Pisownia dokumentu jest zgodna z oryginałem.
Czcionką czerwoną zapisano numer główny znaczka określonych w PSPZP.
Kolorem żółtym zakreślono datę wprowadzenia znaczków do obiegu.

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTERSTWA ŁĄCZNOŚCI Nr 1
z dnia 30 stycznia 1990 r
Poz. 1
ZARZĄDZENIE NR 1 MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 23 stycznia 1990 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 350 zł.
Na podstawie art. 50 ust. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o łączności (Dz. U.
Nr 54, poz. 275, z 1987 r. Nr 33, poz. 180, z 1988 r. Nr 41, poz. 324 i z 1989 r. Nr 67,
poz. 408) zarządza się, co następuje:
3076 § 1.1. Wprowadza się do obiegu znaczek pocztowy wartości 350 zł.
2. Znaczek ten jest przedrukiem znaczka pocztowego wartości 15 zł,
wprowadzonego do obiegu 22 września 1988 r. (Dz. Urz. MTZiŁ Nr 10, poz. 85),
emisji „Głowy wawelskie", przedstawiającego jedną z głów z Sali Poselskiej na
Wawelu — dziewczynę w wianku.
Na znaczku tym dokonano nadruku nowej wartości w kolorze czarnym. Nadruk
„350 ZŁ" umieszczono wzdłuż dolnej krawędzi znaczka, powyżej napisu „POLSKA".
Dawną wartość znaczka unieważniają trzy poziome kreski.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 31 stycznia 1990 r.
Minister Łączności
inż. M. Kucharski
Poz. 4
ZARZĄDZENIE NR 4 MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 29 stycznik 1990 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu czterech znaczków pocztowych wartości
100 zł, 150 zł, 350 zł 1500 zł.
Na podstawie art. 50 ust. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o łączności (Dz. U.
Nr 54, poz. 275, z 1987 r. Nr 33, poz. 180, z 1988 r. Nr 41, poz. 324 i z 1989 r. Nr 67,
poz. 408) zarządza się, co następuje:
3077-80 § 1.1. Wprowadza się do obiegu cztery znaczki pocztowe wartości 100 zł,
150 zł, 350 zł i 500 zł emisji „Sławni polscy śpiewacy", zwane dalej „znaczkami".
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono podobizny:
1) wartości 100 zł — Krystyny Jamroz; wzdłuż lewej krawędzi znaczka
umieszczono napis i liczby „KRYSTYNA JAMROZ l923—1986",
2) wartości 150 zł — Wandy Wermińskiej;
wzdłuż lewej krawędzi znaczka umieszczono napis i liczby „WANDA
WERMIŃSKA 1900 —1988",
3) wartości 350 zł — Ady Sari; wzdłuż lewej krawędzi znaczka umieszczono napis
i liczby „ADA SARI 1882—1968",
4) wartości 500 zł — Jana Kiepury; wzdłuż lewej krawędzi znaczka umieszczono
napis i liczby „JAN KIEPURA 1902—1966".
3. W lewym górnym rogu znaczków wyszczególnionych w ust. 2 pkt l—4
umieszczono oznaczenie ich wartości, a w prawym górnym rogu napis „POLSKA".
4. Znaczki wydrukowano wielobarwną techniką rotograwiurową, na papierze
kredowanym w formacie 25,5 X 31,25 mm, w następujących nakładach i kolorach:
1) wartości 100 zł — 7.000.000 sztuk, w kolorach: brunatnym, cielistym,
niebieskim i jasno-brązowym,
2) wartości 150 zł — 7.000.000 sztuk, w kolorach: brązowym, cielistym, brunatnym
i czarnym,
3) wartości 350 zł — 10.000.000; sztuk, w kolorach: żółtym, zielonooliwkowym,
szarozielonym i czarnym,
4) wartości 500 zł — 1.600.000 sztuk, w kolorach: szaroniebieskim, cielistym,
szarym i czarnym.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 9 lutego 1990 r.
Minister Łączności
inż. M. Kucharski

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTERSTWA ŁĄCZNOŚCI Nr 2
z dnia 28 marca 1990 r.
Poz. 7
ZARZĄDZENIE NR 7 MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 21 marca 1990 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu sześciu znaczków pocztowych wartości:
100 zł, 200 zł, 400 zł, 500 zł, 500 zł i 1000 zł.
Na podstawie art. 50 ust. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o łączności (Dz. U.
Nr 54, poz. 275, z 1987 r. Nr 33, poz. 180, z 1988 r. Nr 41, poz. 324 i z 1989 r. Nr 67,
poz. 408) zarządza się, co następuje:
3081-86 § 1.1. Wprowadza się do obiegu sześć znaczków pocztowych wartości
100 zł, 200 zł, 400 zł, 500 zł, 500 zł i 1000 zł, emisji „Sport", zwanych dalej
„znaczkami".
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono następujące dyscypliny
sportowe:
1) wartości 100 zł — żeglarstwo; w prawym dolnym rogu znaczka umieszczono
oznaczenie wartości „100 ZŁ", a w lewym górnym rogu— napis „POLSKA",
2) wartości 200 zł — rugby; wzdłuż górnej krawędzi znaczka umieszczono napis
„POLSKA" i oznaczenie wartości „200 ZŁ",
3) wartości 400 zł — skok wzwyż; w prawym dolnym rogu znaczka umieszczono
oznaczenie wartości „400 ZŁ", a w lewym górnym rogu— napis „POLSKA",
4) wartości 500 zł — skok do wody; w lewym dolnym rogu znaczka umieszczono
oznaczenie wartości „500 ZŁ", a w prawym górnym rogu— napis „POLSKA",
5) wartości 500 zł — jazdę figurową na lodzie; w prawym dolnym rogu znaczka
umieszczono oznaczenie wartości „500 ZŁ", a w prawym górnym rogu — napis
„POLSKA",
6) wartości 1000 zł — gimnastykę artystyczną; w prawym dolnym rogu znaczka
umieszczono oznaczenie wartości „1000 ZŁ", a w lewym górnym rogu — napis
„POLSKA".
