
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 autora strony, dot. dokumentu. 

Kolorem żółtym zakreślono datę wprowadzenia znaczków do obiegu. 

 
Biuletyn Informacyjny Nr 1/96 

ZARZĄDZENIE NR 2 
DYREKTORA POCZTY POLSKIEJ 

z dnia 08 stycznia 1996 r. 
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 35 gr. 

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

Nr 117 z 1995 roku, poz. 564) zarządzam, co następuje: 
§1. 

3349 1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy wartości 35 gr, emisji „75. rocznica 
urodzin Krzysztofa Kamila Baczyńskiego", zwany dalej „znaczkiem". 

2. Na znaczku przedstawiono fragment wiersza "Niebo złote Ci otworzę...":'JENO 
WYJMIJ MI Z TYCH OCZU, SZKŁO BOLESNE - OBRAZ DNI, KTÓRE CZASZKI 
BIAŁE TOCZY PRZEZ PŁONĄCE ŁĄKI KRWI...' oraz fragmenty biało-czerwonych 
kokardek. Wzdłuż górnej krawędzi znaczka umieszczono napis „KRZYSZTOF KAMIL 
BACZYŃSKI 1921-1944", w prawym górnym rogu - oznaczenie wartości „35 GR", a 
wzdłuż prawej krawędzi napis "POLSKA". 

3. Znaczek wydrukowano techniką offsetową, na papierze kredowanym w formacie 39,5 
x 31,25 mm, w nakładzie 1.000.000 sztuk, w kolorach: żółtym, czerwonym, 
niebieskim i czarnym. 

§ 2.  
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 22 stycznia 1996 roku. 

Dyrektor Poczty Polskiej 
Grzegorz Szermanowicz 

 
Biuletyn Informacyjny Nr 2/96 

ZARZĄDZENIE NR 3 
DYREKTORA POCZTY POLSKIEJ 

z dnia 09 stycznia 1996 r. 
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 40 gr. 

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

Nr 117 z 1995 roku, poz. 564) zarządzam, co następuje: 
§1. 

3395 1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy wartości 40 gr, emisji „Kocham 
Cię", zwany dalej „znaczkiem". 

2. Na znaczku przedstawiono owoce czereśni. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka 
umieszczono napis „KOCHAM CIĘ", wzdłuż lewej krawędzi - napis „POLSKA", w 
prawym górnym rogu - oznaczenie wartości „40 GR". 

3. Znaczek wydrukowano techniką offsetową, na papierze kredowanym w formacie 
31,25 x 39,5 mm, w nakładzie 6.000.000 sztuk, w kolorach; żółtym, czerwonym, 
niebieskim i czarnym. 

§ 2.  
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 31 stycznia 1996 roku. 

DYREKTOR POCZTY POLSKIEJ 
Grzegorz Szermanowicz 

 
Biuletyn Informacyjny Nr 3/96 

ZARZĄDZENIE NR 15  
DYREKTORA POCZTY POLSKIEJ 

z dnia 14 lutego 1996 roku 
w sprawie wprowadzenia do obiegu czterech znaczków pocztowych wartości 

40 gr, 55 gr, 70 gr, 1 zł. 
 

Na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 23 listopada 1995 r. o łączności (Dz. U. 



Nr 117 z 1995 roku poz. 564) zarządzam, co następuje: 
§1. 

3396-3399 1. Wprowadzam do obiegu cztery znaczki pocztowe wartości 40 gr, 55 gr, 
70 gr i 1 zł, emisji „Style architektoniczne", zwane dalej „znaczkami". 

2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono charakterystyczne dla 
stylów romańskiego, gotyckiego, renesansowego i barokowego obiekty, a 
mianowicie: 

1) wartości 40 gr - Kościół pw. św. Idziego w Inowłodzu na tle okna z tego kościoła; 
wzdłuż lewej krawędzi znaczka umieszczono napis „KOŚCIÓŁ PW. ŚW. IDZIEGO W 
INOWŁODZU, XI/XIIW.", 

2) wartości 55 gr - Kościół Mariacki w Krakowie na tle okna z tego kościoła; wzdłuż 
lewej krawędzi znaczka umieszczono napis ,,KOŚCIÓŁ MARIACKI W KRAKOWIE, 
XIV W.", 

3) wartości 70 gr - Kaplicę Zygmuntowską na Wawelu w Krakowie na tle okna z tej 
kaplicy; wzdłuż lewej krawędzi znaczka umieszczono napis „KAPLICA 
ZYGMUNTOWSKA NA WAWELU, XVI W.", 

4) wartości 1 zł - Kościół Sakramentek w Warszawie na tle okna z tego kościoła; 
wzdłuż lewej krawędzi znaczka umieszczono napis „KOŚCIÓŁ SAKRAMENTEK W 
WARSZAWIE, XVII W.". 

3. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczków wymienionych w ust. 2 pkt 1-4 umieszczono 
napis ,,POLSKA" i oznaczenie ich wartości.  

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

1) wartości 40 gr -1 000 000 sztuk, w kolorach: żółtym, czerwonym, niebieskim, 
granatowym i czarnym, 

2) wartości 55 gr - 2 000 000 sztuk, w kolorach: żółtym, czerwonym, niebieskim, 
ciemnozielonym i czarnym, 

3) wartości 70 gr - 4 000 000 sztuk, w kolorach: żółtym, czerwonym, niebieskim, 
granatowym i czarnym, 

4) wartości 1 zł - 1 000 000 sztuk, w kolorach: żółtym, czerwonym, niebieskim, 
zielononiebieskim i czarnym. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 27 lutego 1996 r. 

DYREKTOR POCZTY POLSKI EJ 
Grzegorz Szermanowicz 

 
Biuletyn Informacyjny Nr 3/96 

ZARZĄDZENIE NR 16  
DYREKTORA POCZTY POLSKIEJ 

z dnia 27 lutego 1996 roku 
w sprawie wprowadzenia do obiegu czterech znaczków pocztowych wartości 

40 gr, 55 gr, 70 gr i 75 gr. 
 

Na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności (Dz. 
U.Nr117z1995 roku, póz. 564) zarządzam, co następuje: 

§ 1. 
3400-3403 1. Wprowadzam do obiegu cztery znaczki pocztowe wartości 40 gr, 55 gr, 

70 gr i 75 gr emisji ,, Polskie jachty pełnomorskie", zwane dalej „znaczkami". 
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono: 
1) wartości 40 g r - jacht,, Oceania"; w prawym dolnym rogu znaczka umieszczono 

napis „OCEANIA", 
2) wartości 55 gr -jacht „Zawisza Czarny"; w prawym dolnym rogu znaczka 

umieszczono napis „ ZAWISZA CZARNY", 
3) wartości 70 gr - jacht „Generał Zaruski"; w prawym dolnym rogu znaczka 

umieszczono napis „GENERAŁ ZARUSKI", 
4) wartości 75 gr – jacht „Fryderyk Chopin"; w prawym dolnym rogu znaczka 

umieszczono napis „FRYDERYK CHOPIN". 
3. W lewym górnym rogu znaczków wymienionych w ust. 2 pkt 1-4 umieszczono napis 

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



39,5 x 31,25 mm, w nakładzie po 1 000 000 sztuk każdej wartości, w kolorach: 
żółtym, czerwonym, niebieskim i czarnym. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 11 marca 1996 roku. 

DYREKTOR POCZTY POLSKIEJ 
Grzegorz Szermanowicz 

 
Biuletyn Informacyjny Nr 3/96 

ZARZĄDZNIE NR 20  
DYREKTORA POCZTY POLSKIEJ 

z dnia 28 lutego 1996 roku 
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 55 gr. 

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

Nr 117 z 1995 roku, poz. 564) zarządzam, co następuje: 
§ 1. 

