SPECYFIKACJA ABONAMENTOWA NR 2 / 2016
GRUPA

„A’’ Znaczki niestemplowane

Wartość
nominalna

Cena

4678

Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia

2,50 zł

2,50 zł

Bla 195

Legia Warszawa 1916\2016

6,00 zł

6,00 zł

4680

Kwiaty i owoce - Mak* (emisja obiegowa)

10,00 zł

10,00 zł

4681

Europa

5,00 zł

5,00 zł

4682

Światowe Dni Młodzieży Kraków 2016

2,50 zł

2,50 zł

4682

Światowe Dni Młodzieży Kraków 2016*

10,00 zł

10,00 zł

(arkusik 4-znaczkowy)
Bla 196

Światowe Dni Młodzieży Kraków 2016

6,00 zł

6,00 zł

Bla 197

200 lat Uniwersytetu Warszawskiego

5,00 zł

5,00 zł

4685-4686

Polski film animowany

2,00 zł, 2,50 zł

2,00 zł, 2,50 zł

Bla 198

Światowa Wystawa Filatelistyczna Nowy Jork 2016

6,00 zł

6,00 zł

4688

Rodzina

3,70 zł

3,70 zł

4689

25-lecie Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży

2,50 zł

2,50 zł

4690

Kanonizacja Ojca Stanisława Papczyńskiego

3,70 zł

3,70 zł

4691-4694

Chmury

2,00 zł, 2,00 zł, 2,50 zł, 2,50 zł

2,00 zł, 2,00 zł, 2,50 zł, 2,50 zł

4695

450. rocznica urodzin Jana Jesseniusa (1566-1621)

6,00 zł

6,00 zł

4696

Szczyt NATO Warszawa 2016

5,00 zł

5,00 zł
87,40 zł

GRUPA

„E’’ Znaczki stemplowane

Wartość
nominalna

Cena z VAT

4678

Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia

2,50 zł

1,85 zł

Ble 195

Legia Warszawa 1916\2016

6,00 zł

4,43 zł

4680

Kwiaty i owoce - Mak* (emisja obiegowa)

10,00 zł

7,38 zł

4681

Europa

5,00 zł

3,69 zł

4682

Światowe Dni Młodzieży Kraków 2016

2,50 zł

1,85 zł

4682

Światowe Dni Młodzieży Kraków 2016*

10,00 zł

7,38 zł

(arkusik 4-znaczkowy)
Ble 196

Światowe Dni Młodzieży Kraków 2016

6,00 zł

4,43 zł

Ble 197

200 lat Uniwersytetu Warszawskiego

5,00 zł

3,69 zł

4685-4686

Polski film animowany

2,00 zł, 2,50 zł

1,48 zł, 1,85 zł

Ble 198

Światowa Wystawa Filatelistyczna Nowy Jork 2016

6,00 zł

4,43 zł

4688

Rodzina

3,70 zł

2,73 zł

4689

25-lecie Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży

2,50 zł

1,85 zł

4690

Kanonizacja Ojca Stanisława Papczyńskiego

3,70 zł

2,73 zł

4691-4694

Chmury

2,00 zł, 2,00 zł, 2,50 zł, 2,50 zł

1,48 zł, 1,48 zł, 1,85 zł, 1,85 zł

4695

450. rocznica urodzin Jana Jesseniusa (1566-1621)

6,00 zł

4,43 zł

4696

Szczyt NATO Warszawa 2016

5,00 zł

3,69 zł
64,55 zł

*zakup nie jest obligatoryjny
Zapraszamy na stronę filatelistycznego sklepu internetowego Poczty Polskiej S.A.:
www.filatelistyka.poczta-polska.pl

GRUPA

„S’’

Koperty I dnia obiegu

1759

Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia

1760

Legia Warszawa 1916\2016

1761

Cena z VAT
zn. 4678 (1 koperta)

6,64 zł

Bl 195 (1 koperta)

14,76 zł

Kwiaty i owoce - Mak* (emisja obiegowa)

zn. 4680 (1 koperta)

17,22 zł

1762

Europa

zn. 4681 (1 koperta)

9,84 zł

1763

Światowe Dni Młodzieży Kraków 2016

zn. 4682 (1 koperta)