3. Znaczki wydrukowano wielobarwną techniką rotograwiurową, na papierze
kredowanym w formacie 39,5X31,25 mm, w następujących nakładach i kolorach:
1) wartości 100 zł — 6.000.000 sztuk, w kolorach: jasnozielonym, ciemnozielonym,
żółtym, czerwonym i niebieskim,
2) wartości 200 zł — 6.000.000 sztuk, w kolorach:
pomarańczowym, czerwonym, zielonym, niebieskim i czarnym,
3) wartości 400 zł — 5.000.000 sztuk, w kolorach: pomarańczowym, wiśniowym,
niebieskim, szarym i szarogranatowym,
4) wartości 500 zł — 4.000.000 sztuk, w kolorach: żółtym, czerwonym,
szarozielonym i szarogranatowym,
5) wartości 500 zł — 4.000.000 sztuk, w kolorach: żółtym, wiśniowym,
zielononiebieskim i szarogranatowym,
8) wartości 1000 zł — 1.600.000 sztuk, w kolorach: żółtym, czerwonym,
niebieskim, szarogranatowym i czarnym.
§ 2.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 29 marca 1990 r.
Minister Łączności
inż. M Kucharski
Poz. 8
ZARZĄDZENIE NR 8 MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 27 marca 1990 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 500 zł.
Na podstawie art. 50 ust. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o łączności (Dz. U.
Nr 54, poz. 275 z 1987 r. Nr 33, poz. 180, z 1988 r. Nr 41, poz. 324 i z 1989 r. Nr 67,
poz. 408) zarządza się, co następuje:
3087 § 1.1. Dla upamiętnienia postaci wybitnego polskiego paleontologa profesora
Romana Kozłowskiego wprowadza się do obiegu znaczek pocztowy wartości 500 zł,
zwany dalej „znaczkiem".
2. Na znaczku przedstawiono podobiznę profesora Romana Kozłowskiego.

Wzdłuż lewej i górnej krawędzi znaczka umieszczono napis i liczby „ROMAN
KOZŁOWSKI 1889—1977 PALEONTOLOG", w prawym górnym rogu — oznaczenie
wartości „500" ZŁ, a wzdłuż prawej krawędzi - napis „POLSKA".
3. Znaczek wydrukowano wielobarwną techniką rotograwiurową, na papierze
kredowanym w formacie 39,5X31,25 mm, w nakładzie 5.000.000 sztuk, w kolorach:
sepia i czerwonym.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 17 kwietnia 1990 r.
MINISTER ŁĄCZNOŚCI
Podsekretarz Stanu
z up. inż. Stanisław Szuder
DZIENNIK URZĘDOWY MINISTERSTWA ŁĄCZNOŚCI Nr 3
z dnia 30 kwietnia 1990 r.
Poz. 10
ZARZĄDZENIE NR 10 MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 26 kwietnia 1990 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 1000 zł.
Na podstawie art. 50 ust. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o łączności (Dz. U.
Nr 54, poz. 275, z 1987 r. Nr 33, poz. 180, z 1988 r. Nr 41, poz. 324 i z 1989 r. Nr 67,
poz. 408) zarządza się, co następuje:
3088 § 1.1. Dla uczczenia 70 rocznicy urodzin Papieża Jana Pawła II wprowadza
się do obiegu znaczek pocztowy wartości 1000 zł, zwany dalej „znaczkiem".
2. Na znaczku przedstawiono podobiznę Papieża Jana Pawła II. W prawym
dolnym rogu znaczka umieszczono napis „70 ROCZNICA URODZIN PAPIEŻA JANA
PAWŁA II", w prawym górnym rogu — oznaczenie wartości „1000 ZŁ", a wzdłuż
prawej krawędzi — napis „POLSKA".
3. Znaczek wydrukowano wielobarwną techniką rotograwiurową, na papierze
kredowanym w formacie 40,5X54 mm, w nakładzie 8.000.000 sztuk, w kolorach:
żółtym, amarantowym, oliwkowym, szarym i złotym.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 18 maja 1990 r.
MINISTER ŁĄCZNOŚCI
Podsekretarz Stanu
z up. inż. Stanisław Szuder
DZIENNIK URZĘDOWY MINISTERSTWA ŁĄCZNOŚCI Nr 4
z dnia 25 maja 1990 r
Poz. 11
ZARZĄDZENIE NR 12 MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 16 maja 1990 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego w formie bloku
wartości 1000 zł
Na podstawie art. 50 ust. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o łączności (Dz. U.
Nr 54, poz. 275; z 1987 r. Nr 33, poz. 180; z 1988 r. Nr 41, poz. 324 i z 1989 r. Nr 67,
poz. 408) zarządza się, co następuje:
3089 § 1.1. Wprowadza się do obiegu znaczek pocztowy w formie bloku wartości
1000 zł, emisji „130 lat polskiego znaczka pocztowego", zwany dalej „znaczkiem".
2. Na znaczku przedstawiono reprodukcje pierwszego polskiego znaczka z
herbem Królestwa Polskiego z 1860 r. oraz odmienną formę tego znaczka z godłem
państwowym z 1990 r., wokół którego umieszczono napis „130 LAT POLSKIEGO
ZNACZKA POCZTOWEGO", a poniżej napis „Polska" i oznaczenie wartości „1000
ZŁ".
3. Znaczek wydrukowano wielobarwną techniką rotograwiurową, na papierze
kredowanym, w formacie 51X31,25 mm, w nakładzie 1,500.000 sztuk w kolorach:
pomarańczowym, niebieskim i czarnym.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 maja 1990 r.
Minister Łączności
inż. M. Kucharski

Poz. 13
ZARZĄDZENIE NR 14 MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 21 maja 1990 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 1500 zł
Na podstawie art. 50 ust. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o łączności (Dz. U.
Nr 54, poz.275; z 1987 r. Nr 33, poz. 180; z 1988 r. Nr 41, poz. 324 i z 1989 r. Nr 67,
poz. 408) zarządza się, co następuje:
3090 § 1.1. Dla upamiętnienia 50 rocznicy bitwy o Narvik wprowadza się do
obiegu znaczek pocztowy wartości 1500 zł, zwany dalej „znaczkiem".
