
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 1/99 

ZARZĄDZENIE NR 79 
DYREKTORA GENERALNEGO POCZTY POLSKIEJ  

z dnia 18 listopada 1998 r. 
w sprawie wprowadzenia do obiegu dwóch znaczków pocztowych wartości 

55 gr i 65 gr, emisji „Boże Narodzenie". 
 

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 30 lipca 1997 r. o państwowym 
przedsiębiorstwie użyteczności publicznej Poczta Polska (Dz. U. Nr 106, poz. 675) 
zarządzam, co następuje: 

§ 1. 
3557-3558 1. Wprowadzam do obiegu dwa znaczki pocztowe wartości 55 gr          

i 65 gr, emisji „Boże Narodzenie", zwane dalej „znaczkami". 
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono sceny z Ołtarza 

Grudziądzkiego, ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie: 
1) wartości 55 gr - narodziny Jezusa Chrystusa; w lewym górnym rogu znaczka 

umieszczono oznaczenie wartości „55 GR", 
2) wartości 65 gr - pokłon Trzech Króli; w prawym górnym rogu znaczka 

umieszczono oznaczenie wartości „65 GR". 
3. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczków wymienionych w ust. 2 pkt. 1-2 umieszczono 

napis „POLSKA". 
4. Znaczki wydrukowano techniką rotograwiurową, na papierze fluorescencyjnym, 

w formacie 31,25 x 39,5 mm, w nakładzie po 6 000 000 sztuk każdej wartości, w na-
stępujących kolorach: 

1) wartości 55 gr - żółtym, czerwonym, niebieskim, cynobrowym i czarnym, 
2) wartości 65 gr - żółtym, czerwonym, niebieskim, zielonym i czarnym. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 27 listopada 1998 r. 

DYREKTOR GENERALNY 
POCZTY POLSKIEJ  
Zbigniew Niezgoda 

ZARZĄDZENIE NR 80  
DYREKTORA GENERALNEGO POCZTY POLSKIEJ  

z dnia 18 listopada 1998 r. 
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 1,20 zł, 

emisji „50. rocznica uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka". 
 

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 30 lipca 1997 r. o państwowym 
przedsiębiorstwie użyteczności publicznej Poczta Polska (Dz. U. Nr 106, poz. 675) 
zarządzam, co następuje: 

§ 1. 
3559 1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy wartości 1,20 zł, emisji „50. 

rocznica uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka", zwany dalej 
„znaczkiem". 

2. Na znaczku przedstawiono znak jubileuszu Powszechnej Deklaracji Praw 
Człowieka. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono napis „50. rocznica 
uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka", w lewym górnym rogu - 
oznaczenie wartości „1,20 zł", a wzdłuż prawej krawędzi - napis „POLSKA". 

3. Znaczek wydrukowano techniką offsetową, na papierze fluorescencyjnym, w 
formacie 39,5 x 31,25 mm, w nakładzie 700 000 sztuk, w kolorach: jasnoniebieskim, 
ciemnoniebieskim i granatowym. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 10 grudnia 1998 r. 

DYREKTOR GENERALNY 
POCZTY POLSKIEJ  
Zbigniew Niezgoda 



ZARZĄDZENIE NR 82 
DYREKTORA GENERALNEGO POCZTY POLSKIEJ  

z dnia 20 listopada 1998 r. 
w sprawie wprowadzenia do obiegu czterech znaczków pocztowych wartości 

55 gr, 65 gr, 90 gr i 1,20 zł oraz znaczka pocztowego wartości 2,45 zł w formie 
bloczka, emisji „200. rocznica urodzin Adama Mickiewicza". 

 
Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 30 lipca 1997 r. o państwowym 

przedsiębiorstwie użyteczności publicznej Poczta Polska (Dz. U. Nr 106, póz. 675) 
zarządzam, co następuje: 

§ 1. 
3560-3563+3564(bl.171) 1. Wprowadzam do obiegu cztery znaczki pocztowe 

wartości 55 gr, 65 gr, 90 gr i 1,20 zł oraz znaczek pocztowy wartości 2,45 zł w formie 
bloczka, emisji „200. rocznica urodzin Adama Mickiewicza", zwane dalej „znacz-
kami". 

2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono: 
1) wartości 55 gr - podobiznę Maryli Wereszczakówny i przekwitający kwiat na tle 

pejzażu z księżycem odbijającym się w wodzie. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka 
umieszczono napisy: „Miej serce i patrzaj w serce" i „Romantyczność", 

2) wartości 65 gr - grób Marii Potockiej na Krymie i klucz żurawi nad stepem. 
Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono napisy: „Jedźmy, nikt nie woła!" i „Ste-
py akermańskie", 

3) wartości 90 gr - płonące świece i cień krzyża. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka 
umieszczono napisy: „Nazywam się Milijon" i „Dziady cz. III", 

4) wartości 1,20 zł - pejzaż z dworkiem szlacheckim, polnymi kwiatami i czapką 
ułańską. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono napisy: „Śród takich pól 
przed laty" i „Pan Tadeusz", 

5) wartości 2,45 zł - rzeźbę przedstawiającą głowę Adama Mickiewicza, którą 
wykonał Jean David d'Angers. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono napis 
„POLSKA" i oznaczenie wartości „2,45 zł", a wzdłuż górnej krawędzi - napis „Adam 
Mickiewicz". 

Na oprawie znaczka w formie bloczka znajduje się pałac Gorzeńskich w 
Śmiełowie, fragment rękopisu „Pana Tadeusza" i podpis poety. Wzdłuż górnej krawę-
dzi oprawy znaczka umieszczono napis „200. ROCZNICA URODZIN", a wzdłuż 
prawej krawędzi - jego numer. 

3. W prawym dolnym rogu znaczków wymienionych w ust. 2 pkt. 1-4 umieszczono 
oznaczenie ich wartości, wzdłuż górnej krawędzi - napis „Adam Mickiewicz", w 
prawym górnym rogu - fragment rzeźby przedstawiającej głowę Adama Mickiewicza, 
a wzdłuż prawej krawędzi - napis „POLSKA". 

4. Znaczki wymienione w ust. 2 pkt. 1-4 wydrukowano techniką offsetową, na 
papierze fluorescencyjnym, w formacie 43 x 31,25 mm, w kolorach: żółtym, czerwo-
nym, niebieskim i czarnym, w nakładzie po 1 000 000 sztuk każdego. 

5. Znaczek w formie bloczka wymieniony w ust. 2 pkt 5 wydrukowano techniką 
offsetową, na papierze fluorescencyjnym, w formacie 31,25 x 39,5 mm, w kolorach: 
żółtym, czerwonym, niebieskim i czarnym, w nakładzie 600 000 sztuk. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 24 grudnia 1998 r.  

DYREKTOR GENERALNY 
POCZTY POLSKIEJ  
Zbigniew Niezgoda 

 

ZARZĄDZENIE NR 89  
DYREKTORA GENERALNEGO POCZTY POLSKIEJ  

z dnia 11 grudnia 1998 r. 
w sprawie wprowadzenia do obiegu dwóch znaczków pocztowych wartości 

po 55 gr każdy, emisji „Dzieje oręża polskiego - Marynarka Wojenna". 
 

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 30 lipca 1997 r. o państwowym 
przedsiębiorstwie użyteczności publicznej Poczta Polska (Dz. U. Nr 106, poz. 675) 
zarządzam, co następuje: 

 



§ 1. 
3565-3566 1. Wprowadzam do obiegu dwa znaczki pocztowe wartości 55 gr 

każdy, emisji „Dzieje oręża polskiego - Marynarka Wojenna", zwane dalej 
„znaczkami". 

