
Pisownia dokumentu jest zgodna z oryginałem. 
Czcionką czerwoną zapisano numer główny znaczka określonych w PSPZP. 

Czcionką zieloną wpisano dokumenty związane z danym dokumentem podstawowym. 
Kursywą wpisano uwagi od autora stron dot. dokumentu. 

Kolorem żółtym zakreślono datę wprowadzenia znaczków do obiegu. 

 
BIULETYN INFORMACYJNY Nr 1 

Zarządzenie Nr 6 
Dyrektora Poczty Polskiej 
z dnia 28 stycznia 1993 r. 

w sprawie wprowadzenia do obiegu czterech znaczków pocztowych wartości 
1500 zł, 2000 zł, 2500 zł, 3000 zł oraz znaczka pocztowego wartości 20000 zł  

w formie bloczka. 
 

Na podstawie art.44 ust 2 ustawy z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności (Dz. U. Nr 86, 
poz. 504, z 1991 r. Nr 69, poz. 293 i Nr 105, poz. 451) zarządzam, co następuje: 

§ 1. 
3249-3252+3253(bl.155) 1. Wprowadzam do obiegu cztery znaczki pocztowe 

wartości 1500 zł, 2000 zł, 2500 zł i 3000 zł oraz znaczek pocztowy wartości 20000 zł w 
formie bloczka, emisji "Szlak bursztynowy", zwane dalej "znaczkami". 

2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono: 
1) wartości 1500 zł - bursztyn mleczny, 
2) wartości 2000 zł - bursztyn czerwony, 
3) wartości 2500 zł - bursztyn zielony, 
4) wartości 3000 zł - bursztyn przezroczysty, 
5) wartości 20000 zł - fragment naszyjnika z bursztynu na tle wycinka mapy Polski 

wg Abrahama Orteliusza "Teatrum Orbis Terrarum" z 1570 r.; wzdłuż lewej krawędzi 
znaczka umieszczono oznaczenie wartości "20000 ZŁ", a w prawym górnym rogu - 
napis "POLSKA". 

3. W prawym dolnym rogu znaczków wymienionych w ust. 2 pkt 1-4 umieszczono 
oznaczenie ich wartości, w lewym dolnym rogu - znak Światowej Wystawy 
Filatelistycznej "POLSKA'93", a wzdłuż górnej krawędzi - napis "POLSKA". 

4. Znaczki wydrukowano techniką offsetową, na papierze offsetowym w formacie: 
1) wartości 1500 zł, 2000 zł, 2500 zł i 3000 zł - 30 x 45 mm, w nakładzie po 

1.500.000 sztuk każdej wartości, 
2) wartości 20000 zł - 45 x 30 mm, w nakładzie 1.000.000 sztuk, w kolorach: żółtym, 

czerwonym, niebieskim, złotym i czarnym. 
§ 2.  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 29 stycznia 1993 r. 
Dyrektor Poczty Polskiej  

/-/ Grzegorz Szermanowicz 
Zarządzenie Nr 7 

Dyrektora Poczty Polskiej 
z dnia 28 stycznia 1993 r. 

w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 3000 zł. 
 

Na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności (Dz. U. Nr 86, 
poz. 504. z 1991 r. Nr 69, poz.293 i Nr 105, poz.451) zarządzam, co następuje: 

§ 1. 
3254 1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy wartości 3000 zł, emisji "Zimowa 

Uniwersjada Zakopane 1993", zwany dalej "znaczkiem". 
2. Na znaczku przedstawiono narciarza podczas zjazdu; w lewym dolnym rogu 

znaczka umieszczono napis "POLSKA", w lewym górnym rogu – oznaczenie wartości 
"3000 ZŁ", a w prawym górnym rogu - napis "ZIMOWA UNIWERSJADA ZAKOPANE 
1993". 

3. Znaczek wydrukowano techniką offsetową, na papierze offsetowym w formacie 
31,25 x 39,5 mm, w nakładzie 1.500.000 sztuk, w kolorach: żółtym, czerwonym, 
niebieskim i czarnym. 

§ 2.  
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 5 lutego 1993 r. 

Dyrektor Poczty Polskiej: /-/ Grzegorz Szermanowicz 



Zarządzenie Nr 8  
Dyrektora Poczty Polskiej  
z dnia 28 stycznia 1993 r. 

w sprawie wprowadzenia do obiegu dwóch znaczków pocztowych wartości 
1500 zł i 3000 zł. 

 
Na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności (Dz. U. Nr 86, 
poz. 504. z 1991 r. Nr 69, poz.293 i Nr 105, poz.451) zarządzam, co następuje: 

§ 1. 
3255-3256 1. Wprowadzam do obiegu dwa znaczki pocztowe wartości 1500 zł i 3000 

zł emisji "Kocham Cię", zwane dalej "znaczkami". 
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono: 
1) wartości 1500 zł - pąki kwiatów i motyla w symbolicznym serduszku; wzdłuż dolnej 

krawędzi znaczka umieszczono oznaczenie wartości "1500 ZŁ" i napis "POLSKA", a 
wzdłuż górnej krawędzi - napis "KOCHAM CIĘ", 

2) wartości 3000 zł - pąk róży w symbolicznym serduszku na tle koperty listowej; 
wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono napis "KOCHAM CIĘ", a wzdłuż 

górnej krawędzi - oznaczenie wartości "3000 ZŁ" i napis "POLSKA". 
3. Znaczki wydrukowano techniką offsetową, na papierze offsetowym w formacie 

31,25 x 39,5 mm, w nakładzie: 
1) wartości 1500 zł - 5.000.000 sztuk, w kolorach: żółtym, czerwonym, niebieskim, 

ciemnozielonym i czarnym, 
2) wartości 3000 zł - 1.500.000 sztuk, w kolorach: różowym, czerwonym. 

ciemnozielonym i szarym. 
§ 2. 

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14 lutego 1993 r. 
Dyrektor Poczty Polskiej  

/-/ Grzegorz Szermanowicz 
Zarządzenie Nr 16  

Dyrektora Poczty Polskiej  
z dnia 22 marca 1993 r. 

w sprawie wprowadzenia do obiegu czterech znaczków pocztowych 
pocztowymi wartości 1500 zł, 2000 zł, 2500 zł, 3500 zł. 

