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 5
Dyrektora Poczty Polskiej
z dnia 15 stycznia 1992 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu dwóch znaczków pocztowych wartości
1500 zł i 2500 zł.
Na podstawie art. 44 ust. ustawy 2 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.
3192-3193 1. Wprowadza się do obiegu dwa znaczki pocztowe wartości 1500 zł
i 2500 zł emisji "XVI Zimowe Igrzyska Olimpijskie Albertville 1992". zwane dalej
"znaczkami".
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono sprzęt do sportów
zimowych:
1) wartości 1500 zł - fragmenty buta narciarskiego, narty z wiązaniem i kijka; wzdłuż
dolnej krawędzi znaczka umieszczono oznaczenie wartości "1500 ZŁ" i napis
"POLSKA", a powyżej - pięć kół olimpijskich i napis "XVI ZIMOWE IGRZYSKA
OLIMPIJSKIE ALBERTVILLE 1992".
2) wartości 2500 zł fragmenty buta z łyżwą hokejową i kija hokejowego; wzdłuż
dolnej krawędzi znaczka umieszczono oznaczenie wartości "2500 ZŁ", i napis
"POLSKA", a w górnym prawym rogu - pięć kół olimpijskich i napis "XVI ZIMOWE
IGRZYSKA OLIMPIJSKIE ALBERTVILLE 1992".
3. Znaczki wydrukowano wielobarwną techniką offsetową, na papierze kredowanym
w formacie 39,5 x 31,25 mm, w nakładzie po 2.000.000 sztuk każdej wartości, w
kolorach: żółtym, czerwony, niebieskim, szarym i czarnym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 8 lutego 1992 r.
Dyrektor Poczty Polskiej
/-/ Grzegorz Szermanowicz
Zarządzenie Nr 9
Dyrektora Poczty Polskiej
z dnia 3 lutego 1992 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 2500 zł.
Na podstawie art.44 ust 2 ustawy z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności (Dz. U. Nr 86,
poz. 504, z 1991 r. Nr 69, poz. 293 i Nr 105, poz. 451) zarządzam, co następuje:
§ 1.
3194 1. Wprowadza się do obiegu znaczek pocztowy wartości 2500 zł, emisji
"Tadeusz Manteuffel 1902-1970", zwany dalej "znaczkiem".
2. Na znaczku przedstawiono podobiznę Tadeusza Manteuffla. Wzdłuż dolnej
krawędzi znaczka umieszczono napis "POLSKA", wzdłuż lewej krawędzi -oznaczenie
wartości "2500 zł", a wzdłuż górnej krawędzi- napis i liczby "TADEUSZ MANTEUFFEL
1902 1970".
3. Znaczek wydrukowano techniką rotograwiurową, na papierze kredowanym w
formacie 31,25 x 43 mm, w nakładzie 2.000.000 sztuk, w kolorach: jasnobrązowym i
ciemnobrązowym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 5 marca 1992 r.
Dyrektor Poczty Polskiej
/-/ Grzegorz Szermanowicz
BIULETYN INFORMACYJNY Nr 4
Zarządzenie Nr 22
Dyrektora Poczty Polskiej

z dnia 15 kwietnia 1992 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu czterech znaczków pocztowych wartości
1500 zł, 2000 zł, 2500 zł i 3500 zł oraz znaczka pocztowego wartości 5000 zł
w formie bloczka.
Na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności (Dz. U. Nr 86,
poz. 504. z 1991 r. Nr 69, poz. 293 i Nr 105, poz. 451) zarządzam, co następuje:
§ 1.
3195-98+3199(bl.150) 1. Wprowadzam do obiegu cztery znaczki pocztowe wartości
1500 zł, 2000 zł, 2500 zł i 3500 zł oraz znaczek pocztowy wartości 5000 zł w formie
bloczka, emisji "Światowa Wystawa EXPO'92 w Sevilli", zwane dalej "znaczkami".
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono:
1) wartości 1500 zł - na tle symbolicznego słońca podobiznę i faksymile podpisu
Mikołaja Kopernika; w prawym dolnym rogu znaczka umieszczono napis "POLSKA" ,
powyżej napis "MIKOŁAJ KOPERNIK", a wzdłuż prawej krawędzi - oznaczenie wartości
"1500 ZŁ".