6,15 zł

1764

Światowe Dni Młodzieży Kraków 2016

Bl 196 (1 koperta)

15,38 zł

1765

200 lat Uniwersytetu Warszawskiego

Bl 197 (1 koperta)

12,30 zł

1766

Polski film animowany

zn. 4685-4686 (1 koperta)

10,70 zł

1767

Światowa Wystawa Filatelistyczna Nowy Jork 2016

Bl 198 (1 koperta)

13,90 zł

1768

Rodzina

zn. 4688 (1 koperta)

8,24 zł

1769

25-lecie Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży

zn. 4689 (1 koperta)

7,13 zł

1770

Kanonizacja Ojca Stanisława Papczyńskiego

zn. 4690 (1 koperta)

8,36 zł

1771

Chmury

zn. 4691-4692 (1 koperta)

10,09 zł

1772

Chmury

zn. 4693-4694 (1 koperta)

10,09 zł

1773

450. rocznica urodzin Jana Jesseniusa (1566-1621)

zn. 4695 (1 koperta)

13,53 zł

1774

Szczyt NATO Warszawa 2016

zn. 4696 (1 koperta)

9,96 zł
174,29 zł

GRUPA

„C’’

Całostki

Cena

1742

Rodzina 500 plus

2,00 zł

1743

Legia Warszawa 1916\2016

2,00 zł

1744

Szlak Cysterski w Polsce

2,00 zł

1745

Szlak Cysterski w Polsce

2,00 zł

1746

Instytut Lotnictwa w Warszawie

2,00 zł

1747

200-lecie tradycji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

2,00 zł

1748

Błogosławiony Pier Giorgio Frassati

2,00 zł

1749

Culture.pl. Polska-Brasil 2016

2,00 zł

1750

Czerwiec ‘76 - Radom, Ursus, Płock

2,00 zł

1751

Polska - Niemcy - Europa

2,00 zł

1752

Polska - Niemcy - Europa

2,00 zł
22,00 zł

*zakup nie jest obligatoryjny
Zapraszamy na stronę filatelistycznego sklepu internetowego Poczty Polskiej S.A.:
www.filatelistyka.poczta-polska.pl

ZNACZKI
Wprowadzono do obiegu:
02.04 Znaczek pocztowy o wartości 2,50 zł, emisji:

Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia.
Na znaczku przedstawiono logo Jubileuszu Miłosierdzia Bożego.
Znaczek wydrukowano techniką rotograwiurową, na papierze
fluorescencyjnym, w nakładzie 240 000 sztuk. W dniu
wprowadzenia znaczka do obiegu ukazała się koperta FDC,
opatrzona datownikiem okolicznościowym stosowanym
w UP Warszawa 1.
Znaczek, kopertę i datownik zaprojektował Maciej Jędrysik.
Arkusz sprzedażny zawiera 12 znaczków.

20.04 Znaczek pocztowy o wartości 6 zł w formie bloku, emisji:

Legia Warszawa 1916\2016. Na znaczku przedstawiono fragment
fotografii drużyny Legii Warszawa z 1916 roku. Znaczek wydrukowano
techniką offsetową, na papierze fluorescencyjnym, w nakładzie
180 000 sztuk. W dniu wprowadzenia znaczka do obiegu ukazała się
koperta FDC, opatrzona datownikiem okolicznościowym stosowanym
w UP Warszawa 1.
Znaczek, kopertę i datownik zaprojektowała Agnieszka Sancewicz.

22.04 Znaczek pocztowy o wartości 10 zł, emisji: Kwiaty i owoce (Mak)*.

Na znaczku przedstawiono kwiat maku. Znaczek wydrukowano
techniką rotograwiurową, na papierze fluorescencyjnym,
w nakładzie wielomilionowym, powtarzalnym. W dniu wprowadzenia
znaczka do obiegu ukazała się koperta FDC opatrzona
datownikiem okolicznościowym stosowanym w UP Warszawa 1.
Znaczek, kopertę i datownik zaprojektowała Marzanna Dąbrowska.
Arkusz sprzedażny zawiera 100 znaczków.