2. Na poszczególnych znaczkach przedstawiono: 
- na pierwszym znaczku - niszczyciela ORP Piorun. Wzdłuż dolnej krawędzi 

znaczka umieszczono napis i liczby „NISZCZYCIEL ORP PIORUN (1942-1946)", 
- na drugim znaczku - okręt rakietowy ORP Piorun. Wzdłuż dolnej krawędzi 

znaczka umieszczono napis i liczbę „OKRĘT RAKIETOWY ORP PIORUN (1994)". 
3. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczków wymienionych w ust. 2 umieszczono napis 

„DZIEJE ORĘŻA POLSKIEGO - MARYNARKA WOJENNA", a wzdłuż górnej 
krawędzi - napis „POLSKA" i oznaczenie ich wartości. 

4. Znaczki wydrukowano techniką offsetową, na papierze fluorescencyjnym, w 
formacie 39,5 x 31,25 mm, w nakładzie po 1 000 000 sztuk każdego, w kolorach: 
żółtym, czerwonym, niebieskim, zielonym i szarym. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 4 stycznia 1999 roku. 

DYREKTOR GENERALNY 
POCZTY POLSKIEJ  
Zbigniew Niezgoda 

 
BIULETYN INFORMACYJNY 

Nr 2/99 
ZARZĄDZENIE NR 7 

DYREKTORA GENERALNEGO POCZTY POLSKIEJ 
z dnia 29 stycznia 1999 r. 

w sprawie wprowadzenia do obiegu dwóch znaczków pocztowych z 
wydrukowanymi oznaczeniami literowymi A i B, emisji „Kocham Cię". 

 
Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 30 lipca 1997 r. o państwowym 

przedsiębiorstwie użyteczności publicznej Poczta Polska (Dz. U. Nr 106, poz. 675) 
zarządzam, co następuje: 

§ 1. 
3567-3568 1. Wprowadzam do obiegu w obrocie krajowym dwa znaczki pocztowe 

z wydrukowanymi oznaczeniami literowymi A i B, emisji „Kocham Cię", zwane dalej 
„znaczkami". 

2. Znaczek: 
1) z oznaczeniem literowym „A": - stanowi odpowiednik wartości nominalnej 

znaczka używanego dla opłaty za list do masy 20 g, określonej w aktualnie 
obowiązującym Zarządzeniu Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej, 
wprowadzającym Cennik za usługi pocztowe w obrocie krajowym, 

2) z oznaczeniem literowym „B": - stanowi odpowiednik wartości nominalnej 
znaczka używanego dla opłaty za kartkę pocztową i druk do masy 20 g, określonej w 
aktualnie obowiązującym Zarządzeniu Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej, 
wprowadzając Cennik za pocztowe w obrocie krajowym. 

3. Na poszczególnych znaczkach przedstawiono kostki do gry w domino: 
1) na znaczku z oznaczeniem literowym „A" — w prawym dolnym rogu znaczka 

umieszczono literę „A", w lewym dolnym rogu — napis „POLSKA", a powyżej — 
napis „KOCHAM CIĘ", 

2) na znaczku z oznaczeniem literowym „B" — w prawym dolnym rogu znaczka 
umieszczono napis „KOCHAM CIĘ", a wzdłuż górnej krawędzi — napis „POLSKA" i 
literę „B". 

4. Znaczki wydrukowano techniką offsetową, na papierze fluorescencyjnym w 
formacie 40,5x40,5 mm, w następujących nakładach i kolorach: 

1) z oznaczeniem literowym „A" — 2 500 000 sztuk, w kolorach: żółtym, 
czerwonym, niebieskim, fioletowym, brązowym i czarnym, 

2) z oznaczeniem literowym „B" — 3 300 000 sztuk, w kolorach: żółtym, 
czerwonym, niebieskim, granatowym i czarnym.  

§ 2. 
Znaczki mogą być używane do uiszczania opłat za inne rodzaje przesyłek 



listowych z uwzględnieniem ich masy, w postaci wielokrotnego umieszczania na 
przesyłce, jeżeli odpowiada to danej pozycji w cenniku za usługi pocztowe w obrocie 
krajowym. 

§ 3.  
Zarządzenie wchodzi w życie dniem 5 lutego 1999 r. 

DYREKTOR GENERALNY 
POCZTY POLSKIEJ  
Zbigniew Niezgoda 

ZARZĄDZENIE NR 33 
DYREKTORA GENERALNEGO POCZTY POLSKI 

z dnia 7.04. 1999 r. 
w sprawie zmiany zarządzenia nr 7 Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej 

z dnia 29 stycznia 1999 r. 
 

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 30 lipca 1997 r. o państwowym 
przedsiębiorstwie użyteczności publicznej "Poczta Polska" (Dz. U. Nr 106 z 1997 r., 
poz. 675) zarządzam, co następuje: 

§ 1. 
W zarządzeniu nr 7 Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej z dnia 29 stycznia 

1999 r. w sprawie wprowadzenia do obiegu   dwóch znaczków pocztowych z 
wydrukowanymi oznaczeniami literowymi A i B, emisji   "Kocham Cię",     wprowadza 
się następujące zmiany: w § l ust. 4 pkt l wyrazy: "2.500.000 sztuk" zastępuje się 
wyrazami: "2.467.200 sztuk", w § l ust. 4 pkt 2 wyrazy "3.300.000 sztuk" zastępuje 
się wyrazami "3.204.800 sztuk". 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Dyrektor Generalny 
Poczty Polskiej 

Mariusz Wiatrowski 
ZARZĄDZENIE NR 6  

DYREKTORA GENERALNEGO POCZTY POLSKIEJ  
z dnia 29 stycznia 1999 r. 

w sprawie wprowadzenia do obiegu dwóch znaczków pocztowych wartości  
1 zł i 1,60 zł, emisji „Polacy na świecie." 

 
Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 30 lipca 1997 r. o państwowym 

przedsiębiorstwie użyteczności publicznej Poczta Polska (Dz. U. Nr 106, poz. 675) 
zarządzam, co następuje: 

§ 1. 
3569-3570 1. Wprowadzam do obiegu dwa znaczki pocztowe wartości 1 zł i 1,60 zł, 

emisji „Polacy na świecie", zwane dalej „znaczkami". 
2. Na poszczególnych znaczkach przedstawiono: 
1) wartości 1 zł— podobiznę Ernesta Malinowskiego na tle mostu nad wąwozem 

Yerrugas. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono napis i liczby „ERNEST 
MALINOWSKI 1818-1899", a wzdłuż górnej krawędzi — napis „POLSKA" i 
oznaczenie wartości „1 ZŁ", 

2) wartości 1,60 zł — podobiznę Rudolfa Modrzejewskiego na tle mostu Beniamin 
Franklin na rzece Delaware w Filadelfii. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka 
umieszczono napis i liczby „RUDOLF MODRZEJEWSKI 1861-1940", a wzdłuż górnej 
krawędzi — napis „POLSKA" i oznaczenie wartości „1,60 ZŁ". 

3. Znaczki wydrukowano techniką offsetową, na papierze fluorescencyjnym, w 
formacie 43 x 31,25 mm, w nakładzie po 800 000 sztuk każdej wartości, w 
następujących kolorach: 

1/ wartości 1 zł — żółtym, czerwonym, niebieskim, ciemnozielonym i czarnym, 
2/ wartości 1,60 zł — żółtym, czerwonym, niebieskim, ciemnobrązowym i czarnym. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12 lutego 1999 r. 

DYREKTOR GENERALNY 
POCZTY POLSKIEJ 
Zbigniew Niezgoda 



 
ZARZĄDZENIE NR 11  

DYREKTORA GENERALNEGO POCZTY POLSKIEJ  
z dnia 26 lutego 1999 r. 

w sprawie wprowadzenia do obiegu czterech znaczków pocztowych wartości 
60 gr, 65 gr, 1 zł i 1,40 zł, emisji „Wielkanoc". 