3404 1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy wartości 55 gr, emisji „Cztery 
wieki stołeczności Warszawy", zwany dalej ,,znaczkiem". 

2. Na znaczku przedstawiono sztych z widokiem Warszawy z końca XVI wieku, 
zamieszczony w pracy Georga Brauna i Abrahama Hogenberga pn. „Theatrum 
urbium praecipuarum mundi". Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono napis 
,,POLSKA" i oznaczenie wartości „55 GR", a wzdłuż górnej krawędzi - napis „IV 
WIEKI STOŁECZNOŚCI WARSZAWY". 

3. Znaczek wydrukowano wielobarwną techniką offsetową, na papierze kredowanym 
w formacie 39,5 x 31,25 mm, w nakładzie 4 000 000 sztuk, w kolorach: żółtym, 
czerwonym, niebieskim, zielonym i czarnym. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 18 marca 1996 r. 

DYREKTOR POCZTY POLSKIEJ 
Grzegorz Szermanowicz 

 
Biuletyn Informacyjny Nr 3/96 

ZARZĄDZENIE NR 21  
DYREKTORA POCZTY POLSKIEJ  

z dnia 15 marca 1996 roku 
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 70 gr. 

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

Nr 117 z 1995 roku, poz. 564) zarządzam, co następuje: 
§1. 

3405 1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy wartości 70 gr, emisji „Znaki 
Zodiaku - Baran", zwany dalej „znaczkiem". 

2. Na znaczku przedstawiono postać symbolizującą znak Zodiaku - Barana. Wzdłuż 
dolnej krawędzi znaczka umieszczono napis „POLSKA" i oznaczenie wartości „70 
GR", a wzdłuż górnej krawędzi - napis ,, BARAN" i symbol znaku. 

3. Znaczek wydrukowano wielobarwną techniką rotograwiurową, na papierze 
kredowanym w formacie 25,5 x 31,25 mm, wielomilionowym powtarzalnym nakładzie, 
w kolorach: jasnożółtym, jasnobrązowym, ciemnobrązowym i czarnym. 

§ 2.  
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 21 marca 1996 r. 

DYREKTOR POCZTY POLSKIEJ  
Grzegorz Szermanowicz 

 
Biuletyn Informacyjny Nr 5/97 

ZARZĄDZENIE NR 71 DYREKTORA POCZTY POLSKIEJ 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 21 Dyrektora Poczty Polskiej z dnia 15 marca 
1996 r. 

Na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności (Dz. U. 
Nr 117 z 1995 r., póz. 564) zarządzam, co następuje: 



§ 1. 
W Zarządzeniu Nr 21 Dyrektora Poczty Polskiej z dnia 15 marca 1996 r. w sprawie 

wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 70 gr, wprowadza się 
następujące zmiany: w § 1 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „Od dnia 1 września 1997 r. 
przedmiotowy znaczek drukowany będzie na papierze fluorescencyjnym". 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

DYREKTOR POCZTY POLSKIEJ 
Grzegorz Szermanowicz 

 
Biuletyn Informacyjny Nr 4/96 

ZARZĄDZENIE NR 29  
DYREKTORA POCZTY POLSKIEJ 

z dnia 5 kwietnia 1996 r. 
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 20 gr 

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

Nr 117 z 1995 roku, poz. 564) zarządzam, co następuje: 
§ 1. 

3406 1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy wartości 20 gr, emisji „Znaki 
Zodiaku - Byk", zwany dalej „znaczkiem". 

2. Na znaczku przedstawiono postać symbolizującą znak Zodiaku - Byka. Wzdłuż 
dolnej krawędzi znaczka umieszczono napis „POLSKA" i oznaczenie wartości „20 
GR", a wzdłuż górnej krawędzi - napis „BYK" i symbol znaku. 

3. Znaczek wydrukowano wielobarwną techniką rotograwiurową, na papierze 
kredowanym w formacie 25,5 x 31,25 mm, w wielomilionowym, powtarzalnym 
nakładzie, w kolorach: jasnożółtym, jasnobrązowym, ciemnobrązowym i czarnym. 

§ 2.  
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 21 kwietnia 1996 r. 

Dyrektor Poczty Polskiej 
Grzegorz Szermanowicz 

 
ZARZĄDZENIE NR 11 

DYREKTORA POCZTY POLSKIEJ 
z dnia 20 stycznia 1997 r. 

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 29 Dyrektora Poczty Polskiej z dnia 5 
kwietnia 1996 r. 

Na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności (Dz. U. 
Nr 117 z 1995 roku, poz. 564) zarządzam, co następuje: 

§ 1. 
W Zarządzeniu Nr 29 Dyrektora Poczty Polskiej z dnia 5 kwietnia 1996 r. w 

sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 20 gr wprowadza się 
następujące zmiany: w § 1 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „Od dnia 20 stycznia 1997 r. 
przedmiotowy znaczek drukowany będzie na papierze fluorescencyjnym". 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

DYREKTOR POCZTY POLSKIEJ 
Grzegorz Szermanowicz 

 
Biuletyn Informacyjny Nr 4/96 

Po zmianie 
ZARZĄDZENIE NR 29 

DYREKTORA POCZTY POLSKIEJ  
z dnia 5 kwietnia 1996 r. 

w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 20 gr 
Na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności (Dz. U. 

Nr 117 z 1995 roku, poz. 564) zarządzam, co następuje: 
§ 1. 

1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy wartości 20 gr, emisji „Znaki Zodiaku - 
Byk", zwany dalej „znaczkiem". 



2. Na znaczku przedstawiono postać symbolizującą znak Zodiaku - Byka. Wzdłuż 
dolnej krawędzi znaczka umieszczono napis „POLSKA" i oznaczenie wartości „20 
GR", a wzdłuż górnej krawędzi - napis „BYK" i symbol znaku. 

3. Znaczek wydrukowano wielobarwną techniką rotograwiurową, na papierze 
kredowanym w formacie 25,5 x 31,25 mm, w wielomilionowym, powtarzalnym 
nakładzie, w kolorach: jasnożółtym, jasnobrązowym, ciemnobrązowym i czarnym. 

4. Od dnia 20 stycznia 1997 r. przedmiotowy znaczek drukowany będzie na papierze 
fluorescencyjnym. 

§ 2.  
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 21 kwietnia 1996 r. 

Dyrektor Poczty Polskiej 
Grzegorz Szermanowicz 

 
Biuletyn Informacyjny Nr 3/96 

ZARZĄDZENIE NR 24  
DYREKTORA POCZTY POLSKIEJ 

z dnia 02 kwietnia 1996 roku 
w sprawie wprowadzenia do obiegu dwóch znaczków pocztowych wartości  

40 gr i 1 zł. 
 

Na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności (Dz. U. 
Nr117z1995 roku, póz. 564) zarządzam, co następuje: 

§ 1. 
3407-3408 1. Wprowadzam do obiegu dwa znaczki pocztowe 40 gr 11 zł emisji 

„Europa", zwane dalej „znaczkami". 
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono na tle kliszy fotograficznej 

podobizny: 
1) wartości 40 gr - Hanki Ordonówny; w środkowej części znaczka umieszczono napis 

„HANKA ORDONÓWNA - MARIA ANNA TYSZKIEWICZOWA Z 
PIETRUSZYŃSKICH" 

2) wartości 1 zł - Poli Negri; w górnej części znaczka umieszczono napis „POLA 
NEGRI-APOLONIA CHAŁUPIEC". 

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

4. Znaczki wydrukowano techniką offsetową, na papierze kredowanym, w formacie 
31,25 x 39,5 mm, w nakładzie po 1.000.000 sztuk każdej wartości, w kolorach: 
żółtym, czerwonym, niebieskim, szarym i czarnym. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 kwietnia 1996 r. 