 
Na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności (Dz. U. Nr 86, 
poz. 504. z 1991 r. Nr 69, poz.293 i Nr 105, poz.451) zarządzam, co następuje: 

§ 1. 
3262-3265 1. Wprowadzam do obiegu cztery znaczki pocztowe wartości 1500 zł, 

2000 zł, 2500 zł i 3500 zł, emisji "Międzynarodowe Turnieje Rycerskie w Golubiu-
Dobrzyniu", zwane dalej "znaczkami". 

2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono rycerzy na koniach; w 
prawym dolnym rogu znaczków umieszczono napis "MIĘDZYNARODOWE TURNIEJE 
RYCERSKIE W GOLUBIU-DOBRZYNIU", w lewym dolnym rogu - oznaczenie ich 
wartości, wzdłuż lewej krawędzi - napis "POLSKA", a w lewym górnym rogu - znak 
Światowej Wystawy Filatelistycznej Polska '93. 

3. Znaczki wydrukowano techniką rotograwiurową, na papierze kredowanym w 
formacie 43 x 31,25 mm, w nakładzie po 1.500.000 sztuk każdej wartości, w kolorach: 

1) wartości 1500 zł, 2000 zł i 2500 zł - żółtym, czerwonym, niebieskim szarym i 
czarnym. 

2) wartości 3500 zł - żółtym, czerwonym, złotym, szarym i czarnym. 
§ 2.  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 29 marca 1993 r. 
Dyrektor Poczty Polskiej  

/-/ Grzegorz Szermanowicz 
Zarządzenie Nr 21  

Dyrektora Poczty Polskiej  
z dnia 22 marca 1993 r. 

w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 1500 zł. 
 

Na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności (Dz. U. Nr 86, 



poz. 504. z 1991 r. Nr 69, poz. 293 i Nr 105, poz. 451) zarządzam, co następuje: 
§1. 

3266 1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy wartości 1500 zł, emisji "750 
rocznica nadania praw miejskich Szczecinowi", zwany dalej "znaczkiem". 

2. Na znaczku przedstawiono panoramę Szczecina wg miedziorytu z 1732 r.; w 
prawym dolnym rogu znaczka umieszczono napis "POLSKA", w lewym górnym rogu - 
oznaczenie wartości "1500 ZŁ" , a wzdłuż górnej krawędzi - napis "750-LECIE 
NADANIA PRAW MIEJSKICH SZCZECINOWI" . 

3. Znaczek wydrukowano techniką offsetową, na papierze offsetowym w formacie 
40,5 x 27 mm, w nakładzie 1.500.000 sztuk, w kolorach: żółtym, czerwonym, 
niebieskim, szarym i czarnym. 

§ 2.  
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 3 kwietnia 1993 r. 

Dyrektor Poczty Polskiej 
/-/ Grzegorz Szermanowicz 

Zarządzenie Nr 22  
Dyrektora Poczty Polskiej  
z dnia 22 marca 1993 r. 

w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 1500 zł. 
 

Na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności (Dz. U. Nr 86, 
poz. 504. z 1991 r. Nr 69, poz.293 i Nr 105, poz.451) zarządzam, co następuje: 

§1. 
3261 1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy wartości 1500 zł, emisji "50 

rocznica Akcji Szarych Szeregów pod Arsenałem", zwany dalej "znaczkiem". 
2. Na znaczku przedstawiono budynek Arsenału i harcerską lilijkę ze znakiem Polski 

Walczącej; wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono napis "50 ROCZNICA AKCJI 
SZARYCH SZEREGÓW POD ARSENAŁEM", wzdłuż lewej krawędzi -datę "26.III. 
1943", a wzdłuż górnej krawędzi - napis "POLSKA" i oznaczenie wartości "1 500 ZŁ". 

3. Znaczek wydrukowano techniką rotograwiurową, na papierze kredowanym w 
formacie 51 x 31,25 mm, w nakładzie 1.500.000 sztuk, w kolorach: żółtym. czerwonym, 
szarozielonym, granatowym i czarnym. 

§ 2.  
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26 marca 1993 r. 

Dyrektor Poczty Polskiej 
/-/ Grzegorz Szermanowicz 

Zarządzenie Nr 23  
Dyrektora Poczty Polskiej  
z dnia 22 marca 1993 r. 

w sprawie wprowadzenia do obiegu czterech znaczków pocztowych wartości 
1500 zł, 2000 zł, 2500 zł, 3000 zł z przywieszką. 

 
Na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności (Dz. U. Nr 86, 
poz. 504. z 1991 r. Nr 69, poz.293 i Nr 105, poz.451) zarządzam, co następuje: 

§1. 
3257-3260 1. Wprowadzam do obiegu cztery znaczki pocztowe wartości 1500 zł, 

2000 zł, 2500 zł i 3000 zł z przywieszką, emisji "Poczet królów i książąt polskich", 
zwane dalej "znaczkami". 

2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono reprodukcje rysunków 
Jana Matejki: 

1) wartości 1500 zł - portret Władysława Laskonogiego; w lewym górnym rogu 
znaczka umieszczono oznaczenie wartości "1500 ZŁ", a wzdłuż górnej krawędzi - napis 
"WŁADYSŁAW LASKONOGI", 

2) wartości 2000 zł- portret Henryka I Brodatego; w lewym górnym rogu znaczka 
umieszczono oznaczenie wartości "2000 ZŁ" , a wzdłuż górnej krawędzi -napis 
"HENRYK I BRODATY", 

3) wartości 2500 zł - portret Konrada I Mazowieckiego; wzdłuż górnej krawędzi 
znaczka umieszczono napis "KONRAD I MAZOWIECKI", a w prawym górnym rogu - 
oznaczenie wartości "2500 ZŁ", 

4) wartości 3000 zł - portret Bolesława V Wstydliwego; wzdłuż górnej krawędzi 



znaczka umieszczono napis "BOLESŁAW V WSTYDLIWY", a w prawym górnym rogu 
oznaczenie wartości "3000 ZŁ". 

3. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczków wymienionych w ust. 2 pkt 1-4 umieszczono 
napis "POLSKA". 