 
Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 30 lipca 1997 r. o państwowym 

przedsiębiorstwie użyteczności publicznej Poczta Polska (Dz. U. Nr 106, poz. 675) 
zarządzam, co następuje: 

§ 1. 
3571-3574 1. Wprowadzam do obiegu cztery znaczki pocztowe wartości 60 gr,   

65 gr, 1 zł, 1,40 zł, emisji „Wielkanoc", zwane dalej „znaczkami". 
2. Na znaczkach przedstawiono trzy sceny z XIV w., Poliptyku Grudziądzkiego i 

obraz malarza małopolskiego z połowy XV w., znajdujące się w zbiorach Muzeum 
Narodowego w Warszawie, a mianowicie: 

1) wartości 60 gr — Modlitwę w Ogrójcu; wzdłuż górnej krawędzi znaczka 
umieszczono oznaczenie wartości „60 GR" i napis „POLSKA", 

2) wartości 65 gr — Dźwignięcie krzyża; wzdłuż dolnej krawędzi znaczka 
umieszczono oznaczenie wartości „65 GR" i napis „POLSKA", 

3) wartości 1 zł — Pietę z Tubądzina; wzdłuż dolnej krawędzi znaczka 
umieszczono oznaczenie wartości „1 ZŁ" i napis „POLSKA", 

4) wartości 1,40 — Zmartwychwstanie; wzdłuż górnej krawędzi znaczka 
umieszczono oznaczenie wartości „1,40 ZŁ" i napis „POLSKA". 

3. Znaczki wydrukowano techniką rotograwiurową, na papierze fluorescencyjnym, 
w formacie 31,25 x 39,5 mm, w kolorach: żółtym, czerwonym, niebieskim i czarnym, 
w następujących nakładach: 

1) wartości 60 gr         -    7 400 000 sztuk, 
2) wartości 65 gr         -    4 500 000 sztuk, 
3) wartości 1 zł           -    1 900 000 sztuk, 
4) wartości 1,40 zł        -    1 900 000 sztuk. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 5 marca 1999 r. 

DYREKTOR GENERALNY 
POCZTY POLSKIEJ 
Mariusz Wiatrowski 

 
ZARZĄDZENIE NR 20  

DYREKTORA GENERALNEGO POCZTY POLSKIEJ 
z dnia 25 marca 1999 r. 

w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 1,70 zł    
w formie bloczka, emisji „Światowa Wystawa Filatelistyczna China 1999" 

 
Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 30 lipca 1997 r. o państwowym 

przedsiębiorstwie użyteczności publicznej Poczta Polska (Dz. U. Nr 106, poz. 675) 
zarządzam, co następuje: 

§ 1. 
3575 (bl.172) 1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy wartości 1,70 zł         

w formie bloczka, emisji „Światowa Wystawa Filatelistyczna China 1999", zwany 
dalej „znaczkiem". 

2. Na znaczku przedstawiono ideogramy chińskie wyrażające treść: Chiny 1999 
Światowa Wystawa Filatelistyczna i fragmenty smoka, stanowiącego w mitologii 
chińskiej symbol szczęścia. W lewym dolnym rogu znaczka umieszczono napis 
„POLSKA", a wzdłuż lewej krawędzi - oznaczenie wartości „1,70 ZŁ" i napis 
„ŚWIATOWA WYSTAWA FILATELISTYCZNA CHINA 1999", Na oprawie bloczka - 
smok i symboliczne fale morskie. 

3. Znaczek wydrukowano techniką offsetową, na papierze fluorescencyjnym, 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 31 marca 1999 r. 

DYREKTOR GENERALNY 
POCZTY POLSKIEJ  
Mariusz Wiatrowski 

ZARZĄDZENIE NR 17 
DYREKTORA GENERALNEGO POCZTY POLSKIEJ 

z dnia 24 marca 1999 roku 
w sprawie wprowadzenia do obiegu dwóch znaczków pocztowych wartości    
60 gr i 70 gr, emisji „Wizerunki Matki Bożej - patronki jeńców - żołnierzy na 

Wschodzie". 
 

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 30 lipca 1997 r. o państwowym 
przedsiębiorstwie użyteczności publicznej Poczta Polska (Dz. U. Nr 106, poz. 675) 
zarządzam, co następuje: 

§ 1. 
3576-3577 1. Wprowadzam do obiegu dwa znaczki pocztowe wartości 60 gr          

i 70 gr, emisji „Wizerunki Matki Bożej - patronki jeńców -żołnierzy na Wschodzie", 
zwane dalej „znaczkami". 

2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono: 
1) wartości 60 gr — wizerunek Matki Bożej Zwycięskiej Kozielskiej; wzdłuż górnej 

krawędzi znaczka umieszczono napis „MATKA BOŻA ZWYCIĘSKA KOZIELSKA", 
2) wartości 70 gr — wizerunek Matki Bożej Katańskiej; wzdłuż górnej krawędzi 

znaczka umieszczono napis „MATKA BOŻA KATYŃSKA". 
3. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczków wymienionych w ust. 2 pkt. 1-2 umieszczono 

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

formacie 31,25x43 mm, w następujących nakładach i kolorach: 
1) wartości 60 gr — 2 700 000 sztuk, w kolorach: żółtym, czerwonym, niebieskim, 

szaro-oliwkowym i czarnym, 
2) wartości 70 gr — 2 600 000 sztuk, w kolorach: żółtym, czerwonym, niebieskim, 

szaro-granatowym i czarnym. 
§ 2.  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2 kwietnia 1999 r. 
DYREKTOR GENERALNY 

POCZTY POLSKIEJ  
Mariusz Wiatrowski 

 
Od zarządzenia nr 32 nie są mi znane publikacje zarządzeń. Treść ich poznałem dzięki uprzejmości 

Dyrekcji Generalnej Poczty Polskiej i zaangażowaniu się w moje poszukiwania Pań z Biura Prawnego, 
za co tą drogą serdecznie dziękuję. 

 
ZARZĄDZENIE NR 32 

DYREKTORA GENERALNEGO POCZTY POLSKIEJ 
z dnia 6 kwietnia 1999 r. 

w sprawie wprowadzenia do obiegu sześciu znaczków pocztowych wartości 
po 70 gr każdy, emisji „Bohaterowie Trylogii". 

 
Na podstawie art.10 ustawy z dnia 30 lipca 1997 r. o państwowym 

przedsiębiorstwie użyteczności publicznej „Poczta Polska" (DZ. U. Nr 106, poz. 675) 
zarządzam, co następuje; 

§ 1. 
3578-3583 1. Wprowadzam do obiegu sześć znaczków pocztowych wartości po 

70 gr każdy, emisji „Bohaterowie Trylogii", zwanych dalej „znaczkami". 
2. Na znaczkach przedstawiono postacie i sceny z poszczególnych części Trylogii 

Henryka Sienkiewicza, a mianowicie: 
1/ na pierwszym znaczku - Jana Skrzetuskiego na tle twierdzy w Zbarażu; wzdłuż 

dolnej krawędzi znaczka umieszczono napisy: „Jan Skrzetuski", „POLSKA" i 
oznaczenie wartości „70 GR",  

2/ na drugim znaczku - Onufrego Zagłobę na tle mapy; wzdłuż dolnej krawędzi 
znaczka  umieszczono  napisy: „Onufry Zagłoba", „POLSKA" i oznaczenie wartości 



„70 GR",  
3/ na trzecim znaczku - Longina Podbipiętę podczas obrony Zbaraża; wzdłuż 

dolnej krawędzi znaczka umieszczono napisy: „Longin Podbipięta", „POLSKA" i 
oznaczenie wartości „70 GR",  

4/ na czwartym znaczku - uprowadzenie Heleny przez Bohuna; wzdłuż dolnej 
krawędzi znaczka umieszczono oznaczenie wartości „70 GR" oraz napisy „POLSKA" 
i „Bohun",  

5/ na piątym znaczku - Andrzeja Kmicica i kolubrynę pod murami Klasztoru 
Jasnogórskiego; wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono oznaczenie wartości 
„70 GR" oraz napisy „POLSKA" i „Andrzej Kmicic",  

6/ na szóstym znaczku - fechtujących Basię i Michała Wołodyjowskiego; wzdłuż 
dolnej krawędzi znaczka umieszczono oznaczenie wartości „70 GR" oraz napisy 
„POLSKA" i „Michał Jerzy Wołodyjowski". 

