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MIĘDZYNARODOWE KUPONY NA ODPOWIEDŹ (Cc)
Na początek kilka słów wyjaśnień do poniższego opracowania. W maju b.r (2020) zostałem poproszony (drugi
z autorów) przez redakcję katalogu Fischer o przeanalizowanie możliwości opracowania dla potrzeb II tomu całkowicie nowego rozdziału dotyczącego międzynarodowych kuponów na odpowiedź. Jak do tej pory t emat ten nie
był uwzględniony w żadnym polskim katalogu i monografii, a tych kilka artykułów nt. temat też nie napawało optymizmem do kompleksowego ujęcia wszystkich zagadnień spełniających warunki do ujęcia w kat alogu. Z biegiem bardzo krótkiego czasu dotarłem do czerech filatelistów, którzy interesują się polskimi kuponami na odpowiedź. Ponieważ jesteśmy członkami klubu ArGe Polen, stwierdziliśmy, że w Biuletynach ArGe Polen M. Lenke i
M. Zbierski (1) opublikowali już artykuł nt. polskich kuponów na odpowiedź. To ich szczegółowe opracowanie i kolejne uzupełnienia M. Lenke (2) były bazą wyjściową i posłużyły do opracowania nowego rozdziału o Międzynarodowych kuponach na odpowiedź. Zanim pojawi się nowy, kolejny II tom katalogu Fischera, poprzez niniejszą publikację zwracamy się do PT Filatelistów o przeanalizowanie poniższego tekstu i składanie uwag nt. numeracji i
ewentualne uzupełnianie nieuwzględnionych pozycji.
Międzynarodowe kupony na odpowiedź (ang.:
IRC) są całostkami Cc, ponieważ w chwili zakupu opłaca się z góry zgodnie z taryfą konkretną usługę pocztową zawartą w walorze i zdefiniowaną przez Światowy
Związek Pocztowy (UPU). Celem kuponu jest, w możliwie prosty sposób, przekazanie odbiorcy listu zagranicznego wartości opłaty za powrotny list z jego odpowiedzią. W obrocie krajowym można to zrobić przesyłając w liście znaczek krajowy na odpowiedź. Istniały
kartki Cp podwójne z opłaconą odpowiedzią. A nadawca listu, by umożliwić adresatowi w międzynarodowym
obrocie pocztowym opłacenie odpowiedzi dołączał jemu odpowiednią ilość kuponów na odpowiedź, które we
wszystkich krajach, należących do UPU, wymieniane
są na znaczki pocztowe obcego kraju.
W Polsce wymiana zagranicznych kuponów na odpowiedź na polskie znaczki pocztowe została wprowadzona od 10. czerwca 1922 r. (Dz. Urz. MPiT nr
24/1922). Początkowo odstąpiono jednak od sprzedaży
kuponów. Zagraniczne kupony wydane przed 1 stycznia 1922 r. mogły być wymieniane tylko do końca 1922
r., kupony wydane po 1 stycznia 1922 r. ważne były w
obrocie z krajami europejskimi tylko dwa miesiące, zaś
w obrocie z krajami pozaeuropejskimi sześć miesięcy
po upływie daty wydania. Ta złożona regulacja na Kongresie UPU w Sztokholmie w 1924 r. została uproszczona, przez co wszystkie kupony uzyskały ogólną
ważność przez sześć miesięcy nie licząc miesiąca
sprzedaży. Kupony pochodzące z b. urzędów austriackich lub niemieckich, które po odzyskaniu niepodległości znalazły się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej objęto zakazem przyjmowania do wymiany na polskie
znaczki. Wymianę ważnych kuponów na odpowiedź na
znaczki pocztowe dokonywano we wszystkich urzędach pocztowych oraz samodzielnych agencjach pocztowych, także w polskiej części Górnego Śląska. Niesamodzielne agencje oraz pośrednictwa (składnice)
pośredniczyły w wymianie kuponów w przynależnych
urzędach zbiorczych. W miarę zmiany taryf inflacyjnych
urzędnicy pocztowi mogli zmieniać odręcznie lub sposobem drukarskim cenę sprzedażną wskazaną na kuponach, tworząc przewartościowania, prowizoria Cc.
Jednej i tej samej osobie nie wolno było w jednym dniu
wymienić więcej niż 10 kuponów pochodzących z tego
samego kraju.
Sprzedaż kuponów Cc w Polsce wprowadzono od
1. grudnia 1924 r. (Dz. Urz. Gen. DPiT Nr 46/1924, poz.
197) w następujących urzędach pocztowych: Będzin,
Biała, Białystok, Bielsko, Borysław, Brześć nad Bugiem,
Bydgoszcz, Cieszyn, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza,
Drohobycz, Dubno, Dziedzice, Gniezno, Grodno, Gru-

dziądz, Inowrocław, Jarosław, Kalisz, Katowice, Kielce,
Kołomyja, Kowel, Kraków, Królewska Huta, Leszno,
Lublin, Lwów, Łomża, Łódź, Łuck, Mysłowice, Nowy
Sącz, Ostrów Poznański, Piotrków Trybunalski, Poznań, Przemyśl, Pszczyna, Radom, Równe Wołyńskie,
Rybnik, Rzeszów, Siemianowice, Sosnowice, Stanisławów, Stryj, Tarnopol, Tarnów, Tarnowskie Góry, Toruń,
Warszawa, Wilno, Włocławek i Zakopane. Po II WŚ
sprzedaż kuponów wznowiono dopiero z dniem
1.01.1947 r.
Urzędy pocztowe są zaopatrywane w kupony Cc w
stanie  „czystym”. Urząd sprzedając kupon(y) odbijał
na nim swój datownik i klient otrzymywał ważny kupon
 do wymiany na znaczki. Przy wymianie kuponów Cc
w innym państwie na znaczki opłaty poczta docelowa
odbijała drugi stempel  i wykorzystany, unieważniony kupon archiwizowała, jako ekwiwalent wartości
wydanych znaczków. Archiwizowane kupony wysyłano
do Biura UPU w Bernie, gdzie dokonywano rozliczeń
pomiędzy zarządami pocztowymi. Kupony jednostronnie datowane , znajdujące się na rynku, to egzemplarze, które nie zostały zrealizowane.
Kupony  bez stempla urzędu, w którym je sprzedano, w praktyce nie powinny istnieć na rynku filatelistycznym. Występowanie takich egzemplarzy spowodowane jest zaniedbaniami pracowników pocztowych i
kupony takie nie cieszą się popularnością wśród filatelistów, mimo, że bywają obiektem transakcji. Kupony
zaopatrzone w jeden stempel  uważane są za jeszcze „niewykorzystane”, zaś te z dwoma stemplami za
„używane”  efektywnie. Kupony z dwoma stemplami też nie powinny się znajdować na rynku kolekcjonerskim, bo stanowią księgowy ekwiwalent pieniądza i
pierwotnie, jako skart pocztowy, powinny zostać zniszczone. Podczas sprzedawania danej emisji Cc zmieniały się taryfy i wtedy ceny sprzedaży kuponów podlegały
zmianom. Przewartościowania, korekty nominałów wykonywano odręcznie lub za pomocą stempli, nawet po
kilka razy na jednym walorze w zależności od potrzeb czytaj nowej taryfy.
Kupony rozróżnia się ze względu na:
- wzory - w zależności od grafiki na przedniej stronie.
Nazwy wzorów kuponów pochodzą od miejscowości, w których obradowały Światowe Kongresy Pocztowe, zatwierdzające dany wzór (Rzym 1906, Londyn
1929, Wiedeń 1964, Lozanna 1974 itd.). W szczególnych sytuacjach podejmowano drobne zmiany dotyczące wzoru kuponu tworząc ich odmiany.
Użyte nazwy wzorów i określenie znaków wodnych
odnoszą się do klasyfikacji kuponów prowadzonych
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przez American Society of Reply Coupon Collectors
oraz niemiecki Klub Badawczy „Internationale Antwortscheine” (FIAS) i stosowanych powszechnie w świecie
ROME / RZYM
(4)
LONDRES / LONDON / LONDYN

