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 2
ZARZĄDZENIE NR 6
Dyrektora Generalnego PPTT
z 15 lutego 1991 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu dwóch znaczków pocztowych wartości
700 zł i 1500 zł
Na podstawie art. 44 ustawy z 23 listopada 1990 r. o łączności (Dz. U. Nr 88, poz. 504),
zarządzam, co następuje:
§ 1.
3135-3136 1. Wprowadzam do obiegu dwa znaczki pocztowe wartości 700 zł i 1500 zł
emisji „Owoce drzew iglastych" zwane dalej „znaczkami".
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono:
1) wartości 700 zł — jodłę pospolitą; wzdłuż górnej krawędzi znaczka umieszczono
napis „JODŁA POSPOLITA ABIES ALBA MILL".
2) wartości 1500 zł — sosnę wejmutkę; wzdłuż górnej krawędzi znaczka umieszczono napis „SOSNA WEJMUTKA PINUS STROBUSZ".
3. W lewym górnym rogu znaczków wyszczególnionych w ust. 2 pkt 1-2 umieszczono
oznaczenie ich wartości, a wzdłuż dolnej krawędzi napis „POLSKA".
4. Znaczki wydrukowano wielobarwną techniką rotograwiurową na papierze kredowanym, w formacie 25,5 X 31,25 mm, w wielomilionowych powtarzalnych nakładach,
w następujących kolorach: żółtym, czerwonym, niebieskim, brązowym i czarnym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 22 lutego 1991 r.
Dyrektor Generalny PPTT
Zastępca Dyrektora Generalnego PPTT
wz dr inż. Kazimierz Demski
ZARZĄDZENIE NR 10
Dyrektora Generalnego PPTT
z 8 marca 1991 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 1500 zł
Na podstawie art. 44 ustawy z 23 listopada 1900 r, o łączności (Dz. U. Nr 86, poz. 504)
zarządzam, co następuje:
§ 1.
3137 1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy wartości 1500 zł emisji „Przyjęcie
do CEPT", zwany dalej „znaczkiem".
2. Na znaczku przedstawiono budynek Urzędu Rady Ministrów. Wzdłuż dolnej
krawędzi znaczka umieszczono napis „URZĄD RADY MINISTRÓW/PAŁAC
RADZIWIŁŁÓW". W lewym górnym rogu znaczka — napis „POLSKA", wzdłuż górnej
krawędzi znaczka - napis „PRZYJĘCIE DO CEPT", a w prawym dolnym rogu —
oznaczenie wartości „1500 zł".
3. Znaczek wydrukowano wielobarwną techniką offsetową, na papierze kredowanym,
w formacie 43 X 25,5 mm i nakładzie 5 000 000, w kolorach: niebieskim, zielonym,
szarym, żółtym i czarnym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 marca 1991 r.
Dyrektor Generalny PPTT
p.o. mgr inż. Kazimierz Ćwiek
ZARZĄDZENIE NR 11
Dyrektora Generalnego PPTT
z 11 marca 1991 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu dwóch znaczków pocztowych wartości
1000 zł i 1500 zł

Na podstawie art. 44 ustawy z 23 listopada 1990 r. o łączności (Dz. U. Nr 86, poz. 504)
zarządzam, co następuje:
§1
3138-3139 1. Wprowadzam do obiegu dwa znaczki pocztowe wartości 1000 zł i 1500
zł emisji „Poczet królów i książąt polskich", zwanych dalej „znaczkami".
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono reprodukcje rysunków
Jana Matejki:
1) wartości 1000 zł — portret Bolesława III Krzywoustego — wzdłuż dolnej krawędzi
znaczka umieszczono napis „POLSKA", a powyżej nadruk „1000 zł" w kolorze
czerwonym. Wzdłuż górnej krawędzi znaczka umieszczono napis „BOLESŁAW III
KRZYWOUSTY", w lewym górnym rogu oznaczenie wartości „40 zł" unieważnione
trzema poziomymi kreskami.
2) wartości 1500 zł — portret Władysława II Wygnańca — wzdłuż dolnej krawędzi
znaczka umieszczono napis „POLSKA", a powyżej nadruk „1500 zł" w kolorze
czerwonym. Wzdłuż górnej krawędzi znaczka umieszczono napis „WŁADYSŁAW II
WYGNANIEC", a w lewym górnym rogu oznaczenie wartości „50 zł" unieważnione
trzema poziomymi kreskami.
3. Znaczki wyszczególnione w ust. 2 pkt 1-2 wydrukowano techniką stalorytniczowklęsłodrukową i rotograwiurową, na papierze kredowanym, w formacie 40,5 X 54 mm i
nakładzie po 1600 000, w następujących kolorach:
1) wartości 1000 zł — szarym, zielonym, czerwonym
2) wartości 1500 zł — szarym, wiśniowym, czerwonym.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 marca 1991 r.
Dyrektor Generalny PPTT
p.o. mgr inż. Kazimierz Ćwiek
ZARZĄDZENIE NR 12
Dyrektora Generalnego PPTT
z 14 marca 1991 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 2000 zł
Na podstawie art. 44 ustawy z 23 listopada 1900 r, o łączności (Dz. U. Nr 86, poz. 504)
zarządzam, co następuje:
§ 1.
3140 1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy wartości 2000 zł, emisji „Brat
Albert - Adam Chmielowski", zwany dalej „znaczkiem".
2. Na znaczku przedstawiono podobiznę Brata Alberta — Adama Chmielowskiego.
W lewym górnym rogu znaczka umieszczono oznaczenie wartości „2000 zł", w prawym
górnym rogu — napis „POLSKA". Wzdłuż lewej krawędzi znaczka umieszczono napis
„BRAT ALBERT – ADAM CHMIELOWSKI 1845-1916". Znaczek wykonano wielobarwną
techniką offsetową na papierze kredowanym, w formacie 25.5X.il.25 mm i nakładzie
5000000 w następujących kolorach: żółtym, czerwonym, niebieskim i czarnym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 29 marca 1991 r.