3. Znaczki wydrukowano techniką offsetową, na papierze fluorescencyjnym, w 
formacie 43 x 31,25 mm, w nakładzie po 2.500.000 sztuk każdego, w kolorach: 
żółtym, czerwonym, niebieskim, brązowym i czarnym. 

§ 2.  
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 6 kwietnia 1999 r. 

Dyrektor Generalny 
Poczty Polskiej 

Mariusz Wiatrowski 
 

ZARZĄDZENIE NR 31 
DYREKTORA GENERALNEGO POCZTY POLSKIEJ 

z dnia 2 kwietnia 1999 r. 
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 70 gr, emisji  

„Przyjęcie Polski do NATO”. 
 

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 30 lipca 1997 r. o państwowym 
przedsiębiorstwie użyteczności publicznej „Poczta Polska" (Dz. U. Nr 106, poz. 675) 
zarządzam, co następuje: 

§ 1. 
35841. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy wartości 70 gr, emisji 

„Przyjęcie Polski do NATO", zwany dalej „znaczkiem". 
2. Na znaczku  przedstawiono  biało - czerwoną Hagę państwową Polski, 

stylizowany znak NATO i Hagi innych państw członków Traktatu 
Północnoatlantyckiego. W prawym dolnym rogu znaczka umieszczono napis 
„Przyjęcie Polski do NATO", a wzdłuż górnej  krawędzi - napis „Polska" i oznaczenie 
wartości „70 gr". 

3. Znaczek wydrukowano techniką offsetową na papierze fluorescencyjnym, w 
formacie 43 x 31,25 mm, w nakładzie 2.900.000 sztuk, w kolorach: żółtym, 
czerwonym, niebieskim i czarnym. 

§ 2.  
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 22 kwietnia 1999 r. 

Dyrektor Generalny 
Poczty Polskiej 

Mariusz Wiatrowski 
ZARZĄDZENIE NR 37 

DYREKTORA GENERALNEGO POCZTY POLSKIEJ 
16 kwietnia 1999 r. 

w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 1 zł, emisji 
„50. rocznica powstania Rady Europy". 

 
Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 30 lipca 1997 r. o państwowym 

przedsiębiorstwie użyteczności publicznej „Poczta Polska" (Dz. U. Nr 106, poz. 675) 
zarządzam, co następuje: 

§ 1. 
3585 1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy wartości l zł, emisji „50. 

rocznica powstania Rady Europy", zwany dalej „znaczkiem". 
2. Na znaczku przedstawiono   Pałac Praw Człowieka Rady Europy w Strasburgu  



i znak Rady Europy. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono napis „50. 
ROCZNICA POWSTANIA RADY EUROPY", a wzdłuż górnej krawędzi - napis 
„POLSKA" i oznaczenie wartości „1 ZŁ". 

3. Znaczek wydrukowano techniką offsetową na  papierze fluorescencyjnym, w 
formacie 31,25 x 39,5 mm, w nakładzie 600.000 sztuk, w kolorach: żółtym, 
czerwonym, niebieskim i czarnym. 

§ 2.  
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 5 maja 1999 r. 

Dyrektor Generalny 
Poczty Polskiej 

Mariusz Wiatrowski 
 

ZARZĄDZENIE NR 38 
DYREKTORA GENERALNEGO POCZTY POLSKIEJ  

z dnia 16  kwietnia 1999 r. 
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 1,40 zł, 

emisji „Europa". 
 

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 30 lipca 1997 r. o państwowym 
przedsiębiorstwie użyteczności publicznej „Poczta Polska" (Dz. U. Nr 106, poz. 675) 
zarządzam, co następuje: 

§ 1. 
3586 1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy wartości 1,40 zł, emisji 

„Europa", zwany dalej „znaczkiem". 
2. Na znaczku przedstawiono dzięcioła trójpalczastego na tle sylwetki żubra. 

Wzdłuż dolnej  krawędzi znaczka umieszczono napis „POLSKA" i   oznaczenie 
wartości „1,40 ZŁ", w lewym górnym rogu - napis „EUROPA", a wzdłuż prawej 
krawędzi - napis „BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY". 

3. Znaczek wydrukowano techniką offsetową, na papierze fluorescencyjnym, w 
formacie 40,5 x 40,5 mm, w  nakładzie 700.000 sztuk, w kolorach: żółtym, 
czerwonym, niebieskim i czarnym. 

§ 2.  
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 5 maja 1999 r. 

Dyrektor Generalny 
Poczty Polskiej 

Mariusz Wiatrowski 
 

ZARZĄDZENIE NR 43  
DYREKTORA GENERALNEGO POCZTY POLSKIEJ  

z dnia 18 maja 1999 r. 
w sprawie wprowadzenia do obiegu czterech znaczków pocztowych wartości 

60 gr, 70 gr, 1 zł i 1,40 zł, emisji „Sporty młodzieżowe". 
 

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 30 lipca 1997 r. o państwowym 
przedsiębiorstwie użyteczności publicznej „Poczta Polska" (Dz. U. Nr 106, poz. 675) 
zarządzam, co następuje: 

§ 1. 
3587-3590 1. Wprowadzam do obiegu cztery znaczki  pocztowe wartości 60 gr, 70 

gr, 1 zł i 1,40 zł, emisji „Sporty młodzieżowe", zwane dalej „znaczkami". 
2. Na znaczkach  przedstawiono najpopularniejsze wśród młodzieży sporty, a 

mianowicie: 
1/ wartości 60 gr - jazdę na rowerze górskim; w lewym górnym rogu znaczka 

umieszczono  napis „Polska", a w prawym górnym rogu – oznaczenie wartości       
„60 gr" ,  

2/ wartości 70 gr - jazdę na snowboardzie; w prawym  dolnym  rogu znaczka 
umieszczono oznaczenie wartości „70 gr", a w lewym dolnym rogu - napis „Polska",  

3/ wartości l zł - jazdę  na  skateboardzie;  wzdłuż   górnej   krawędzi znaczka 
umieszczono  napis „Polska" i oznaczenie wartości „1 zł",  

4/ wartości 1,40 zł - jazdę na rolkach; w prawym dolnym rogu znaczka 
umieszczono oznaczenie wartości „1,40 zł", a w lewym dolnym rogu - napis „Polska". 



3. Na  znaczkach   wymienionych w ust. 2 pkt 1-4  umieszczono   nazwę sportu, 
wykonaną techniką graffiti. 

4. Znaczki wydrukowano techniką offestową na  papierze fluorescencyjnym, w 
formacie 43 x 31,25 mm, w kolorach: żółtym, czerwonym, niebieskim, granatowym i 
czarnym, w następujących nakładach: 

1/ wartości 60 gr - 2.900.000 sztuk, 
2/ wartości 70 gr - 2.800.000 sztuk,  
3/ wartości l zł  - 1.400.000 sztuk,  
4/ wartości 1,40 zł - 1.400.000 sztuk. 

§ 2.  
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 1999 r. 

Dyrektor Generalny 
Poczty Polskiej 

Mariusz Wiatrowski 
 

ZARZĄDZENIE NR 44 
DYREKTORA GENERALNEGO POCZTY POLSKIEJ 

z dnia 18 maja 1999 r. 
 

w sprawie wprowadzenia do obiegu pięciu znaczków pocztowych wartości 
70 gr, 1 zł, 1,40 zł, 1,60 zł i 1,85 zł, emisji „Dworki polskie". 