4. Znaczki wydrukowano techniką stalorytniczo-wklęsłodrukową i rotograwiurową, na 
papierze rotograwiurowym, w formacie 40,5 x 54 mm, w nakładzie po 1.500.000 sztuk 
każdej wartości, w kolorach: 

1) wartości 1500 zł - oliwkowym i brązowym, 
2) wartości 2000 zł - wiśniowym i szarym, 
3) wartości 2500 zł - niebieskozielonym i szarym, 
4) wartości 3000 zł z przywieszką-jasnobrązowym i ciemnobrązowym. 

§ 2.  
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 marca 1993 r. 

Dyrektor Poczty Polskiej 
/-/ Grzegorz Szermanowicz 

 
BIULETYN INFORMACYJNY Nr 2 

Zarządzenie Nr 29  
Dyrektora Poczty Polskiej  
z dnia 7 kwietnia 1993 r. 

w sprawie wprowadzenia do obiegu dwóch znaczków pocztowych wartości 
1500 zł i 4000 zł. 

 
Na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności (Dz. U. Nr 86, 
póz. 504. z 1991 r. Nr 69, poz.293 i Nr 105, poz.451) zarządzam, co następuje: 

§1. 
3268-3269 1. Wprowadzam do obiegu dwa znaczki pocztowe wartości 1500 zł i 4000 

zł, emisji "EUROPA", zwane dalej "znaczkami". 
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono reprodukcje: 
1) wartości 1500 zł - rzeźby Aliny Szapocznikow "Portret zwielokrotniony" i obrazu 

Jana Lebensteina "Figura podwójna"; wzdłuż górnej krawędzi znaczka umieszczono 
napisy "EUROPA", "A.SZAPOCZNIKOW" i "J.LEBENSTEIN", 

2) wartości 4000 zł - obrazu Stefana Gierowskiego "CXCIX" i akwareli Bronisława 
Linkego "Czerwona głowa"; wzdłuż górnej krawędzi znaczka umieszczono napisy 
"EUROPA", "S.GIEROWSKI" i "B.LINKE". 

3. Wzdłuż lewej krawędzi znaczków wymienionych w ust. 7 - pkt l -2 umieszczono 
napis "POLSKA" i oznaczenie ich wartości. 

4. Znaczki wydrukowano techniką offsetowa, na papierze offsetowym w formacie 51 
x 39,5 mm, w nakładzie po 1500.000 sztuk każdej wartości, w kolorach: żółtym, 
czerwonym, niebieskim i czarnym. 

§ 2.  
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 kwietnia 1993 r. 

Dyrektor Poczty Polskiej  
/-/ Grzegorz Szermanowicz 

zmiana - vide §1 ZARZĄDZENIA NR 35 

DYREKTORA POCZTY POLSKIEJ z dnia 25 kwietnia 1994 r. 

 
Zarządzenie Nr 30  

Dyrektora Poczty Polskiej  
z dnia 7 kwietnia 1993 r. 

w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 4000 zł. 
 

Na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności (Dz. U. Nr 86, 
poz. 504. z 1991 r. Nr 69, poz.293 i Nr 105, poz.451) zarządzam, co następuje: 

§ 1. 
3267 1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy wartości 4000 zł, emisji "50 

rocznica Powstania w Getcie Warszawskim", zwany dalej "znaczkiem". 
2. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka, nawiązującego symbolicznie do legendy 

Samsona, umieszczono napis "50 ROCZNICA POWSTANIA ŻYDÓW W GETCIE 
WARSZAWSKIM", poniżej - odpowiadający mu napis w języku hebrajskim oraz napis 
"POLSKA", a w prawym górnym rogu - oznaczenie wartości "4000 ZŁ". 



3. Znaczek wydrukowano techniką offsetową, na papierze offsetowym w formacie 
25,7 x 40 mm, w nakładzie 3.000.000 sztuk, w kolorach: żółtym, szarym i czarnym. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 18 kwietnia 1993 r. 

Dyrektor Poczty Polskiej 
/-/ Grzegorz Szermanowicz 

Zarządzenie Nr 34  
Dyrektora Poczty Polskiej 
z dnia 20 kwietnia 1993 r. 

w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 2000 zł. 
 

Na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności (Dz. U. Nr 86, 
poz. 504. z 1991 r. Nr 69, poz.293 i Nr 105, poz.451) zarządzam, co następuje: 

§ 1. 
3270 1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy wartości 2000 zł, emisji "500 lat 

Sejmu Polskiego", zwany dalej "znaczkiem". 
2. Na znaczku przedstawiono reprodukcję drzeworytu "Król Aleksander Jagiellończyk 

w Sejmie", pochodzącego ze Statutu Jana Łaskiego. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka 
umieszczono napis "500 LAT SEJMU POLSKIEGO", a wzdłuż prawej krawędzi -napis 
"POLSKA" i oznaczenie wartości "2000 ZŁ". 

3. Znaczek wydrukowano techniką rotograwiurową, na papierze kredowanym w 
formacie 54 x 40,5 mm, w nakładzie 1.500.000 sztuk, w kolorach: żółtym, czerwonym, 
niebieskim, szarym i czarnym. 

§ 2.  
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2 maja 1993 r. 

Dyrektor Poczty Polskiej 
/-/ Grzegorz Szermanowicz 

Zarządzenie Nr 36  
Dyrektora Poczty Polskiej  
z dnia 20 kwietnia 1993 r. 

w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 2500 zł. 
 

Na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności (Dz. U. Nr 86, 
poz. 504. z 1991 r. Nr 69, poz.293 i Nr 105, poz.451) zarządzam, co następuje: 

§ 1. 
3271 1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy wartości 2500 zł, emisji "130 

rocznica śmierci pułkownika Francesco Nullo", zwany dalej "znaczkiem". 
2. Na znaczku przedstawiono podobiznę pułkownika Francesco Nullo. W lewym 

dolnym rogu znaczka umieszczono oznaczenie wartości "2500 ZŁ", wzdłuż lewej 
krawędzi - napis "POLSKA", a w lewym górnym rogu - napis "PŁK FRANCESCO 
NULLO -u- 1863". 

3. Znaczek wydrukowano techniką rotograwiurową na papierze kredowanym w 
formacie 43 x 31,25 mm, w nakładzie 1.500.000 sztuk, w kolorach: żółtym, czerwonym, 
niebieskim, oliwkowym i czarnym. 