Dyrektor Generalny PPTT
p.o. mgr inż. Kazimierz Ćwiek
BIULETYN INFORMACYJNY Nr 3
ZARZĄDZENIE NR 16
Dyrektora Generalnego PPTT
z 27 marca 1991 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 1500 zł
Na podstawie art. 44 ustawy z 23 listopada 1990 r. o łączności (Dz. U. Nr 86, poz. 504)
zarządzam, co następuje:
§ 1.
3140 1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy wartości 1500 zł, emisji „750
rocznica bitwy pod Legnicą", zwany dalej „znaczkiem".
2. Na znaczku przedstawiono scenę z bitwy pod Legnicą, na podstawie drzeworytu z
1504 r. z kodeksu „Legenda o św. Jadwidze". Wzdłuż lewej krawędzi znaczka
umieszczono napis „POLSKA" — w lewym górnym rogu oznaczenie wartości „1500 zł",

a wzdłuż prawej krawędzi znaczka umieszczono napis „BITWA POD LEGNICĄ
9 KWIETNIA 1241".
3. Znaczek wydrukowano kombinowaną techniką offsetową i wklęsłodrukową, na
papierze fluorescencyjnym, w formacie 43 X 25,5 mm, w nakładzie 5.000.000 sztuk, w
następujących kolorach: niebieskim, żółtym, czerwonym i czarnym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 9 kwietnia 1991 roku.
Dyrektor Generalny PPTT
p.o. mgr inż. Kazimierz Ćwiek
ZARZĄDZENIE NR 21
Dyrektora Generalnego PPTT
z dnia 12. 04. 1991 r
w sprawie wprowadzenia do obiegu sześciu znaczków pocztowych wartości:
500zł, 700zł, 1000zł, 1500zł, 200 zł, 2200zł.
Na podstawie art. 44 ustawy z 23 listopada 1990r o łączności (Dz. U. nr 86, poz. 504)
zarządzam, co następuje:
§ 1.
3142-3147 1. Wprowadzam do obiegu sześć znaczków pocztowych wartości:
500zł, 700zł, 1000zł, 1500zł, 2000zł, 2200zł, emisji "Ikony ze zbiorów Muzeum Ziemi
Lubuskiej", zwane dalej "znaczkami".
2. Na znaczkach poszczególnych wartości umieszczono reprodukcje ikon
przedstawiających:
1/ wartości 500 zł - Matkę Boską Nazaretańską,
2/ wartości 700 zł - Zbawiciela Acheiropitę,
3/ wartości 1000 zł - Matkę Boską Włodzimierską,
4/ wartości 1500 zł - Matkę Boską Kazańską,
5/ wartości 2000 zł - św. Jana Chrzciciela,
6/ wartości 2200zł - Chrystusa Pentokratora.
3. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczków wyszczególnionych w ust. 2 p-k 1-6
umieszczono napis "POLSKA", a w prawym dolnym rogu oznaczenie ich wartości.
4. Znaczki wydrukowano wielobarwną, techniką rotograwiurową, na papierze
kredowanym, w formacie 54 x 40,5 mm, w następujących nakładach i kolorach:
1/. wartości 500 zł, 700 zł i 1000 zł po 5.000.000 sztuk każdej wartości, - w kolorach:
srebrnym, niebieskim, czerwonym, żółtym i czarnym,
2/. wartości 1500 zł – 3.000.000 sztuk, w kolorach: srebrnym, zielonym, czerwonym,
żółtym i czarnym,
3/. wartości 2000 zł – 3.000.000 sztuk, w kolorach: srebrnym, niebieskim,
czerwonym, żółtym i czarnym,
4/. wartości 2200 zł – 1.800.000 sztuk, w kolorach: srebrnym, zielonym, czerwonym,
żółtym i czarnym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 22 kwietnia 1991 r.
Dyrektor Generalny PPTT
p.o. mgr inż. Kazimierz Ćwiek
ZARZĄDZENIE Nr 20
Dyrektora Generalnego PPTT
z dnia 12. 04. 1991 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 700 zł.
Na podstawie art. 44 ustawy z 23 listopada l990r o łączności /Dz. U. Nr 86, poz. 504/
zarządzam, co następuje:
3148 1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy wartości 700zł, emisji "Rośliny
lecznicze", zwany dalej "znaczkiem".
2. Na znaczku przedstawiono konwalię majowa. W lewym dolnym rogu znaczka
umieszczono napis "POLSKA", wzdłuż lewej krawędzi - napis "KONWALIA MAJOWA",
w prawym dolnym rogu znaczka — oznaczenie wartości "700zł".
3. Znaczek, wydrukowano techniką offsetową, na papierze znaczkowym
offsetowym, w formacie 21,5 x 25,5 mm, w wielomilionowym powtarzalnym

nakładzie, w kolorze zielonym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26 kwietnia 1991 r.
Dyrektor Generalny PPTT
p.o. mgr inż. Kazimierz Ćwiek
ZARZĄDZENIE NR 23
Dyrektora Generalnego PPTT
z dnia 18 kwietnia 1991 r
w sprawie wprowadzenia do obiegu dwóch znaczków pocztowych wartości
1000 zł i 1500zł.
Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 23 listopada 1990r o łączności /Dz. U. Nr 86,
poz.504/ zarządzam, co następuje:
§ 1.
3149-3150 1. Wprowadzam do obiegu dwa znaczki pocztowe wartości 1000 zł
i 1500zł, emisji "Poczet królów i książąt polskich", zwanej dalej "znaczkami".
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono reprodukcje rysunków
Jana Matejki:
1. wartości 1000 zł - portret Bolesława IV Kędzierzawego, -wzdłuż górnej krawędzi
znaczka umieszczono napis "BOLESŁAW IV KĘDZIERZAWY".
2. wartości 1500zł - portret Mieszka III Starego, - wzdłuż górnej krawędzi znaczka
umieszczono napis "MIESZKO III STARY".