 
Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 30 lipca 1997 r. o państwowym 

przedsiębiorstwie użyteczności publicznej „Poczta Polska" (Dz. Nr 106, poz. 675) 
zarządzam, co następuje: 

§ 1. 
3595-3599 1. Wprowadzam do obiegu pięć znaczków pocztowych wartości 70 gr, 

1 zł, 1,40 zł, 1,60 zł i 1,85 zł, emisji „Dworki polskie", zwane dalej „znaczkami". 
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono: 
1/ wartości 70 gr - dwór w Modlnicy k. Krakowa; wzdłuż dolnej krawędzi znaczka 

umieszczono napis „Dwór w Modlnicy k. Krakowa",  
2/ wartości 1 zł - dwór w Krzesławicach k. Krakowa; wzdłuż dolnej krawędzi 

znaczka umieszczono napis „Dwór w Krzesławicach k. Krakowa",  
3/ wartości 1,40 zł - dwór w Winnej Górze k. Wrześni; wzdłuż dolnej krawędzi 

znaczka umieszczono napis „Dwór w Winnej Górze k. Wrześni",  
4/ wartości 1,60 zł - dwór w Potoku Złotym, wzdłuż dolnej krawędzi znaczka 

umieszczono napis „Dwór w Potoku Złotym",  
5/ wartości 1,85 zł - dwór w Kąśnej Dolnej; wzdłuż dolnej krawędzi znaczka 

umieszczono napis „Dwór w Kąśnej Dolnej". 
3. Wzdłuż górnej krawędzi znaczków wymienionych w ust. 2 pkt 1-5 umieszczono 

napis „POLSKA" i oznaczenie ich wartości. 
4. Znaczki wydrukowano techniką rotograwiurową, na papierze fluorescencyjnym, 

w formacie 31,25 x 25,5 mm, w wielomilionowych, powtarzalnych nakładach, w 
następujących kolorach: 

1/ wartości 70 gr - żółtym, czerwonym, niebieskim, ciemnozielonym i czarnym, 
2/ wartości 1 zł - żółtym, czerwonym, niebieskim, ciemnozielonym i czarnym,  
3/ wartości 1,40 zł - żółtym, czerwonym, niebieskim, granatowym i czarnym,  
4/ wartości 1,60 zł - żółtym, czerwonym, niebieskim, granatowym i czarnym,  
5/ wartości 1,85 zł - żółtym, czerwonym, niebieskim, ciemnozielonym i czarnym. 

§ 2.  
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 czerwca 1999 r. 

Dyrektor Generalny 
Poczty Polskiej  

Mariusz Wiatrowski 
 

ZARZĄDZENIE NR 48 
DYREKTORA GENERALNEGO POCZTY POLSKIEJ  

z dnia 19 maja 1999 r. 
w sprawie wprowadzenia do obiegu czterech znaczków pocztowych wartości 

60 gr, 70 gr, l zł i 1,40 zł, emisji „VI wizyta papieża Jana Pawła II Polsce". 



 
Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 30 lipca 1997 r. o państwowym 

przedsiębiorstwie użyteczności publicznej „Poczta Polska" (Dz. U. Nr 106, poz. 675) 
zarządzam, co następuje: 

§ 1. 
3591-3594 1. Wprowadzam do obiegu cztery znaczki pocztowe wartości 60 gr,   

70 gr, 1 zł i 1,40 zł, emisji „VI wizyta papieża Jana Pawia II w Polsce", zwane dalej 
„znaczkami". 

2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono sylwetkę papieża Jana 
Pawła II: 

1/ wartości 60 gr - jako Papieża Polaka, w otoczeniu z jednej strony Kościoła 
Mariackiego w Krakowie, z drugiej - manifestacji „Solidarności";  w lewym górnym 
rogu znaczka umieszczono liczbę „1978", a wzdłuż  górnej krawędzi napisy: „Ja, syn 
tej ziemi, polskiej ziemi" i „Jan Paweł II", 

2/ wartości 70 gr - w otoczeniu zgromadzenia wiernych, z flagami papieską i  
polską oraz  krzyży  rzymskokatolickich  i  prawosławnych; wzdłuż górnej krawędzi 
znaczka umieszczono napis „Jezus Chrystus oczekuje od nas czytelnego znaku 
jedności.", a poniżej - napis „Jan Paweł II", 

3/ wartości l zł - jako  bliskiego  wszystkim ludziom , na  spotkaniu z młodzieżą  
świata; wzdłuż górnej krawędzi znaczka umieszczono napis „ Kościół was 
potrzebuje. Wy go stanowicie.", a poniżej - napis „Jan Paweł II", 

4/ wartości 1,40 zł - jako Papieża Pielgrzyma na tle wieży Eiffla, figury Chrystusa 
Odkupiciela w Rio de Janeiro i Sanktuarium w Fatimie; w prawym górnym rogu 
znaczka umieszczono liczbę „2000" oraz napisy: „Nie lękajcie się!" i „Jan Paweł II". 

3. W prawym dolnym rogu znaczków wymienionych w ust. 2 pkt 1-4 umieszczono  
napis „POLSKA" i oznaczenie ich wartości. 

4. Znaczki wydrukowano techniką offsetową, na papierze fluorescencyjnym,         
w formacie 51 x 31,25 mm, w kolorach: żółtym, czerwonym, niebieskim, granatowym 
i czarnym, w następujących nakładach: 

1/ wartości 60 gr - 6.930.000 sztuk, 
2/ wartości 70 gr – 5.830.000 sztuk, 
3/ wartości 1 zł – 2.630.000 sztuk, 
4/ wartości 1,40 zł – 2.430.000 sztuk, 

§ 2.  
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 5 czerwca 1999 r. 

Dyrektor Generalnym 
Poczty Polskiej  

Mariusz Wiatrowski 
 

ZARZĄDZENIE NR 53 
DYREKTORA GENERALNEGO POCZTY POLSKIEJ  

z dnia 4 czerwca 1999 r. 
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka  pocztowego wartości 1,40 zł, 

emisji „80. rocznica podpisania Traktatu Wersalskiego". 
 

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 30 lipca 1997 r. o państwowym 
przedsiębiorstwie użyteczności publicznej „Poczta Polska" (Dz. U. Nr 106, poz. 675) 
zarządzam, co następuje: 

§ 1. 
3600 1. Wprowadzam do  obiegu znaczek pocztowy wartości 1,40 zł, emisji „80. 

rocznica podpisania Traktatu Wersalskiego", zwany dalej „znaczkiem". 
2. Na znaczku przedstawiono  podobizny Ignacego Paderewskiego i Romana 

Dmowskiego na tle Sali Lustrzanej Pałacu Wersalskiego. W środkowej części 
znaczka umieszczono napis „80. ROCZNICA PODPISANIA TRAKTATU 
WERSALSKIEGO", wzdłuż lewej krawędzi - napis „IGNACY PADEREWSKI", wzdłuż   
górnej   krawędzi - napis „POLSKA"   i oznaczenie wartości „1,40 ZŁ", a wzdłuż 
prawej krawędzi - napis „ROMAN DMOWSKI". 

3. Znaczek wydrukowano techniką offsetową na papierze fluorescencyjnym, w 
formacie 39,5 x 31,25 mm, w nakładzie 600.000 sztuk, w kolorach: żółtym, 
czerwonym, niebieskim i czarnym. 



§ 2.  
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28 czerwca 1999 r. 

Dyrektor Generalny  
Poczty Polskiej  

Mariusz Wiatrowski 
 

ZARZĄDZENIE NR 60 
DYREKTORA GENERALNEGO POCZTY POLSKIEJ 

z dnia 30 czerwca 1999 r. 
w sprawie wprowadzenia do obiegu dwóch znaczków pocztowych wartości 

60 gr i 70 gr, emisji „Sanktuaria Maryjne". 
 