2. Na znaczku przedstawiono podobiznę gen. Zygmunta Bohusza-Szyszko na tle
sztandaru i fragment szkicu sytuacyjnego bitwy o Narvik. Wzdłuż dolnej krawędzi
znaczka umieszczono napis „POLSKA" i oznaczenie wartości „1500 ZŁ", a w
środkowej części znaczka — napisy „GEN. Z. BOHUSZ-SZYSZKO" i „BITWA O
NARVIK — 1940".
3. Znaczek wydrukowano wielobarwną techniką rotograwiurową, na papierze
kredowanym w formacie 31,25 X 51 mm, w nakładzie 5.000.000 sztuk, w kolorach:
żółtym, czerwonym, niebieskim, szarym i czarnym.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28 maja 1990 r.
Minister Łączności
inż. M. Kucharski
Poz. 14
ZARZĄDZENIE NR 15 MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 21 maja 1990 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 1000 zł.
Na podstawie art. 50 ust. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o łączności (Dz. U.
Nr 54, poz. 275; z 1987 r. Nr 33, poz. 180; z 1988 r. Nr 41, poz. 324 i z 1989 r. Nr 67,
poz. 408) zarządza się, co następuje:
3091 § 1.1. Wprowadza się do obiegu znaczek pocztowy wartości 1000 zł, emisji
„Mistrzostwa Świata w piłce nożnej Italia '90", zwany dalej „znaczkiem".
2. Na znaczku przedstawiono rysunek Koloseum i piłkę nożną; w prawym dolnym
rogu znaczka umieszczono oznaczenie wartości „1000 ZŁ", wzdłuż lewej i górnej
krawędzi — napis „MISTRZOSTWA ŚWIATA W PIŁCE NOŻNEJ ITALIA '90", a
wzdłuż prawej krawędzi — napis „POLSKA".
3. Znaczek wydrukowano wielobarwną techniką rotograwiurową, na papierze
kredowanym w formacie 31,25 X 43 mm, w nakładzie 6.000.000 sztuk, w kolorach:
żółtym, czerwonym, niebieskim, szarym i czarnym.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 8 czerwca 1990 r.
Minister Łączności
inż. M. Kucharski
DZIENNIK URZĘDOWY MINISTERSTWA ŁĄCZNOŚCI Nr 5
z dnia 12 czerwca 1990 r
Poz. 18
ZARZĄDZENIE NR 19 MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 12 czerwca 1990 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 700 zł
Na podstawie art. 50 ust. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o łączności (Dz. U.
Nr 54, poz. 275 z 1987 r. Nr 33, poz. 180, z 1988 r. Nr 41, poz. 324 i z 1989 r. Nr 67,
poz. 408) zarządza się, co następuje:
3092 § 1.1. Wprowadza się do obiegu znaczek pocztowy wartości 700 zł.
2. Znaczek ten jest przedrukiem znaczka pocztowego wartości 60 zł,
wprowadzonego do obiegu w dniu 25 sierpnia 1989 r. (Dz. Urz. Ministerstwa
Transportu, Żeglugi i Łączności Nr 13, poz. 101), emisji „Rośliny lecznicze"
przedstawiającego „Jałowiec pospolity". Na znaczku tym dokonano nadruku nowej
wartości w kolorze czerwonym. Nadruk „700 ZŁ" umieszczono wzdłuż dolnej
krawędzi znaczka, powyżej napis „POLSKA". Dawną wartość znaczka unieważniają
trzy poziome kreski.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 18 czerwca 1990 r.
Minister Łączności
inż. Marek Kucharski
Poz. 19
ZARZĄDZENIE NR 20 MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 12 czerwca 1990 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 1500 zł
Na podstawie art. 50 ust. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o łączności (Dz. U.
Nr 54, poz. 275, z 1987 r. Nr 33, poz. 180, z 1988 r. Nr 41, poz. 324 i z 1989 r. Nr 67,
poz. 408) zarządza się, co następuje:
3093 § 1.1. Wprowadza się do obiegu znaczek pocztowy wartości 1500 zł, emisji
„Ofiarom Czerwca 1956 — Poznań", zwany dalej „znaczkiem".
2. Na znaczku przedstawiono pomnik poświęcony ofiarom czerwca 1956 r. w
Poznaniu. Wzdłuż lewej krawędzi znaczka umieszczono napis „OFIAROM
CZERWCA 1956 — POZNAŃ", a w prawym górnym rogu — napis „POLSKA" i
oznaczenie wartości „1500 ZŁ".
3. Znaczek wydrukowano wielobarwną techniką rotograwiurową, na papierze
kredowanym w formacie 25,5X31,25 mm, w nakładzie 5.000.000 sztuk, w
następujących kolorach: brązowym, żółtym, czerwonym, niebieskim i czarnym.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28 czerwca 1990 r.
Minister Łączności
inż. Marek Kucharski
DZIENNIK URZĘDOWY MINISTERSTWA ŁĄCZNOŚCI Nr 6
z dnia 29 czerwca 1990 r.
Poz. 20
ZARZĄDZENIE NR 21 MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 20 czerwca 1990 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 1500 zł
Na podstawie art. 50 ust. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o łączności (Dz. U.
Nr 54, poz. 275; z 1987 r. Nr 33, poz. 180; z 1988 r. Nr 41, poz. 324 i z 1989 r. Nr 67,
poz. 408) zarządza się co następuje:
3094 § 1. 1. Wprowadza się do obiegu znaczek pocztowy wartości 1500 zł, emisji
„70 lat Ubezpieczeń Społecznych w Polsce", zwany dalej „znaczkiem".
2. Na znaczku przedstawiono skrót nazwy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych —
ZUS, na tle grupy osób. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono napis
„POLSKA" i oznaczenie wartości „1500 ZŁ", a wzdłuż górnej krawędzi — napis „70
LAT UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W POLSCE".
3. Znaczek wydrukowano wielobarwną techniką rotograwiurową, na papierze
kredowanym w formacie 43 X 31,25 mm, w nakładzie 5.000.000 sztuk, w
następujących kolorach: ugier, czerwonym i granatowym.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 5 lipca 1990 r.