09.05 Znaczek pocztowy o wartości 5 zł, emisji: Europa. Na znaczku

10.05

13.05

20.05

28.05

01.06 Znaczek pocztowy o wartości 3,70 zł, emisji: Rodzina.

W projekcie znaczka w sposób symboliczny przedstawiono rodzinę.
Znaczek wydrukowano techniką offsetową, na papierze
fluorescencyjnym, w nakładzie 320 000 sztuk.
W dniu wprowadzenia znaczka do obiegu ukazała się koperta FDC,
opatrzona datownikiem okolicznościowym stosowanym
w UP Warszawa 1.
Znaczek, kopertę i datownik zaprojektowała Aleksandra Pietrzak.
Arkusz sprzedażny zawiera 16 znaczków.

02.06 Znaczek pocztowy o wartości 2,50 zł, emisji:
25-lecie Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.
Na znaczku przedstawiono połączone dwie litery alfabetu Ä i Ą.
Znaczek wydrukowano techniką offsetową, na papierze
fluorescencyjnym, w nakładzie 180 000 sztuk.
W dniu wprowadzenia znaczka do obiegu ukazała się koperta
FDC, opatrzona datownikiem okolicznościowym stosowanym
w UP Warszawa 1.
Znaczek, kopertę i datownik zaprojektował Maciej Jędrysik.
Arkusz sprzedażny zawiera 9 znaczków.

05.06 Znaczek pocztowy o wartości 3,70 zł, emisji: Kanonizacja Ojca

Stanisława Papczyńskiego. Na znaczku przedstawiono postać
błogosławionego Ojca Stanisława Papczyńskiego i wizerunek
Matki Bożej z herbu Zgromadzenia Księży Marianów. Znaczek
wydrukowano techniką rotograwiurową, na papierze
fluorescencyjnym, w nakładzie 180 000 sztuk.
W dniu wprowadzenia znaczka do obiegu ukazała się koperta
FDC, opatrzona datownikiem okolicznościowym stosowanym
w UP Warszawa 1.
Znaczek, kopertę i datownik zaprojektowała Marzanna Dąbrowska.
Arkusz sprzedażny zawiera 9 znaczków.