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 30 lipca 1997 r. o państwowym 
przedsiębiorstwie użyteczności publicznej „Poczta Polska" (Dz. U. Nr 106, poz.675) 
zarządzam, co następuje: 

§ 1. 
3601-3602 1. Wprowadzani do obiegu dwa znaczki pocztowe wartości 60 gr          

i 70 gr, emisji „Sanktuaria Maryjne", zwane dalej „znaczkami". 
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono: 
1/ wartości 60 gr - wizerunek Matki Bożej Rokitniańskiej z kościoła NMP Królowej 

Polski w Rokitnie. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono napis „Matka Boża 
Rokitniańska", wzdłuż lewej krawędzi - napis „POLSKA", a w lewym górnym rogu 
oznaczenie wartości „60 gr", 

2/ wartości 70 gr - figurę Najświętszej Marii Panny Jazłowieckiej z Kaplicy Sióstr 
Niepokalanek pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Szymanowie. Wzdłuż dolnej 
krawędzi znaczka umieszczono napis „NMP Jazłowiecka", w lewym górnym rogu - 
oznaczenie wartości „70 gr", a wzdłuż prawej krawędzi - napis „POLSKA". 

3. Znaczki wydrukowano techniką offsetową, na papierze fluorescencyjnym, w 
formacie 31,25 x 39,5 mm, w kolorach: żółtym, czerwonym, niebieskim, 
szaroniebieskim i czarnym, w następujących nakładach: 

1/ wartości 60 gr - 2.900.000 sztuk, 
2/ wartości 70 gr - 2.600.000 sztuk. 

§ 2.  
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 9 lipca 1999 r. 

Dyrektor Generalny  
Poczty Polskiej  

Mariusz Wiatrowski 
 

ZARZĄDZENIE NR 61 
DYREKTORA GENERALNEGO POCZTY POLSKIEJ 

z dnia  30 czerwca 1999 r. 
w sprawie wprowadzenia do obiegu sześciu znaczków pocztowych 60 gr,   

60 gr, 70 gr, 70 gr, 1,40 zł i 1,40 zł, emisji „Owady wodne". 
 

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 30 lipca 1997 r. o państwowym 
przedsiębiorstwie użyteczności publicznej „Poczta Polska" (Dz. U. Nr 106, poz.675) 
zarządzam, co następuje: 

§1. 
3603-3608 1. Wprowadzam do obiegu sześć znaczków pocztowych wartości      

60 gr, 60 gr, 70 gr, 70 gr, 1,40zł i 1,40 zł, emisji „Owady wodne", zwane dalej 
„znaczkami". 

2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono larwy i dorosłe osobniki 
następujących owadów wodnych: 

1/ wartości 60 gr - wioślaka punktowanego; wzdłuż dolnej krawędzi znaczka 
umieszczono napis „Polska" i oznaczenie wartości „60 GR", a wzdłuż górnej 
krawędzi - napis „WIOŚLAK PUNKTOWANY - Corisa punctata", 

2/ wartości 60 gr - pływaka żółtobrzeżka; w lewym dolnym rogu znaczka 
umieszczono napis „Dytiscus marginalis", wzdłuż lewej krawędzi - napis „PŁYWAK 
ŻÓŁTOBRZEŻEK", a wzdłuż górnej krawędzi - napis „Polska" i oznaczenie wartości 
„60 GR", 



3/ wartości 70 gr - widelnicę paskowaną; wzdłuż dolnej krawędzi znaczka 
umieszczono napis „Polska" i oznaczenie wartości „70 GR", a wzdłuż górnej 
krawędzi - napis „WIDELNICA PASKOWANA - Perła marginata", 

4/ wartości 70 gr - chruścika bagieńca; wzdłuż dolnej krawędzi znaczka 
umieszczono oznaczenie wartości „70 GR" i napis „Polska", a wzdłuż górnej 
krawędzi - napis „CHRUŚCIK BAGIENIEC - Limnophilus", 

5/ wartości 1,40 zł - husarza władcę; wzdłuż dolnej krawędzi znaczka 
umieszczono napis „HUSARZ WŁADCA - Anax imperator", a wzdłuż górnej krawędzi 
- oznaczenie wartości „1,40 ZŁ" i napis „Polska", 

61 wartości 1,40 zł - jętkę pospolitą; wzdłuż   dolnej krawędzi znaczka 
umieszczono   napis   „JĘTKA  POSPOLITA - Ephemera vulgata", a wzdłuż górnej 
krawędzi - napis „Polska" i oznaczenie wartości „1,40 ZŁ". 

3. Znaczki wydrukowano techniką offsetową, na papierze fluorescencyjnym, w 
formacie 31,25 x 25,5 mm, w kolorach: żółtym, czerwonym, niebieskim i czarnym, w 
następujących nakładach: 

1/ wartości 60 gr - 700.000 sztuk, 
2/ wartości 60 gr - 700.000 sztuk, 
3/ wartości 70 gr - 600.000 sztuk, 
4/ wartości 70 gr - 600.000 sztuk, 
5/ wartości 1,40 zł – 500.000 sztuk, 
6/ wartości 1,40 zł -500.000 sztuk. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi z dniem 16 lipca 1999 r. 

Dyrektor Generalny  
Poczty Polskiej 

Mariusz Wiatrowski 
 

ZARZĄDZENIE NR 62 
DYREKTORA GENERALNEGO POCZTY POLSKIEJ  

z dnia 19 lipca 1999 r. 
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 

1 zł w formie bloczka, emisji „XVIII Ogólnopolska Wystawa Filatelistyczna 
Wałbrzych '99". 

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 30 lipca 1997 r. o państwowym 
przedsiębiorstwie użyteczności publicznej „Poczta Polska" (Dz. U. Nr 106, poz. 675) 
zarządzam, co następuje: 

§ 1. 
bl. 173 (zn. 3609) 1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy wartości 1 zł w 

formie bloczka, emisji   „XVIII Ogólnopolska   Wystawa   Filatelistyczna   Wałbrzych' 
99", zwany dalej „znaczkiem". 

2. Na znaczku przedstawiono Zamek Książ. Wzdłuż górnej krawędzi znaczka 
umieszczono napis „POLSKA" i oznaczenie wartości „1 ZŁ", a wzdłuż prawej 
krawędzi - napis „ZAMEK KSIĄŻ". Na oprawie bloczka   umieszczono  napisy:   
„XVIII OGÓLNOPOLSKA WYSTAWA  FILATELISTYCZNA WAŁBRZYCH'99" i 
„1001. znaczek Czesława Siani". 

3. Znaczek wydrukowano techniką stalorytniczo - wklęsłodrukową i 
rotograwiurową, na papierze fluorescencyjnym, w formacie 54 x 40,5 mm, w  
nakładzie 570.000  sztuk (w tym nieperforowanych 120.000   sztuk), w  kolorach: 
jasnobrązowym, szarym i granatowym. 

§ 2.  
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14 sierpnia 1999r. 

Dyrektor Generalny 
 Poczty Polskiej  

Mariusz Wiatrowski 
ZARZĄDZENIE NR 80 

DYREKTORA GENERALNEGO POCZTY POLSKIEJ 
z dnia 09 września 1999 r. 

w sprawie wprowadzenia do obiegu dwóch znaczków pocztowych wartości 
po 1,40 zł każdy, emisji „Polsko-ukraińska współpraca przygraniczna w dzie-

dzinie ochrony środowiska". 



Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 30 lipca 1997 r. o państwowym 
przedsiębiorstwie użyteczności publicznej „Poczta Polska" (Dz. U. Nr 106, poz.675) 
zarządzam, co następuje: 

§ 1. 
3610-3611 1. Wprowadzam do obiegu dwa znaczki pocztowe wartości po 1,40 zł 

każdy, emisji „Polsko - ukraińska współpraca przygraniczna w dziedzinie ochrony 
środowiska", zwane dalej „znaczkami". 