Minister. Łączności
inż. Marek Kucharski
Poz. 21
ZARZĄDZENIE NR 22 MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 20 czerwca 1990 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 1500 zł.
Na podstawie art. 50 ust. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o łączności (Dz. U.
Nr 54, poz. 275; z 1987 r. Nr 33, poz. 180 z 1988 r. Nr 41, poz. 324 i z 1989 r. Nr 67,
poz. 408) zarządza się, co następuje:
3097 § 1.1. Wprowadza się do obiegu znaczek pocztowy wartości 1500 zł, emisji
„50 rocznica męczeńskiej śmierci oficerów polskich, w Katyniu", zwany dalej
„znaczkiem".
2. Na znaczku przedstawiono symboliczny grobowiec z krzyżem, na którym
umieszczono napis „KATYŃ" i liczbę „1940". Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka
umieszczono oznaczenie wartości „1500 ZŁ" i napis „POLSKA".

3. Znaczek wydrukowano techniką offsetową, na papierze kredowanym w
formacie 31,25X25,5 mm, w nakładzie 5.000.000 sztuk, w kolorach czerwonym i
czarnym.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 20 lipca 1990 r.
Minister Łączności
inż. Marek Kucharski
DZIENNIK URZĘDOWY MINISTERSTWA ŁĄCZNOŚCI Nr 7
z dnia 13 sierpnia 1990 r.
Poz. 24
ZARZĄDZENIE NR 27 MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 9 lipca 1990 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu dwóch znaczków pocztowych wartości 500
zł i 700 zł
Na podstawie art. 50 ust. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o łączności (Dz. U.
Nr 54, poz. 275; z 1987 r. Nr 33, poz. 180; z 1988 r. Nr 41, poz. 324 i z 1989 r. Nr 67,
poz. 408) zarządza się, co następuje:
3098-99 § 1. 1. Wprowadza się do obiegu dwa znaczki pocztowe wartości 500 zł i
700 zł emisji „Polska Służba Hydrologiczno-Meteorologiczna", zwane dalej
„znaczkami".
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono:
1) wartości 500 zł — radiosondę z balonem na tle chmur,
2) wartości 700 zł — łatę wodowskazową w wodzie.
3. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczków wymienionych w ust. 2 pkt 1-2 umieszczono
napis „POLSKA" i oznaczenie wartości, a wzdłuż górnej krawędzi - napis „POLSKA
SŁUŻBA HYDROLOGICZNO-METEOROLOGICZNA",
4. Znaczki wydrukowano wielobarwną techniką rotograwiurową, na papierze
kredowanym w formacie 43 X 31,25 mm, w następujących nakładach i kolorach:
1) wartości 500 zł — 5.000.000 sztuk, w kolorach : żółtym, czerwonym, niebieskim
i czarnym,
2) wartości 700 zł — 5.000.000 sztuk, w kolorach: czerwonym, jasnozielonym,
zielonym i czarnym.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 27 lipca 1990 r.
MINISTER ŁĄCZNOŚCI
inż. Marek Kucharski
Poz. 25
ZARZĄDZENIE NR 28 MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 9 lipca 1990 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu dwóch znaczka pocztowych z
wydrukowanymi oznaczeniami literowymi A i B.
Na podstawie art. 50 ust. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o łączności (Dz. U.
Nr 54, poz. 275; z. 1987 r. Nr 33, poz. 180; z 1988 r. Nr 41, poz. 324 i z 1989 r. Nr
67, poz. 408) zarządza się, co następuje:
3095-96 § 1.1. Wprowadza się do obiegu w obrocie krajowym dwa znaczki
pocztowe z wydrukowanymi oznaczeniami literowymi A i B, emisji „Ślimaki i małże",
zwane dalej „znaczkami".
2. Znaczek:
1) z oznaczeniem literowym A stanowi odpowiednik wartości nominalnej znaczka
używanego dla opłaty za list zamiejscowy do masy 20 g, określonej w § l poz. l
załącznika do Zarządzenia Nr 25 Ministra Łączności z dnia 29 czerwca 1990 r. w
sprawie krajowej taryfy pocztowej (Dz. Urz. MŁ Nr 6, poz. 22);
2) z oznaczeniem literowym B stanowi odpowiednik wartości nominalnej znaczka
używanego dla opłaty za list miejscowy do masy 20 g, określonej w § l poz. l załącznika do Zarządzenia Nr 25 Ministra Łączności z dnia 29 czerwca 1990 r. w sprawie
krajowej taryfy pocztowej (Dz. Urz. MŁ Nr 6, poz. 22).
3. Na poszczególnych znaczkach przedstawiono:
1) z oznaczeniem literowym A — błotniarkę stawową; wzdłuż dolnej krawędzi
znaczka umieszczono napis „BŁOTNIARKA STAWOWA", wzdłuż górnej krawędzi —

napis „POLSKA", a w prawej dolnej części znaczka — literę „A"; 2) z oznaczeniem literowym B — żyworódkę jeziorową; wzdłuż dolnej krawędzi
znaczka umieszczono napis „ŻYWORÓDKA JEZIOROWA", wzdłuż górnej krawędzi
— napis „POLSKA", a w prawym górnym rogu — literę „B".
4. Znaczki wydrukowano techniką offsetową, na papierze offsetowym w formacie
31,25 X 25,5 mm, w wielomilionowych powtarzalnych nakładach, w kolorach:
1) z oznaczeniem literowym A — zielonym,
2) z oznaczeniem literowym B — fioletowym.
§ 2. Znaczki mogą być używane do uiszczania opłat za inne rodzaje przesyłek
listowych z uwzględnieniem ich masy, w postaci wielokrotnego umieszczenia na
przesyłce, jeżeli odpowiada to danej pozycji w taryfie pocztowej.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16 lipca 1990 r.
MINISTER ŁĄCZNOŚCI
inż. Marek Kucharski
DZIENNIK URZĘDOWY MINISTERSTWA ŁĄCZNOŚCI Nr 8
z dnia 13 sierpnia 1990 r.
poz. 26
ZARZĄDZENIE NR 29 MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 31 lipca 1990 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu dwóch znaczków pocztowych
wartości 2590 zł i 3000 zł.