§ 2.  
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 5 maja 1993 r. 

Dyrektor Poczty Polskiej 
/-/ Grzegorz Szermanowicz 

Zarządzenie Nr 37 
Dyrektora Poczty Polskiej 
z dnia 20 kwietnia 1993 r. 

w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 2000 zł. 
 

Na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności (Dz. U. Nr 86, 
poz. 504. z 1991 r. Nr 69, poz.293 i Nr 105, poz.451) zarządzam, co następuje: 

§1. 
3273 1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy wartości 2000 zł, emisji "Kadeci 

II Rzeczypospolitej Polskiej" , zwany dalej "znaczkiem". 
2. Na znaczku przedstawiono czapkę kadeta wraz z barwami umundurowania. W 

prawym dolnym rogu znaczka umieszczono oznaczenie wartości "2000 ZŁ" i napis 



"POLSKA", a w lewym górnym rogu - napis "KADECI II RZECZYPOSPOLITEJ 
POLSKIEJ". 

3. Znaczek wydrukowano techniką offsetową, na papierze offsetowym w formacie 
25,5 x 39,5 mm, w nakładzie 1.500.000 sztuk, w kolorach: żółtym, czerwonym, 
niebieskim i czarnym. 

 
§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 21 maja 1993 r. 
Dyrektor Poczty Polskiej 

/-/ Grzegorz Szermanowicz 
zmiana - vide §2 ZARZĄDZENIA NR 35 

DYREKTORA POCZTY POLSKIEJ z dnia 25 kwietnia 1994 r. 

 
Zarządzenie Nr 38  

Dyrektora Poczty Polskiej 
z dnia 20 kwietnia 1993 r. 

w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 2000 zł. 
 

Na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności (Dz. U. Nr 86, 
poz. 504. z 1991 r. Nr 69, poz.293 i Nr 105, poz.451) zarządzam, co następuje: 

§1. 
3274 1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy wartości 2000 zł, emisji "450 

rocznica śmierci Mikołaja Kopernika", zwany dalej "znaczkiem". 
2. Na znaczku przedstawiono podobiznę Mikołaja Kopernika. W prawym dolnym rogu 

znaczka umieszczono napis "MIKOŁAJ KOPERNIK - r 1543",a wzdłuż górnej krawędzi - 
napis "POLSKA" i oznaczenie wartości "2000 ZŁ". 

3. Znaczek wydrukowano techniką offsetową, na papierze offsetowym w formacie 43 
x 31,25 w nakładzie 1.500.000 sztuk, w kolorach: żółtym, czerwonym, niebieskim i 
czarnym. 

§ 2.  
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 24 maja 1993 r. 

Dyrektor Poczty Polskiej 
/-/ Grzegorz Szermanowicz 

Czy do obiegu wprowadzono znaczek perforowany czy nie perforowany? 

 
Zarządzenie Nr 42  

Dyrektora Poczty Polskiej  
z dnia 30 kwietnia 1993 r. 

w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 
50000 zł w formie bloczka. 

 
Na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności (Dz. U. Nr 86, 
poz. 504. z 1991 r. Nr 69, poz.293 i Nr 105, poz.451) zarządzam, co następuje: 

§ 1. 
3272 (bl.156) 1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy wartości 50000 zł w 

formie bloczka, emisji "Legenda o Orle Białym", zwany dalej "znaczkiem". 
2. Na znaczku przedstawiono ilustrację legendy o Lechu i Orle Białym oraz godło 

Rzeczypospolitej Polskiej z 1990 r. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono napis 
"POLSKA" i oznaczenie wartości "50000 ZŁ". 

3. Znaczek wydrukowano technika stalorytniczą, na papierze offsetowym w formacie 
51x31 mm, w nakładzie 1.500.000 sztuk, w kolorach: brązowym i oliwkowym. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 7 maja 1993 r. 

Dyrektor Poczty Polskiej 
/-/ Grzegorz Szermanowicz 

Zarządzenie Nr 61  
Dyrektora Poczty Polskiej  
z dnia 16 sierpnia 1993 r. 

w sprawie zmiany zarządzenia nr 42 Dyrektora Poczty Polskiej  
z dnia 30 kwietnia 1993 r. 

Na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności (Dz. U. Nr 86, 



poz. 504, z 1991 r. Nr 69, poz.293 i Nr 105, poz.451) zarządzam, co następuje: 
§ 1. 

W zarządzeniu nr 42 Dyrektora Poczty Polskiej z dnia 30 kwietnia 1993 r. w sprawie 
wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 50000 zł w formie bloczka, 
wprowadza się następujące zmiany: w § 1 ust. 3 wyrazy "w nakładzie 1.500.000 sztuk", 
zastępuje się wyrazami "w nakładzie 1.444.700 sztuk". 

§2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia 7 maja 1993r. 

Dyrektor Poczty Polskiej 
/-/ Grzegorz Szermanowicz 

Zarządzenie Nr 45  
Dyrektora Poczty Polskiej  

z dnia 19 maja 1993 r. 
w sprawie wprowadzenia do obiegu czterech znaczków pocztowych wartości 

1500 zł, 2000 zł, 3000 zl, 5000 zł. 
 

Na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności (Dz. U. Nr 86, 
poz. 504. z 1991 r. Nr 69, poz.293 i Nr 105, poz.451) zarządzam, co następuje: 

§1. 
3275-3278 1. Wprowadzam do obiegu cztery znaczki pocztowe wartości 1500 zł, 

2000 zł, 3000 zł i 5000 zł, emisji "Kornel Makuszyński 1884-1953", zwane dalej 
"znaczkami". 