2. Na poszczególnych znaczkach przedstawiono zwierzęta charakterystyczne dla 
polskiej i ukraińskiej części Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery „Karpaty 
Wschodnie" : 

- na pierwszym znaczku - żbika felis silvestris; wzdłuż dolnej krawędzi znaczka 
umieszczono   oznaczenie wartości „1,40 ZŁ" i napis „POLSKA", w prawym górnym 
rogu - symbol Bieszczadzkiego Parku Narodowego, a wzdłuż prawej krawędzi - napis 
„ŻBIK Felis silvestris”, 

- na drugim znaczku - jelenia szlachetnego cervus elaphus; wzdłuż dolnej 
krawędzi znaczka umieszczono napis „POLSKA" i oznaczenie wartości „1,40 ZŁ", 
wzdłuż lewej krawędzi - napis „JELEŃ SZLACHETNY Cervus elaphus", a w lewym 
górnym rogu - symbol Rezerwatu Przyrody Stużicia". 

3. Znaczki wydrukowano techniką offsetową, na papierze fluorescencyjnym, w 
formacie 39,5 x 31,25 mm, w nakładzie po 600.000 sztuk każdego, w kolorach: 
żółtym, czerwonym, niebieskim, zielonym i czarnym. 

§ 2.  
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 22 września 1999 r. 

Dyrektor Generalny  
Poczty Polskiej 

Mariusz Wiatrowski 
 

ZARZĄDZENIE NR 79 
DYREKTORA GENERALNEGO POCZTY POLSKIEJ 

z dnia 09 września 1999 r. 
w sprawie wprowadzenia do obiegu czterech znaczków pocztowych wartości 

60 gr, 70 gr, 1 zł i 1,40 zł, emisji "Poczet królów i książąt polskich". 
 

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 30 lipca 1997 r. o państwowym 
przedsiębiorstwie użyteczności publicznej "Poczta Polska" (Dz. U. Nr 106, póz. 675) 
zarządzam, co następuje: 

§ 1. 
3612-3615 1. Wprowadzam do obiegu cztery znaczki pocztowe wartości 60 gr,   

70 gr, 1 zł i 1,40 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: 

l/ wartości 60 gr - portret Władysława IV; wzdłuż górnej  krawędzi znaczka 
umieszczono napis "WŁADYSŁAW IV",  

2/ wartości 70 gr - portret Jana II Kazimierza ; wzdłuż górnej krawędzi znaczka 
umieszczono napis "JAN n KAZIMIERZ",  

3/ wartości 1 zł - portret Michała Korybuta Wiśniowieckiego; wzdłuż górnej 
krawędzi znaczka umieszczono napis "MICHAŁ KORYBUT WIŚNIOWIECKI",  

4/ wartości 1,40 zł - portret Jana III Sobieskiego; wzdłuż górnej krawędzi znaczka 
umieszczono napis "JAN III SOBIESKI". 

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 fluorescencyjnym, w formacie 40,5 x 54 mm, w nakładzie po 1.000.000 
sztuk każdego, w następujących kolorach: 

l/ wartości 60 gr - oliwkowym i ciemnozielonym,  
2/ wartości 70 gr - jasnobrązowym i ciemnobrązowym,  
3/ wartości  1 zł -  niebieskim i ciemnogranatowym,  
4/ wartości 1,40 zł -  fioletowym i ciemnobrązowym. 

 



§ 2.  
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 września 1999 r. 

Dyrektor Generalny 
Poczty Polskiej 

Mariusz Wiatrowski 
 

ZARZĄDZENIE NR 90 
DYREKTORA GENERALNEGO POCZTY POLSKIEJ 

z dnia 4 października 1999 r. 
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 1,40 zł, 

emisji „Światowy Dzień Poczty - 125 lat Światowego Związku Pocztowego". 
 

Na podstawie art.10 ustawy z dnia 30 lipca 1997 r. o państwowym 
przedsiębiorstwie użyteczności publicznej „Poczta Polska” (Dz. U. Nr 106, poz. 675) 
zarządzam, co następuje: 

§ 1. 
3616 1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy wartości 1,40 zł, emisji 

„Światowy Dzień Poczty -125 lat Światowego Związku Pocztowego". 
2. Na znaczku przedstawiono znak Światowego Związku Pocztowego. Wzdłuż 

dolnej krawędzi umieszczono napis „POLSKA", wzdłuż lewej krawędzi - napis 
„Światowy Dzień Poczty", w lewym górnym rogu - oznaczenie wartości „1,40 ZŁ", a 
wzdłuż prawej krawędzi - napis „125 LAT ŚWIATOWEGO ZWIĄZKU 
POCZTOWEGO". 

3. Znaczek wydrukowano techniką offsetową, na papierze fluorescencyjnym, w 
formacie 43 x 31,25 mm, w nakładzie 600.000 sztuk, w kolorach: żółtym, czerwonym, 
niebieskim, ciemnoczerwonym i czarnym. 

§ 2.  
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 9 października 1999r. 

Dyrektor Generalny 
Poczty Polskiej 

Mariusz Wiatrowski 
 

ZARZĄDZENIE NR 91 
DYREKTORA GENERALNEGO POCZTY POLSKIEJ 

z dnia 4 października 1999 r. 
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 1,40 zł, 

emisji „150. rocznica śmierci Fryderyka Chopina". 
 

Na podstawie art.10 ustawy z dnia 30 lipca 1997 r. o państwowym 
przedsiębiorstwie użyteczności publicznej „Poczta Polska" (Dz. U. Nr 106, poz. 675) 
zarządzam, co następuje: 

§ 1. 
3617 1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy wartości 1,40 zł, emisji „150. 

rocznica śmierci Fryderyka Chopina". 
2. Na znaczku przedstawiono portret Fryderyka Chopina autorstwa George Sand, 

fragment lewej oficyny Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz podpis 
kompozytora i liczby 1810 - 1849. Wzdłuż górnej krawędzi umieszczono napis 
„Polska" i oznaczenie wartości „1,40 zł" . 

3. Znaczek wydrukowano techniką stalorytniczą, na papierze fluorescencyjnym, w 
formacie 43 x 31,25 mm, w nakładzie 1.500.000 sztuk, w kolorze ciemnozielonym. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 17 października 1999r. 

Dyrektor Generalny 
Poczty Polskiej 

Mariusz Wiatrowski 
 

ZARZĄDZENIE NR 92 
DYREKTORA GENERALNEGO POCZTY POLSKIEJ 

z dnia 4 października 1999 r. 
w  sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 70 gr, emisji „XV 

rocznica śmierci ks. Jerzego Popiełuszki". 



Na podstawie art.10 ustawy z dnia 30 lipca 1997 r. o państwowym 
przedsiębiorstwie użyteczności publicznej „Poczta Polska” (Dz. U. Nr 106, poz. 675) 
zarządzam, co następuje: 

§ 1. 
3618 1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy   wartości 70 gr, emisji  „XV 

rocznica śmierci ks. Jerzego Popiełuszki", zwany dalej „znaczkiem". 
2. Na znaczku przedstawiono portret ks. Jerzego Popiełuszki. Wzdłuż lewej 

krawędzi znaczka umieszczono napis i liczby „KS. JERZY POPIEŁUSZKO 1947 - 
1984", a wzdłuż prawej krawędzi - napis „POLSKA" i oznaczenie wartości „70 GR". 

3. Znaczek wydrukowano techniką offsetową, na papierze fluorescencyjnym, w 
formacie 31,25 x 39,5 mm, w nakładzie 700. 000 sztuk, w kolorach: żółtym, 
czerwonym, niebieskim i czarnym. 

§ 2.  
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 19 października 1999r. 

Dyrektor Generalny 
 Poczty Polskiej 

Mariusz Wiatrowski 
 

ZARZĄDZENIE NR 93 
DYREKTORA GENERALNEGO POCZTY POLSKIEJ 

z dnia 4 października 1999 r. 
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 1 zł         

w formie bloczka, emisji „Tragizm bohaterów Polski Walczącej ". 
 