przedstawiono w sposób symboliczny ideę „Think Green”. Znaczek
wydrukowano techniką offsetową, na papierze fluorescencyjnym,
w nakładzie 225 000 sztuk. W dniu wprowadzenia znaczka do obiegu
15.06 Cztery znaczki pocztowe o wartości 2 zł, 2 zł, 2,50 zł i 2,50 zł,
ukazała się koperta FDC, opatrzona datownikiem okolicznościowym
emisji: Chmury.
stosowanym w UP Warszawa 1. Znaczek pocztowy zaprojektowała
Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono
Doxia Sergidou, natomiast oprawę arkusza sprzedażnego, kopertę
następujące gatunki chmur:
i datownik zaprojektował Jacek Konarzewski.
- nominał 2 zł - Cirrus uncinus,
Arkusz sprzedażny zawiera 9 znaczków.
- nominał 2 zł - Cumulonimbus capillatus praecipitatio arcus,
Znaczek pocztowy o wartości 2,50 zł i znaczek pocztowy o wartości
- nominał 2,50 zł - Cumulonimbus capillatus,
6 zł w formie bloku, emisji: Światowe Dni Młodzieży Kraków 2016.
- nominał 2,50 zł - Cumulonimbus mamma.
Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono:
Znaczki wydrukowano techniką offsetową, na papierze
- nominał 2,50 zł - papieża Franciszka z młodzieżą,
fluorescencyjnym, w nakładzie po 300 000 sztuk każdego.
- nominał 6 zł - papieża Franciszka.
W dniu wprowadzenia znaczków do obiegu ukazały się dwie
Znaczki o nominale 2,50 zł wydrukowano techniką rotograwiurową,
koperty FDC, opatrzone datownikiem okolicznościowym
na papierze fluorescencyjnym w dwóch formach wydawniczych:
stosowanym w UP Warszawa 1.
- jako arkusz 50-znaczkowy, w nakładzie 1 400 000 sztuk,
Znaczki, koperty i datownik zaprojektowała Marzanna Dąbrowska.
- jako arkusz 4-znaczkowy, w nakładzie 400 000 sztuk
Arkusz sprzedażny zawiera 4 znaczki.
(100 000 arkuszy)*.
Znaczek o nominale 6 zł wydrukowano w formie bloku numerowanego, 22.06 Znaczek pocztowy o wartości 6 zł z przywieszką, emisji:
techniką stalorytniczą i rotograwiurową, na papierze fluorescencyjnym,
450. rocznica urodzin Jana Jesseniusa (1566-1621).
w nakładzie 600 000 sztuk. W dniu wprowadzenia znaczków do
Na znaczku przedstawiono portret Jana Jesseniusa wg ryciny
obiegu ukazały się dwie koperty FDC, opatrzone datownikiem
z XVII w., odcisk pieczęci Uniwersytetu Karola w Pradze
okolicznościowym stosowanym w UP Kraków 1.
i drzeworyt przedstawiający księżyc i słońce. Na przywieszce
Znaczki pocztowe, koperty i datownik zaprojektowała Agnieszka
przedstawiono stronę tytułową i cytat z książki Jana
Sancewicz.
Jesseniusa „Anatomiae”. Znaczek wydrukowano technikami
stalorytniczą i rotograwiurową, na papierze fluorescencyjnym,
Znaczek pocztowy o wartości 5 zł w formie bloku, emisji:
w nakładzie 140 000 sztuk.
200 lat Uniwersytetu Warszawskiego.
W dniu wprowadzenia znaczka do obiegu ukazała się koperta
Na znaczku przedstawiono Salę Kolumnową Uniwersytetu
FDC, opatrzona datownikiem okolicznościowym stosowanym
Warszawskiego. Znaczek wydrukowano techniką offsetową na
w UP Wrocław 1. Znaczek z przywieszką zaprojektowali:
papierze fluorescencyjnym, w nakładzie 180 000 sztuk.
Vladislav Rostoka, Agnieszka Sancewicz, autor rytu:
W dniu wprowadzenia znaczka do obiegu ukazała się koperta
František Horniak. Kopertę zaprojektowała Agnieszka Sancewicz,
FDC, opatrzona datownikiem okolicznościowym stosowanym
zaś datownik - Vladislav Rostoka, Agnieszka Sancewicz.
w UP Warszawa 1.
Arkusz sprzedażny zawiera 20 znaczków i 20 przywieszek.
Znaczek, kopertę i datownik zaprojektował Karol Tabaka.
Dwa znaczki pocztowe o wartości 2 zł i 2,50 zł, emisji:
24.06 Znaczek pocztowy o wartości 5 zł, emisji:
Polski film animowany. Na znaczkach przedstawiono kadry
Szczyt NATO Warszawa 2016.
z filmu animowanego „Reksio”. Znaczki wydrukowano techniką
Na znaczku przedstawiono panoramę Placu Zamkowego
rotograwiurową, na papierze fluorescencyjnym, w nakładzie
w Warszawie oraz gwiazdę z logo NATO.
po 500 000 sztuk każdy. W dniu wprowadzenia znaczków do
Znaczek wydrukowano techniką offsetową, na papierze
obiegu ukazała się koperta FDC, opatrzona datownikiem
fluorescencyjnym, w nakładzie 225 000 sztuk.
okolicznościowym stosowanym w UP Bielsko-Biała 1.
W dniu wprowadzenia znaczka do obiegu ukazała się koperta FDC,
Znaczki, kopertę i datownik zaprojektowała Aleksandra Pietrzak.
opatrzona datownikiem okolicznościowym stosowanym
Arkusz sprzedażny zawiera 4 znaczki (po dwa każdego).
w UP Warszawa 1.
Znaczek pocztowy o wartości 6 zł w formie bloku, emisji:
Znaczek, kopertę i datownik zaprojektowała: Agata Tobolczyk.
Światowa Wystawa Filatelistyczna Nowy Jork 2016.
Arkusz sprzedażny zawiera 9 znaczków.
Na znaczku przedstawiono fragment placu Times Square na
Manhattanie w Nowym Jorku. Znaczek wydrukowano technikami
offsetową i sitodrukową, na papierze fluorescencyjnym,
w nakładzie 180 000 sztuk. W dniu wprowadzenia znaczka
do obiegu ukazała się koperta FDC, opatrzona datownikiem
okolicznościowym stosowanym w UP Warszawa 1.
Znaczek, kopertę i datownik zaprojektowała Agata Tobolczyk.