Na podstawie art. 50 ust. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o łączności (Dz. U.
Nr 54, poz. 275; z l987 r. Nr 33. poz. 130; z 1983 r. Nr 41, poz. 334 i z l989 r. Nr 67,
poz. 408) zarządza się, co następuje'
3100-01 § 1. 1. Wprowadza się do obiegu dwa znaczki pocztowe wartości 2000 zł
i 5000 zł, emisji „Rośliny lecznicze'', zwane dalej „znaczkami”.
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono:
1) wartości 2000 zł – grążel żółty; wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono
napis „GRĄŻEL ŻÓŁTY" i oznaczenie wartości ,,2000 ZŁ", a w lewym górnym rogu
— napis „POLSKA",
2) wartości 5000 zł — kosaciec niemiecki; w prawym dolnym rogu znaczka
umieszczono oznaczenie wartości „5000 ZŁ", wzdłuż lewej krawędzi - napis
„KOSACIEC NIEMIECKI", a w lewym górnym rogu — napis „POLSKA".
3. Znaczki wydrukowano techniką offsetową, na papierze samoprzylepnym
matowym w formacie 21 x 25 mm, w wielomilionowych, powtarzalnych nakładach, w
kolorach:
1) wartości 2000 zł – oliwkowym,
2) wartości 5000 zł — fioletowym.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 13 sierpnia 1990 r.
MINISTER ŁĄCZNOŚCI
PODSEKRETASZ STANU
inż. Stanisław Szuder
Poz. 27
ZARZĄDZENIE NR 30 MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 2 sierpnia 1990 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu dwóch znaczków pocztowych
wartości 700 zł i 1000 zł.
Na podstawie art. 50 ust. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o łączności (Dz. U.
Nr 54, poz. 275; z 1987 r. Nr 33, poz-180; z 1988 r. Nr 41, poz. 324 i z 1989 r. Nr 67,
poz. 408) zarządza się, co następuje:
3102-03 § 1. 1. Z okazji XXIII Mistrzostw Świata w Kajakarstwie wprowadza się do
obiegu dwa znaczki pocztowe wartości 700 zł i 1000 zł, zwane dalej „znaczkami".
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono znak mistrzostw oraz
następujące konkurencje kajakarskie:
1) wartości 700 zł — wyścig kajaków — dwójek kobiet,
2) wartości 1000 zł — wyścig kajaków — jedynek mężczyzn.
3. Wzdłuż górnej krawędzi znaczków wyszczególnionych w ust. 2 pkt. 1-2

umieszczono napis „XXIII MISTRZOSTWA ŚWIATA W KAJAKARSTWIE", poniżej
oznaczenie ich wartości, a wzdłuż prawej krawędzi — napis „POLSKA".
4. Znaczki wydrukowano wielobarwną techniką rotograwiurową, na papierze
kredowanym w formacie 43 X 31,25 mm, w następujących nakładach i kolorach:
1) wartości 700 zł — 5.000.000 sztuk, w kolorach: żółtym, czerwonym, niebieskim,
brązowym i szarogranatowym,
2) wartości 1000 zł — 5.490.000 sztuk, w kolorach: żółtym, czerwonym, zielonym,
brązowym i szarogranatowym.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 22 sierpnia 1990 r.
MINISTER ŁĄCZNOŚCI
PODSEKRETARZ STANU
inż. Stanisław Szuder
Poz. 28
ZARZĄDZENIE NR 31 MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 6 sierpnia 1990 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 1500 zł
Na podstawie art. 50 ust. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o łączności (Dz. U.
Nr 54, poz. 235; z 1987 r. Nr 33, poz. 180; z 1988 r. Nr 41, poz. 324 i z 1989 r. Nr 67,
poz. 408) zarządza się, co następuje:
3104 § 1.1. Dla upamiętnienia 10 rocznicy powstania Niezależnego
Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność" wprowadza się do obiegu.
znaczek pocztowy wartości 1500 zł, zwany dalej „znaczkiem".
2. Na znaczku przedstawiono na tle znaku „SOLIDARNOŚĆ" dłoń symbolizującą
literę „V". Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono - napis „POLSKA" i
oznaczenie wartości „1500 zł", w lewym górnym rogu — liczby „1980 — 1990", a
poniżej skrótowiec „NSZZ".
3. Znaczek wydrukowano techniką offsetową, na papierze kredowanym w
formacie 31,25 X 39,5 mm, w nakładzie 5.000.000 sztuk, w kolorach czerwonym,
szarym i czarnym.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 31 sierpnia 1990 r.
MINISTER ŁĄCZNOŚCI
PODSEKRETARZ STANU
inż. Stanisław Szuder
DZIENNIK URZĘDOWY MINISTERSTWA ŁĄCZNOŚCI Nr 10
z dnia 13 sierpnia 1990 r.
Poz. 32
ZARZĄDZENIE NR 36 MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 13 września 1990 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu sześciu znaczków pocztowych wartości
200 zł. 700 zł, 700 zł, 1000 zł, 1500 zł i 1700 zł
Na podstawie art. 50 ust. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o łączności (Dz. U.
Nr 54, poz. 275, z 1987 r. Nr 33, poz. 180, z 1988 r. Nr 41, poz. 324 i z 1989 r. Nr 67,
poz. 408) zarządza się, co następuje:
3105-10 § 1.1. Wprowadza się do obiegu sześć znaczków pocztowych wartości
200 zł, 700 zł, 700 zł, 1000 zł, 1500 zł i 1700 zł, emisji „Rośliny ginące w Polsce — z
kolekcji Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego", zwanych dalej „znaczkami".