3. W prawym górnym rogu znaczków wyszczególnionych w ust. 2 pkt. 1-2
umieszczono oznaczenie ich wartości, a wzdłuż dolnej krawędzi napis "POLSKA".
4. Znaczki wydrukowano techniką stalorytniczo-wklęsłodrukową i rotograwiurową, na
papierze kredowanym, w formacie 40,5 x 54 mm, w nakładzie po 2.000.000 sztuk
każdej wartości, w następujących kolorach:
1. wartości 1000zł - szarym i czerwonym,
2. wartości 1500zł - szarym i niebieskim.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 kwietnia 1991 r.
DYREKTOR GENERALNY PPTT
p.o. mgr inż. Kazimierz Ćwiek
ZARZĄDZENIE NR 24
DYREKTORA GENERALNEGO PPTT
z dnia 25 kwietnia 1991 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu dwóch znaczków pocztowych wartości
2000 zł i 2500 zł oraz znaczka pocztowego w formie bloczka wartości 3000 zł.
Na podstawie art. 44 ustawy z 23 listopada 1990 r. o Łączności (Dz. U. Nr 86 poz. 504)
zarządzam, co następuje:
§ 1.
3151-3152+3153(bl.146) 1. Wprowadzam do obiegu dwa znaczki pocztowe wartości
2000 zł i 2500 zł oraz znaczek pocztowy w formie bloczka wartości 3000 zł, emisji "200
rocznica Konstytucji 3 Maja", zwane dalej "znaczkami",
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono:
1/ wartości 2000 zł - stronę tytułową "Konstytucji 3 Maja 1791", wydanie Grőlla;
wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono napis "POLSKA", wzdłuż lewej krawędzi oznaczenie wartości "2000 ZŁ", a wzdłuż prawej krawędzi - napis "3 MAJA 1791 1991",
2/ wartości 2500 zł - scenę z ryciny Johanna Priedricha Bolta wg Gustawa Tauberta,
na której Stanisław August zaprzysięga Konstytucję 3 Maja; wzdłuż dolnej krawędzi
znaczka umieszczono napis "POLSKA", wzdłuż lewej krawędzi - napis "3 MAJA 1791 199T", a wzdłuż prawej krawędzi - oznaczenie wartości "2500 ZŁ”;
3/ wartości 3000 zł - fragment obrazu Jana Matejki "Konstytucja 3 Maja 1791";
wzdłuż górnej krawędzi znaczka umieszczono napis "POLSKA", a poniżej - oznaczenie
wartości "3000 ZŁ". Na marginesach bloczka umieszczono napisy "JAN MATEJKO
"KONSTYTUCJA 3 MAJA 1791” i "200 LAT KONSTYTUCJI 3 MAJA".
3. Znaczki wartości 2000 zł i 2500 zł wydrukowano techniką offsetową, na papierze
kredowanym w formacie 31,25 x 39,5 w nakładzie po 6.000.000 sztuk każdej wartości,

w kolorach: jasnobrązowym, ciemnobrązowym i czerwonym.
Znaczek w formie bloczka wydrukowano wielobarwną techniką rotograwiurową, na
papierze kredowanym w formacie 31,25 x 43 mm, w nakładzie 1.800.000 sztuk, w
kolorach: żółtym, czerwonym, niebieskim, złotym i czarnym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2 maja 1991 r.
Dyrektor Generalny PPTT
Z-ca DREKTORA GENERALNEGO
wz. mgr inż. Stanisław Skierniewski
ZARZĄDZENIE NR 40
Dyrektora Generalnego PPTT
z 2 lipca 1991 r.
sprawie zmiany zarządzenia Nr 24 Dyrektora Generalnego PPTT
z 25 kwietnia 1991 r.
Na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z 23 listopada 1990 r. o łączności (Dz. U. Nr 86,
poz. 504) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu Nr 24 Dyrektora Generalnego PPTT z 25 kwietnia 1991 r. w sprawie
wprowadzenia do obiegu dwóch znaczków pocztowych wartości 2000 zł i 2500 zł oraz
znaczka pocztowego w formie bloczka wartości 3000 zł, wprowadza się następujące
zmiany; w § l ust. 3 wyrazy „w formacie 31,25 X 39,5 mm'' zastępuje się wyrazami „w
formacie 31,25 X 43 mm".
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 2 maja 1991 r.

DYREKTOR GENERALNY PPTT
p.o. mgr inż. Kazimierz Ćwiek
ZARZĄDZENIE NR 25
DYREKTORA GENERALNEGO PPTT
z dnia 25 kwietnia 1991 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 1000 zł.
Na podstawie art. 44 ustawy z 23 listopada 1990 r. o łączności /Dz. U. Nr 86, poz. 504/
zarządzam, co następuje:
§ 1.
3154 1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy wartości 1000 zł, emisji
"EUROPA - CEPT", zwany dalej "znaczkiem".
2. Na znaczku przedstawiono na tle kuli ziemskiej satelitę około-ziemskiego z
rozwiniętym systemem anten; w prawym dolnym rogu znaczka umieszczono napis
"ACTIVE", w lewym górnym rogu - napis "EUROPA" i emblemat Europejskiej
Konferencji Poczty i Telekomunikacji CEPT, wzdłuż górnej krawędzi - oznaczenie
wartości "1000 ZŁ", a w prawym górnym rogu - napis "POLSKA".
3. Znaczek wydrukowano techniką offsetową, na papierze kredowanym w formacie
25,5 x 43 mm, w nakładzie 5.000.000 sztuk, w kolorach: jasnoniebieskim,
ciemnoniebieskim, szarym i czarnym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 6 maja 1991 r.
Dyrektor Generalny PPTT
Z-ca DREKTORA GENERALNEGO
wz. mgr inż. Stanisław Skierniewski
ZARZĄDZENIE NR 27
DYREKTORA GENERALNEGO PPTT
z dnia 10 maja 1991 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 2000 zł.
Na podstawie art. 44 ustawy z 23 listopada 1990 r. o łączności /Dz. U. Nr 86, poz. 504/
zarządzam, co następuje:
§ 1.