DYREKTOR POCZTY POLSKIEJ  
Grzegorz Szermanowicz 

 
Od kiedy datę w dokumencie normatywnym pisze się w ten sposób ? 

 
Biuletyn Informacyjny Nr 3/96 

ZARZĄDZENIE NR 26  
DYREKTORA POCZTY POLSKIEJ 

z dnia 02 kwietnia 1996 roku 
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 55 gr. 

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

Nr 117 z 1995 roku, poz. 564) zarządzam, co następuje: 
§ 1. 

3409 1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy wartości 55 gr, emisji ,,75. 
rocznica III Powstania Śląskiego", zwany dalej „znaczkiem". 

2. Na znaczku przedstawiono na tle cyfr „1921" wypełnionych głowami - sztandar 
powstańczy z Osieka z Orłem Białym i napisem ,,TOBIE POLSKO"; wzdłuż dolnej 
krawędzi znaczka umieszczono napis „POLSKA" i oznaczenie wartości „55 GR", a 
wzdłuż górnej krawędzi -napis „75. ROCZNICA lll POWSTANIA ŚLĄSKIEGO". 

3. Znaczek wydrukowano techniką offsetową, na papierze kredowanym w formacie 



39,5 x 31,25 mm, w nakładzie 1 000 000 sztuk, w kolorach: czerwonym, 
ciemnozielonym i czarnym. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2 maja 1996 r. 

DYREKTOR POCZTY POLSKIEJ 
Grzegorz Szermanowicz 

1921 to nie cyfry lecz liczba, w innym bowiem przypadku należało napisać „1, 9, 2, 1”. 

 
Biuletyn Informacyjny Nr 4/96 

ZARZĄDZENIE NR 37  
DYREKTORA POCZTY POLSKIEJ 

z dnia 7 maja 1996 r. 
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 25 gr 

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

Nr 117 z 1995 roku, poz. 564) zarządzam, co następuje: 
§ 1. 

3410 1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy wartości 25 gr, emisji „Znaki 
Zodiaku - Bliźnięta", zwany dalej „znaczkiem". 

2. Na znaczku przedstawiono postacie symbolizujące znak Zodiaku - Bliźnięta. Wzdłuż 
dolnej krawędzi znaczka umieszczono napis „POLSKA" i oznaczenie wartości „25 
GR", a wzdłuż górnej krawędzi - napis „BLIŹNIĘTA" i symbol znaku. 

3. Znaczek wydrukowano wielobarwną techniką rotograwiurową, na papierze 
kredowanym w formacie 25,5x31,25 mm, w wielomilionowym, powtarzalnym 
nakładzie, w kolorach: jasnożółtym, jasnoniebieskim, ciemnoniebieskim, 
szaroniebieskim i czarnym. 

§ 2.  
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 10 maja 1996 r. 

Dyrektor Poczty Polskiej  
Grzegorz Szermanowicz 

 
Biuletyn Informacyjny Nr 2/97 

ZARZĄDZENIE NR 2  
DYREKTORA POCZTY POLSKIEJ 

z dnia 2 stycznia 1997 r. 
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 37 Dyrektora Poczty Polskiej z dnia 7 maja 

1996 r. 
Na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności (Dz. U. 

Nr 117 z 1995 roku, poz. 564) zarządzam, co następuje: 
§ 1. 

W Zarządzeniu Nr 37 Dyrektora Poczty Polskiej z dnia 7 maja 1996 r. w sprawie 
wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 25 gr wprowadza się 
następujące zmiany: w § 1 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „Od dnia 6 stycznia 1997 r. 
przedmiotowy znaczek drukowany będzie na papierze fluorescencyjnym". 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

DYREKTOR POCZTY POLSKIEJ 
Grzegorz Szermanowicz

 
Biuletyn Informacyjny Nr 5/96 

ZARZĄDZENIE NR 38  
DYREKTORA POCZTY POLSKIEJ 

z dnia 13 maja 1996 r. 
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 30 gr. 

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

Nr 117 z 1995 r., poz. 564) zarządzam, co następuje: 
§ 1. 

3411 1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy wartości 30 gr, emisji „Znaki 
Zodiaku - Rak", zwany dalej „znaczkiem". 

2. Na znaczku przedstawiono postać symbolizującą znak zodiaku - Raka. Wzdłuż 



dolnej krawędzi znaczka umieszczono napis „POLSKA" i oznaczenie wartości „30 
GR", a wzdłuż górnej krawędzi - napis „RAK" i symbol znaku. 

3. Znaczek wydrukowano wielobarwną techniką rotograwiurową na papierze 
kredowanym w formacie 25,5 x 31,25 mm, w wielomilionowym, powtarzalnym 
nakładzie, w kolorach; jasnożółtym, jasnozielonym, ciemnozielonym i czarnym. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 20 maja 1996 r. 

DYREKTOR POCZTY POLSKIEJ 
Grzegorz Szermanowicz 

 
Biuletyn Informacyjny Nr 3/97 

ZARZĄDZENIE NR 3  
DYREKTORA POCZTY POLSKIEJ 

z dnia 2 stycznia 1997 r. 
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 38 Dyrektora Poczty Polskiej z dnia 13 maja 

1996 r. 
Na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności (Dz. U. 

Nr 117 z 1995 roku, poz. 564) zarządzam, co następuje: 
§ 1. 

W Zarządzeniu Nr 38 Dyrektora Poczty Polskiej z dnia 13 maja 1996 r. w sprawie 
wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 30 gr wprowadza się 
następujące zmiany: w § 1 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „Od dnia 6 stycznia 1997 r. 
przedmiotowy znaczek drukowany .będzie na papierze fluorescencyjnym". 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

DYREKTOR POCZTY POLSKIEJ 
Grzegorz Szermanowicz 

 
Biuletyn Informacyjny Nr 4/97 

ZARZĄDZENIE NR 32  
DYREKTORA POCZTY POLSKIEJ 

z dnia 7 maja 1996 r. 
w sprawie wprowadzenia do obiegu sześciu znaczków pocztowych wartości  

40 gr, 40 gr, 55 gr, 55 gr, 70 gr i 70 gr 
 

Na podstawie art. 44 ust.2 ustawy z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności (Dz. U. 
Nr 117 z 1995 roku, poz. 564) zarządzam, co następuje: 

§ 1. 
3412-3417 1. Wprowadzam do obiegu sześć znaczków pocztowych wartości 40 gr, 40 

gr, 55 gr, 55 gr, 70 gr i 70 gr, emisji „Brzechwa Dzieciom", zwanych dalej 
„znaczkami". 

2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono ilustracje do następujących 
utworów Jana Brzechwy: 

1/ wartości 40 gr - „Na Wyspach Bergamutach"; w górnej części znaczka umieszczono 
napis „NA WYSPACH BERGAMUTACH", 

2/ wartości 40 gr - „Entliczek-Pentliczek"; w górnej części znaczka umieszczono napis 
„ENTLICZEK-PENTLICZEK", 

3/ wartości 55 gr - „Na straganie"; w górnej części znaczka umieszczono napis „NA 
STRAGANIE", 

4/ wartości 55 gr - „Kaczka dziwaczka"; w górnej części znaczka umieszczono napis 
„KACZKA DZIWACZKA", 

5/ wartości 70 gr - „Kłamczucha"; w górnej części znaczka umieszczono napis 
„KŁAMCZUCHA", 

6/ wartości 70 gr - „ "; w górnej części znaczka umieszczono napis „SZELMOSTWA 
LISA-WITALISA". 

3. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczków wymienionych w ust.2 pkt 1-6 umieszczono napis 
„POLSKA" i oznaczenie ich wartości, a wzdłuż górnej krawędzi - napis „BRZECHWA 
DZIECIOM" oraz znak Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci UNICEF. 