VIENNE / VIENNA / WIEDEŃ
LAUSANNE / LOZANNA

PÉKIN / BEIJING / PEKIN 1-2
NAIROBI
DOHA
ISTANBUL / STAMBUŁ

kolekcjonerskim. Opisy wzorów (nazwy miast) podano
w języku francuskim, angielskim i polskim.

od 1.10.1907*
od 1.01.1922
od 1.10.1925
od 1.07.1930
LE CAIRE / CAIRO / KAIR
od 1.01.1935
BUENOS AIRES
od 1.07.1940
PARIS / PARYŻ
od 1.08.1948
BRUXELLES / BRUSSELS / BRUKSELA od 1.07.1953
OTTAWA
od 1.04.1959
od 1.01.1966
TOKYO / TOKIO
od 1.07.1971
od 1.01.1975
RIO DE JANEIRO
od 1.07.1981
HAMBURG
od 1.01.1986
WASHINGTON / WASZYNGTON
od 1.01.1991
SÉOUL / SEOUL / SEUL
od 1.01.1996
od 1.01.2002**
BUCAREST / BUCHAREST / BUKARESZTod 1.07.2006
od 1.07.2009
od 1.01.2014
od 1.09.2017
MADRID / MADRYT
STOCKHOLM / SZTOKHOLM

Ro 1-4
Ro 5-6
Ro 7-8
Lo 9
Lo 10-12
Lo 13-14
Lo 15
Lo 16
Lo 17
Vi 18-19
Vi 20-21
La 22-23
La 24-25
La 26-28
La 29-30
Pe 31
Pe 32-33
Na 34-35
Do 36-39
Is 40-44

*) Data w tabeli oznacza pierwszy dzień sprzedaży nowego wzoru, względnie od pierwszego Kongresu UPU w P ek inie ** datę rozpoczęcia ok resu ważności k uponów.
- nominał - wydruk lub określenie nominału przez UPU w zależności od wzoru - numer główny (1., 2. ...),
- typy (różnice w strukturze grafiki, użytych czcionek lub tekstu po obu stronach kuponu) - cyfra rzymska (I, II...);
- nakłady (N.) - określone datą (Cc 11 od 1992 r.) lub kodem kreskowym i literowo-cyfrowym (począwszy od Cc
12 np. PL20011121 = 21 XI 2001) - cyfra rzymska (I, II...),
- partie - części nakładów (kolejne rzuty) począwszy od Cc 12 - symbole dwuliterowe (AA, AB…),
- znaki wodne papieru (numeracja znaków wodnych wg UPU), uwzględniono tylko te Zn.W., które występują na „polsk ich” k uponach.

Zn.W.1 - Rzym (Ro 4),

Zn.W.7 - Lozanna (La 23)

Zn.W.8 - Pekin (Pe 31-31),

Zn.W.4 - Rzym (Ro 8),

Zn.W.7.1 - wariant (La 23)

Zn.W.5 - Londyn (Lo 9-12, 14-15),

Zn.W.7.2 – wariant (La 23)

Zn.W.6 - Lozanna (La 22),

Zn.W.7.3 - wariant (La 23).

Zn.W.10 - Doha, Stambuł,
(Do 36, 38 / Is 40, 44)

Zn.W.9 - Nairobi (Na 34),

- manualna zmiana ceny sprzedaży – kolejna litera alfabetu (a, b, ...).
Podane daty przy poszczególnych kuponach oparte są na pocztowych aktach prawnych (zarządzenia, zmiana
taryfy) i nie odzwierciedlają terminu pojawienia się ich w obiegu.
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1924, 1. grudnia. Wzór „ROME” (RZYM) (Ro 4). Proj. Eugène Grasset (sign. w lew ym dolnym rogu), ryt: F. Florian (sign. w praw ym dolnym rogu). Brak w ydrukow anego nominału. Cena sprzedaży 30 gr. Wymiar 108 x 80 mm, Zn.W.2, papier beżow o-szary.
Druk V. Benziger & Co AG w Einsiedeln, Szw ajcaria. Aw ers: w ąskie pole z napisem „CUPON-RÉSPONSE INTERNATIONAL” pod
nim trzy linie z tekstem polskim bez ceny sprzedaży; alegoryczny rysunek kobiety unoszącej się między dw oma półkulami ziemskimi z siatką kartograficzną jako miejsce na stemple; pod rysunkiem dw uwierszowy tekst w języku francuskim Na samym dole nazw a
kraju w języku francuskim i polskim. Tekst szaroniebieski, poddruk: ozdoby w stylu secesyjnym stylizowane liście w awrzynu, w dolnej części chmury. Rew ers: pouczenie o w ymianie kuponu w czterech językach (niem., ang., hiszp. i wł.), każdy w trzech linijkach.

1a.
1b.

(30 gr)*

bez nominału - ............................................................................................................................ (Ro 4)
odręcznie wpisana cena 30 gr .................................................................................................... (Ro 4)

*) Kursywą w nawiasie podano cenę sprzedaży Cc nie oznaczoną, nie wydrukowaną na samym kuponie.
Znany jest czw oroblok kuponu 1 w ręczany, jako upominek na Kongresie UPU w Kairze (1934).(3)

W sprzedaży: 1.12.1924 - 30.09.1925. Kupony zakupione do 30.06.1925 zasługują na dopłatę. Ważny: w Europie 2 m-ce, poza
Europą 6 m-cy od daty zakupu, nie licząc miesiąca w którym został zakupiony, do 30.03.1926. Kupony zakupione przed 1.10.1925
r. w ymieniano do końca marca 1926 r na znaczki ½ w artości opłaty za list zagraniczny w agi do 20 gramów .
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1925, 1. października. Wzór „ROME” (RZYM)” (Ro 8). Proj. Eugène Grasset (sign. w lew ym dolnym rogu), ryt: F. Florian (sign. w
praw ym dolnym rogu). Cena sprzedaży „50 groszy”. Wymiar 105 x 74 mm, Zn.W.4, papier beżow o-szary. Druk BENZIGER & Cie.
S.A. - EINSIEDELN w Einsiedeln, Szw ajcaria. Zmiany w rysunku: półkule ziemskie bez siatki kartograficznej. W dużym polu pod
nagłów kiem pięć linii z tekstem polskim, pod alegorycznym rysunkiem czterow ierszow y tekst w języku francuskim. Rew ers: pouczenie o w ymianie kuponu w czterech językach (niem., ang., hiszp. i wł.), każdy w czterech linijkach.