3155 1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy wartości 2000 zł, emisji "Polskie
Siły Zbrojne na Zachodzie - 50 rocznica operacji '' Piorun - Bismarck", zwany dalej
"znaczkiem".
2. Na znaczku przedstawiono kontrtorpedowiec "Piorun" w akcji przeciwko
pancernikowi "Bismarck" oraz szkic sytuacyjny bitwy; wzdłuż dolnej krawędzi znaczka

umieszczono oznaczenie wartości "2000 ZŁ" i napis "OPERACJA PIORUNA
PRZECIWKO BISMARCKOWI”.
3. Znaczek wydrukowano wielobarwną techniką rotograwiurową, na papierze
kredowanym w formacie 51 x 31,25 mm, w nakładzie 5.000.000 sztuk, w kolorach;
żółtym, czerwonym, niebieskim, szarym i czarnym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 27 maja 1991 r.
DYREKTOR GENERALNY PPTT
p.o. mgr inż. Kazimierz Ćwiek
ZARZĄDZENIE NR 28
DYREKTORA GENERALNEGO PPTT
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 2000 zł.
Na podstawie art. 44 ustawy z 23 listopada 1990 r. o łączne /Dz. U. Nr 86, poz. 504/
zarządzam, co następuje:
§ 1.
3156 1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy wartości 2000 zł, emisji
"Sympozjum Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie nt. Dziedzictwa
Kulturalnego - Kraków 1991", zwany dalej "znaczkiem".
2. Na znaczku przedstawiono herb Krokowa z czasów Kazimierza Wielkiego. Wzdłuż
dolnej krawędzi znaczka umieszczono oznaczenie wartości "2000 ZŁ", napis "POLSKA"
i powyżej napis "KRAKÓW 1991", a wzdłuż lewej, górnej i prawej krawędzi - napis
"SYMPOZJUM KONFERENCJI BEZPIECZEŃSTWA I WSPÓŁPRACY W EUROPIE
NT. DZIEDZICTWA KULTURALNEGO".
3. Znaczek wydrukowano techniką offsetową, na papierze kredowanym w formacie
25,5 x 31,25 mm w nakładzie 5.000.000 sztuk, w kolorach: niebieskim i wiśniowym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28 maja 1991 r.
DYREKTOR GENERALNY PPTT
p.o. mgr inż. Kazimierz Ćwiek
ZARZĄDZENIE NR 29
DYREKTORA GENERALNEGO PPTT
z dnia 10 maja 1991 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu dwóch znaczków pocztowych wartości
1000 zł i 2000 zł.
Na podstawie art. 44 ustawy z 23 listopada 1990 r. o łączności /Dz. U. Nr 86, poz. 504/
zarządzam, co następuje:
§ 1.
3157-58 1. Wprowadzam do obiegu dwa znaczki pocztowe wartości 1000 zł i 2000 zł,
emisji "IV Wizyta Papieża Jana Pawła II w Polsce", zwane dalej "znaczkami".
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono;
1/ wartości 1000 zł - sylwetkę Papieża Jana Pawła II; wzdłuż lewej krawędzi znaczka
umieszczono napis "POLSKA", w lewym górnym rogu - godło Rzeczypospolitej Polskiej,
w prawym górnym rogu - napis „JAN PAWEŁ II", a wzdłuż prawej krawędzi oznaczenie wartości "1000 ZŁ",
2/ wartości 2000 zł - sylwetkę Papieża Jana Pawła II; wzdłuż lewej krawędzi znaczka
umieszczono napisy "POLSKA" i "JAN PAWEŁ II", w prawym górnym rogu - godło
Rzeczypospolitej Polskiej, a wzdłuż prawej krawędzi - oznaczenie wartości "2000 ZŁ".
3. Znaczki wydrukowano techniką offsetową, na papierze kredowanym w formacie
31,25 x 43 mm, w nakładzie po 7.000.000 sztuk każdej wartości, w kolorach:
1/ wartości 1000 zł - żółtym, czerwonym, brązowym, zielonym i czarnym,
2/ wartości 2000 zł - żółtym, czerwonym, niebieskim, fioletowym i czarnym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 1991 r.
DYREKTOR GENERALNY PPTT
p.o. mgr inż. Kazimierz Ćwiek
BIULETYN INFORMACYJNY Nr 4
ZARZĄDZENIE NR 31
DYREKTORA GENERALNEGO PPTT

z dnia 17 maja1991 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 2000 zł.
Na podstawie art. 44 ustawy z 23 listopada 1990 r. o łączności /Dz. U. Nr 86, poz. 504/
zarządzam, co następuje:
§ 1.
3159 1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy wartości 2000 zł, emisji "30
rocznica wejścia w życie Układu w sprawie Antarktyki", zwany dalej "znaczkiem".
2. Na znaczku przedstawiono symbolicznego pingwina na tle gór lodowych oraz
emblemat Układu w sprawie Antarktyki. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono
napis i liczby "UKŁAD W SPRAWIE ANTARKTYKI 1961 - 1991", a wzdłuż górnej
krawędzi - oznaczenie wartości "2000 ZŁ" i napis "POLSKA".
3. Znaczek wydrukowano techniką offsetową, na papierze kredowanym w formacie
25,5 x 31,25 mm, w nakładzie 5.000.000 sztuk, w kolorach: jasnoniebieskim,
ciemnoniebieskim, czerwonym i czarnym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 21 czerwca 1991 r.
DYREKTOR GENERALNY PPTT
p.o. mgr inż. Kazimierz Ćwiek
BIULETYN INFORMACYJNY Nr 5
ZARZĄDZENIE NR 35
Dyrektora Generalnego PPTT
z 6 czerwca 1991 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 2500 zł
Na podstawie art. 44 ustawy z 23 listopada 1990 r. o łączności (Dz. U. Nr 86, poz. 504)
zarządzam, co następuje:
§ 1.
3160 1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy wartości 2500 zł, emisji „500 lat
papiernictwa w Polsce", zwany dalej „znaczkiem".