*zakup nie jest obligatoryjny
Zapraszamy na stronę filatelistycznego sklepu internetowego Poczty Polskiej S.A.:
www.filatelistyka.poczta-polska.pl

CAŁOSTKI
Wprowadzono do obiegu:
01.04

Kartkę pocztową z nadrukowanym znakiem opłaty pocztowej z oznaczeniem literowym A, emisji: Rodzina 500 plus.
Na znaku opłaty pocztowej nadrukowanym w prawym górnym rogu kartki oraz w części ilustracyjnej kartki
przedstawiono w sposób symboliczny rodzinę.
Kartkę wydrukowano w nakładzie 22 000 sztuk. Autorką projektu kartki jest Agnieszka Sancewicz.

20.04

Kartkę pocztową z nadrukowanym znakiem opłaty pocztowej z oznaczeniem literowym A, emisji: Legia Warszawa
1916\2016. Na znaku opłaty pocztowej nadrukowanym w prawym górnym rogu kartki umieszczono wizerunek
Stanisława Mielecha. W części ilustracyjnej kartki przedstawiono historyczny kompleks architektoniczny stadionu Legii
w Warszawie.
Kartkę wydrukowano w nakładzie 12 000 sztuk. Autorką projektu kartki jest Agnieszka Sancewicz.

29.04

Dwie kartki pocztowe z nadrukowanym znakiem opłaty pocztowej z oznaczeniem literowym A każda, emisji: Szlak
Cysterski w Polsce. Na znaku opłaty pocztowej nadrukowanym w prawym górnym rogu każdej kartki przedstawiono:
- na pierwszym - zespół klasztorny w Henrykowie,
- na drugim - zespół klasztorny w Gościkowie-Paradyżu.
W części ilustracyjnej kartek umieszczono:
- na pierwszej - wnętrze kościoła w Henrykowie i rzeźbę Grzegorza Wielkiego,
- na drugiej - wnętrze kościoła pw. Wniebowzięcia NMP i św. Marcina z Tours w Gościkowie-Paradyżu oraz XVI-w.
chrzcielnicę.
Kartki wydrukowano w nakładzie 11 000 sztuk każdej. Autorką projektów kartek jest Joanna Górska.

04.05

Kartkę pocztową z nadrukowanym znakiem opłaty pocztowej z oznaczeniem literowym A, emisji: Instytut Lotnictwa
w Warszawie. Na znaku opłaty pocztowej nadrukowanym w prawym górnym rogu kartki przedstawiono samolot
podczas lotu nad Warszawą. W części ilustracyjnej kartki w tle umieszczono zarys wirnika silnika oraz jego fragment
w dużym powiększeniu.
Kartkę wydrukowano w nakładzie 10 000 sztuk. Autorem projektu kartki jest Karol Tabaka.

19.05

Kartkę pocztową z nadrukowanym znakiem opłaty pocztowej z oznaczeniem literowym A, emisji: 200-lecie tradycji
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Na znaku opłaty pocztowej nadrukowanym w prawym
górnym rogu kartki przedstawiono księgę z fotografiami Centrum Wodnego i Rektoratu Szkoły Głównej Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie. W części ilustracyjnej kartki, na tle otwartej księgi umieszczono fotografie ilustrujące
charakterystyczną działalność SGGW.
Kartkę wydrukowano w nakładzie 10 000 sztuk. Autorem projektu kartki jest Karol Tabaka.

20.05

Kartkę pocztową z nadrukowanym znakiem opłaty pocztowej z oznaczeniem literowym A, emisji: Błogosławiony Pier
Giorgio Frassati. Na znaku opłaty pocztowej nadrukowanym w prawym górnym rogu kartki widnieje portret Pier
Giorgio Frassatiego. W części ilustracyjnej kartki znajduje się wizerunek Pier Giorgio Frassatiego w górach. Obok
postaci umieszczono napis: „Nasze zdrowie musimy oddać służbie tym, którzy go nie mają, gdyż w przeciwnym razie
zdradzilibyśmy ten wielki dar Boży”.
Kartkę wydrukowano w nakładzie 20 000 sztuk. Autorem projektu kartki jest Karol Tabaka.