4. Znaczki wydrukowano techniką offsetową, na papierze kredowanym w formacie 
31,25 x 39,5 mm, w nakładzie po 1 000 000 sztuk każdej wartości, w kolorach: 



1/ wartości 40 gr - żółtym, czerwonym, niebieskim, brązowym i czarnym, 
2/ wartości 40 gr - żółtym, czerwonym, niebieskim i czarnym, 
3/ wartości 55 gr-żółtym, czerwonym, niebieskim, zielonym i czarnym, 
4/ wartości 55 gr-żółtym, czerwonym, niebieskim, czerwonobrązowym i czarnym, 
5/ wartości 70 gr - żółtym, czerwonym, niebieskim, ugier i czarnym,  
6/ wartości 70 gr - żółtym, czerwonym, niebieskim, oliwkowym i czarnym. 

§ 2.  
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 31 maja 1996 r. 

Dyrektor Poczty Polskiej  
Grzegorz Szermanowicz 

 
Biuletyn Informacyjny Nr 5/96 

ZARZĄDZENIE NR 42  
DYREKTORA POCZTY POLSKIEJ 

z dnia 20 maja 1996 r. 
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 50 gr. 

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

Nr 117 z 1995 r. poz. 564) zarządzam, co następuje: 
§ 1. 

3418 1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy wartości 50 gr, emisji „Znaki 
Zodiaku - Lew", zwany dalej „znaczkiem". 

2. Na znaczku przedstawiono postać symbolizującą znak zodiaku - Lwa. Wzdłuż 
dolnej krawędzi znaczka umieszczono napis „POLSKA" i oznaczenie wartości „50 
GR", a wzdłuż górnej krawędzi - napis „LEW" i symbol znaku. 

3. Znaczek wydrukowano wielobarwną techniką rotograwiurową, na papierze 
kredowanym w formacie 25,5 x 31,25 mm, w wielomilionowym, powtarzalnym 
nakładzie, w kolorach: jasnożółtym, jasnobrązowym, ciemnobrązowym i czarnym. 

§ 2.  
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 31 maja 1996 r. 

DYREKTOR POCZTY POLSKIEJ 
Grzegorz Szermanowicz 

 
Biuletyn Informacyjny Nr 3/97 

ZARZĄDZENIE NR 13  
DYREKTORA POCZTY POLSKIEJ 

z dnia 20 stycznia 1997 r. 
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 42 Dyrektora Poczty Polskiej z dnia 20 maja 

1996 r. 
Na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności (Dz. U. 

Nr 117 z 1995 r., poz. 564) zarządzam, co następuje: 
§ 1. 

W Zarządzeniu Nr 42 Dyrektora Poczty Polskiej z dnia 20 maja 1996 r. w sprawie 
wprowadzania do obiegu znaczka pocztowego wartości 50 gr wprowadza się 
następujące zmiany: w §1 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „Od dnia 20 stycznia 1997 r. 
przedmiotowy znaczek drukowany będzie na papierze fluorescencyjnym". 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

DYREKTOR POCZTY POLSKIEJ 
Grzegorz Szermanowicz 

 
Biuletyn Informacyjny Nr 5/96 

ZARZĄDZENIE NR 46   
DYREKTORA POCZTY POLSKIEJ 

z dnia 22 maja 1996 r. 
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 40 gr. 

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

Nr 117 z 1995 r, poz. 564) zarządzam, co następuje: 
§ 1. 



3419 1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy wartości 40 gr, emisji „Znaki 
Zodiaku - Panna", zwany dalej „znaczkiem". 

2. Na znaczku przedstawiono postać symbolizującą znak zodiaku - Pannę. Wzdłuż 
dolnej krawędzi znaczka umieszczono napis „POLSKA" i oznaczenie wartości „40 
GR", a wzdłuż górnej krawędzi - napis ,,PANNA" i symbol znaku. 

3. Znaczek wydrukowano wielobarwną techniką rotograwiurową na papierze 
kredowanym w formacie 25,5 x 31,25 mm, w wielomilionowym, powtarzalnym 
nakładzie, w kolorach: jasnożółtym, jasnooliwkowym, ciemnooliwkowym i czarnym. 

§ 2.  
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 31 maja 1996 r. 

DYREKTOR POCZTY POLSKIEJ 
Grzegorz Szermanowicz 

 
Biuletyn Informacyjny Nr 1/97 

ZARZĄDZENIE NR 121  
DYREKTORA POCZTY POLSKIEJ  

z dnia 23 grudnia 1996 r. 
w sprawie zmiany zarządzenia nr 46 Dyrektora Poczty Polskiej z dnia 22 maja 

1996 r. 
Na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności (Dz. U. 

Nr 117 z 1995 roku, poz. 564) zarządzam, co następuje: 
§ 1. 

W zarządzeniu nr 46 Dyrektora Poczty Polskiej z dnia 22 maja 1990 r. w sprawie 
wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 40 gr wprowadza się 
następujące zmiany: w § 1 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „Od dnia 20 grudnia 1996 r. 
przedmiotowy znaczek drukowany będzie na papierze fluorescencyjnym". 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

DYREKTOR POCZTY POLSKIEJ 
Grzegorz Szermanowicz 

Kolejny błąd !!!, bowiem takiego zarządzenia (z dnia 22 maja 1990 r.) nie ma, jest takie jak w tytule!! 

 
Biuletyn Informacyjny Nr 5/96 

ZARZĄDZENIE NR 48  
DYREKTORA POCZTY POLSKIEJ 

z dnia 27 maja 1996 r. 
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 55 gr. 

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

Nr 117 z 1995 r., poz. 564) zarządzam, co następuje: 
§ 1. 

3420 1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy wartości 55 gr, emisji ,,Znaki 
Zodiaku - Waga", zwany dalej „znaczkiem". 

2. Na znaczku przedstawiono postacie symbolizujące znak zodiaku - Wagę. Wzdłuż 
dolnej krawędzi znaczka umieszczono napis „POLSKA" i oznaczenie wartości ,,55 
GR", a wzdłuż górnej krawędzi - napis „WAGA" i symbol znaku. 

3. Znaczek wydrukowano wielobarwną techniką rotograwiurową na papierze 
kredowanym w formacie 25,5 x 31,25 mm, w wielomilionowym, powtarzalnym 
nakładzie, w kolorach: jasnożółtym, jasnozielonym, ciemnozielonym i czarnym. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 10 czerwca 1996 r. 

DYREKTOR POCZTY POLSKIEJ 
Grzegorz Szermanowicz 

 
Biuletyn Informacyjny Nr 5/96 

ZARZĄDZENIE NR 51  
DYREKTORA POCZTY POLSKIEJ  

z dnia 5 czerwca 1996 r. 
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 1 zł. 

Na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności (Dz. U. Nr 
117 z 1995 r., póz. 564) zarządzam, co następuje: 



§ 1. 
3421 1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy wartości 1 zł, emisji ,,Znaki 

Zodiaku - Skorpion", zwany dalej „znaczkiem". 
2. Na znaczku przedstawiono postać symbolizującą znak zodiaku - Skorpiona. Wzdłuż 

dolnej krawędzi znaczka umieszczono napis „POLSKA" i oznaczenie wartości ,,1 
ZŁ", a wzdłuż górnej krawędzi - napis ,,SKORPION" i symbol znaku. 

3. Znaczek wydrukowano wielobarwną techniką rotograwiurową na papierze 
kredowanym w formacie 25,5 x 31,25 mm, w wielomilionowym, powtarzalnym 
nakładzie, w kolorach: jasnożółtym, jasnofioletowym, ciemnofioletowym i czarnym. 

§ 2.  
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 20 czerwca 1996 r. 