2a

Rew ers 2a

2b
2a.
2b.

50 gr
80 gr / 50 gr

................................................................................................................... (od 1.10.1925) (Ro 8)
odręczna korekta ceny.............................................................................. (od 1.12.1926) (Ro 8)

Znany jest czw oroblok kuponu 2a. Ważny 6 miesięcy od daty zakupu nie licząc miesiąca, w którym został zakupiony. W sprzedaży od 1.10.1925 do 30.06.1930.
1927, styczeń. Wzór „ROME” (RZYM) (Ro 8). Opis jak Cc 2, bez w ydrukow anego nominału, tylko napis „groszy.” Cena sprzedaży 80 groszy.

3.

(80 gr)

tylko „groszy.” (bez nominału) ................................................................... (od 01.1927 ) (Ro 8)

Ważny 6 miesięcy od daty zakupu nie licząc miesiąca w którym został zakupiony. W sprzedaży do: 30.06.1930.
1928. Wzór „ROME” (RZYM) (Ro 8). Opis jak Cc 2. Cena sprzedaży „80 groszy.”.

4.

80 gr

..........................................................(od 1927) (Ro 8)

Ważny 6 miesięcy od daty zakupu nie licząc miesiąca w którym został
zakupiony. W sprzedaży do: 30.06.1930.
Kupony o w zorze RZYM (Ro) typ 1-3 i 5-7 nie były rozprow adzane w
Polsce.
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Terminy ważności kuponów Cc:

Kupony w ydane w okresie od 1.04.1930 do 31.12.2001 były w ażne na czas nieokreślony. Dopiero po w prow adzeniu modelu
pekińskiego od 1.01.2002 r. w prow adzono ponow nie ograniczony okres ich w ymiany.
Kupony nr 5-6:
W sprzedaży do 1.09.1939 r. Wybuch II WŚ w strzymał sprzedaż, której Poczta Polska po 1944/45 r. nie w znow iła. Ważność kup onu w czasie trw ania II WŚ została przez w iększość nieokupow anych państw zaw iesz ona. Ważne: do 30.06.2006.
Kupony nr 7-11:
W okresie od 1.01.2002 do 30.06.2006 kupony te w ymieniano na zasadzie w zajemnej akceptacji pomiędzy poszczególnymi
administracjami pocztow ymi. W okresie od 1.07.2006 do 31.08.2007 kupony Cc w ymieniano tylko na podstaw ie zaw artej umow y obustronnej pomiędzy poszczególnymi administracjami pocztow ymi.
Od 1.09.2007 r. w szystkie kupony w ydane przed 1.01.2002 r. straciły w ażność. (Convention Seoul – Prot. Art. R XXIII).
Od 2002 r. data w ażności w ymiany jest drukow ana na każdym międzynarodow ym kuponie na odpow iedz.
1930, 13. m aja. Wzór „LONDRES / LONDON” (LONDYN) (Lo 9). Proj. Franz Helbig. Cena sprzedaży „80 GROSZY”. Wymiar 105
x 74 mm, Zn.W.5, papier biały. Druk BENZIGER & Cie. S.A. - EINSIEDELN w Einsiedeln, Szw ajcaria. Aw ers: stylizow any rysunek
w barwie dw óch pionowych kolumn przerw anych białymi okrągłymi polami przeznaczonymi dla odcisków datow ników . Nominał pośrodku kuponu; tekst polski nad, tekst francuski pod nominałem. Tekst i rysunek szaroniebieski, poddruk żółtobrązow y. Rew ers:
pouczenie o w ymianie kuponu w czterech językach (niem., ang., hiszp. i wł.).

5.

80 gr

.............................................................................................................................................(Lo 9)

1935, 1. stycznia. Wzór „LONDRES / LONDON” (LONDYN) (Lo 10-12). Proj. Franz Helbig. Cena sprzedaży „70 GROSZY”. Wymiar 105 x 74 mm, Zn.W.5, papier biały. Druk BENZIGER & Cie. S.A. - EINSIEDELN w Einsiedeln, Szw ajcaria. Opis jak Cc 5.
Zmiany: na aw ersie: tekst francuski „TIMBRE DU / BUREAU…” w ramkach po lew ej i praw ej stronie: typ I - zakończony kropką, typ
II-III bez kropki. Rew ers: pouczenie o w ymianie kuponu w czterech językach (niem., ang., hiszp. i wł.), typ I: trzy pierw sze w czterech, w ersja włoska w trzech w ierszach; typ II: tekst niemiecki z przestaw ionym szeregiem, typ III: tekst niemiecki pisany frakturą.

6I

Rew ers 6I

6I

6II-III

6II

6III
6 I.
6 II.
6 III.

70 gr

............................................................................................................................(od 1.01.1935) (Lo 10)
............................................................................................................................(od 1.01.1936) (Lo 11)
............................................................................................................................(od 1.01.1938) (Lo 12)
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Polska, po II WŚ w znowiła sprzedaż kuponów w 1947 r. Co praw da, ceny sprzedaży kuponów ustalano i podaw ano do publicznej
w iadomości w Taryfach, ale kupony te nigdy nie były sprzedawane po cenach taryfow ych, gdyż rozliczenie z UPU odbyw ało się w
dew izach. Stałą normą stosow aną w tym okresie można uznać fakt, iż bezpośrednia sprzedaż kuponów w UP była możliw a w yłącznie po przedstawieniu zaświadczenia bankow ego stwierdzającego, iż polskie pieniądze użyte do zakupu kuponów zostały uzyskane w drodze w ymiany w alut obcych. Jest to jeden z licznych przykładów dla państw pod rządami komunistycznymi, które regularnie sprzedaw ały międzynarodow e kupony na odpow iedź, mimo że ich zakup przez miejscow ą ludność był niemożliw y.
1947, 1. m aja. Wzór „LONDRES / LONDON” (LONDYN) (Lo 14). Proj. Franz Helbig. Cena sprzedaży „15 ZŁOTYCH”. Wymiar
105 x 74 mm, Zn.W.5, papier biały. Druk BENZIGER & Cie. S.A. - EINSIEDELN w Einsiedeln, Szw ajcaria. Opis jak Cc 6. Zmiany:
na aw ersie: w tekście polskim słow o „ Związku” zastąpiono „Światowego Związku Pocztowego”, francuskim do słow a „I´Union” dodano „postal universelle”. Rew ers: każdy tekst pouczenia w ymiany kuponu (niem., ang., hiszp. i wł.) w czterech linijkach.

7a

7b

7c

7d1

7d2

7a.
7b.
7c.
7d1.
7d2.