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 30 lipca 1997 r. o państwowym 
przedsiębiorstwie użyteczności publicznej „Poczta Polska" (Dz. U. Nr 106, póz. 675) 
zarządzam, co następuje: 

§ 1. 
bl. 174 (zn. 3619) 1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy wartości 1 zł w 

formie bloczka, emisji „Tragizm bohaterów Polski Walczącej", zwany dalej 
„znaczkiem". 

2. Na znaczku przedstawiono fragment drutu kolczastego nad wierzchołkami 
drzew. W prawym górnym rogu znaczka umieszczono napis „POLSKA" i oznaczenie 
wartości „l ZŁ". Na oprawie bloczka   umieszczono   znak  Polski Walczącej  i napis: 

„TRAGIZM BOHATERÓW POLSKI WALCZĄCEJ". 
3. Znaczek wydrukowano  techniką offsetową, na papierze fluorescencyjnym, w 

formacie 31,25 x 39,5 mm, w nakładzie 400.000 sztuk, w kolorach: żółtym, 
czerwonym, niebieskim i czarnym. 

§ 2.  
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 21 października 1999r. 

Dyrektor Generalny 
Poczty Polskiej 

Mariusz Wiatrowski 
 

ZARZĄDZENIE NR 103 
DYREKTORA GENERALNEGO POCZTY POLSKIEJ 

z dnia 2 listopada 1999 r. 
w sprawie wprowadzenia do obiegu czterech znaczków pocztowych wartości 

60 gr, 70 gr, 1 zł i 1,40 zł emisji „Boże Narodzenie". 
 

Na podstawie art.10 ustawy z dnia 30 lipca 1997 r. o państwowym 
przedsiębiorstwie użyteczności publicznej „Poczta Polska” (Dz. U. Nr 106, poz. 675) 
zarządzam, co następuje: 

§ 1. 
3620-3623 1. Wprowadzam do obiegu cztery znaczki pocztowe wartości 60 gr,   

70 gr, 1 zł i 1,40 zł, emisji „Boże Narodzenie", zwane dalej „znaczkami". 
2. Na znaczkach poszczególnych wartości pokazano sylwetki aniołków oraz 

pierwsze słowa popularnych kolęd: 
1/ wartości 60 gr - „Wśród nocnej ciszy..."; w prawym dolnym rogu znaczka 

umieszczono oznaczenie wartości „60 gr", a wzdłuż lewej krawędzi - napis „Polska",  



2/ wartości 70 gr - „Lulajże Jezuniu..."; w prawym dolnym rogu znaczka 
umieszczono oznaczenie wartości „70 gr", a wzdłuż lewej krawędzi - napis „Polska",  

3/ wartości 1 zł - „Pójdźmy wszyscy do stajenki..."; w lewym dolnym rogu znaczka 
umieszczono oznaczenie wartości „1 zł", a wzdłuż prawej krawędzi - napis „Polska",  

4/ wartości 1,40 zł - „Bóg się rodzi..."; w lewym dolnym rogu znaczka umieszczono 
oznaczenie wartości „1,40 zł", a wzdłuż prawej krawędzi - napis „Polska". 

3. Znaczek wydrukowano  techniką offsetową, na papierze fluorescencyjnym, w 
formacie 39,5 x 31,25 mm, w kolorach: żółtym, czerwonym, niebieskim, złotym i 
czarnym, w następujących nakładach: 

1/ wartości 60 gr   - 10.400.000 sztuk, 
2/ wartości 70 gr   - 7.900.000 sztuk,  
3/wartości 1 zł    - 2.900.000 sztuk,  
4/wartości 1,40 zł - 2.400.000 sztuk. 

§ 2.  
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26 listopada 1999 r. 

Dyrektor Generalny 
Poczty Polskiej  

Mariusz Wiatrowski 
 

ZARZĄDZENIE NR 107 
DYREKTORA GENERALNEGO POCZTY POLSKIEJ 

z dnia 23 listopada 1999 r. 
w sprawie wprowadzenia do obiegu czterech znaczków pocztowych wartości 

1 zł, 1,40 zł, 1,60 zł i 1,80 zł emisji „Polonica". 
 

Na podstawie art.10 ustawy z dnia 30 lipca 1997 r. o państwowym 
przedsiębiorstwie użyteczności publicznej „Poczta Polska”(Dz. U. Nr 106, poz. 675) 
zarządzam, co następuje: 

§ 1. 
3624-3627 1. Wprowadzam do obiegu cztery znaczki pocztowe wartości 1 zl,   

1,40 zł, 1,60 Zł i 1,80 zł, emisji „Polonica", zwane dalej „znaczkami". 
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono polskie obiekty 

kulturalne znajdujące się za granicą: 
1/ wartości 1 zł - zamek w Rapperswil w Szwajcarii. Wzdłuż górnej krawędzi 

znaczka umieszczono napis „RAPPERSWIL", a poniżej w prawym rogu - napis 
„Muzeum Polskie",  

2/ wartości 1,40 zł - pałac w Fawley Court w Anglii. Wzdłuż górnej krawędzi 
znaczka umieszczono napis „FAWLEY COURT", a poniżej w prawym rogu - napis 
„Muzeum Księży Marianów",  

3/ wartości 1,60 zł - fasadę budynku Biblioteki Polskiej w Paryżu. Wzdłuż górnej 
krawędzi znaczka umieszczono napis „PARYŻ", a poniżej w prawym rogu - napis 
„Towarzystwo Historyczno - Literackie, Biblioteka Polska",  

4/ wartości 1,80 zł - fasadę budynku Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. 
Sikorskiego w Londynie. Wzdłuż górnej krawędzi znaczka umieszczono napis 
„LONDYN", a poniżej w prawym rogu - napis „Instytut Polski i Muzeum im. gen. 
Sikorskiego". 

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 fluorescencyjnym, w 
formacie 31,25 x 43 mm, w kolorach: żółtym, czerwonym, niebieskim i czarnym, w 
następujących nakładach: 

1/ wartości 1 zł    - 700.000 sztuk,  
2/ wartości 1,40 zł - 600.000 sztuk,  
3/ wartości 1,60 zł - 500.000 sztuk,  
4/ wartości 1,80 zł - 500.000 sztuk. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 6 grudnia 1999 r. 

Dyrektor Generalny 
Poczty Polskiej 

Mariusz Wiatrowski 



ZARZĄDZENIE NR 112 
DYREKTORA GENERALNEGO POCZTY POLSKIEJ 

z dnia 14 grudnia 1999 r. 
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego z oznaczeniem 

literowym "A", emisji „Jubileusz roku 2000" 
 

Na podstawie art.10 ustawy z dnia 30 lipca 1997 r. o państwowym 
przedsiębiorstwie użyteczności publicznej „Poczta Polska" (Dz. U. Nr 106, poz. 675) 
zarządzam, co następuje: 

§ 1. 
3628 1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy z oznaczeniem literowym "A" 

emisji „Jubileusz roku 2000". 
2. Znaczek z oznaczeniem literowym „A" stanowi odpowiednik wartości nominalnej 

znaczka używanego dla opłaty za list do masy 20 g, określonej w aktualnie 
obowiązującym Zarządzeniu Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej, 
wprowadzającym cennik za usługi pocztowe w obrocie krajowym. 

3. Na znaczku przedstawiono współczesną stylizację krzyża św. Andrzeja według 
Leonarda da Vinci. W tle - fragment dysku twardego, satelita, klepsydra oraz 
fragment płytki drukowanej z układem scalonym. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka 
umieszczono liczby „1999 2000", a wzdłuż górnej krawędzi - napis „POLSKA" i 
oznaczenie literowe „A". 

4. Znaczek wydrukowano techniką offsetową, na papierze fluorescencyjnym, w 
formacie 31,25 x 39,5 mm, w nakładzie 12.000.000 sztuk, w kolorach: żółtym, 
czerwonym, niebieskim i czarnym. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2 stycznia 2000 r. 

Dyrektor Generalny 
Jacek Turczyński 

 
 