2. Na znaczku przedstawiono motyw z medalu „500-lecie papiernictwa w Polsce",
prezentujący rękodzielniczą produkcję papieru. Wzdłuż lewej krawędzi znaczka
umieszczono napis „500 LAT PAPIERNICTWA W POLSCE", a wzdłuż górnej krawędzi
— oznaczenia wartości „2500 ZŁ" i napis „POLSKA".
3. Znaczek wydrukowano techniką offsetową, na papierze kredowanym w formacie
40,5 X 40,5 mm, w nakładzie 5.000.000 sztuk, w kolorach: szaroniebieskim i brązowym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 8 lipca 1991 roku.
DYREKTOR GENERALNY PPTT
p.o. mgr inż. Kazimierz Ćwiek
ZARZĄDZENIE NR 41
Dyrektora Generalnego PPTT
z 2 lipca 1991 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 2500 zł
Na podstawie art. 44 ustawy z 23 listopada 1990 r. o łączności (Dz. U. Nr 86, poz. 504)
zarządzam, co następuje:
§ 1.
3161 1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy wartości 2500 zł, emisji „Ofiarom
stalinizmu", zwany dalej „znaczkiem".
2. Na znaczku przedstawiono twarz człowieka przekreśloną czerwonym pasem.
Wzdłuż lewej krawędzi znaczka umieszczono napis „POLSKA" i oznaczenie wartości
„2500 ZŁ", a wzdłuż prawej krawędzi — napis „OFIAROM STALINIZMU".
3. Znaczek wydrukowano techniką offsetową, na papierze kredowanym w formacie
31,25 X 25,5 mm, w nakładzie 5 000 000 sztuk, w kolorach szarym i czerwonym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 29 lipca 1991 r.
DYREKTOR GENERALNY PPTT
p.o. mgr inż. Kazimierz Ćwiek

ZARZĄDZENIE NR 42
Dyrektora Generalnego PPTT
z 2 lipca 1991 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego w formie bloczka
wartości 3500 zł.
Na podstawie art. 44 ustawy z 23 listopada 1990 r. o łączności (Dz. U. Nr 86, poz. 504)
zarządzam, co następuje:
§1
3162(bl.147) 1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy w formie bloczka
wartości 3500 zł, emisji „VI Światowy Dzień. Młodzieży — Częstochowa 1991", zwany
dalej „znaczkiem".
2. Na znaczku przedstawiono podobiznę Papieża Jana Pawła II. Wzdłuż lewej krawędzi znaczka umieszczono napis „JAN PAWEŁ II", wzdłuż górnej krawędzi — napis
„POLSKA", a wzdłuż prawej krawędzi — oznaczenie wartości „3500 ZŁ". Wzdłuż dolnej
krawędzi bloczka umieszczono napis „VI ŚWIATOWY DZIEŃ MŁODZIEŻY —
CZĘSTOCHOWA 1991", a w lewym" górnym rogu — herb papieski.
3. Znaczek wydrukowano wielobarwną techniką rotograwiurową, na papierze
kredowanym w formacie 31,25 X 39,5 mm, w nakładzie 1800 000 sztuk, w kolorach
żółtym, czerwonym, jasnoniebieskim, ciemnoniebieskim i czarnym.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 sierpnia 1991 r.
DYREKTOR GENERALNY PPTT
p.o. mgr inż. Kazimierz Ćwiek
ZARZĄDZENIE NR 45
Dyrektora Generalnego PPTT
z 18 lipca 1991 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 2500 zł
Na podstawie art. 44 ustawy z 23 listopada 1990 r. o łączności (Dz. U. Nr 86, poz. 504)
zarządzam, co następuje:
§ 1.
3163 1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy wartości 2500 zł, emisji „100 lat
koszykówki", zwany dalej „znaczkiem".
2. Na znaczku przedstawiono piłkę do koszykówki na tle tablicy z koszem oraz
symbolicznie koszykarzy. W prawym górnym rogu znaczka umieszczono napis
„POLSKA", a poniżej oznaczenie wartości „2500 ZŁ".
3. Znaczek wydrukowano techniką offsetową, na papierze kredowanym w formacie
43 X 31,25 mm, w nakładzie 5000000 sztuk, w kolorach żółtym, pomarańczowym,
zielonym, szarym i czarnym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 19 sierpnia 1991 r.
DYREKTOR GENERALNY PPTT
p.o. mgr inż. Kazimierz Ćwiek
ZARZĄDZENIE Nr 51
Dyrektora Generalnego PPTT
z 30 sierpnia 1991 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 3000 zł
Na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z 23 listopada 1990 r. o łączności (Dz. U. Nr 86,
poz. 504) zarządza się, co następuje:
§ 1.
3164 1. Wprowadza się do obiegu znaczek pocztowy wartości 3000 zł, emisji „XVI
Ogólnopolska Wystawa Filatelistyczna Bydgoszcz 91", zwany dalej znaczkiem.
2. Na znaczku przedstawiono reprodukcję obrazu „Portret własny" Leona
Wyczółkowskiego. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono napis „POLSKA", a
wzdłuż górnej krawędzi — oznaczenie wartości „3000 zł" i poniżej napis „XVI
OGÓLNOPOLSKA WYSTAWA FILATELISTYCZNA BYDGOSZCZ 91".
3. Znaczek wydrukowano techniką rotograwiurową, na papierze kredowanym w
formacie 31,25X52 mm, w nakładzie 6 800 000 szt., w kolorach: jasnobrązowym i

ciemnobrązowym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 7 września 1991 r.
DYREKTOR GENERALNY PPTT
p.o. mgr inż. Kazimierz Ćwiek
ZARZĄDZENIE Nr 55
Dyrektora Generalnego PPTT
z 26 września 1991 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 2500 zł
Na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z 23 listopada 1990 r. o łączności (Dz. U. Nr 86,
poz. 504) zarządza się, co następuje:
§ 1.
3165 1. Dla upamiętnienia postaci polskiego filozofa profesora Kazimierza
Twardowskiego wprowadza się do obiegu znaczek pocztowy wartości 2500 zł, zwany
dalej „znaczkiem".