15 zł
45 zł
60 zł
5 zł
5 zł

/ 15 zł
/ 15 zł
/ 15 zł
/ 15 zł

...................................................................................................................(1.05.1947)
odręcznie............................................................................................. (od 1.01.1948)
odręcznie............................................................................................. (od 1.01.1950)
„5 złotych”............................................................................................ (od 1.03.1957)
„WARTOŚĆ 5 zł.” ............................................................................... (od 1.03.1957)

(Lo 14)
(Lo 14)
(Lo 14)
(Lo 14)
(Lo 14)

Znany jest czw oroblok kuponu 7a w yprodukow any z okazji Kongresu UPU w Paryżu (1947) (3). Kupon Cc 7 był sprzedaw any z
odręczną lub stemplow aną now ą ceną nominalną aż do końca czerw ca 1972 r.
1948, 1. lipca. Wzór „LONDRES / LONDON” (LONDYN) (Lo 14-15). Proj. Franz Helbig. Cena sprzedaży „45 ZŁOTYCH”. Wymiar
105 x 74 mm, Zn.W.5, papier biały. BENZIGER & Cie. S.A. - EINSIEDELN w Einsiedeln, Szw ajcaria. Opis jak Cc 7. Bez zmian na
aw ersie. Rew ers: typ I jak Cc 7 (Lo 14), typ II now y układ pouczenia w ymiany kuponu w językach: angielskim, arabskim, chińskim,
hiszpańskim i rosyjskim (Lo 15).

8Ia

8I

8Ib
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8 Ia.
8 Ib.

45 zł
5 zł / 45 zł

..............................................................................................................(od 1.07.1948) (Lo 14)
„5 złotych”.............................................................................................(od 1.03.1957) (Lo 14)

Znany jest czw oroblok kuponu 8Ia. Kupony Lo 14 bez zmiany nominału były sprzedaw ane do 1972 r.

8IIa

8II

8IIb1

8IIb2

8IIc1

8IIc2

8IIc3

8IIc4

8IIc5

8IIc7

8IIc8

8IIc9

8IId1

8 IId3

8 IIa.
8 IIb1.
8 IIb2.
8 IIc1.
8 IIc2.
8 IIc3.
8 IIc4.
8 IIc5.
8 IIc6.
8 IIc7.
8 IIc8.
8 IIc9.
8 IId1.
8 IId2.
8 IId3.
8 IIe.

45 zł
60 (zł) / 45 zł
60 (zł) / 45 zł
5 (zł) / 45 zł
5 (zł) / 45 zł
5 zł / 45 zł
5 zł / 45 zł
5 zł / 45 zł
5 zł / 60 zł / 80 gr / 45 zł
5 zł / 1,80 zł / 45 zł
5 zł / 0,80 (zł) / 45 zł
5 zł / 80 gr / 45 zł
7 (zł) / 45 zł
7 zł / 80 / GROSZY / 45 zł
7 zł / 5 (zł) / 45 zł
10 zł / 45 zł

................................................................................................. (1948) (Lo 15)
odręcznie ....................................................................(od 1.05.1950) (Lo 15)
„60”..............................................................................(od 1.05.1950) (Lo 15)
„odręcznie ...................................................................(od 1.03.1957) (Lo 15)
„5” ................................................................................(od 1.03.1957) (Lo 15)
„5 zł”.............................................................................(od 1.03.1957) (Lo 15)
„5 ZŁOTYCH”...............................................................(od 1.03.1957) (Lo 15)
„5 X” ............................................................................(od 1.03.1957) (Lo 15)
„5 zł.”............................................................................(od 1.03.1957) (Lo 15)
„5 ZŁOTYCH”...............................................................(od 1.03.1957) (Lo 15)
„5 zł.”............................................................................(od 1.03.1957) (Lo 15)
„5 ZŁOTYCH”...............................................................(od 1.03.1957) (Lo 15)
odręcznie ....................................................................(od 1.10.1972) (Lo 15)
odręcznie ....................................................................(od 1.10.1972) (Lo 15)
„X / cena 7 zł.” ............................................................(od 1.10.1972) (Lo 15)
odręcznie ....................................................................(od 1.01.1976) (Lo 15)
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Kupon Cc 8 był sprzedaw any z odręczną lub stemplow aną now ą ceną nominalną aż do końca czerw ca 1976 roku. Dalsze ceny
sprzedaży: 30.10.- 5.11.1950 - 180 zł., od 30.10.1950 - 1,80 zł, od 16.08.1951 - 0,80 zł, od 4.01.1953 - 1,- zł. Kupony z tymi nominałami nie są znane. Znane są natomiast kupony z now ymi nominałami (od 1957 r.) naniesionymi na kupony posiadające w artości
taryfowe odpowiadające okresowi reformy w alutow ej. Najpraw dopodobniej zostały one w tym okresie w UP zdenominow ane, jednak nie sprzedane, i w ten sposób doleżały do kolejnej taryfy.
Kupony o w zorze LONDYN (Lo) typ 13,16-17 i WIEDEŃ (Vi) typ 18-21 nie były rozprow adzane w Polsce. Na Kongresie UPU w
Lozannie w 1974 r. podjęto decyzję, że od 1 stycznia 1975 r. nie poszczególne kraje a Międzynarodow e Biuro UPU będzie w ydaw ać kupony, w obec czego na kuponach brak jest informacji o kraju w ydania. Ponadto w skazanie ceny sprzedaży określono jako
opcjonalne. Polska jest jednym z nielicznych krajów , które otrzymały kupony typu La 23 przed typem La 22. Wyjaśnia to fakt, że
praktycznie w szystkie kraje zamów iły kupony now ego w zoru „Lozanna” (La 22), by w prowadzić je do sprzedaży z dniem 1.01.1975
r. (lub w krótce potem). Do końca 1975 r. UPU dostarczało tylko kupony typu La 22. Poczta Polska otrzymała pierw szą dostaw ę dopiero w drugim kw artale 1976 r., i był to typ La 23. Typ La 22 trafił do kraju w terminie późniejszym.
1975. 1 lipca. Wzór „LAUSANNE” (LOZANNA) (La 22-23). Proj. Donald Brun. Cena sprzedaży i nazw a państw a - w pis fakultatyw ny. Wymiar 105 x 74 mm, Zn.W.6 (La 22), Zn.W.7 (La 23), papier biały. Druk do 1993 r. V. Benziger & Co AG w Einsiedeln,
Szw ajcaria. Inne drukarnie nieznane. Aw ers: logo i tekst francuski w barw ie j. niebieskiej; poniżej trzy pola z tekstem francuskim w
trzech w ierszach, dwa skrajne na odbicie stempli (z okręgami z linii przerywanych), środkowe (nieobow iązkow e) na oznaczenie w
barw ie czerw onej nazw y kraju i/lub w artości nominalnej; u góry po lew ej logo UPU, po praw ej symbol druczka „C22”. Nieobramow any j.żółty poddruk (globus i gołąbek) na całej pow ierzchni kuponu. Rew ers: pouczenie w ymiany kuponu w sześciu językach
(niemieckim, angielskim, arabskim, chińskim, hiszpańskim i rosyjskim) „myślnik” w w ersji chińskiej jako czw arty znak od lew ej (La
22-25).