2) wartości 2000 zł - na tle symbolicznej klawiatury podobiznę i faksymile podpisu
Fryderyka Chopina; w prawym dolnym rogu znaczka umieszczono napis "POLSKA",
powyżej napis " FRYDERYK CHOPIN"; a wzdłuż lewej krawędzi oznaczenie wartości
"2000 ZŁ".
3) wartości 2500 zł - podobiznę Henryka Sienkiewicza, faksymile podpisu i napis "
QUO VADIS" wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono oznaczenie wartości "2500
ZŁ", napis "POLSKA" i powyżej - napis "HENRYK SIENKIEWICZ".
4) wartości 3500 zł - na tle fragmentu tablicy Mendelejewa podobiznę i faksymile
podpisu Marii Skłodowskiej-Curie; wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono
oznaczenie wartości "3500 ZŁ", napis "POLSKA" i powyżej napis "MARIA
SKŁODOWSKA-CURIE", a wzdłuż górnej krawędzi -napis "RAD",
5) wartości 5000 zł - podobiznę i faksymile podpisu Kazimierza Funka; powyżej
faksymile umieszczono napis "KAZIMIERZ FUNK", w lewym górnym rogu - oznaczenie
wartości "5000 ZŁ", a wzdłuż prawej krawędzi - napis "POLSKA", symboliczną pastylkę
i napis "YIT.B".
3. Znaczki wydrukowano wielobarwną technika rotograwiurową, na papierze
kredowanym w formacie 39,5 x 31,25 mm, w następujących nakładach i kolorach:
1) wartości 1500 zł - 2.000.000 sztuk, w kolorach: jasnożółtym, ciemnożółtym,
brązowym i czarnym.
2) wartości 2000 zł - 10.000.000 sztuk, w kolorach: jasnoszarym, szaroniebieskim,
ultramaryna i czarnym.
3) wartości 2500 zł - 2.000.000 sztuk, w kolorach: jasnoróżowym, szarym, fioletowym
i czarnym,
4) wartości 3500 zł - 2.000.000 sztuk, w kolorach: jasnoniebieskim, czerwonym,
brązowym, szaroniebieskim i czarnym,
5) wartości 5000 zł - 1.300.000 sztuk, w kolorach: jasnozielonym, ciemnozielonym,
czerwonym, brązowym i czarnym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 3 maja 1992 r.
Dyrektor Poczty Polskiej
/-/ Grzegorz Szermanowicz
Zarządzenie Nr 24
Dyrektora Poczty Polskiej
z dnia 15 kwietnia 1992 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu dwóch znaczków pocztowych wartości
1500 zł i 3000 zł.
Na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności (Dz. U Nr 86,
poz. 504, z 1991 r. Nr 69, poz. 293 i Nr 105. poz. 451) zarządza się, co następuje:
§ 1.
3200-3201 1. Wprowadza się do obiegu dwa znaczki pocztowe wartości 1500 zł
i 3000 zł, emisji "EUROPA-CEPT 1992", zwane dalej "znaczkami".
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono:
1) wartości 1500 zł - podobiznę Krzysztofa Kolumba; wzdłuż dolnej krawędzi znaczka

umieszczono napisy "POLSKA" i "EUROPA" oraz emblemat Europejskiej Konferencji
Poczty i Telekomunikacji CEPT, wzdłuż lewej krawędzi - napis "KRZYSZTOF
KOLUMB", a wzdłuż górnej krawędzi -oznaczenie wartości "1500 ZŁ".
2) wartości 3000 zł - statek "Santa Maria": wzdłuż dolnej krawędzi znaczka
umieszczono emblemat Europejskiej Konferencji Poczty i Telekomunikacji CEPT oraz
napisy "EUROPA" i "POLSKA" , wzdłuż górnej krawędzi -oznaczenie wartości "3000
ZŁ", a wzdłuż prawej krawędzi - napis i liczbę "Santa Maria 1492".
3. Na znaczkach wymienionych w ust. 2 pkt 1 -2 przedstawiono fragmenty mapy
Ameryki z 1500 r. wg Juana de la Costy.