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono:
l) wartości 200 zł — wielosił błękitny; wzdłuż dolnej krawędzi znaczka
umieszczono napis „POLSKA", w lewym górnym rogu — oznaczenie wartości „200
ZŁ", a wzdłuż prawej krawędzi — napis „POLEMONIUM COERULEUM L. —
WIELOSIŁ BŁĘKITNY", a w prawym górnym rogu — oznaczenie wartości „1000 ZŁ",
2) wartości 700 zł — pszczelnik wąskolistny; wzdłuż dolnej krawędzi znaczka
umieszczono napis ,, POLSKA", powyżej — oznaczenie wartości „700 ZŁ", wzdług
lewej krawędzi — napis „DRACOCEPHALUM RUYSCHIANA L.", a wzdłuż prawej
krawędzi — napis „PSZCZELNIK WĄSKOLISTNY",
3) wartości 700 zł — grzybieńczyk wodny;

wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono napis „POLSKA", wzdłuż lewej krawędzi — napis „NYMPHOIDES PELTATA (S. G. GMELIN) O. KUNTZE GRZYBIEŃCZYK WODNY", a w prawym górnym rogu — oznaczenie wartości „700 ZŁ".
4) wartości 1000 zł — ciemiernik czerwonawy; wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono napis „POLSKA", wzdłuż lewej krawędzi — napis „HELLEBORUS
PURPURASCENS WALDST. ET KIT CIEMIERNIK CZERWONAWY",
5) wartości 1500 zł — wawrzynek główkowy; wzdłuż dolnej krawędzi znaczka
umieszczono napis „POLSKA", w lewym górnym rogu — oznaczenie wartości „1500
ZŁ", a wzdłuż prawej krawędzi — napis „DAPHNE CNEORUM I. — WAWRZYNEK
GŁÓWKOWY",
6) wartości 1700 zł — goździk pyszny; wzdłuż dolnej krawędzi znaczka
umieszczono napis „POLSKA", w lewym górnym rogu — oznaczenie wartości „1700
ZŁ", a wzdłuż prawej krawędzi — napis „DIANTHUS SUPERBUS L. — GOŹDZIK
PYSZNY".
3. Na znaczkach wymienionych w ust. 2 pkt 1-6 umieszczono międzynarodowy
znak ochrony środowiska.
4. Znaczki wydrukowano wielobarwną techniką rotograwiurową, na papierze
kredowanym w formacie 31,25 X 39,5 mm, w następujących nakładach i kolorach:
1) wartości 200 zł — 6.000.000 sztuk, w kolorach: żółtym, czerwonym, niebieskim,
szarym i czarnym.
2) wartości 700 zł — 5.000.000 sztuk, w kolorach: żółtym, czerwonym, niebieskim,
szarozielonym i czarnym,
3) wartości 700 zł — 5.00.000 sztuk, w kolorach: żółtym, czerwonym, niebieskim,
szarozielonym i czarnym,
4) wartości 1000 zł — 4.000.000 sztuk, w kolorach: żółtym, czerwonym,
niebieskim, szarym i czarnym,
5) wartości 1500 zł — 1.600.000 sztuk, w kolorach: żółtym, czerwonym,
niebieskim, beżowym i czarnym,
6) wartości 1700 zł — 4.000.000 sztuk, w kolorach: żółtym, czerwonym,
niebieskim, szarozielonym i czarnym.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 24 września 1990 r.
MINISTER ŁĄCZNOŚCI
z up. inż. Stanisław Szuder
DZIENNIK URZĘDOWY MINISTERSTWA ŁĄCZNOŚCI Nr 12
z dnia 30 października 1990 r.
Poz. 36
ZARZĄDZENIE NR 39 MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 18 października 1990 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu sześciu znaczków pocztowych wartości
700 zł, 800 zł, 1000 zł, 1000 zł, 1500 zł i 2000 zł
Na podstawie art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o łączności (Dz. U.
Nr 54, poz. 275; z 1987 r. Nr 38, poz. 180; z 1988 r. Nr 41, poz. 324 i z 1989 r. Nr 67,
poz. 408) zarządza się, co następuje;
3111-16 § 1.1. Wprowadza się do obiegu sześć znaczków pocztowych wartości
700 zł, 800 zł, 1000 zł, 1000 zł, 1500 zł i 2000 zł emisji „1790-1990 Zakłady
Porcelany Ćmielów", zwanych dalej „znaczkami".
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono następujące wyroby
porcelanowe:
1) wartości 700 zł — paterę; w prawym dolnym rogu znaczka umieszczono
oznaczenie wartości „700 ZŁ", wzdłuż lewej krawędzi — napis „POLSKA", a wzdłuż
górnej krawędzi — .napis i liczby „PATERA — PORCELANA 1870-1887",
2) wartości 800 zł — talerz; wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono napis
„POLSKA", w lewym górnym rogu — oznaczenie wartości „800 ZŁ", a wzdłuż prawej
krawędzi — napis i liczby „TALERZ — PORCELANA 1887-1890",
3) wartości 1000 zł — tancerkę; wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono
napis „POLSKA", w lewym górnym rogu — oznaczenie wartości „1000 ZŁ", a wzdłuż
prawej krawędzi — napis i liczby „TANCERKA — PORCELANA 1941-1944",

4) wartości 1000 zł — filiżankę ze spodkiem; w prawym dolnym rogu znaczka
umieszczono oznaczenie wartości „1000 ZŁ", wzdłuż lewej krawędzi — napis
„POLSKA", a wzdłuż górnej i prawej krawędzi — napis i liczbę „FILIŻANKA ZE
SPODKIEM — PORCELANA OK. 1887",
5) wartości 1500 zł — bombonierkę; w prawym dolnym rogu znaczka umieszczono
oznaczenie wartości „1500 ZŁ", wzdłuż lewej krawędzi napis „POLSKA", a wzdłuż
górnej krawędzi — napis i liczby „BOMBONIERKA — PORCELANA 1930-1990",
6) wartości 2000 zł — wazon; wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono napis
„POLSKA", w lewym górnym rogu — oznaczenie wartości „2000 ZŁ", a wzdłuż
prawej krawędzi — napis i liczbę „WAZON — PORCELANA 1979".