9 Ib - La 22

9 IIa - La 23 zn
9 Ia.
9 Ib.
9 IIa.
9 IIb.

10 zł
50 zł / 10 zł
10 zł
400 zł / 160 / 50 / 10 zł

La 22-25

9 IIb Zn.W 7.1
„10 Zlotys” .....................................................................(od 06.1976)
„Przew alutow ano / X /...” .......................................... (od 1.02.1982)
„10 Zlotys” .....................................................................(od 06.1976)
„Wartość 400 .../” .................................................... (od 15.07.1986)

(La 22)
(La 22)
(La 23)
(La 23)

Znane są kupony 9IIa (La 23) z odmiennymi znakami w odnymi Zn.W 7.1-7.3. Do ciekaw ostki można zaliczyć fakt, iż w szystkie
dotychczas napotkane kupony z odmianami znaku w odnego znaleziono w UP WARSZAWA 1 i posiadają datow nik z dnia
30.03. lub 1.07.1977 roku. Kupony Cc 9 i 10 posiadają błąd w określeniu w aluty: „Zlotys” zamiast „Złotych”.
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10a - La 23

10a.
10b.

50 zł
160 zł / 50 zł

10b
„50 Zlotys” ................................................................................. (od 1.02.1982) (La 23)
„Przew alutow ano / X /…”........................................................ (od 15.07.1986) (La 23)

1981. 1 lipca. Wzór „LAUSANNE” (LOZANNA) (La 24-25). Jak Cc 9. Brak nominału. Zn.W.6 (La 24), Zn.W.7 (La 25). Zmiany: lew y prostokąt z miejscem na stempel z tekstem francuskim w dw óch wierszach bez okręgu z linii przeryw anych; w praw ym prostokącie okręg z linii przeryw anych. Rew ers jak Cc 9-10.

11IIb

11IIe - La 25
11IIc

11IId
11 Ia.
11 Ib.
11 Ic.

20000 zł
30000 zł
3 zł

odręcznie.................................................................................... (od 22.02.1993) (La 24)
odręcznie......................................................................................od 15.02.1994) (La 24)
odręcznie...................................................................................... (od 1.02.1995) (La 24)

11 IIa.
11 IIb.
11 IIc.
11 IId.
11 IIe.

(250 zł)
250 zł
400 zł
(35000)
(15000)

bez nominału................................................................................ (od 1.10.1987)
„WARTOŚĆ / 250 zł.” ................................................................... (od 1.10.1987)
„Wartość / 400.– zł” ...................................................................... (od 1.12.1988)
bez nominału................................................................................. (od 1.02.1990)
bez nominału................................................................................ (od 1.09.1991)

(La 25)
(La 25)
(La 25)
(La 25)
(La 25)

1991. 1 stycznia. Wzór „LAUSANNE” (LOZANNA) (La 26-28). Jak Cc 9. Brak nominału. Zn.W.7 (La 26-28). Zmiany: tekst: „par
voie de surface” zamieniono na: „par voie aérienne”; w lew ym prostokącie tekst francuski uzupełniono o: „facultative”. Okrąg na
stempel: w lew ym brak, w praw ym prostokącie gęsto punktow any. Tył: znak „myślnik” w w ersji chińskiej, jako pierw szy i ósmy od
lew ej. Sygnatury: 9.1992 (La 27), 8.1993 (L 28) w lew ym dolnym narożu.
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11IIIc1 - La 26

La 26-28

11IIIe - La 26

11IIIg - La 26

11IIIh1 - L26

11IIIh2 - La 26

11IVb - La 27

11IVc1 - La 27

11Vb1 - La 28

11Vc - La 28

11 IIIa1.
11 IIIa2.
11 IIIb.
11 IIIc1.
11 IIIc2.
11 IIId1.
11 IIId2.
11 IIIe.
11 IIIf.
11 IIIg.
11 IIIh1.
11 IIIh2.

(10000 zł)
12000 zł *
(15000 zł)
(20000 zł)
20000 zł
(30000 zł)
30000 zł
3 zł
(3,60 zł)
(4 zł)
(4,50 zł)
4,50 zł

bez nominału................................................................................ (od 7.01.1991)
odręcznie.............................................................................(z dnia 24.05.1991?)
bez nominału................................................................................ (od 1.09.1991)
bez nominału.............................................................................. (od 22.02.1993)
odręcznie.................................................................................... (od 22.02.1993)
bez nominału.............................................................................. (od 15.02.1994)
odręcznie......................................................................................od 15.02.1994)
odręcznie...................................................................................... (od 1.02.1995)
bez nominału................................................................................ (od 1.02.1999)
bez nominału................................................................................ (od 1.02.2000)
bez nominału................................................................................ (od 1.01.2001)
odręcznie...................................................................................... (od 1.01.2001)

(La 26)
(La 26)
(La 26)
(La 26)
(La 26)
(La 26)
(La 26)
(La 26)
(La 26)
(La 26)
(La 26)
(La 26)

11 IVa1.
11 IVa2.
11 IVb.
11 IVc1.
11 IVc2.

(20000 zł)
20000 zł
30000 zł
(3 zł)
3 zł

sygn. 9.1992
sygn. 9.1992
sygn. 9.1992
sygn. 9.1992
sygn. 9.1992

bez nominału ...................................................... (od 22.02.1993)
odręcznie............................................................. (od 22.02.1993)
odręcznie............................................................. (od 15.02.1994)
bez nominału......................................................... (od 1.02.1995)
odręcznie............................................................... (od 1.02.1995)

(La 27)
(La 27)
(La 27)
(La 27)
(La 27)

11 Va1.
11 Va2.
11 Vb1.
11 Vb2.
11 Vc.

(30000 zł)
30000 zł
(3 zł)
3 zł
(3,50 zł)

sygn. 8.1993
sygn. 8.1993
sygn. 8.1993
sygn. 8.1993
sygn. 8.1993

bez nominału....................................................... (od 15.02.1994)
odręcznie............................................................. (od 15.02.1994)
bez nominału......................................................... (od 1.02.1995)
odręcznie............................................................... (od 1.02.1995)
bez nominału......................................................... (od 2.02.1998)

(La 28)
(La 28)
(La 28)
(La 28)
(La 28)

* Odręcznie w pisana cena (12000) na kuponie 11IIIa2 nie odpow iadała obow iązującej taryfie (10000 zł).

10

1996. 1 stycznia. Wzór „LAUSANNE” (LOZANNA) (La 29-30). Jak Cc 9. Brak nominału. Zn.W.7 (La 29-30). Zmiany: now y symbol druczka „CN 01 / (ancien C22)”; tekst: „…par voie aérienne” zamieniono na „…lettre-avion ordinaire expédié à l’étranger”.
Okrąg na stempel w praw ym prostokącie gęsto punktow any (L 29) lub szeroko punktow any (L 30). Rew ers: znak „myślnik” w w ersji
chińskiej: w drugim w ierszu jako pierw szy i ósmy od lew ej (La 29) lub w pierw szym w ierszu czw arty od praw ej i w drugim w iersz u
szósty od lew ej, piąty od praw ej (La 30). Sygnatury: 4.1995 (La 29), 10.1998 (L 30) w lew ym dolnym narożu.