2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono reprodukcje rysunków 
Mariana Walentynowicza z książek Kornela Makuszyńskiego, prezentujących: 

1) wartości 1500 zł - małpkę Fiki-Miki i lwa, 
2) wartości 2000 zł - koziołka Matołka, 
3) wartości 3000 zł - małpkę Fiki-Miki, 
4) wartości 5000 zł - koziołka Matołka na strusiu. 
3. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczków wymienionych w ust. 2 pkt l -4 umieszczono 

napis "POLSKA" i oznaczenie ich wartości. 
4. Znaczki wydrukowano techniką offsetową, na papierze offsetowym w formacie 

39,5x31,25 mm, w następujących nakładach: 
1) wartości 1500 zł - 2.000.000 sztuk, 
2) wartości 2000 zł - 2.000.000 sztuk, 
3) wartości 3000 zł - 1.500.000 sztuk, 
4) wartości 5000 zł - 1.000.000 sztuk, 
w kolorach: żółtym, czerwonym, niebieskim, chamois i czarnym. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 1993 r. 

Dyrektor Poczty Polskiej 
/-/ Grzegorz Szermanowicz 

 
BIULETYN INFORMACYJNY Nr 3 

Zarządzenie Nr 52 
Dyrektora Poczty Polskiej 
z dnia 21 czerwca 1993 r. 

w sprawie wprowadzenia do obiegu dwóch znaczków pocztowych wartości 10000 
zł i 20000 zł. 

 
Na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności (Dz. U. Nr 86, 
poz. 504. z 1991 r. Nr 69, poz.293 i Nr 105, poz.451) zarządzam, co następuje: 

§1. 
1. Wprowadzam do obiegu dwa znaczki pocztowe wartości 10000 zł i 20000 zł, 

emisji "Owoce drzew iglastych", zwane dalej "znaczkami". 
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono: 
1) wartości 10000 zł - szyszkę na gałązce limby; wzdłuż górnej krawędzi znaczka 

umieszczono napis "LIMBA PINUS CEMBRA L.", a w prawym górnym rogu - 
oznaczenie wartości "10000 ZŁ", 

2) wartości 20000 zł - szyszki na gałązce sosny zwyczajnej; wzdłuż górnej krawędzi 
znaczka umieszczono napis "SOSNA ZWYCZAJNA PINUS SYLYESTRIS L.", a w 



lewym górnym rogu znaczka - oznaczenie wartości "20000 ZŁ". 
3. W prawym dolnym rogu znaczków wymienionych w ust. 2 pkt l -2 umieszczono 

napis "POLSKA". 
4. Znaczki wydrukowano techniką rotograwiurową, na papierze kredowanym w 

formacie 25,5x31,2 5 mm, w nakładach wielomilionowych powtarzalnych, w kolorach: 
żółtym, czerwonym, niebieskim i czarnym. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 czerwca 1993 r. 

Dyrektor Poczty Polskiej  
/-/ Grzegorz Szermanowicz 

Zarządzenie Nr 53  
Dyrektora Poczty Polskiej  
z dnia 24 czerwca 1993 r. 

w sprawie wprowadzenia do obiegu sześciu znaczków pocztowych wartości  
1500 zł, 2000 zł, 3000 zł, 4000 zł, 5000 zł, 6000 zł. 

 
Na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności (Dz. U. Nr 86, 
poz. 504. z 1991 r. Nr 69, poz.293 i Nr 105, poz.451) zarządzam, co następuje: 

§1. 
3281-3286 1. Wprowadzam do obiegu sześć znaczków pocztowych wartości 1500 zł, 

2000 zł, 3000 zł, 4000 zł, 5000 zł, 6000 zł, emisji "Ptaki ogrodów", zwanych dalej 
"znaczkami". 

2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono następujące gatunki 
ptaków: 

1) wartości 1500 zł - mazurka; wzdłuż górnej krawędzi znaczka umieszczono napis 
"MAZUREK - PASSER MONTANUS", 

2) wartości 2000 zł - pliszkę siwą; wzdłuż górnej krawędzi znaczka umieszczono 
napis "PLISZKA SIWA - MOTACILLA ALBA". 

3) wartości 3000 zł - dzięcioła; wzdłuż górnej krawędzi znaczka umieszczono napis 
"DZIĘCIOŁ BIAŁOSZYI - DENDROCOPOS SYRIACUS", 

4) wartości 4000 zł - szczygła; wzdłuż górnej krawędzi znaczka umieszczono napis 
"SZCZYGIEŁ - CARDUELIS CARDUELIS", 

5) wartości 5000 zł - szpaka; wzdłuż górnej krawędzi znaczka umieszczono napis 
"SZPAK - STURNUS VULGARIS", 

6) wartości 6000 zł - gila; wzdłuż górnej krawędzi znaczka umieszczono napis "GIL - 
PYRRHULA PYRRHULA". 

3. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczków wymienionych w ust. 2 pkt 1-6 umieszczono 
napis "POLSKA", a w lewym górnym rogu - oznaczenie ich wartości. 

4. Znaczki wydrukowano techniką offsetową, na papierze offsetowym w formacie 
31,25 x 43 mm, w następujących nakładach: 

1) wartości 1500 zł - 2.000.000 sztuk, 
2) wartości 2000 zł - 2.000.000 sztuk, 
3) wartości 3000 zł - 1.500.000 sztuk, 
4) wartości 4000 zł - 1.000.000 sztuk, 
5) wartości 5000 zł - 1.000.000 sztuk, 
6) wartości 6000 zł - 900.000 sztuk.. 
w kolorach: żółtym, czerwonym, niebieskim, i czarnym. 

§ 2.  
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 lipca 1993 r. 

Dyrektor Poczty Polskiej 
/-/ Grzegorz Szermanowicz 

zmiana - vide §3 ZARZĄDZENIA NR 35 

DYREKTORA POCZTY POLSKIEJ z dnia 25 kwietnia 1994 r. 

 
Zarządzenie Nr 56  

Dyrektora Poczty Polskiej  
z dnia 7 lipca 1993 r. 

w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 1500 zł. 
 

Na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności (Dz. U. Nr 86, 
poz. 504. z 1991 r. Nr 69, poz.293 i Nr 105, poz.451) zarządzam, co następuje: 



§ 1. 
3287 1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy wartości 1500 zł, emisji 

"Obchody 200 rocznicy powstania Mazurka Dąbrowskiego", zwany dalej "znaczkiem". 
2. Na znaczku przedstawiono gen. Jana Henryka Dąbrowskiego wśród legionistów. 

Wzdłuż górnej krawędzi znaczka umieszczono napis "OBCHODY 200 ROCZNICY 
POWSTANIA MAZURKA DĄBROWSKIEGO", napis "POLSKA" i oznaczenie wartości 
"1500 ZŁ". 