4. Znaczki wydrukowano technika offsetowa, na papierze kredowanym w formacie 51
x 39,5 mm, w nakładzie po 2.000.000 sztuk każdej wartości, w kolorach: żółtym,
czerwonym, niebieskim, szarym i czarnym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 5 maja 1992 r.
Dyrektor Poczty Polskiej
/-/ Grzegorz Szermanowicz
BIULETYN INFORMACYJNY Nr 6
Zarządzenie Nr 37
Dyrektora Poczty Polskiej
z dnia 3 czerwca 1992 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu czterech znaczków pocztowych wartości
2000 zł, 2500 zł, 3000 zł i 3500 zł.
Na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności (Dz. U. Nr 86,
poz. 504 z 1991 r. Nr 69, poz. 293 i Nr 105, poz. 451) zarządzam, co następuje:
§ 1.
3202-3205 1. Wprowadzam do obiegu cztery znaczki pocztowe wartości 2000 zł,
2500 zł, 3000 zł i 3500 zł, emisji "Wodospady polskie", zwane dalej "znaczkami".
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono:
1) wartości 2000 zł - wodospady Czarnej Wisełki i rybę - pstrąga; wzdłuż dolnej
krawędzi znaczka umieszczono napis "POLSKA" i oznaczenie wartości "2000 ZŁ",
powyżej - napis "PSTRĄG", a wzdłuż górnej krawędzi - napis "WODOSPADY
CZARNEJ WISEŁKI",
2) wartości 2500 zł wodospady Świdra i ptaka - zimorodka; wzdłuż dolnej
krawędzi znaczka umieszczono napis "POLSKA" i oznaczenie wartości "2500 ZŁ",
powyżej - napis "ZIMORODEK", a wzdłuż górnej krawędzi -napis "WODOSPADY
ŚWIDRA".
3) wartości 3000 zł - wodospady Tanwi i rybę -jelca; wzdłuż dolnej krawędzi znaczka
umieszczono napis "POLSKA" i oznaczenie wartości "3000 ZŁ", powyżej - napis
"JELEC", a wzdłuż górnej krawędzi - napis "WODOSPADY TANWI",
4) wartości 3500 zł - Wodogrzmoty Mickiewicza i ptaka - pluszcza; wzdłuż dolnej
krawędzi znaczka umieszczono napis "POLSKA" i oznaczenie wartości "3500 ZŁ",
powyżej - napis "PLUSZCZ" , a wzdłuż górnej krawędzi - napis "WODOGRZMOTY
MICKIEWICZA".
3. Na znaczkach wymienionych w ust. 2 pkt l -4 przedstawiono Międzynarodowy
Znak Ochrony Środowiska.
4. Znaczki wydrukowano techniką rotograwiurową, na papierze kredowanym w
formacie 31,25 x 51 mm, w kolorach: żółtym, czerwonym, niebieskim, szarym i
czarnym, w następujących nakładach :
1) wartości 2000 zł - 20.000.000 sztuk,
2) wartości 2500 zł - 1.500.000 sztuk,
3) wartości 3000 zł - 20.000.000 sztuk,
4) wartości 3500 zł - 1.500.000 sztuk.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12 czerwca 1992 r.
Dyrektor Poczty Polskiej
/-/ Grzegorz Szermanowicz

BIULETYN INFORMACYJNY Nr 7
Zarządzenie Nr 39
Dyrektora Poczty Polskiej
z dnia 11 czerwca 1992 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu dwóch znaczków pocztowych wartości
1500 zł i 3000 zł oraz nieperforowanego znaczka pocztowego wartości 20000 zł
w formie bloczka.
Na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności (Dz. U. Nr 86,
poz. 504, z 1991 r. Nr 69, poz. 293 i Nr 105, poz. 451) zarządzam, co następuje:
§ 1.
3206-3207+3208 (bl.151) 1. Wprowadzam do obiegu dwa znaczki pocztowe wartości
1500 zł i 3000 zł oraz nieperforowany znaczek pocztowy wartości 20000 zł w formie
bloczka, emisji "200 rocznica ustanowienia Orderu Wojennego Virtuti Militari", zwane
dalej "znaczkami".