DYREKTOR POCZTY POLSKIEJ  
Grzegorz Szermanowicz 

 
ZARZĄDZENIE NR 8 DYREKTORA POCZTY POLSKIEJ  

z dnia 20 stycznia 1997 r. 
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 51 Dyrektora Poczty Polskiej z dnia 5 czerwca 

1996 r. 
Na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności (Dz. U. 

Nr 117 z 1995 roku, poz. 564) zarządzam, co następuje: 
§ 1. 

W Zarządzeniu Nr 51 Dyrektora Poczty Polskiej z dnia 5 czerwca 1996 r. w 
sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 1 zł wprowadza się 
następujące zmiany: w § 1 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „Od dnia 20 stycznia 1997 r. 
przedmiotowy znaczek drukowany będzie na papierze fluorescencyjnym". 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

DYREKTOR POCZTY POLSKIEJ 
Grzegorz Szermanowicz 

 
Biuletyn Informacyjny Nr 5/96 

ZARZĄDZENIE NR 39 DYREKTORA POCZTY POLSKIEJ 
z dnia 13 maja 1996 r. 

w sprawie wprowadzenia do obiegu czterech znaczków pocztowych wartości 
40 gr, 55 gr, 70 gr i 1 zł. 

Na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności (Dz. U. 
Nr 117 z 1995 r., poz. 564) zarządzam, co następuje: 

§ 1. 
3422-3425 1. Wprowadzam do obiegu cztery znaczki pocztowe wartości 40 gr, 55 gr, 

70 gr i 1 zł, emisji ,,Malarstwo Stanisława Noakowskiego", zwane dalej „znaczkami". 
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono reprodukcje następujących 

rysunków Stanisława Noakowskiego, ze zbiorów Muzeum Narodowego w 
Warszawie: 

1/ wartości 40 gr - Mury miejskie z basztą i budynek renesansowy, 
2/ wartości 55 gr - Sypialnię renesansową 
3/ wartości 70 gr - Wiejski kościółek gotycki z kapliczką w murze cmentarnym, 
4/ wartości 1 zł - Bibliotekę z czasów Stanisława Augusta ze stołem nakrytym błękitną 

tkaniną. 
3. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczków wymienionych w ust. 2 pkt 1-4 umieszczono 

napis „POLSKA", a wzdłuż górnej krawędzi oznaczenie ich wartości i napis 
,,STANISŁAW NOAKOWSKI". 

4. Znaczki wydrukowano techniką offsetową na papierze kredowanym w formacie 
31,25 x 39,5 mm, w nakładzie po 1 000 000 sztuk każdej wartości, w kolorach: 

1/ wartości 40 gr - żółtym, czerwonym, niebieskim, seledynowym i czarnym, 
2/ wartości 55 gr - żółtym, czerwonym, niebieskim, zielono-niebieskim i czarnym, 
3/ wartości 70 gr - żółtym, czerwonym, niebieskim, różowo-perłowym i czarnym, 
4/ wartości 1 zł - żółtym, czerwonym, niebieskim, jasno-pomarańczowym i czarnym. 

§ 2.  
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 21 czerwca 1996 r. 

DYREKTOR POCZTY POLSKIEJ: Grzegorz Szermanowicz



 
 

Biuletyn Informacyjny Nr 5 
ZARZĄDZENIE NR 57  

DYREKTORA POCZTY POLSKIEJ 
z dnia 25 czerwca 1996 r. 

w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 2 zł. 
 

Na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności (Dz. U. 
Nr 117 z 1995 r., poz. 564) zarządzam, co następuje: 

§ 1. 
3426 1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy wartości 2 zł, emisji „Znaki 

Zodiaku - Strzelec", zwany dalej „znaczkiem". 
2. Na znaczku przedstawiono postać symbolizującą znak zodiaku - Strzelca. Wzdłuż 

dolnej krawędzi znaczka umieszczono napis ,,POLSKA" i oznaczenie wartości ,,2 
ZŁ", a wzdłuż górnej krawędzi - napis ,,STRZELEC" i symbol znaku. 

3. Znaczek wydrukowano wielobarwną techniką rotograwiurową na papierze 
kredowanym w formacie 25,5 x 31,25 mm, w wielomilionowym, powtarzalnym 
nakładzie, w kolorach: jasnożółtym, różowym, czerwonobrązowym i czarnym. 

§ 2.  
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28 czerwca 1996 r. 

DYREKTOR POCZTY POLSKIEJ 
Grzegorz Szermanowicz 

 
ZARZĄDZENIE NR 9  

DYREKTORA POCZTY POLSKIEJ  
z dnia 20 stycznia 1997 r. 

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 57 Dyrektora Poczty Polskiej z dnia 25 czerwca 
1996 r. 

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

Nr 117 z 1995 roku, poz. 564) zarządzam, co następuje: 
§ 1. 

W Zarządzeniu Nr 57 Dyrektora Poczty Polskiej z dnia 25 czerwca 1996 r. w sprawie 
wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 2 zł wprowadza się 
następujące zmiany: w § 1 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „Od dnia 20 stycznia 1997 
r. przedmiotowy znaczek drukowany będzie na papierze fluorescencyjnym". 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

DYREKTOR POCZTY POLSKIEJ 
Grzegorz Szermanowicz 

 
Biuletyn Informacyjny Nr 5/96 

ZARZĄDZENIE NR 53  
DYREKTORA POCZTY POLSKIEJ 

z dnia 11 czerwca 1996 r. 
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 1 zł. 

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

Nr 117 z 1995 r., poz. 564) zarządzam, co następuje: 
§ 1. 

3427 1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy wartości 1 zł, emisji „Światowa 
Wystawa Filatelistyczna Olymphilex'96 Atlanta", zwany dalej „znaczkiem". 

2. Na znaczku przedstawiono symboliczny znaczek z rysunkiem pięciu kół olimpijskich 
i napisem ,,ŚWIATOWA WYSTAWA FILATELISTYCZNA OLYMPHILEX '96 
ATLANTA" i fragment pęsety. W lewym dolnym rogu znaczka umieszczono napis 
„POLSKA", a w prawym górnym rogu - oznaczenie wartości „1 ZŁ". 

3. Znaczek wydrukowano techniką offsetową na papierze kredowanym w formacie 
39,5 x 31,25 mm, w nakładzie 1 000 000 sztuk, w kolorach: żółtym, czerwonym, 
niebieskim, granatowym i czarnym. 



§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 5 lipca 1996 r. 

DYREKTOR POCZTY POLSKIEJ 
Grzegorz Szermanowicz 

 
Masło maślane, na znaczku ... znaczek;  poza tym, jak ma się ten drugi znaczek do definicji z ust. 1?

 
Biuletyn Informacyjny Nr 5/96 

ZARZĄDZENIE NR 58  
DYREKTORA POCZTY POLSKIEJ  

z dnia 25 czerwca 1996 r. 
w sprawie wprowadzenia do obiegu czterech znaczków pocztowych wartości 

40 gr, 55 gr, 70 gr i 1 zł. 
Na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności (Dz. U. 

Nr 117 z 1995 r., poz. 564) zarządzam, co następuje: 
§ 1. 

3428-3431 1. Wprowadzam do obiegu cztery znaczki pocztowe wartości 40 gr, 55 gr, 
70 gr i 1 zł, emisji „Igrzyska XXVI Olimpiady Atlanta '96 -100-lecie l Nowożytnych 
Igrzysk Olimpijskich", zwane dalej „znaczkami". 