3. Znaczek wydrukowano techniką rotograwiurową, na papierze kredowanym w 
formacie 43 x 31,25 mm, w nakładzie 1.500.000 sztuk, w kolorach: żółtym, czerwonym, 
szarym i czarnym. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 20 lipca 1993 r. 

Dyrektor Poczty Polskiej 
/-/ Grzegorz Szermanowicz 

Zarządzenie Nr 59  
Dyrektora Poczty Polskiej  

z dnia 20 lipca 1993 r. 
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 2000 zł. 

 
Na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności (Dz. U. Nr 86, 
poz. 504. z 1991 r. Nr 69, poz.293 i Nr 105, poz.451) zarządzam, co następuje: 

§1. 
3288 1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy wartości 2000 zł, emisji 

"Sanktuaria Maryjne - 300-lecie kościoła w Świętej Lipce", zwany dalej "znaczkiem". 
2. Na znaczku przedstawiono fragment reprodukcji cudownego obrazu Matki Boskiej 

Swiętolipskiej. W lewym górnym rogu znaczka umieszczono napis "POLSKA" i 
oznaczenie wartości "2000 ZŁ", a wzdłuż górnej krawędzi - napis "MATKA BOSKA 
ŚWIĘTOLIPSKA", a wzdłuż prawej krawędzi - oznaczenie wartości "2000 ZŁ". 

3. Znaczek wydrukowano techniką offsetową, na papierze offsetowym kredowanym 
w formacie 39,5 x 51 mm, w nakładzie 1.500.000 sztuk, w kolorach: żółtym, 
czerwonym, niebieskim i czarnym. 

§ 2.  
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 sierpnia 1993 r. 

Dyrektor Poczty Polskiej 
/-/ Grzegorz Szermanowicz 

Zarządzenie Nr 60  
Dyrektora Poczty Polskiej  

z dnia 20 lipca 1993 r. 
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 1500 zł. 

 
Na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności (Dz. U. Nr 86, 
poz. 504. z 1991 r. Nr 69, poz.293 i Nr 105, poz.451) zarządzam, co następuje: 

§ 1. 
3289 1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy wartości 1500 zł, emisji 

"Sanktuaria Maryjne - Bazylika Mniejsza w Leśnej Podlaskiej", zwany dalej 
"znaczkiem". 

2. Na znaczku przedstawiono reprodukcję wizerunku Matki Boskiej Leśniańskiej. 
Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono napis "POLSKA" i oznaczenie wartości 
"1500 ZŁ", a wzdłuż górnej krawędzi - napis "MATKA BOSKA LEŚNIAŃSKA". 

3. Znaczek wydrukowano techniką offsetową, na papierze offsetowym kredowanym 
w formacie 39,5 x 51 mm, w nakładzie 1.500.000 sztuk, w kolorach: żółtym, 
czerwonym, niebieskim i czarnym. 

§ 2.  
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 sierpnia 1993 r. 

Dyrektor Poczty Polskiej 
/-/ Grzegorz Szermanowicz 

zmiana - vide §4 ZARZĄDZENIA NR 35 

DYREKTORA POCZTY POLSKIEJ z dnia 25 kwietnia 1994 r. 

 
 
 



BIULETYN INFORMACYJNY Nr 4 
Zarządzenie Nr 70  

Dyrektora Poczty Polskiej  
z dnia 25 sierpnia 1993 r. 

w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 1500 zł. 
 

Na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności (Dz. U. Nr 86, 
poz. 504. z 1991 r. Nr 69, poz.293 i Nr 105, poz.451) zarządzam, co następuje: 

§ 1. 
3290 1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy wartości 1500 zł, emisji 

"Cichociemni żołnierze AK", zwany dalej "znaczkiem". 
2. Na znaczku przedstawiono samolot Halifax i czasze spadochronów. Wzdłuż dolnej 

krawędzi znaczka umieszczono napis "POLSKA" i oznaczenie wartości "1500 ZŁ", a 
wzdłuż górnej krawędzi - napis "CICHOCIEMNI ŻOŁNIERZE AK". 

3. Znaczek wydrukowano techniką offsetową, na papierze offsetowym kredowanym 
w formacie 39,5 x 31,25 mm, w nakładzie 1.500.000 sztuk, w kolorach: żółtym, 
czerwonym, niebieskim i czarnym. 

§ 2.  
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 września 1993 r. 

Dyrektor Poczty Polskiej  
/-/ Grzegorz Szermanowicz 

Zarządzenie Nr 74  
Dyrektora Poczty Polskiej  
z dnia 6 września 1993 r. 

w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 2000 zł. 
 

Na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności (Dz. U. Nr 86, 
poz. 504. z 1991 r. Nr 69, poz.293 i Nr 105, poz.451) zarządzam, co następuje: 

§1. 
3291 1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy wartości 2000 zł, emisji "35 

Międzynarodowy Festiwal Jazz Jamboree'93", zwany dalej "znaczkiem". 
2. Na znaczku przedstawiono podobiznę trębacza jazzowego. Wzdłuż dolnej 

krawędzi znaczka umieszczono napis "Polska" i oznaczenie wartości "2000 ZŁ", a 
wzdłuż górnej krawędzi napis "35 JAZZ JAMBOREE '93". 

3. Znaczek wydrukowano techniką offsetową, na papierze kredowanym w formacie 
43 x 31,25 mm, w nakładzie 1.500.000 sztuk, w kolorach: żółtym, czerwonym, 
niebieskim i czarnym. 

§ 2.  
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 27 września 1993 r. 

Dyrektor Poczty Polskiej  
/-/ Grzegorz Szermanowicz 

 
Zarządzenie Nr 80  

Dyrektora Poczty Polskiej  
z dnia 27 września 1993 r. 

w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 1500 zł. 
 

Na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności (Dz. U. Nr 86, 
poz. 504. z 1991 r. Nr 69, poz.293 i Nr 105, poz.451) zarządzam, co następuje: 

§ 1. 
3292 1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy wartości 1500 zł, emisji 

"Światowy Dzień Poczty", zwany dalej "znaczkiem". 
2. Na znaczku przedstawiono gońca pocztowego i trąbkę pocztową na tle kuli 

ziemskiej. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono napis "ŚWIATOWY DZIEŃ 
POCZTY" w lewym dolnym rogu - oznaczenie wartości "2500 ZŁ", a wzdłuż lewej 
krawędzi - napis "POLSKA". 