31.05

Kartkę pocztową z nadrukowanym znakiem opłaty pocztowej z oznaczeniem literowym A, emisji:
Culture.pl. Polska-Brasil 2016. Na znaku opłaty pocztowej nadrukowanym w prawym górnym rogu kartki widnieje logo
Culture.pl, flagowej marki Instytutu Adama Mickiewicza oraz zarys postaci Yanki Rudzkiej, polskiej tancerki
i choreografki. W części ilustracyjnej kartki znajdują się schematyczne postaci tancerzy w charakterystycznych pozach
nawiązujących do choreografii Yanki Rudzkiej.
Kartkę wydrukowano w nakładzie 10 000 sztuk. Autorką projektu kartki jest Agata Tobolczyk.

17.06

Kartkę pocztową z nadrukowanym znakiem opłaty pocztowej z oznaczeniem literowym A, emisji:
Czerwiec '76 - Radom, Ursus, Płock. Znak opłaty pocztowej, nadrukowany w prawym górnym rogu kartki, został
przedstawiony w formie biało-czerwonej flagi, na której widnieje napis CZERWIEC '76 RADOM URSUS PŁOCK.
W części ilustracyjnej kartki znajdują się trzy fotografie przedstawiające wydarzenia z czerwca 1976 roku w Radomiu,
Ursusie i Płocku.
Kartkę wydrukowano w nakładzie 11 000 sztuk. Autorką projektu kartki jest Marzanna Dąbrowska.

17.06

Dwie kartki pocztowe z nadrukowanym znakiem opłaty pocztowej z oznaczeniem literowym A każda, emisji:
Polska - Niemcy - Europa. Na znaku opłaty pocztowej nadrukowanym w prawym górnym rogu kartki przedstawiono:
- na pierwszym - dwie kobiety na przedartej na pół fotografii, symbolicznie połączonej paskami taśmy,
- na drugim - napisy w kolorach narodowych: POLSKA i NIEMCY oraz w neutralnym kolorze napis EUROPA.
W części ilustracyjnej kartek umieszczono:
- na pierwszej - kobiety oglądające fotografie,
- na drugiej - kontury Niemiec i Polski połączone symbolicznym półokręgiem, w barwach narodowych obu krajów.
Kartkę wydrukowano w nakładach: pierwsza - 10 000 sztuk, zaś druga - 12 000 sztuk. Kartkę pierwszą zaprojektował
Karol Tabaka, zaś drugą - Anna Kostadinov.
Oferta specjalna Poczty Polskiej S.A.!

? Zamawiając roczny abonament filatelistyczny na 2016 rok (grupę A lub grupę E) można zakupić, poza podstawowym wydaniem, drugą formę
wydawniczą znaczków pocztowych emisji „Boże Narodzenie” z 2016 roku. Wyjątkowa bożonarodzeniowa forma wydawnicza będzie dostępna jedynie
w ramach rocznego abonamentu filatelistycznego. Nie będzie można jej nabyć w placówkach pocztowych, ani w sklepie internetowym.
? Zachęcamy Państwa do zapoznania się z wyjątkową ofertą sklepu internetowego www.filatelistyka.poczta-polska.pl, tj.:
- wspólna czterostronna emisja „450. rocznica urodzin Jana Jesseniusa (1566-1621)”, w ramach której dostępne są znaczki pocztowe wydane przez
Pocztę Polską, Pocztę Słowacką, Pocztę Czeską i Pocztę Węgierską,
- specjalne wydawnictwa - foldery filatelistyczne promujące m.in. emisje: „Legia Warszawa 1916\2016”, „Wrocław Europejska Stolica Kultury 2016”
i „200. rocznica urodzin św. Jana Bosko”,
- wydawnictwa filatelistyczne emisji „Światowe Dni Młodzieży Kraków 2016” (w grupach A, E, S), tj.: znaczek pojedynczy czysty, stemplowany, kopertę FDC
ze znaczkiem pojedynczym oraz znaczek w bloku: czysty, stemplowany i kopertę FDC ze znaczkiem w bloku. Ponadto w ramach grup A i E, będzie
można zakupić nieobligatoryjnie dodatkową formę wydawniczą emisji „Światowe Dni Młodzieży Kraków 2016” tj. arkusik 4-znaczkowy.

Zapraszamy na stronę filatelistycznego sklepu internetowego Poczty Polskiej S.A.: www.filatelistyka.poczta-polska.pl