2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono: 
1/ wartości 40 gr - dysk na biało-czerwonej wstążce i znak Międzynarodowego 

Komitetu Olimpijskiego; wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono napis 
,,POLSKA" i oznaczenie wartości „40 GR", wzdłuż lewej krawędzi - napis 
„IGRZYSKA XXVI OLIMPIADY ATLANTA 1996", a wzdłuż prawej krawędzi - napis i 
liczbę: ,,H. KONOPACKA 1928", 

2/ wartości 55 gr - piłkę tenisową i znak Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego; 
wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono oznaczenie wartości „55 GR" i napis 
,,POLSKA", a wzdłuż górnej krawędzi - napis „IGRZYSKA XXVI OLIMPIADY 
ATLANTA 1996", 

3/ wartości 70 gr - znak Polskiego Komitetu Olimpijskiego; wzdłuż dolnej krawędzi 
znaczka umieszczono napis ,,100-LECIE l NOWOŻYTNYCH IGRZYSK 
OLIMPIJSKICH", powyżej - napis „POLSKI KOMITET OLIMPIJSKI", wzdłuż lewej 
krawędzi - napis ,,POLSKA", wzdłuż górnej krawędzi - napis „IGRZYSKA XXVI 
OLIMPIADY ATLANTA 1996", a w górnej części prawej krawędzi - oznaczenie 
wartości „70 GR", 

4/ wartości 1 zł - fragment koła roweru górskiego i znak Polskiego Komitetu 
Olimpijskiego; w prawym dolnym rogu znaczka umieszczono napis ,,POLSKA", 
wzdłuż lewej krawędzi - napis ,,IGRZYSKA XXVI OLIMPIADY ATLANTA 1996", a w 
lewej części górnej krawędzi - oznaczenie wartości ,,1 ZŁ". 

3. Znaczki wydrukowano techniką offsetową na papierze kredowanym w formacie: 
1) wartości 40 gr i 1 zł - 31,25 x 39,5 mm, 
2) wartości 55 gr i 70 gr - 39,5 x 31,25 mm, 
w nakładzie po 1 000 000 sztuk każdej wartości, w kolorach: żółtym, czerwonym, 

niebieskim i czarnym. 
§ 2.  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 5 lipca 1996 r. 
DYREKTOR POCZTY POLSKIEJ  

Grzegorz Szermanowicz 
 

Biuletyn Informacyjny Nr 5/96 
ZARZĄDZENIE NR 59  

DYREKTORA POCZTY POLSKIEJ 
z dnia 2 lipca 1996 r. 

w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 5 zł. 
 

Na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności (Dz. U. 
Nr 117 z 1995 r., poz. 564) zarządzam, co następuje: 

§1. 
3432 1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy wartości 5 zł, emisji „Znaki 

Zodiaku - Koziorożec", zwany dalej „znaczkiem". 
2. Na znaczku przedstawiono postać symbolizującą znak zodiaku - Koziorożca. 



Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono napis „POLSKA" i oznaczenie 
wartości „5 ZŁ", a wzdłuż górnej krawędzi - napis „KOZIOROŻEC" i symbol znaku. 

3. Znaczek wydrukowano wielobarwną techniką rotograwiurową na papierze 
kredowanym w formacie 25,5 x 31,25 mm, w wielomilionowym, powtarzalnym 
nakładzie, w kolorach: jasnożółtym, różowobrązowym, ciemnobrązowym i czarnym. 

§ 2.  
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 10 lipca 1996 r. 

DYREKTOR POCZTY POLSKIEJ 
Grzegorz Szermanowicz 

ZARZĄDZENIE NR 57  
DYREKTORA POCZTY POLSKIEJ 

z dnia 23 czerwca 1997 r. 
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 59 Dyrektora Poczty Polskiej z dnia 2 lipca 

1996 r. 
Na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności (Dz. U. 

Nr 117 z 1995 r., poz. 564) zarządzam, co następuje: 
§ 1. 

W Zarządzeniu Nr 59 Dyrektora Poczty Polskiej z dnia 2 lipca 1996 r. w sprawie 
wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 5 zł, wprowadza się 
następujące zmiany: w § 1 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: Od dnia 23 czerwca 1997 r. 
przedmiotowy znaczek drukowany będzie na papierze fluorescencyjnym. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

DYREKTOR POCZTY POLSKIEJ 
Grzegorz Szermanowicz 

 
Po zmianie 

 
ZARZĄDZENIE NR 59 DYREKTORA POCZTY POLSKIEJ  

z dnia 2 lipca 1996 r. 
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 5 zł. 

 
Na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności (Dz. U. Nr 
117 z 1995 r., poz. 564) zarządzam, co następuje: 

§1. 
1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy wartości 5 zł, emisji „Znaki Zodiaku - 

Koziorożec", zwany dalej „znaczkiem". 
2. Na znaczku przedstawiono postać symbolizującą znak zodiaku - Koziorożca. 

Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono napis „POLSKA" i oznaczenie 
wartości „5 ZŁ", a wzdłuż górnej krawędzi - napis „KOZIOROŻEC" i symbol znaku. 

3. Znaczek wydrukowano wielobarwną techniką rotograwiurową na papierze 
kredowanym w formacie 25,5 x 31,25 mm, w wielomilionowym, powtarzalnym 
nakładzie, w kolorach: jasnożółtym, różowobrązowym, ciemnobrązowym i czarnym.  

4. Od dnia 23 czerwca 1997 r. przedmiotowy znaczek drukowany będzie na papierze 
fluorescencyjnym. 

§ 2.  
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 10 lipca 1996 r. 

DYREKTOR POCZTY POLSKIEJ 
Grzegorz Szermanowicz 

 
Biuletyn Informacyjny Nr 5/96 

ZARZĄDZENIE NR 56  
DYREKTORA POCZTY POLSKIEJ 

z dnia 25 czerwca 1996 r. 
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 5 gr. 

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

Nr 117 z 1995 r, poz. 564) zarządzam, co następuje: 
§ 1. 

3433 1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy wartości 5 gr, emisji ,,Znaki 



Zodiaku - Wodnik", zwany dalej ,,znaczkiem". 
2. Na znaczku przedstawiono postać symbolizującą znak zodiaku -Wodnika. Wzdłuż 

dolnej krawędzi znaczka umieszczono napis ,,POLSKA" i oznaczenie wartości ,,5 
GR", a wzdłuż górnej krawędzi - napis ,,WODNIK" i symbol znaku. 

3. Znaczek wydrukowano wielobarwną techniką rotograwiurową na papierze 
kredowanym w formacie 25,5 x 31,25 mm, w wielomilionowym, powtarzalnym 
nakładzie, w kolorach: jasnożółtym, jasnoszarym, ciemnoszarym i czarnym. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 19 lipca 1996 r. 

DYREKTOR POCZTY POLSKIEJ 
Grzegorz Szermanowicz 

 
ZARZĄDZENIE NR 12 DYREKTORA POCZTY POLSKIEJ 

z dnia 20 stycznia 1997 r. 
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 56 Dyrektora Poczty Polskiej z dnia 25 czerwca 

1996 r. 
 

Na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności (Dz. U. 
Nr 117 z 1995 roku, poz. 564) zarządzam, co następuje: 

§ 1. 
W Zarządzeniu Nr 56 Dyrektora Poczty Polskiej z dnia 25 czerwca 1996 r. w 

sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 5 gr wprowadza się 
następujące zmiany: w § 1 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „Od dnia 20 stycznia 1997 
r. przedmiotowy znaczek drukowany będzie na papierze fluorescencyjnym". 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

DYREKTOR POCZTY POLSKIEJ 
Grzegorz Szermanowicz 

 
Biuletyn Informacyjny Nr 5/96 

ZARZĄDZENIE NR 63  
DYREKTORA POCZTY POLSKIEJ 

z dnia 12 lipca 1996 r. 
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 40 gr. 

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

Nr 117 z 1995 r., poz. 564) zarządzam, co następuje: 
§ 1. 

3434 1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy wartości 40 gr, emisji „Obchody 
200. rocznicy powstania Mazurka Dąbrowskiego", zwany dalej ,,znaczkiem". 