3. Znaczek wydrukowano techniką stalorytniczą i rotograwiurową, na papierze 
znaczkowym w fbrmacie31,25 x 39,5 mm, w nakładzie 1.500.000 sztuk, w kolorach: 
niebieskim, brązowym i fioletowoszarym. 

 



§ 2.  
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 9 października 1993 r. 

Dyrektor Poczty Polskiej  
/-/ Grzegorz Szermanowicz 

Zarządzenie Nr 84  
Dyrektora Poczty Polskiej  

z dnia 12 października 1993 r. 
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 2500 zł. 

 
Na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności (Dz. U. Nr 86, 
poz. 504. z 1991 r. Nr 69, poz.293 i Nr 105, poz.451) zarządzam, co następuje: 

§ 1. 
3293 1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy wartości 2500 zł, emisji "750 

rocznica śmierci św. Jadwigi", zwany dalej "znaczkiem". 
2. Na znaczku przedstawiono św. Jadwigę udzielającą gościny zakonnikom i 

klerykom, wg ilustracji z Kodeksu Ostrowskiego z XIV w. Wzdłuż górnej krawędzi 
znaczka umieszczono napis "POLSKA" i oznaczenie wartości "2500 ZŁ", a poniżej - 
napis "ŚW. JADWIGA  1243". 

3. Znaczek wydrukowano techniką offsetową, na papierze znaczkowym 
fluorescencyjnym w formacie 32,8 x 27,5 mm, w nakładzie 1.500.000 sztuk, w kolorach: 
żółtym, czerwonym, niebieskim, fioletowym i czarnym. 

§ 2.  
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14 października 1993 r. 

Dyrektor Poczty Polskiej  
/-/ Grzegorz Szermanowicz 

Zarządzenie Nr 85  
Dyrektora Poczty Polskiej  

z dnia 12 października 1993 r. 
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 20000 zł  

w formie bloczka. 
 

Na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności (Dz. U. Nr 86, 
poz. 504. z 1991 r. Nr 69, poz.293 i Nr 105, poz.451) zarządzam, co następuje: 

§ 1. 
3294 1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy wartości 20000 zł, emisji "XV 

rocznica pontyfikatu Papieża Jana Pawła II", zwany dalej "znaczkiem". 
2. Na znaczku przedstawiono podobiznę Papieża Jana Pawła II. Wzdłuż lewej 

krawędzi znaczka umieszczono napis "POLSKA" i oznaczenie wartości "20000 ZŁ", a 
wzdłuż górnej krawędzi - napis "JAN PAWEŁ II". 

3. Znaczek wydrukowano techniką offsetową na papierze offsetowym kredowanym w 
formacie 31,25 x 39,5 mm, w nakładzie 900.000 sztuk, w kolorach: żółtym, czerwonym, 
niebieskim i czarnym. 

§ 2.  
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16 października 1993 r. 

Dyrektor Poczty Polskiej  
/-/ Grzegorz Szermanowicz 

zmiana - vide §5 ZARZĄDZENIA NR 35 

DYREKTORA POCZTY POLSKIEJ z dnia 25 kwietnia 1994 r. 
w treści zarządzenia nie wprowadzono „w formie bloczka”, a zatem wprowadzono tylko znaczek !!!!! 

 
Zarządzenie Nr 88  

Dyrektora Poczty Polskiej  
z dnia 27 października 1993 r. 

w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 4000 zł  
oraz znaczka pocztowego wartości 20000 zł w formie bloczka. 

 
Na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności (Dz. U. Nr 86, 
poz. 504. z 1991 r. Nr 69, poz.293 i Nr 105, poz.451) zarządzam, co następuje: 

§ 1. 
3295+3296 (bl.158) 1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy wartości 4000 zł 

oraz znaczek pocztowy wartości 20000 zł w formie bloczka, emisji "75 rocznica 



odzyskania niepodległości przez Polskę", zwane dalej "znaczkami". 
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono: 
1) wartości 4000 zł - głowę orła i koronę z polskiego godła państwowego z 1990 r.; 

wzdłuż lewej krawędzi znaczka umieszczono oznaczenie wartości "4000 ZŁ" i napis 
"75.ROCZNICA", wzdłuż górnej krawędzi - napis "POLSKA" , a wzdłuż prawej krawędzi 
- napis "ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI", 

2) wartości 20000 zł - symbolicznie orła w locie; w prawym dolnym rogu znaczka 
umieszczono oznaczenie wartości "20000 ZŁ", a wzdłuż górnej krawędzi - napis 
"POLSKA". 

3. Znaczki wydrukowano techniką offsetową, na papierze offsetowym kredowanym w 
formacie 31,25 x 39,5 mm, w następujących nakładach i kolorach: 

1) wartości 4000 zł 1.500.000 sztuk, w kolorach: żółtym, czerwonym, niebieskim, 
złotym i czarnym, 

2) wartości 20000 zł - 900.000 sztuk, w kolorach: żółtym, czerwonym, niebieskim i 
czarnym. 

§ 2.  
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 11 listopada 1993 r. 

Dyrektor Poczty Polskiej  
/-/ Grzegorz Szermanowicz 

zmiana - vide §6 ZARZĄDZENIA NR 35 

DYREKTORA POCZTY POLSKIEJ z dnia 25 kwietnia 1994 r. 

 
ZARZĄDZENIE NR 93 

DYREKTORA POCZTY POLSKIEJ 
z dnia listopada 1993 r. 

w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 1500 zł. 
 
Na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności (Dz. U. Nr 86, 
poz. 504, z 1991 r. Nr 69, poz.293 i Nr 105, poz.451) zarządzam, co następuje: 

§ 1. 
3297 1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy wartości 1500 zł, emisji "Boże 

Narodzenie", zwany dalej "znaczkiem". 
2. Na znaczku przedstawiono podobiznę św. Mikołaja. Wzdłuż dolnej krawędzi 

znaczka umieszczono napis "POLSKA", a wzdłuż prawej krawędzi - oznaczenie 
wartości "1500 ZŁ". 