11VIb1

La 29

11VIa1

11VIc1

11VIc2

11VIe2

11 VIa1
11 VIa2
11 VIb1
11 VIb2
11 VIc1
11 VIc2
11 VId1
11 VId2
11 VIe1
11 VIe2

(3,- zł)
3,- zł
(3,50 zł)
3,50 zł
(3,60 zł)
3,60 zł
(4 zł)
4 zł
(4,50 zł)
4,50 zł

11VIId1 - La 30

11VIIc2

sygn. 4.95
sygn. 4.95
sygn. 4.95
sygn. 4.95
sygn. 4.95
sygn. 4.95
sygn. 4.95
sygn. 4.95
sygn. 4.95
sygn. 4.95

bez nominału............................................................. (od 1.02.1997)
odręcznie................................................................... (od 1.02.1997)
bez nominału............................................................. (od 1.02.1998)
odręcznie................................................................... (od 1.02.1998)
bez nominału............................................................. (od 1.02.1999)
odręcznie................................................................... (od 1.02.1999)
bez nominału............................................................. (od 1.02.2000)
odręcznie................................................................... (od 1.02.2000)
bez nominału............................................................. (od 1.01.2001)
odręcznie................................................................... (od 1.01.2001)

La 30

11VIId2
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(La
(La
(La
(La
(La
(La
(La
(La
(La
(La

29)
29)
29)
29)
29)
29)
29)
29)
29)
29)

11 VIIa1
11 VIIa2
11 VIIb1
11 VIIb2
11 VIIc1
11 VIIc2
11 VIId1
11 VIId2

(3,50 zł)
3,50 zł
(3,60 zł)
3,60 zł
(4 zł)
4 zł
(4,50 zł)
4,50 zł

sygn. 10.98
sygn. 10.98
sygn. 10.98
sygn. 10.98
sygn. 10.98
sygn. 10.98
sygn. 10.98
sygn. 10.98

bez nominału...............................................................(od 12.1998)
odręcznie.....................................................................(od 12.1998)
bez nominału...............................................................(od 02.1999)
odręcznie.....................................................................(od 02.1999)
bez nominału...............................................................(od 02.2000)
odręcznie.....................................................................(od 02.2000)
bez nominału...............................................................(od 01.2001)
odręcznie.....................................................................(od 01.2001)

Tekst i rysunek miejsca na stempel w lewym:

La 22-23

(La 30)
(La 30)
(La 30)
(La 30)
(La 30)
(La 30)
(La 30)
(La 30)

prawym prostokącie:

La 24-30

La 22-25

La 26-29

La 30

Dodatkowe cechy poszczególnych typów:
Typ

Znak wodny / sygnatura / nr druczka
układ tekstu w lewym prostokącie

Okrąg na stempel
w lewym prostokącie

Okrąg na stempel
w prawym prostokącie

La 22

Zn.W.6 / - / C22 / 3 linie

linia przerywana

linia przerywana

La 23

Zn.W.7 / - / C22 / 3 linie

linia przerywana

linia przerywana

La 24

Zn.W.6 / - / C22 / 2 linie

bez okręgu

linia przerywana

La 25

Zn.W.7 / - / C22 / 2 linie

bez okręgu

linia przerywana

La 26

Zn.W.7 / - / C22 / 2 linie

bez okręgu

linia gęsto punktowana

La 27

Zn.W.7 / 9.1992 / C22 / 2 l inie

bez okręgu

linia gęsto punktowana

La 28

Zn.W.7 / 8.1993 / C22 / 2 linie

bez okręgu

linia gęsto punktowana

La 29

Zn.W.7 / 4.95 / CN 01 / 2 linie

bez okręgu

linia gęsto punktowana

La 30

Zn.W.7 / 10.98 / CN 01 / 2 linie

bez okręgu

linia szeroko punktowana

Dalsze ceny sprzedaży kuponów Cc 9-11: od 1.08.1989 - 4000 zł, od 1.11.1989 - 9200 zł, od 1.01.1990 - 27600 zł.
Kupony z tymi nominałami nie są znane.

Kod na odw rotnej stronie kuponu.
Od kuponu Cc 12 Pekin (Pe31) na odw rocie kuponów , oprócz tłumaczenia tekstu z aw ersu na sześć języków , pojaw ia się kod
kreskow y z szeregiem liter i cyfr pod spodem, np.:

co odpow iada następującym informacjom:
(a) pierw sze dw ie litery są skrótem (w kodzie ISO 3166) nazw y kraju (PL dla Polski), który pojaw ia się rów nież (oprócz nazw y
kraju w języku francuskim) w lew ej ramce na aw ersie,
(b) pierw sze osiem cyfr to data produkcji kuponu w yrażona w „RRRRMMDD” (20140116 dla 16 stycznia 2014 r.),
(c) kolejne osiem cyfr oznacza datę progu w ażności kuponu „RRRRMMDD” (20171231 dla dnia 31 grudnia 2017 r.),
(d) siedem cyfr to „indyw idualna” numeracja dla każdego kraju z osobna, począw szy od 0000001, a następnie kontynuow ana
w przypadku w ykonania now ej partii,
(e) 074 jest w artością księgow ą kuponu (dokładnie 0,74) w yrażoną w SDR (Special drawing right - międzynarodowa jednostka rozrachunkowa do rozliczania rachunków międzynarodowych między operatorami pocztowymi),
(f)
dw ie ostatnie litery odpow iadają dodatkow ej numeracji co dziesięć tysięcy: AA dla kuponów do numeru 0010000, AB od
0010001 do 0020000 itd. Niektóre nakłady wykonywano niejednoczasowo, ale w kilku partiach (rzutach) i drukarnie oznaczały te partie w końcu sygnatury dwuliterowymi symbolami np. AA, AB itd.

2002. 1. stycznia. Wzór „PÉKIN / BEIJING -1” (PEKIN) (Pe 31). Proj. nieznany. Kupon z nazw ą kraju, bez podanej w artości nominalnej. Cena sprzedaży 4,50 zł. Wymiar 148 x 105 mm; Zn.W.8; papier sztyw ny do obróbki maszynow ej, biały. Drukarnia nieznana. Motyw przew odni: „La lettre, une voie vers l’alphab étisation” (List, drogą do umiejętności czytania i pisania). Rys. utrzymany
w barwie niebieskiej i żółtej: jezioro i górski krajobraz z dziew czynką trzymającą list, poniżej pasek z jasnożółtym w zorem o w ys. w
22–23 mm. Symbol druczka „CN 01”; instrukcja i termin w ażności w j. francuskim „À échanger jusqu'au 31.12.2006”. Kw adratow e
pola dla stempli z niebieskim krzyżem z dw óch UPU; w lew ym polu kod kraju (PL), obok rozpisana nazw a kraju „Pologne”. Niezadrukow ane w ąskie marginesy na górze i dole kuponu. Teksty w j. francuskim niebieskie, kod i nazw a kraju w barw ie czarnej. Rew ers: wyjaśnienia w 6 językach, u dołu 4 w iersze pow tarzających się sześciojęzycznych informacji o okresie w ymiany w barw ie
czerw onej, poniżej kod kreskow y i liczbow y w barw ie czarnej. Błędny zapis tekstu w j. arabskim - od lew ej do praw ej.