2. Na znaczku przedstawiono podobiznę profesora Kazimierza Twardowskiego.
Wzdłuż lewej krawędzi znaczka umieszczono napis „POLSKA", oznaczenie wartości
„3500 ZŁ" oraz napis i liczby „KAZIMIERZ TWARDOWSKI 1886—1938".
3. Znaczek wydrukowano techniką rotograwiurową, na papierze kredowanym w
formacie 39,5X31,25 mm, w nakładzie 2000000 sztuk, w kolorach szarym i czarnym.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 10 października 1991 r.
DYREKTOR GENERALNY PPTT
p.o. mgr inż. Kazimierz Ćwiek
Publikator poniższego zarządzenia nie jest mi znany

ZARZĄDZENIE NR 56
Dyrektora Generalnego PPTT
z 28 października 1991 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu sześciu znaczków pocztowych wartości
1000 zł, 1000 zł, 1500 zł, 1500 zł, 2500 zł i 2500 zł oraz znaczka pocztowego
wartości 15 000 zł z przywieszką w formie bloczka.
Na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z 23 listopada 1990 r. o łączności (Dz. U. Nr 86,
poz. 504 i z 1991 r. Nr 69, poz. 293) zarządza się, co następuje:
§ 1.
3166-3171+3172(bl.147) 1. Wprowadza się do obiegu sześć znaczków pocztowych
wartości 1000 zł, 1000 zł, 1500 zł, 1500 zł, 2500 zł i 2500 zł oraz znaczek pocztowy
wartości 15 000 zł z przywieszką w formie bloczka, emisji „Motyle z kolekcji Instytutu
Zoologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie", zwane dalej „znaczkami".
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono następujące gatunki motyli:
1) wartości 1000 zł — Papilio machaon; w prawym dolnym rogu znaczka umieszczono napis „PAPILIO MACHAON",
2) wartości 1000 zł — Mormonia sponsa; w prawym dolnym rogu znaczka
umieszczono napis „MORMONIA SPONSA",
3) wartości 1500 zł — Yenessa cardui; w prawym dolnym rogu znaczka umieszczono
napis „YANESSA CARDUI",
4) wartości 1500 zł — Iphiclides podalirius; w prawym dolnym rogu znaczka
umieszczono napis „IPHICLIDES PODALIRIUS",
5) wartości 2500 zł — Panaxia dominula; w prawym dolnym rogu znaczka
umieszczono napis „PANAXIA DOMINULA",
6) wartości 2500 zł — Nymphalis io; w prawym dolnym rogu znaczka umieszczono
napis „NYMPHALIS IO",
7) wartości 15 000 zł — Aporia crataegi; wzdłuż dolnej krawędzi znaczka
umieszczono napis „APORIA CRATAEGI".
Na przywieszce do znaczka umieszczono znak Światowej Wystawy Filatelistycznej
Philanippon '91.
3. W lewym górnym rogu znaczków wymienionych w ust. 2 pkt 1-7 umieszczono
oznaczenie ich wartości, a wzdłuż prawej krawędzi — napis „POLSKA".

4. Znaczki wymienione w ust. 2 pkt 1-6 wydrukowano wielobarwną techniką offsetową, na papierze kredowanym w formacie 50,8 X 36,5 mm, w nakładzie po 2 500 000
sztuk każdej wartości, w kolorach: żółtym, czerwonym, niebieskim, srebrnym i czarnym.
5. Znaczek wymieniony w ust. 2 pkt 7 wydrukowano wielobarwną techniką offsetową
z hologramem, na papierze kredowanym w formacie 50,8 X 38,1 mm, w nakładzie
2000000 sztuk, w kolorach: żółtym, czerwonym, niebieskim, srebrnym i czarnym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16 listopada 1991 r.
DYREKTOR GENERALNY PPTT
p.o. mgr inż. Kazimierz Ćwiek
BIULETYN INFORMACYJNY Nr 6
ZARZĄDZENIE NR 58
Dyrektora Generalnego PPTT
z 30 października 1991 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 1000 zł
Na podstawie art. 44 .ust. 2 ustawy z 23 listopada 1991 r. o łączności (Dz.U. Nr 86,
póz. 504 i z 1991 r. Nr 69, póz. 293) zarządza się, co następuje:
§ 1.
3173 1. Wprowadza się do obiegu znaczek pocztowy wartości 1000 zł, emisji „Boże
Narodzenie", zwany dalej „znaczkiem".
2. Na znaczku przedstawiono reprodukcję obrazu „Pokłon Pasterzy" Francesca
Solimeny. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono napis „POLSKA" i oznaczenie
wartości „1000 ZŁ", a wzdłuż górnej krawędzi — napis „FRANCESCO SOUMENA
POKŁON PASTERZY".
3. Znaczek wydrukowano wielobarwną techniką rotograwiurową, na papierze kredowanym w formacie 40,3 X 54 mm, w nakładzie 2 000 000 sztuk, w kolorach: ugier,
czerwonym, niebieskim, złotym i czarnym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 listopada 1991 r.
DYREKTOR GENERALNY PPTT
p.o. mgr inż. Kazimierz Ćwiek
ZARZĄDZENIE NR 59
Dyrektora Generalnego PPTT
z 30 października 1991 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu sześciu znaczków pocztowych wartości
700 zł, 1000 zł, 1500 zł, 2000 zł, 2200 zł i 3000 zł
Na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z 23 listopada 1990 r. o łączności (Dz. U. Nr 86,
poz. 504 i z 1991 r. Nr 69, poz. 293) zarządza się, co następuje:
§ 1.
3186-3191 1. Wprowadza się do obiegu sześć znaczków pocztowych wartości 700
zł, 1000 zł, 1500 zł, 2000 zł, 2200 zł i 3000 zł, emisji „Arcydzieła z Kolekcji im. Jana
Pawła II", zwane dalej „znaczkami".