3. Znaczki wydrukowano wielobarwną techniką rotograwiurową, na papierze
kredowanym w formacie 31,25 X 39,5 mm, w następujących nakładach i kolorach:
1) wartości 700 zł — 6.000.000 sztuk, w kolorach: żółtym, szaroniebieskim,
czerwonym, niebieskim i niebieskofioletowym,
2) wartości 800 zł — 6.000.000 sztuk, w kolorach: żółtym, czerwonym, niebieskim,
szaroniebieskim i beżowym,
3) wartości 1000 zł — 5.000.000 sztuk, w kolorach: żółtym, czerwonym,
szaroniebieskim i wiśniowym,
4) wartości 1000 zł — 5.000.000 sztuk, w kolorach: żółtym, czerwonym,
niebieskim, oliwkowym i zielonym,
5) wartości 1500 zł — 4.000.000 sztuk, w kolorach: żółtym, niebieskim, wiśniowym
i fioletowym,
6) wartości 2000 zł — 1.600.000 sztuk, w kolorach: żółtym, czerwonym, niebieskim
i szarozielonym.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 31 października 1990 r.
MINISTER ŁĄCZNOŚCI
mgr inż. Jerzy Wiktor Slezak
Poz. 37
ZARZĄDZENIE NR 40 MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 23 października 1990 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu sześciu znaczków pocztowych wartości
200 zł, 500 zł, 500 zł, 1000 zł, 1300 zł i 2000 zł
Na podstawie art. 50 ust. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o łączności (Dz. U.
Nr 54, poz. 275; z 1987 r. Nr 33, poz. 180; z 1988 r. Nr 41, poz. 324 i z 1989 r. Nr 67,
poz. 408) zarządza się, co następuje:
3117-22 § 1.1. Wprowadza się do obiegu sześć znaczków pocztowych wartości
200 zł, 500 zł, 500 zł, 1000 zł, 1500 zł i 2000 zł, emisji „Sowy", zwane dalej
„znaczkami".
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono następujące gatunki
sów:
1) wartości 200 zł — pójdźkę; w lewym górnym rogu znaczka umieszczono
oznaczenie wartości „200 ZŁ", a wzdłuż górnej krawędzi — napis „ATHENE
NOCTUA — PÓJDŹKA",
2) wartości 500 zł — puszczyka; w lewym górnym rogu znaczka umieszczono
oznaczenie wartości „500 ZŁ", a wzdłuż górnej krawędzi — napis „STRIX ALUCOPUSZCZYK",
3) wartości 500- zł — puszczyka; wzdłuż górnej krawędzi znaczka umieszczono
napis „STRIX ALUCO — PUSZCZYK", a w prawym górnym rogu — oznaczenie
wartości „500 ZŁ",
4) wartości 1000 zł — sowę błotną; w lewym
§ 2. górnym rogu znaczka
umieszczono oznaczenie wartości „1000 ZŁ", a wzdłuż górnej krawędzi — napis
„ASIO FLAMMEUS — SOWA BŁOTNA",
5) wartości 1500 zł — sowę uszatą; wzdłuż górnej krawędzi znaczka umieszczono
napis „ASIO OTUS — SOWA USZATA", a w prawym górnym rogu — oznaczenie
wartości „1500 ZŁ",
6) wartości 2000 zł — płomykówkę; wzdłuż górnej krawędzi znaczka umieszczono
napis „TYTO ALBA — PŁOMYKÓWKA", a w prawym górnym rogu — oznaczenie
wartości „2000 ZŁ".
3. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczków wymienionych w ust. 2 pkt 1-6 umieszczono

napis „POLSKA".
4. Znaczki wydrukowano wielobarwną techniką offsetową, na papierze
kredowanym w formacie 32,8 X 55 mm, w kolorach: żółtym, czerwonym, niebieskim i
czarnym, w następujących nakładach:
1) wartości 200 zł — 7.000.000 sztuk,
2) wartości 500 zł — 6.000.000 sztuk,
3) wartości 500 zł — 6.000.000 sztuk,
4) wartości 1000 zł — 5.000.000 sztuk,
5) wartości 1500 zł — 5.000.000 sztuk,
6) wartości 2000 zł — 1.600.000 sztuk,
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 6 listopada 1990 r.
MINISTER ŁĄCZNOŚCI
mgr inż. Jerzy Wiktor Slezak
DZIENNIK URZĘDOWY MINISTERSTWA ŁĄCZNOŚCI Nr 13
z dnia 30 listopada 1990 r.
Poz. 42
ZARZĄDZENIE NR 45 MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 27 listopada 1990 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 1700 zł
Na podstawie art. 50 ust. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o łączności (Dz. U.
Nr 54, poz. 275; z 1987 r. Nr 33, poz. 180; z 1988 r. Nr 41, poz. 324 i z 1989 r. Nr 67,
poz. 408) zarządza się, co następuje:
3123 § 1.1. Wprowadza się do obiegu znaczek pocztowy wartości 1700 zł, emisji
„Laureat Nagrody Nobla — Lech Wałęsa", zwany dalej „znaczkiem".
2. Na znaczku przedstawiono podobiznę Lecha Wałęsy. Wzdłuż lewej krawędzi
znaczka u-mieszczono napis „LECH WAŁĘSA NOBEL 1983", w lewym górnym rogu
— oznaczenie wartości „l 700 ZŁ", a w prawym górnym rogu — napis „POLSKA".
3. Znaczek wydrukowano techniką offsetową, na papierze kredowanym w
formacie 39,5 X 31,25 mm, w nakładzie 5.000.000 sztuk, w kolorach: szarym,
pomarańczowym i czarnym.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12 grudnia 1990 r.
MINISTER ŁĄCZNOŚCI
mgr inż. Jerzy Wiktor Slezak
DZIENNIK URZĘDOWY MINISTERSTWA ŁĄCZNOŚCI Nr 14
z dnia 21 grudnia 1990 r.
Poz. 43
ZARZĄDZENIE NR 46 MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 6 grudnia 1990 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 1500 zł
Na podstawie art. 50 ust. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o łączności (Dz. U.
Nr 54, poz. 275; z 1987 r. Nr 33, poz. 180; z 1988 r. Nr 41, poz. 324 i z 1989 r. Nr 67,
poz. 408) zarządza się, co następuje:
3124 § 1.1. Dla upamiętnienia 50 rocznicy Bitwy o Wielką Brytanię wprowadza się
do obiegu znaczek pocztowy wartości 1500 zł, zwany dalej „znaczkiem".