2. Na znaczku przedstawiono szarżę polskiego pułku lekkokonnych gwardii Napoleona 
na pozycje artylerii hiszpańskiej w wąwozie Somosierry. Wzdłuż górnej krawędzi 
znaczka umieszczono napis „OBCHODY 200. ROCZNICY POWSTANIA MAZURKA 
DĄBROWSKIEGO", a poniżej - napis „POLSKA" i oznaczenie wartości ,,40 GR". 

3. Znaczek wydrukowano techniką rotograwiurową na papierze kredowanym w 
formacie 43 x 31,25 mm, w nakładzie 1 000 000 sztuk, w kolorach: żółtym, 
czerwonym, niebieskim, szarozielonym i czarnym. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 20 lipca 1996 r. 

DYREKTOR POCZTY POLSKIEJ 
Grzegorz Szermanowicz 

 
Biuletyn Informacyjny Nr 5/96 

ZARZĄDZENIE NR 55  
DYREKTORA POCZTY POLSKIEJ  

z dnia 25 czerwca 1996 r. 
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 10 gr. 

 
Na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności (Dz. U. Nr 
117 z 1995 roku, poz. 564) zarządzam, co następuje: 



§ 1. 
3435 1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy wartości 10 gr, emisji ,,Znaki 

Zodiaku - Ryby", zwany dalej ,,znaczkiem". 
2. Na znaczku przedstawiono w sposób symboliczny znak zodiaku - Ryby. Wzdłuż 

dolnej krawędzi znaczka umieszczono napis „POLSKA" i oznaczenie wartości „10 
GR", a wzdłuż górnej krawędzi - napis „RYBY" i symbol znaku. 

3. Znaczek wydrukowano wielobarwną techniką rotograwiurową na papierze 
kredowanym w formacie 25,5 x 31,25 mm, w wielomilionowym, powtarzalnym 
nakładzie, w kolorach: jasnożółtym, jasnoniebieskim, ciemnoniebieskim i czarnym. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 31 lipca 1996 r. 

DYREKTOR POCZTY POLSKIEJ 
Grzegorz Szermanowicz 

 
ZARZĄDZENIE NR 10 

DYREKTORA POCZTY POLSKIEJ  
z dnia 20 stycznia 1997 r. 

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 55 Dyrektora Poczty Polskiej z dnia 25 
czerwca 1996 r. 

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

Nr 117 z 1995 roku, poz. 564) zarządzam, co następuje: 
§ 1. 

W Zarządzeniu Nr 55 Dyrektora Poczty Polskiej z dnia 25 czerwca 1996 r. w 
sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 10 gr wprowadza się 
następujące zmiany: w § 1 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „Od dnia 20 stycznia 1997 
r. przedmiotowy znaczek drukowany będzie na papierze fluorescencyjnym". 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

DYREKTOR POCZTY POLSKIEJ 
Grzegorz Szermanowicz 

 
Biuletyn Informacyjny Nr 5/96 

ZARZĄDZENIE NR 62  
DYREKTORA POCZTY POLSKIEJ  

z dnia 12 lipca 1996 r. 
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 40 gr. 

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

Nr 117 z 1995 r., poz. 564) zarządzam, co następuje: 
§ 1. 

3436 1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy wartości 40 gr, emisji „Sanktuaria 
Maryjne - Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Przeczycy", zwany 
dalej „znaczkiem". 

2. Na znaczku przedstawiono figurę Matki Bożej Przeczyckiej; wzdłuż dolnej krawędzi 
znaczka umieszczono napis „MATKA BOŻA PRZECZYCKA", a wzdłuż lewej 
krawędzi - oznaczenie wartości „40 GR" i napis „POLSKA". 

3. Znaczek wydrukowano techniką offsetową, na papierze kredowanym w formacie 
31,25 x 39,5 mm, w nakładzie 1 000 000 sztuk, w kolorach: żółtym, czerwonym, 
niebieskim, brązowym i czarnym. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2 sierpnia 1996 r. 

DYREKTOR POCZTY POLSKIEJ  
Grzegorz Szermanowicz 

 
Biuletyn Informacyjny Nr 5/96 

ZARZĄDZENIE NR 69  
DYREKTORA POCZTY POLSKIEJ 

z dnia 1 sierpnia 1996 r. 
w sprawie wprowadzenia do obiegu czterech znaczków pocztowych wartości  



40 gr, 55 gr, 70 gr i 1 zł. 
 
Na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności (Dz. U. 

Nr 117 z 1995 r., poz. 564) zarządzam, co następuje: 
§ 1. 

3437-3440 1. Wprowadzam do obiegu cztery znaczki pocztowe wartości 40 gr, 55 gr, 
70 gr i 1 zł, emisji „Poczet królów i książąt polskich", zwane dalej ,,znaczkami". 

2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono reprodukcje rysunków Jana 
Matejki, ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu: 

1/ wartości 40 gr - portret Jadwigi; wzdłuż górnej krawędzi znaczka umieszczono napis 
,,JADWIGA", 

2/wartości 55 gr - portret Władysława II Jagiełły; wzdłuż górnej krawędzi znaczka 
umieszczono napis ,,WŁADYSŁAW II JAGIEŁŁO", 

3/wartości 70 gr- portret Władysława III Warneńczyka; wzdłuż górnej krawędzi 
znaczka umieszczono napis „WŁADYSŁAW III WARNEŃCZYK", 

4/ wartości 1 zł - portret Kazimierza Jagiellończyka; wzdłuż górnej krawędzi znaczka 
umieszczono napis „KAZIMIERZ JAGIELLOŃCZYK". 

3. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczków wymienionych w ust 2 pkt 1-4 umieszczono napis 
,,POLSKA" i oznaczenie ich wartości. 

4. Znaczki wydrukowano techniką stalorytniczo-wklęsłodrukową i rotograwiurową, na 
papierze znaczkowym, w formacie 40,5 x 54 mm, w nakładzie po 1 000 000 sztuk 
każdej wartości, w kolorach: 

1/ wartości 40 gr - ugier i szarym, 
2/ wartości 55 gr - fioletowym i brązowoszarym,  
3/ wartości 70 gr - ciemnogranatowym i szarym, 4/ wartości 1 zł - zielonożółtym i 

szarym. 
§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 29 sierpnia 1996 r. 
DYREKTOR POCZTY POLSKIEJ 

Grzegorz Szermanowicz 
 

Biuletyn Informacyjny Nr 5/96 
ZARZĄDZENIE NR 68 

DYREKTORA POCZTY POLSKIEJ 
z dnia 1 sierpnia 1996 r. 

w sprawie wprowadzenia do obiegu sześciu znaczków pocztowych wartości  
40 gr, 40 gr, 55 gr, 55 gr, 70 gr i 70 gr. 

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

Nr 117 z 1995 r., poz. 564) zarządzam, co następuje: 
§ 1. 

3441-3446 1. Wprowadzam do obiegu sześć znaczków pocztowych wartości 40 gr, 40 
gr, 55 gr, 55 gr, 70 gr i 70 gr, emisji „Tatry polskie", zwanych dalej „znaczkami". 

