty i owoce 

autor projektu znaczka: Marzanna Dąbrowska 

liczba znaczków: 1 
wartość: 8,40 zł 
nakład: 5 000 000 szt. 
technika druku: rotograwiura 
format znaczka: 31,25 x 25,5 mm 
papier: fluorescencyjny 
arkusz sprzedażny: 100 znaczków 
data wprowadzenia do obiegu: 7 maja 2020 r. 

 

Bezpieczny przejazd – „Szlaban na ryzyko!” 

autor projektu znaczka: Jan Konarzewski 
liczba znaczków: 1 
wartość: 30 gr 
nakład: 5 000 000 szt. 
format znaczka: 31,25 x 25,5 mm 
papier: fluorescencyjny 
arkusz sprzedażny: 100 znaczków 
data wprowadzenia do obiegu: 30 maja 2020 r. 

 

ppłk Jan Kowalewski – wybitny kryptolog 

autor projektu znaczka: Jarosław Ochendzan 

liczba znaczków: 1 
wartość: 1,80 zł 
nakład: 8 000 000 szt. 
technika druku: rotograwiura 
format znaczka: 25,5mm x 31,25 mm 
papier: fluorescencyjny 
arkusz sprzedażny: 100 znaczków 
data wprowadzenia do obiegu: 30 czerwca 2020 r. 



 

 

 

 

 

  

40-lecie NSZZ „Solidarność 

autor projektu znaczka: Jacek Konarzewski

liczba znaczków: 1 
wartość: 4,70 zł 
nakład: 1 000 000 szt. 
technika druku: rotograwiura 
format znaczka: 25,5 mm x 31,25 mm
papier: fluorescencyjny 
arkusz sprzedażny: 100 znaczków 
data wprowadzenia do obiegu: 31 sierpnia

Boże Narodzenie 

autor projektu znaczka: Agnieszka Sancewicz
liczba znaczków: 1 
wartość: 8 zł 
nakład: 1 000 000 sztuk 
technika druku: rotograwiura 
format znaczka: 25,5 mm x 31,25 mm
papier: fluorescencyjny 
arkusze sprzedażne: po 100 znaczków
data obiegu: 16 listopada 2020 roku 

Fundacja Pocztowy Dar 

autorka projektu: Marzanna Dąbrowska
liczba znaczków: 1 
wartości: 4,10 zł 
nakład: 1 000 000 szt. 
technika druku: rotograwiura 
format znaczka: 25,5 x 31,25 mm 
papier: fluorescencyjny 
arkusz sprzedażny: 100 znaczków 
data wprowadzenia do obiegu: 4 grudnia 2020 r.

Piece kaflowe 

autor projektu znaczka: Andrzej Gosik
liczba znaczków: 4 
wartości: 3,30 zł każdy 
nakład: 80 000 szt. każdego znaczka
technika druku: offset 
format znaczka: 31,25 x 51 mm 
papier: fluorescencyjny 
arkusz sprzedażny: 8 znaczków (4×2)
data wprowadzenia do obiegu: 21 grudnia 2020 r.

 

Jacek Konarzewski 

mm 

 
sierpnia 2020 r. 

autor projektu znaczka: Agnieszka Sancewicz 

format znaczka: 25,5 mm x 31,25 mm 

arkusze sprzedażne: po 100 znaczków 
 

autorka projektu: Marzanna Dąbrowska 

 
data wprowadzenia do obiegu: 4 grudnia 2020 r. 

autor projektu znaczka: Andrzej Gosik 

nakład: 80 000 szt. każdego znaczka 

arkusz sprzedażny: 8 znaczków (4×2) 
data wprowadzenia do obiegu: 21 grudnia 2020 r. 



 

 

 

 

 

 

2021 

K.K. Baczyński 

autor projektu znaczka: Jarosław Ochendzan
liczba znaczków: 1 
wartości: 4,10 zł 
nakład: 5 000 000 szt. 
technika druku: rotograwiura 
format znaczka: 25,50 mm x 31,25 mm
papier: fluorescencyjny 
arkusz sprzedażny: 100 znaczków 
data wprowadzenia do obiegu: 22 stycznia 2021 r.