2. Na znaczku przedstawiono samolot myśliwski typu Hawker Hurricane oraz
godło polskiego dywizjonu myśliwskiego 303. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka
umieszczono napis „BITWA O WIELKĄ BRYTANIĘ — 1940", a wzdłuż górnej
krawędzi — napis „POLSKA" i oznaczenie wartości „1500 ZŁ".
3. Znaczek wydrukowano wielobarwną techniką rotograwiurową, na papierze
kredowanym w formacie 31,25X51 mm, w nakładzie 5.000.000 sztuk, w kolorach:
żółtym, czerwonym, niebieskim, szarym i czarnym.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 21 grudnia 1990 r.
MINISTER ŁĄCZNOŚCI
z up. inż. Stanisław Szuder

Poz. 44
ZARZĄDZENIE NR 47 MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 6 grudnia 1990 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu czterech znaczków pocztowych wartości
700 zł, 800 zł, 1500 zł i 1700 zł z przywieszką
Na podstawie art. 50 ust. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o łączności (Dz. U.
Nr 54, poz. 275; z 1987 r. Nr 33, poz. 180; z 1988 r. Nr 41, poz. 324 i z 1989 r. Nr 67,
poz. 408) zarządza się, co następuje:
3125-28 § 1.1. Wprowadza się do obiegu cztery znaczki pocztowe wartości 700 zł,
800 zł, 1500 zł i 1700 zł z przywieszką emisji „Zabytki miast polskich", zwane dalej
„znaczkami".
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono:
1) wartości 700 zł — Kolegiatę w Tumie pod Łęczycą: wzdłuż górnej krawędzi
znaczka umieszczono napis „TUM POD ŁĘCZYCĄ-KOLEGIATA XII W.",
2) wartości 800 zł — Zamek w Reszlu; wzdłuż górnej krawędzi znaczki
umieszczono napis „RESZEL-ZAMEK XIV W.",
3) wartości 1500 zł — Ratusz w Chełmnie; wzdłuż górnej krawędzi znaczka
umieszczono napis „CHEŁMNO-RATUSZ XVI W.",
4) wartości 1700 zł — Kościół Wizytek w Warszawie; wzdłuż górnej krawędzi
znaczka umieszczono napis „WARSZAWA-KOŚCIOŁ WIZYTEK XVIII W.",
3. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczków wyszczególnionych w ust. 2 pkt 1-4
umieszczono napis „POLSKA", a w lewym górnym rogu — oznaczenie ich wartości.
4. Znaczki wydrukowano wielobarwną techniką offsetową, na papierze
kredowanym w formacie 31,25X39,5 mm, w kolorach: żółtym, czerwonym,
niebieskim, zielonym i czarnym, w nakładach:
1) wartości 700 zł, 800 zł i 1500 zł — po 5.000.000 sztuk,
2) wartości 1700 zł z przywieszką — 1.500.000 sztuk.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28 grudnia 1990 r.
MINISTER ŁĄCZNOŚCI
inż. Jerzy W. Slezak
Poz. 46
ZARZĄDZENIE NR 49 MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 21 grudnia 1990 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu sześciu znaczków pocztowych wartości
500 zł, 700 zł, 1000 zł, 1500 zł, 1700 zł i 2000 zł
Na podstawie art. 50 ust. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o łączności (Dz. U.
Nr 54, poz. 275; z 1987 r. Nr 33, poz. 180; z 1988 r. Nr 41, poz. 324 i z 1989 r. Nr 67,
poz. 408) zarządza się, co następuje:
3129-34 § 1. 1. Wprowadza się do obiegu sześć znaczków pocztowych wartości
500 zł, 700 zł, 1000 zł, 1500 zł, 1700 zł i 2000 zł, emisji „Arcydzieła ze zbiorów
Muzeum Narodowego w Krakowie", zwanych dalej „znaczkami".
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono:
1) wartości 500 zł — portret Zygmunta Augusta; wzdłuż dolnej krawędzi znaczka
umieszczono napis „PORTRET ZYGMUNTA AUGUSTA W. XVI/XVII",
2) wartości 700 zł — Kodeks Pułtuski — Pokłon Trzech Króli; wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono napis „KODEKS PUŁTUSKI — POKŁON TRZECH KRÓLI
XI W.",
3) wartości 1000 zł — Kodeks Pułtuski św. Mateusza Ewangelisty; wzdłuż dolnej
krawędzi znaczka umieszczono napis „KODEKS PUŁTUSKI ŚW. MATEUSZA
EWANGELISTY XI W.",
4) wartości 1500 zł — „Wypędzenie przekupniów ze świątyni" Mikołaja
Haberschracka; wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono napis „MIKOŁAJ
HABERSCHRACK — WYPĘDZENIE PRZEKUPNIÓW ZE ŚWIĄTYNI R. 1498",
5) wartości 1700 zł — „Zwiastowanie", wzdłuż dolnej krawędzi znaczka
umieszczono napis „ZWIASTOWANIE PO R. 1470",
6) wartości 2000 zł — „Trzy Marie" Mikołaja Haberschracka; wzdłuż dolnej
krawędzi znaczka umieszczono napis „MIKOŁAJ HABERSCHRACK — TRZY MARIE
OK. 1470 r.".

3. Wzdłuż górnej krawędzi znaczków wyszczególnionych w ust. 2 pkt 1-6
umieszczono napis „POLSKA" i oznaczenie ich wartości.
4. Znaczki wydrukowano wielobarwną techniką rotograwiurową, na papierze
kredowanym w formacie 40,5 X 54 mm, w kolorach: żółtym, czerwonym, niebieskim,
szarym i czarnym, w następujących nakładach:
1) wartości 500 zł — 6.000.000 sztuk,
2) wartości 700 zł — 6.000,000 sztuk,
3) wartości 1000 zł — 5.000.000 sztuk,
4) wartości 1500 zł — 5.000.000 sztuk,
5) wartości 1700 zł - 4.000.000 sztuk,
6) wartości 2000 zł - 1.600.000 sztuk.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 11 stycznia 1991 r.
MINISTER ŁĄCZNOŚCI
inż. Jerzy W. Slezak