2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono następujące szczyty Tatr 
Zachodnich i Północnych położonych na obszarze Polski oraz roślinność tatrzańską: 

1/ wartości 40 gr - Giewont i szarotkę alpejską; w lewym górnym rogu znaczka 
umieszczono napisy: „GIEWONT" i „POLSKA", a w prawym górnym rogu - 
oznaczenie wartości ,,40 GR", 

2/ wartości 40 gr - Krzesanicę i goryczkę wiosenną; wzdłuż górnej krawędzi znaczka 
umieszczono napisy: ,,POLSKA" i ,,KRZESANICA", a w prawym górnym rogu - 
oznaczenie wartości „40GR", 

3/ wartości 55 gr - Świnicę i goryczkę klusjusa; w lewym górnym rogu znaczka 
umieszczono oznaczenie wartości „55 GR", a w prawym górnym rogu - napis 
„POLSKA" i „ŚWINICA", 

4/ wartości 55 gr - Kościelec i omiega kozłowca; w lewym górnym rogu znaczka 
umieszczono napisy; ,,KOŚCIELEC" i „POLSKA", a w prawym górnym rogu - 
oznaczenie wartości ,,55 GR", 

5/ wartości 70 gr - Rysy i starca kraińskiego; wzdłuż górnej krawędzi znaczka 
umieszczono napisy: „POLSKA" i „RYSY", a w prawym górnym rogu - oznaczenie 
wartości „70 GR", 



6/ wartości 70 gr - Mięguszowieckie Szczyty i limbę; w lewym dolnym rogu znaczka 
umieszczono napis „MIĘGUSZOWIECKIE SZCZYTY", w lewym górnym rogu - 
oznaczenie wartości „70 GR", a w prawym górnym rogu - napis ,, POLSKA". 

3. Znaczki wydrukowano techniką offsetową na papierze kredowanym, w formacie 43 
x 31,25 mm, w nakładzie po 1 000 000 sztuk każdej wartości, w kolorach: żółtym, 
czerwonym, niebieskim, granatowym i czarnym. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 5 września 1996 r. 

DYREKTOR POCZTY POLSKIEJ 
Grzegorz Szermanowicz 

 
Biuletyn Informacyjny Nr 5/96 

ZARZĄDZENIE NR 74  
DYREKTORA POCZTY POLSKIEJ  

z dnia 21 sierpnia 1996 r. 
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 70 gr. 

 
Na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności /Dz. U. 

nr 117 2 1995 r., poz. 564/zarządzam, co następuje: 
§ 1. 

3447 1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy wartości 70 gr, emisji „Polscy 
muzycy jazzowi - Zbigniew Seifert", zwany dalej „znaczkiem". 

2. Na znaczku przedstawiono podobiznę Zbigniewa Seiferta grającego na saksofonie. 
Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono napis „POLSKA" oraz oznaczenie 
wartości „70 GR", a wzdłuż prawej krawędzi - napis „ZBIGNIEW SEIFERT". 

3. Znaczek wydrukowano techniką offsetową na papierze kredowym w formacie 31,25 
x 43 mm, w nakładzie 1 000 000 sztuk, w kolorach: żółtym, czerwonym, niebieskim i 
czarnym. 

§ 2.  
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 września 1996 r. 

DYREKTOR POCZTY POLSKIEJ 
Grzegorz Szermanowicz 

 
Biuletyn Informacyjny Nr 6/1996 

ZARZĄDZENIE NR 81 
DYREKTORA POCZTY POLSKIEJ 

z dnia 11 września 1996 r. 
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 40 gr oraz 

znaczka pocztowego w formie bloczka wartości 1 zł z dopłatą 0,20 zł. 
 
Na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności (Dz. U. 

Nr 117 z 1995 roku, poz. 564) zarządzam, co następuje: 
§ 1. 

3448 + bl. 143 1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy wartości 40 gr oraz 
znaczek pocztowy w formie bloczka wartości 1 + 0,20 zł, emisji „Światowy Dzień 
Poczty (75 lat Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu)", zwane dalej 
„znaczkami". 

2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono: 
1/ wartości 40 gr - fragment obrazu Mieczysława Wątorskiego „Zmiana koni na stacji 

pocztowej". Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono napis „ŚWIATOWY 
DZIEŃ POCZTY", a w prawym górnym rogu - napis „POLSKA" i oznaczenie wartości 
„40 GR". 

2/ wartości 1 +0,20 zł - fragment obrazu profesora Tagera „Poczta wozowa w 
Jagniątkowie z widokiem na Karkonosze". Wzdłuż górnej krawędzi znaczka 
umieszczono napis „POLSKA" i oznaczenie wartości ,1+0,20 ZŁ". Na marginesach 
bloczka umieszczono napisy: „75 LAT MUZEUM POCZTY l TELEKOMUNIKACJI WE 
WROCŁAWIU", „ŚWIATOWY DZIEŃ POCZTY", „DOPŁATA NA MPiT" oraz jego 
numer. 

3. Znaczki wydrukowano wielobarwną techniką rotograwiurową na papierze 
kredowanym, następująco: 



1/ wartości 40 gr - w formacie 51,0 x 31,25 mm, w nakładzie 1 000 000 sztuk, w 
kolorach: żółtym, czerwonym, niebieskim i czarnym, 

2/ wartości 1+ 0,20 zł - w formacie 43,0 x 31,25 mm, w nakładzie 400 000 sztuk, w 
kolorach: żółtym, czerwonym, niebieskim, złotym i czarnym. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 9 października 1996 r. 

Dyrektor Poczty Polskiej  
Grzegorz Szermanowicz 

. 
Biuletyn Informacyjny Nr 7/96 

ZARZĄDZENIE NR 95  
DYREKTORA POCZTY POLSK1EJ 

z dnia 18 października 1996 r. 
w sprawie wprowadzenia do obiegu dwóch znaczków pocztowych wartości  

40 gr i 55 gr. 
 

Na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności (Dz. U. 
Nr 117 z 1995 roku, poz. 564) zarządzam, co następuje: 

§ 1. 
3450-3451 1. Wprowadzam do obiegu dwa znaczki pocztowe wartości 40 gr i 55 gr, 

emisji „Boże Narodzenie", zwane dalej „znaczkami". 
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono: 
1) wartości 40 gr - krajobraz z Mikołajem na saniach. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka 

umieszczono napis „POLSKA" i oznaczenie wartości „40 GR"; 
2) wartości 55 gr - krajobraz z kolędnikami. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka 

umieszczono oznaczenie wartości „55 GR" i napis „POLSKA". 
3. Znaczki wydrukowano techniką offsetową na papierze kredowanym, w formacie 

31,25 x 25,5 mm, w nakładzie po 5 000 000 sztuk każdej wartości, w kolorach: 
żółtym, czerwonym, niebieskim i ciemnoszarym. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 27 listopada 1996 r. 

DYREKTOR POCZTY POLSKIEJ 
Grzegorz Szermanowicz 
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ZARZĄDZENIE NR100  
DYREKTORA POCZTY POLSKIEJ 

z dnia 14 listopada 1996 r. 
w sprawie wprowadzenia do obiegu czterech znaczków pocztowych wartości 

55 gr, 55 gr, 55 gr i 55 gr. 
 

Na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności (Dz. U. 
Nr 117 z 1995 roku, poz. 564) zarządzam, co następuje: 

§ 1. 
3453-3455 1. Wprowadzam do obiegu cztery znaczki pocztowe wartości 55 gr, 55 gr, 

55 gr i      55 gr, emisji „Zwierzęta pod ochroną- Żubry", zwane dalej „znaczkami". 
2. Na znaczkach przedstawiono: 
1) na pierwszym znaczku - łeb samca żubra, 
2) na drugim znaczku - łeb samicy żubra, 
3) na trzecim znaczku - parę żubrów, 
4) na czwartym znaczku - sylwetkę samca żubra. 
3. Wzdłuż dolnych krawędzi znaczków wymienionych w ust. 2 pkt. 1-4 umieszczono 

napis „POLSKA" i oznaczenie wartości „55 GR", a wzdłuż górnych krawędzi - napis 
„ŻUBR - BISON BONA-SUS". 

4. Znaczki wydrukowano techniką offsetową na papierze kredowanym, w formacie 
31,25 x 43 mm, w nakładzie po 1 000 000 sztuk każdego, w kolorach: żółtym, 
czerwonym, niebieskim i czarnym. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 4 grudnia 1996 r. 

DYREKTOR POCZTY POLSKIEJ: Grzegorz Szermanowicz 