Wojska Obrony Terytorialnej 

autor projektu znaczka: Poczta Polska S.A.
liczba znaczków: 1 
wartości: 1,40 zł 
nakład: 1 000 000 szt. 
technika druku: rotograwiura 
format znaczka: 31,25 mm x 25,50 mm
papier: fluorescencyjny 
arkusz sprzedażny: 100 znaczków 
data wprowadzenia do obiegu: 14 lutego 2021 r.

Wielkanoc 

autor projektu znaczka: Agnieszka Sancewicz
liczba znaczków: 1 
wartości: 8 zł 
nakład: 2 000 000 szt. 
technika druku: rotograwiura 
format znaczka: 25,50 mm x 31,25 mm
papier: fluorescencyjny 
arkusz sprzedażny: 100 znaczków 
data wprowadzenia do obiegu: 19 lutego 2021

Kazimierz Górski 

autor projektu znaczka: Jarosław Ochendzan
liczba znaczków: 1 
wartości: 4 zł 
nakład: 1 000 000 szt. 
technika druku: rotograwiura 
format znaczka: 25,50 mm x 31,25 mm
papier: fluorescencyjny 
arkusz sprzedażny: 100 znaczków 
data wprowadzenia do obiegu: 26 lutego 2021 r.

Michał Jankowski (1842-1912) 

autor projektu znaczka: Jan Konarzewski
liczba znaczków: 1 
wartości: 1 zł 
nakład: 10 000 000 szt. 
technika druku: rotograwiura 
format znaczka: 31,25 x 25,25 mm 
papier: fluorescencyjny 
arkusz sprzedażny: 100 znaczków 
data wprowadzenia do obiegu: 25 marca 2021 r.

Jerzy Iwanow-Szajnowicz 

autor projektu znaczka: Agnieszka Sancewicz
liczba znaczków: 1 
wartości: 8 zł 
nakład: 10 000 000 szt. 
technika druku: rotograwiura 
format znaczka: 31,25 x 25,25 mm 
papier: fluorescencyjny 
arkusz sprzedażny: 100 znaczków 
data wprowadzenia do obiegu: 25 marca 2021 r.

autor projektu znaczka: Jarosław Ochendzan 

format znaczka: 25,50 mm x 31,25 mm 

 
stycznia 2021 r. 

autor projektu znaczka: Poczta Polska S.A. 

format znaczka: 31,25 mm x 25,50 mm 

 
data wprowadzenia do obiegu: 14 lutego 2021 r. 

autor projektu znaczka: Agnieszka Sancewicz 

format znaczka: 25,50 mm x 31,25 mm 

 
data wprowadzenia do obiegu: 19 lutego 2021  

autor projektu znaczka: Jarosław Ochendzan 

znaczka: 25,50 mm x 31,25 mm 

 
data wprowadzenia do obiegu: 26 lutego 2021 r. 

autor projektu znaczka: Jan Konarzewski 

 

 
data wprowadzenia do obiegu: 25 marca 2021 r. 

autor projektu znaczka: Agnieszka Sancewicz 

 

 
data wprowadzenia do obiegu: 25 marca 2021 r. 



 

Nowoczesny Tabor Kolejowy 

autor projektu znaczka: Jacek Konarzewski 
liczba znaczków: 5 
wartość: 3,30 zł 
nakład w wersji perforowanej: 125 000 szt. 
nakład w wersji nieperforowanej: 10 000 szt. 
technika druku: offset 
format znaczka: 76,5 x 31,25 mm 
papier: fluorescencyjny 
arkusz sprzedażny: 5 znaczków + przywieszka 
data wprowadzenia do obiegu: 31 marca 2021 r. 

 

Rok św. Józefa 

autor projektu znaczka: Jarosław Ochendzan 
liczba znaczków: 1 
wartość: 3,30 zł 
nakład: 18 000 000 szt. 
technika druku: rotograwiura 
format znaczka: 25,5 x 31,25 mm 
papier: fluorescencyjny 
arkusz sprzedażny: 100 znaczków 
data wprowadzenia do obiegu: 1 maja 2021 r 

 

40. Rocznica rejestracji NSZZ Rolników Indywidualnych 
„Solidarność” 

autor projektu znaczka: Jan Konarzewski 
liczba znaczków: 1 
wartość: 5 gr 
nakład: 2 000 000 szt. 
technika druku: rotograwiura 
format znaczka: 25,5 x 31,25 mm 
papier: fluorescencyjny 
arkusz sprzedażny:100 znaczków 
data wprowadzenia do obiegu: 12 maja 2021 r 