12

12

12Ib

12Ic

12IIc

12III

12
12
12
12
12
12
12

Ia. (4,50 zł)
Ib.
Ic.
IIa.
IIb.
IIc.
III.

PL 20011121 ...AA.......................................................................................................
PL 20011121 ...AB.......................................................................................................
PL 20011121 ...A C ......................................................................................................
PL 20020620 ...A D ......................................................................................................
PL 20020620 ...A E.......................................................................................................
PL 20020620 …AF ......................................................................................................
PL 20030912 …AG......................................................................................................

(Pe
(Pe
(Pe
(Pe
(Pe
(Pe
(Pe

31)
31)
31)
31)
31)
31)
31)

Ważny do w ymiany do 31.12.2006.
2006. 1. lipca. Wzór „PÉKIN / BEIJING -2” (PEKIN) (Pe 32). Proj. Volodymir Taran (Ukraina). Kupon z nazw ą kraju, bez podanej
w artości nominalnej. Cena sprzedaży 4,50 zł. Wymiar 148 x 105 mm; Zn.W.8; papier sztyw ny do obróbki maszynow ej, biały. Dr ukarnia nieznana. Motyw przew odni „Le timbre-poste, vecteur de communication” (Znaczek pocztow y, nośnikiem komunikacji). Rys.
utrzymany w barwie j.szaroniebieskiej: dw ie dłonie przed złotym na pierw szym planie i szaroniebieskimi znaczkami w głębi. Symbol
druczka „CN 01”; instrukcja i termin w ażności w j. francuskim „À échanger jusqu'au 31.12.2009”. Kw adratow e pola dla stempli z
niebieskim krzyżem z dw óch „UPU”; w lew ym polu kod kraju (PL), obok rozpisana nazw a kraju „Pologne”, pod nią hologram z logo
UPU. Niezadrukow ane w ąskie marginesy na górze i dole kuponu Teksty w j. francuskim, kod i nazw a kraju w barw ie czarnej. Re rw ers: popraw iony zapis tekstu w j. arabskim - od praw ej do lew ej. Kod kreskow y i liczbow y jak Pe 31.

13

13Ia

13II
13 Ia. (4,50 zł)
13 Ib.
13 II.

PL 20060630 ...HA ...................................................................................................... (Pe 32)
PL 20060630 ...HB ...................................................................................................... (Pe 32)
PL 20080325 ...HC ...................................................................................................... (Pe 32)

Ważny do w ymiany do 31.12.2009.

13

2007. 2. luty. Wzór „PÉKIN / BEIJING -2” (PEKIN) „100 lat Międzynarodow ego kuponu na odpow iedź” (Pe 33). Wydanie
okolicznościow e. Jak Cc 13, na złotym znaczku dodatkow y tekst „100 ans / 1907 - 2007”.

(4,50 zł)

14.

PL 20070124 ...GA ...................................................................................................... (Pe 33)

Tylko 37 zarządów pocztow ych zamów iło w UPU kupon Pe 33. Cały nakład UPU w ynosił 180 000 sztuk. Ważny do w ymiany do
31.12.2009.
2009. 1. lipiec. Wzór „NAIROBI” (Na 34). Proj. Rob van Goor, (Luksemburg). Kupon z nazw ą kraju, bez podanej w artości nominalnej. Cena sprzedaży 4,50 zł. Wymiar 148 x 105 mm; Zn.W.9; papier sztywny do obróbki maszynow ej, biały. Drukarnia nieznana.
Motyw przewodni „Le timbre-poste, vecteur d'èchange” (Znaczek pocztowy, nośnikiem w ymiany). Rysunek utrzymany w barw ie ultramarynow ej: Ziemia na dłoni i złoty kontur znaczka otoczone giloszem. Symbol druczka „CN 01”; instrukcja i termin w ażności w j.
francuskim „À échanger jusqu'au 31.12.2013”. Kw adratow e pola dla stempli z niebieskim krzyżem z dw óch „UPU”; nad lew ym polem hasło propagandow e „UNis contre le CHANGEMENT CLMIATIQUE” (Zjednoczeni przeciwko zmianom klimatycznym) w lew ym
polu kod kraju (PL), obok rozpisana nazw a kraju „Pologne”, a pod nią hologram z logo UPU; Teksty w j. francuskim, kod i nazw a
kraju w barw ie czarnej. Rew ers: jak Cc 13, kod kreskow y i liczbow y jak Pe 31-33.

15

15Ia

15IIa

15IIIa

15IVa

15Va

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

Ia1.
Ia2
IIa1.
IIa2.
IIIa1.
IIIa2.
IIIb1.
IIIb2.
IVa1.
IVa2.
Va1.
Va2.

(4,50 zł)
(5,- zł)
(4,50 zł)
(5,- zł)
(4,50 zł)
(5,- zł)
(4,50 zł)
(5,- zł)
(4,50 zł)
(5,- zł)
(4,50 zł)
(5,- zł)

PL 20090529 ...AA ................................................................................................. (Na
PL 20090529 ...AA ........................................................................ (od 1.05.2013) (Na
PL 20100304 ...AB ................................................................................................. (Na
PL 20100304 ...AB ........................................................................ (od 1.05.2013) (Na
PL 20100810 ...A C................................................................................................. (Na
PL 20100810 ...A C........................................................................ (od 1.05.2013) (Na
PL 20100810 ...A D................................................................................................. (Na
PL 20100810 ...A D........................................................................ (od 1.05.2013) (Na
PL 20111108 ...A E ................................................................................................ (Na
PL 20111108 ...A E ....................................................................... (od 1.05.2013) (Na
PL 20121113 ...A F ................................................................................................ (Na
PL 20121113 ...A F ....................................................................... (od 1.05.2013) (Na

Ważny do w ymiany do 31.12.2013. Kupon NAIROBI (typ Na 35) nie był rozprow adzany w Polsce.
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34)
34)
34)
34)
34)
34)
34)
34)
34)
34)
34)
34)

2013. 1. lipiec. Wzór „DOHA” - „Water for Life” (Na 36). Proj. Michal Sindelar (Czechy). Kupon z nazw ą kraju, bez podanej w ar
tości nominalnej. Cena sprzedaży 5 zł. Wymiar 148 x 105 mm; Zn.W.10; papier sztyw ny do obróbki maszynow ej, biały. Drukarnia
nieznana. Motyw przew odni ONZ „L'eau: source de vie” (Woda źródłem życia). Rysunek utrzymany w barw ie niebieskiej: ręka
czerpiąca tryskającą w odę i kontur złotego znaczka. Symbol druczka „CN 01”; instrukcja i termin w ażności w j. francuskim „À
échanger jusqu'au 31.12.2017”. Kw adratow e pola dla stempli z niebieskim krzyżem z dw óch „UPU”; w lew ym polu kod kraju (PL),
obok rozpisana nazw a kraju „Pologne”, przy praw ym polu hologram z logo UPU; Teksty w j. francuskim, kod i nazw a kraju w barwie
czarnej. Rew ers: jak Cc 15, kod kreskow y i liczbow y jak Na 34.