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono:
1) wartości 700 zł — autoportret S. Bourdona; wzdłuż dolnej krawędzi znaczka
umieszczono napis „SEBASTEIN BOURDON 1616-1671",
2) wartości 1000 zł — autoportret J. Reynoidsa; wzdłuż dolnej krawędzi znaczka
umieszczono napis „SIR JOSHUA REYNOLDS 1723-1792",
3) wartości 1500 zł — autoportret G. Knellera; wzdłuż dolnej krawędzi znaczka
umieszczono napis „SIR GOTTFRIED KNELLER 1646-1723",
4) wartości 2000 zł — autoportret B. Murilla; wzdłuż dolnej krawędzi znaczka
umieszczono napis „BARTOLOME ESTEBAN MURILLO 1618-1682",
5) wartości 2200 zł — portret P. Rubensa; wzdłuż dolnej krawędzi znaczka
umieszczono napis „PETER PAUL RUBENS 1577-1640",
6) wartości 3000 zł — autoportret D. Velazqueza; wzdłuż dolnej krawędzi znaczka
umieszczono napis „DIEGO RODRIGUEZ DE SILVA Y VELAZQUEZ 1599-1660".
3. W lewym górnym rogu znaczków wymienionych w ust. 2 pkt 1-6 umieszczono
oznaczenie ich wartości, a w prawym górnym rogu — napis „POLSKA".

4. Znaczki wydrukowano techniką rotograwiurową, na papierze kredowanym w
formacie 40,5 X 54 mm, w następujących nakładach i kolorach:
1) wartości 700 zł — 7 000 000 sztuk, w kolorach: żółtym, czerwonym, niebieskim i
brązowym,
2) wartości 1000 zł — 7 000 000 sztuk, w kolorach: żółtym, czerwonym, niebieskim i
brązowym,
3) wartości 1500 zł — 6 000 000 sztuk, w kolorach: żółtym, czerwonym, niebieskim,
niebiesko-zielonym i brązowym,
4) wartości 2000 zł — 6 000 000 sztuk, w kolorach: żółtym, czerwonym, niebieskim,
zielonym i brązowym,
5) wartości 2200 zł — 4 000 000 sztuk, w kolorach: żółtym, czerwonym, niebieskim i
brązowym,
6) wartości 3000 zł — l 800 000 sztuk, w kolorach: żółtym, czerwonym, niebieskim,
niebiesko-zielonym i brązowym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2 grudnia 1991 r.
DYREKTOR GENERALNY PPTT
p.o. mgr inż. Kazimierz Ćwiek
ZARZĄDZENIE Nr 64
Dyrektora Generalnego PPTT
z 22 listopada 1991 r.
w sprawie zmiany zarządzenia Nr 59 Dyrektora Generalnego PPTT dot. wprowadzenia do obiegu sześciu znaczków pocztowych wartości 700 zł, 1000 zł, 1500 zł,
2000 zł, 2200 zł i 3000 zł
Na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z 23 listopada 1990 r. o łączności (Dz. U. Nr 86,
poz. 504 i z 1991 r. Nr 69, poz. 293) zarządza się, co następuje:
§ 1.
W zarządzeniu Nr 59 Dyrektora Generalnego PPTT z 30 października 1991 r. w
sprawie wprowadzenia do obiegu sześciu znaczków pocztowych wartości 700 zł, 1000
zł, 1500 zł, 2000 zł, 2200 zł i 3000 zł, w § 2 wyrazy „z dniem „2 grudnia 1991 r."
zastępuje się wyrazami „z dniem 16 stycznia 1992 r."
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16 stycznia 1992 r.
DYREKTOR GENERALNY PPTT
p.o. mgr inż. Kazimierz Ćwiek
ZARZĄDZENIE NR 62
DYREKTORA GENERALNEGO PPTT
z 22 listopada 1991 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 2000 zł
Na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z 23 listopada 1990 r. o łączności (DZ. U. Nr 86,
poz. 504 i z 1991 r. Nr 69, poz. 293) zarządza się, co następuje:
§1
3174 1. Wprowadza się do obiegu znaczek pocztowy wartości 2000 zł, emisji
„Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie — 50 rocznica obrony Tobruku", zwany dalej
„znaczkiem".
2. Na znaczku przedstawiono podobiznę generała Stanisława Kopańskiego oraz
fragment szkicu sytuacyjnego obrony Tobruku. W prawym dolnym rogu znaczka
umieszczono napis „OBRONA TOBKUKU", wzdłuż lewej krawędzi — napis „GEN. S.
KOPAŃSKI", w lewym górnym rogu — oznaczenie wartości „2000 ZŁ", a wzdłuż prawej
krawędzi — napis „POLSKA 1941".
3. Znaczek wydrukowano wielobarwną techniką rotograwiurową, na papierze
kredowanym w formacie 51X31,25 mm, w nakładzie 2.000.000 sztuk, w kolorach:
żółtym, czerwonym, niebieskim, brązowym i czarnym.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 10 grudnia 1991 r.
DYREKTOR GENERALNY PPTT
p.o. mgr inż. Kazimierz Ćwiek

ZARZĄDZENIE Nr 63
Dyrektora Generalnego
PPTT z 22 listopada 1991 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu pięciu znaczków pocztowych wartości
2000 zł, 2500 zł, 3000 zł, 5000 zł i 6500 zł
Na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z 23 listopada 1990 r. o łączności (Dz. U. Nr 86,
poz. 504 i z 1991 r. Nr 69, poz. 293) zarządza się, co następuje:
§ 1.
3175-3179 1. Wprowadza się do obiegu pięć znaczków pocztowych wartości 2000 zł,
2500 zł, 3000 zł, 5000 zł i 6500 zł, emisji „Dowódcy Armii Krajowej", zwane dalej
„znaczkami".