 

Miasta Polskie – Mińsk Mazowiecki 

autor projektu znaczka: Andrzej Gosik 
liczba znaczków: 1 
wartość: 4 zł 
nakład: 5 000 000 szt. 
technika druku: rotograwiura 
format znaczka: 25,5 x 31,25 mm 
papier: fluorescencyjny 
arkusz sprzedażny: 100 znaczków 
data wprowadzenia do obiegu: 29 maja 2021 r 

 

#SZCZEPIMYSIĘ 

autor projektu znaczka: Poczta Polska S.A. 
liczba znaczków: 1 
wartość: 4,70 zł 
nakład: 2 000 000 szt. 
technika druku: rotograwiura 
format znaczka: 31,25 x 25,5 mm 
papier: fluorescencyjny 
arkusz sprzedażny: 100 znaczków 
data wprowadzenia do obiegu: 15 lipca 2021 r 

 

Rok św. Jakuba Apostoła 

autor projektu znaczka: Marzanna Dąbrowska 
liczba znaczków: 1 
wartość: 4,10 zł 
nakład: 1 000 000 szt. 
technika druku: rotograwiura 
format znaczka: 25,5 x 31,25 mm 
papier: fluorescencyjny 
arkusz sprzedażny: 100 znaczków 
data wprowadzenia do obiegu: 25 lipca 2021 r 

 



2022 

 

Marek Edelman 

autor projektu znaczka: Jarosław Ochendzan 
liczba znaczków: 1 
arkusz sprzedażny: 100 znaczków 
wartość: PRIORYTETOWY S 
nakład: 3 000 000 szt., powtarzalny 
technika druku: rotograwiura 
format znaczka: 25,5 x 31,25 mm 
papier: fluorescencyjny 
data wprowadzenia do obiegu: 2 stycznia 2022 r 

 

#♥ZaPolskimMundurem 

autor projektu znaczka: Poczta Polska S.A. 
liczba znaczków: 1 
wartość: EKONOMICZNY S 
nakład: 5 000 000 szt. 
technika druku: rotograwiura 
format znaczka: 31,25 x 25,5 mm 
papier: fluorescencyjny 
arkusz sprzedażny: 100 znaczków 
data wprowadzenia do obiegu: 27 stycznia 2022 r. 

 

Louis Pasteur 1822-1895 

autor projektu: Jan Konarzewski 
liczba znaczków: 1 
arkusz sprzedażny: 100 znaczków 
wartość: 30 gr 
nakład: wielomilionowy, powtarzalny 
technika druku: rotograwiura 
format znaczka: 31,25 x 25,5 mm 
papier: fluorescencyjny 
data wprowadzenia do obiegu: 7 marca 2022 r. 

 

30. rocznica utworzenia diecezji elbląskiej 

autor projektu: Jarosław Ochendzan 
liczba znaczków: 1 
arkusz sprzedażny: 100 znaczków 
wartość: EKONOMICZNY S 
nakład: 5 000 000 szt., powtarzalny 
technika druku: rotograwiurowa 
format znaczka: 25,5 x 31,25 mm 
papier: fluorescencyjny 
data wprowadzenia do obiegu: 6 czerwca 2022 r. 

 

100. rocznica utworzenia policji województwa śląskiego 

autor projektu: Roch Stefaniak 
liczba znaczków: 1 
wartość: Ekonomiczny S 
nakład: 5 000 000 szt. 
technika druku: rotograwiura 
format znaczka: 25,5 x 31,25 mm 
papier: fluorescencyjny 
arkusz sprzedażny: 100 znaczków 
data wprowadzenia do obiegu: 9 czerwca 2022 r. 

 

Przekop Mierzei Wiślanej 

autor projektu: Poczta Polska S.A. 
liczba znaczków: 1 
wartość: 60 gr 
nakład: 5 000 000 szt., powtarzalny 
technika druku: rotograwiura 
format znaczka: 31,25 x 25,5 mm 
papier: fluorescencyjny 
arkusz sprzedażny: 100 znaczków 
data wprowadzenia do obiegu: 17 września 2022 r. 
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