16

16Ia

16IIa

16IIb

16IIIa

16IV

16 Ia1.
16 Ia2.
16 Ia3.
16 IIa1.
16 IIa2.
16 IIa3.
16 IIb1.
16 IIb2.
16 IIb3.
16 IIIa1.
16 IIIa2.
16 IV.

(5 zł)
(5,20 zł)
(6 zł)
(5 zł)
(5,20 zł)
(6 zł)
(5 zł)
(5,20 zł)
(6 zł)
(5,20 zł)
(6 zł)
(6 zł)

PL 20130628 ...AA........................................................................................................ (Do
PL 20130628 ...AA.............................................................................. (od 1.02.2014) (Do
PL 20130628 ...AA............................................................................... (od 1.03.2016) (Do
PL 20140116 ...AB....................................................................................................... (Do
PL 20140116 ...AB............................................................................... (od 1.02.2014) (Do
PL 20140116 ...AB............................................................................... (od 1.03.2016) (Do
PL 20140116 ...A C ...................................................................................................... (Do
PL 20140116 ...A C .............................................................................. (od 1.02.2014) (Do
PL 20140116 ...A C .............................................................................. (od 1.03.2016) (Do
PL 20150414 ...A D .............................................................................. (od 1.02.2014) (Do
PL 20150414 ...A D .............................................................................. (od 1.03.2016) (Do
PL 20160504 ...A G .............................................................................. (od 1.03.2016) (Do

36)
36)
36)
36)
36)
36)
36)
36)
36)
36)
36)
36)

Ważny do w ymiany do 31.12.2017.
2014. 1. lipiec. Wzór „DOHA” – „140 lat UPU” (Na 38). Wydanie pam iątkow e . Jak Cc 15, w lew ym górnym rogu kolorow y nadruk „140 ans / D’INNOVATION”, obok hologramu czerw onobrązow a naklejka z dw oma datami „1874 / 2014”. Cena sprzedaży
5,20 zł. Rew ers: jak Cc 16.

17a1.
17a2.

(5,20 zł)
(6 zł)

PL 20140730 ...AA........................................................................................................ (Do 38)
PL 20140730 ...AA............................................................................... (od 1.03.2016) (Do 38)

Ważny do w ymiany do 31.12.2017. Kupony DOHA (Do) typ 37 i 39 nie były rozprow adzane w Polsce.
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2017. 1. styczeń. Wzór „ISTANBUL” (STAMBUŁ) (Is 40). Proj. Nguyen Du (Wietnam). Kupon z nazw ą kraju, bez podanej w arto
ści nominalnej. Cena sprzedaży 6 zł. Wymiar 148 x 105 mm; Zn.W.10; papier sztyw ny do obróbki maszynow ej, biały. Drukarnia
nieznana. Motyw przew odni „La poste et le développement durable” (Poczta i jej zrów now ażony rozw ój). Rysunek utrzymany w
barw ie niebieskiej: gołąb z gałązką oliw ną przed złotym znaczkiem na arktycznym tle i dw ie ręce symbolizują zrów noważony rozwój
w sektorze pocztow ym. Symbol druczka „N01”; instrukcja i termin w ażności w j. francuskim „À échanger jusqu'au 31.12.2021”.
Kw adratowe pola dla stempli z niebieskim krzyżem z dw óch „UPU”; w lew ym polu kod kraju (PL), obok rozpisana nazw a kraju „Pologne”, przy praw ym polu hologram z logo UPU; Teksty w j. francuskim, kod i nazw a kraju w barw ie czarnej. Rew ers: jak Cc 17.

18

18Ib

18Ic
18 Ia1.
18 Ia2.
18 Ib1.
18 Ib2.
18 Ic1.
18 Ic2.

(6 zł)
(8 zł)
(6 zł)
(8 zł)
(6 zł)
(8 zł)

PL 20170802 ...AA.......................................................................................................... (Is
PL 20170802 ...AA.................................................................................(od 1.09.2020) (Is
PL 20170802 ...AB.......................................................................................................... (Is
PL 20170802 ...AB.................................................................................(od 1.09.2020) (Is
PL 20170802 ...A C ......................................................................................................... (Is
PL 20170802 ...A C ................................................................................(od 1.09.2020) (Is

40)
40)
40)
40)
40)
40)

Ważny do w ymiany do 31.12.2021. Kupony STAMBUŁ (Is) typ 41-43 nie były rozprow adzane w Polsce.
2017. 1. w rześnia. Wzór „ISTANBUL” (STAMBUŁ) 145 lat Św iatow ego Zw iązku Pocztow ego (Is 44). Wydanie okolicznościow e. Jak Cc 18 ale z dodatkow ą ilustracją i tekstem w lew ym dolnym narożu „145 ans / LIVRER LA CROISSANCE” (Realizacja
rozwoju). Cena sprzedaży 6 zł. Rew ers: jak Cc 16.

19a1.
19a2.

(6 zł)
(8 zł)

PL 20190726 ...A C ......................................................................................................... (Is 44)
PL 20190726 ...A C ................................................................................(od 1.09.2020) (Is 44)

Ważny do w ymiany do 31.12.2021.

Na zakończenie jedna krótka wskazówka dla zbieraczy i przyszłych zbieraczy: o klasyfikacji kuponów decyduje,
poza wzorem, w znacznej mierze nominał na kuponie (od nr 7) lub jego brak (od nr 11), a także jego tylna strona
z kodem (od nr 12). Wspólnym mianownikiem dla wszystkich kuponów jest odcisk datownika, który musi pasować
do nominału i odwrotnie. Uwagi prosimy nadsyłać pod adres: staszek@phila.pl.

1 M. Lenke, M. Zbierski: Internationale Antwortscheine in Polen, BUNDESARBEITSGEMEINSCHAFT POLEN
e.V, Mitteilungsblatt Nr. 77/2011.
M. Lenke i M. Zbierski: Międzynarodowe kupony na odpowiedź w FILATELISTA nr 9/2011.
2. M. Lenke: Ergänzungen zu den Internationalen Antwortscheinen in Polen, Mitteilungs blatt Nr. 78/2011.
3 André Hurtré: Catalogue Mondial des Coupons-Résponse, Tome 2, Histoire, types, généraliés, “Pologne”,
maszynopis.
4 Michael St J. Wright, A Centenary of International Reply Coupons. Great Britain Philatelic Society 2017.
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