3. Znaczek wydrukowano techniką offsetową, na papierze offsetowym kredowanym 
w formacie 25,5 x 31,25 mm, w nakładzie 2.000.000 sztuk, w kolorach: żółtym, 
czerwonym i niebieskim. 

§2.  
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 listopada 1993 r. 

Dyrektor Poczty Polskiej 
Grzegorz Szermanowicz 

Zarządzenie Nr 97 
Dyrektora Poczty Polskiej 
z dnia 2 grudnia 1993 r. 

w sprawie wprowadzenia do obiegu dwóch znaczków pocztowych wartości 
2000 zł i 1500 zł. 

 
Na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności (Dz. U. Nr 86, 
poz. 504. z 1991 r. Nr 69, poz.293 i Nr 105, poz.451) zarządzam, co następuje: 

§1. 
1. Wprowadzam do obiegu dwa znaczki pocztowe wartości 2000 zł i 5000 zł, emisji 

"Plakat polski", zwane dalej "znaczkami". 
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono reprodukcje następujących 

plakatów: 
1) wartości 2000 zł - "Przyjedź i zobacz góry polskie" Macieja Urbańca, 
2) wartości 5000 zł - "Alban Berg Wozzeck" Jana Lenicy. 
3. W lewym dolnym rogu znaczków wymienionych w ust. 2 pkt 1-2 umieszczono 

napis "POLSKA", a w prawym dolnym rogu oznaczenie ich wartości. 
4. Znaczki wydrukowano techniką offsetową, na papierze kredowanym w formacie 

39,5 x 51 mm, w następujących nakładach: 



1) wartości 2000 zł - 1.500.000 sztuk, 
2) wartości 5000 zł - 1.000.000 sztuk, 
w kolorach: żółtym, czerwonym, niebieskim i czarnym. 

§ 2.  
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 10 grudnia 1993 r. 

Dyrektor Poczty Polskiej  
/-/ Grzegorz Szermanowicz 

zmiana - vide §6 ZARZĄDZENIA NR 35 

DYREKTORA POCZTY POLSKIEJ z dnia 25 kwietnia 1994 r. 

 
ZARZĄDZENIE NR 35 

DYREKTORA POCZTY POLSKIEJ 
z dnia 25 kwietnia 1994 r. 

w sprawie zmiany niektórych zarządzeń Dyrektora Poczty Polskiej, 
wprowadzających znaczki pocztowe do obiegu. 

 
Na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności (Dz. U. Nr 86, 
poz. 504, z 1991 r. Nr 69, poz.293 i Nr 105, poz.451 oraz z 1993 r. Nr 7, poz.34) 
zarządzam, co następuje: 

§1. 

W zarządzeniu nr 29 Dyrektora Poczty Polskiej z dnia 7 kwietnia 1993 r. w sprawie 
wprowadzenia do obiegu dwóch znaczków pocztowych wartości 1500 zł i 4000 zł, 
wprowadza się następujące zmiany: w § l ust. 4 wyrazy "w nakładzie po 1.500.000 
sztuk każdej wartości" zastępuje się wyrazami "w nakładzie po 1.180.000 sztuk każdej 
wartości". 

§2. 
W zarządzeniu nr 37 Dyrektora Poczty Polskiej z dnia 20 kwietnia 1993 r. w sprawie 

wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 2000 zł, wprowadza się 
następujące winiany; w § l ust. 3 wyrazy "w nakładzie 1.500.000 sztuk" zastępuje się 
wyrazami "w nakładzie 1.400.000 sztuk". 

§3. 
W zarządzeniu nr 53 Dyrektora Poczty Polskiej z dnia 24 czerwca 1993 r. w sprawie 

wprowadzenia do obiegu sześciu znaczków pocztowych wartości 1500 zł, 2000 zł, 3000 
zł, 4000 zł, 5000 zł i 6000 zł wprowadza się następujące zmiany: w § l ust. 4 pkt l 
wyrazy "w nakładzie 2.000.000 sztuk" zastępuje się wyrazami "w nakładzie 1.935.000 
sztuk". 

§4. 
W zarządzeniu nr 60 Dyrektora Poczty Polskiej z dnia 20 lipca 1993 r. w sprawie 

wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 1500 z"', wprowadza się 
następujące zmiany: w § l ust. 3 wyrazy "w nakładzie 1.500.000 sztuk" zastępuje się 
wyrazami "w nakładzie 1.421.100 sztuk". 

§5. 
W zarządzeniu nr 85 Dyrektora Poczty Polskiej z dnia 12 października 1993 r. w 

sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 20000 zł w formie 
bloczka, wprowadza się następujące zmiany: w § l ust. 3 wyrazy "w nakładzie 900.000 
sztuk" zastępuje się wyrazami "w nakładzie 742.000 sztuk". 

§ 6. 
W zarządzeniu nr 88 Dyrektora Poczty Polskiej z dnia 27 października 1993 r. w 

sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 4000 zł oraz znaczka 
pocztowego wartości 20000 zł w formie bloczka, wprowadza się następujące zmiany: w 
§ l ust. 3 pkt 2 wyrazy "w nakładzie 900.000 sztuk" zastępu? się wyrazami "w nakładzie 
751.0GG sztuk". 

§ 7. 
W zarządzeniu nr 97 Dyrektora Poczty Polskiej z dnia 2 grudnia 1993 r. w sprawie 

wprowadzenia do obiegu dwóch znaczków pocztowych wartości 2000 zł i 5000 zł, 
wprowadza się następujące zmiany: w § 1 ust. 4 pkt 1 wyrazy "w nakładzie 1.500.000 
sztuk" zastępuje się wyrazami "'w nakładzie 1.450.800 sztuk". 

§ 8. 
W zarządzeniu nr 1 Dyrektora Poczty Polskiej z dnia 3 stycznia 1994 r. w sprawie 

wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 1500 zł, wprowadza się 
następujące zmiany: w § 1 ust. 3 wyrazy "w nakładzie 2.000.000 sztuk" zastępuje się 



wyrazami "w nakładzie 1.758.000 sztuk". 
§ 9. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
Dyrektor Poczty Polskiej 
Grzegorz Szermanowicz 

 