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono znak Armii Krajowej
i podobizny:
1) wartości 2000 zł — generała brygady Michała Tokarzewskiego-Karaszewicza;
wzdłuż lewej krawędzi znaczka umieszczono napis „GEN. BRYG. MICHAŁ
TOKARZEWSKI-KARASZEWICZ", a wzdłuż prawej krawędzi — liczby „1893-1964",
2) wartości 2500 zł — generała broni Kazimierza Sosnkowskiego; wzdłuż prawej
krawędzi znaczka umieszczono napis „GEN. BRONI KAZIMIERZ SOSNKOWSKI 18951969",
3) wartości 3000 zł — generała dywizji Stefana Roweckiego; wzdłuż lewej krawędzi
znaczka umieszczono napis „GEN. DYW. STEFAN ROWECKI 1895-1944",
4) wartości 5000 zł — generała dywizji Tadeusza Komorowskiego; wzdłuż lewej
krawędzi znaczka umieszczono napis „GEN. DYW. TADEUSZ KOMOROWSKI 18951966",
5) wartości 6500 zł — generała brygady Leopolda Okulickiego; wzdłuż lewej
krawędzi znaczka umieszczono napis „GEN. BRYG. LEOPOLD OKULICKI 1898-1946".
3. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczków wymienionych w ust. 2 pkt 1-5 umieszczono
oznaczenie ich wartości oraz napis „POLSKA".
4. Znaczki wydrukowano techniką offsetową, na papierze kredowanym, w formacie
25,5X31,25 mm, w nakładzie po 2000000 sztuk każdej wartości, w kolorach;
1) wartości 2000 zł — czerwonym i granatowym,
2) wartości 2500 zł — wiśniowym i granatowym,
3) wartości 3000 zl — wiśniowym i granatowym,
4) wartości 5000 zł — sepia i zielonym,
5) wartości 6500 zł — jasnobrązowym i ciemnobrązowym.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 20 grudnia 1991 r.
DYREKTOR GENERALNY PPTT
p.o. mgr inż. Kazimierz Ćwiek
ZARZĄDZENIE NR 70
DYREKTORA GENERALNEGO PPTT
z dnia 17 grudnia 1991 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu czterech znaczków pocztowych wartości
1500 zł, 2000 zł, 2500 zł i 3500 zł.
Na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z 23 listopada 1990 r. o łączności (Dz. U. Nr 86,
poz. 504; z 1991 r. Nr 69, poz. 293 i Nr 105, poz. 451) zarządza się, co następuje:
§ 1.
3180-83 1.Wprowadza się do obiegu cztery znaczki pocztowe wartości 1500 zł, 2000 zł,
2500 zł i 3500 zł, emisji "80 lat harcerstwa w Polsce", zwane dalej "znaczkami".
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono:
1) wartości 1500 zł - podobiznę Roberta Baden Powella; wzdłuż prawej krawędzi
znaczka umieszczono napis i liczby "ROBERT BADEN POMELL 1857-1941",
2) wartości 2000 zł - podobiznę Andrzeja Małkowskiego; wzdłuż prawej krawędzi
znaczka umieszczono napis i liczby "ANDRZEJ MAŁKOWSKI 1889-1919",
3) wartości 2500 zł - -fragment obrazu Wojciecha Kossaka "Straż nad Wisła,"; wzdłuż
prawej krawędzi znaczka umieszczono napis i liczbę "STRAŻ NAD WISŁĄ 1920",
4) wartości 3500 zł - harcerza Szarych Szeregów w Powstaniu Warszawskim; wzdłuż
prawej krawędzi znaczka umieszczono napis i liczbę "SZARE SZEREGI 1944".

3.W prawym dolnym rogu znaczków wymienionych w ust. 2 pkt l-4 umieszczono
lilijkę harcerską i liczby "1911-1991", a wzdłuż górnej krawędzi - napis "POLSKA" i
oznaczenie ich wartości.
4.Znaczki wydrukowano techniką rotograwiurową, na papierze kredowanym w
formacie 25,5 x 31,25 mm, w nakładzie po 2.000.000 sztuk każdej wartości, w kolorach:
1) wartości 1500 zł — żółtym i zielonym,
2) wartości 2000 zł - żółtym i niebieskim,
3) wartości 2500 zł - żółtym i fioletowym,
4) wartości 3500 zł - pomarańczowym i brązowym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 grudnia 1991 r.
DYREKTOR GENERALNY PPTT
p.o. mgr inż. Kazimierz Ćwiek
ZARZĄDZENIE NR 73
DYREKTORA GENERALNEGO PPTT
z dnia 24 grudnia 1991 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu dwóch znaczków pocztowych wartości
1500 zł i 2000 zł.
Na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 23 listopada 1990 r, o łączności (Dz. U. Nr 86,
poz. 504, z 1991 r. Nr 69, poz. 293 i Nr 105, poz. 451) zarządza się, co następuje:
§ 1.
3184-3185 1. Wprowadza się do obiegu dwa znaczki pocztowe wartości 1500 zł
i 2000 zł, emisji "Poczet królów i książąt polskich", zwane dalej "znaczkami".
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono reprodukcje rysunków
Jana Matejki:
1) wartości 1500 zł - portret Kazimierza II Sprawiedliwego;
wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono napis "POLSKA", wzdłuż górnej
krawędzi - napis "KAZIMIERZ II SPRAWIEDLIWY", a w prawym górnym rogu oznaczenie wartości "1500 ZŁ",
2) wartości 2000 zł - portret Leszka Białego; wzdłuż dolnej krawędzi znaczka
umieszczono napis "POLSKA", w lewym górnym rogu - oznaczenie wartości "2000
ZŁ", a wzdłuż górnej krawędzi - napis "LESZEK BIAŁY".
3. Znaczki wydrukowano techniką stalorytniczo-wklęsłodrukową i rotograwiurową,
na papierze kredowanym w - formacie 40,5x54 mm, w nakładzie po 2.000.000 sztuk
każdej wartości, w kolorach:
1) wartości 1500 zł — oliwkowym i brązowym,
2) wartości 2000 zł - niebieskozielonym i czarnym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 stycznia 1992 r.
DYREKTOR GENERALNY PPTT
p.o. mgr inż. Kazimierz Ćwiek