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono reprodukcje:
1) wartości 1500 zł - portretu Józefa Poniatowskiego,
2) wartości 3000 zł - portretu Józefa Piłsudskiego,
3) wartości 20000 zł - obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej w płaszczu
hetmańskim; wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono napis "POLSKA" i
oznaczenie wartości "20000 ZŁ", z wzdłuż górnej krawędzi -napis "MATKA BOSKA
CZĘSTOCHOWSKA W PŁASZCZU HETMAŃSKIM".
3. Wzdłuż prawej krawędzi znaczków wymienionych w ust. 2 pkt l -2 umieszczono
napis "POLSKA" i oznaczenie ich wartości.
4. Oprawę znaczka w formie bloczka, wymienionego w ust. 2 pkt 3, stanowią
reprodukcje Medalu Złotego Orderu Virtuti Militari z 1792 r. i Krzyża Srebrnego Orderu
Virtuti Militari oraz napisy "BITWA POD ZIELEŃCAMI 1792", "200 ROCZNICA
USTANOWIENIA ORDERU WOJENNEGO VIRTUTI MILITARI" i "Z MOGIŁ
CHARKOWSKICH".
5. Znaczki wymienione w ust. 2 pkt 1-2 wydrukowano techniką rotograwiurową, na
papierze kredowanym w formacie 40,5 x 54 mm, w nakładzie po 1.500.000 sztuk każdej
wartości, w kolorach:
1) wartości 1500 zł - żółtym, czerwonym, oliwkowym, niebieskim i czarnym.
2) wartości 3000 zł - żółtym, czerwonym, niebieskim, brązowym i czarnym.
6. Znaczek wymieniony w ust. 2 pkt 3 wydrukowano techniką offsetową, na papierze
kredowanym w formacie 39,8 x 61,2 mm, w nakładzie 1.300.000 sztuk, w kolorach:
żółtym, czerwonym, niebieskim, szarym i czarnym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 18 czerwca 1992 r.
Dyrektor Poczty Polskiej
/-/ Grzegorz Hermanowicz
Zarządzenie Nr 40
Dyrektora Poczty Polskiej
z dnia 22 czerwca 1992 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu dwóch znaczków pocztowych wartości
1500 zł i 3000 zł.
Na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności Dz. U. Nr 86,
poz. 504, z 1991 r. Nr 69, poz. 293 i Nr 105, poz. 451) zarządzam, co następuje:
§ 1.
3209-3210 1. Wprowadzam do obiegu dwa znaczki pocztowe wartości 1500 zł i 3000
zł, emisji "Kocham", zwane dalej "znaczkami".
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono symbolicznie:
1) wartości 1500 zł - rysunki dziecięce; wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono
napis "POLSKA" , wzdłuż górnej krawędzi - napis "KOCHAM" , z wzdłuż prawej
krawędzi - oznaczenie wartości "1500 ZŁ".
2) wartości 3000 zł - rysunki dziecięce; wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono
napis "KOCHAM", wzdłuż lewej krawędzi - napis "POLSKA” , a wzdłuż górnej krawędzi
oznaczenie wartości "3000 ZŁ".
3. Znaczki wydrukowano techniką offsetową, na papierze kredowanym w formacie

31,25 x 39,5 mm, w nakładzie po 1.500.000 sztuk każdej wartości, w kolorach: żółtym,
czerwonym, niebieskim, ultramaryna i czarnym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 29 czerwca 1992 r.
Dyrektor Poczty Polskiej
/-/ Grzegorz Szermanowicz
Zarządzenie Nr 45
Dyrektora Poczty Polskiej
z dnia 9 lipca 1992 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu czterech znaczków pocztowych wartości
1500 zł, 2000 zł, 2500 zł i 3000 zł.
Na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności (Dz. U. Nr 86,
poz. 504, z 1991 r. Nr 69, poz. 293 i Nr 105, poz. 451) zarządzam, co następuje:
§ 1.
3211-3214 1. Wprowadzam do obiegu cztery znaczki pocztowe wartości 1500 zł,
2000 zł,
2500 zł i 3000 zł, emisji "Igrzyska XXV Olimpiady Barcelona 1992", zwane
dalej "znaczkami".
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono w sposób symboliczny
następujące dyscypliny sportowe:
1) wartości 1500 zł - szermierkę,
2) wartości 2000 zł - boks,
3) wartości 2500 zł - lekkoatletykę,
4) wartości 3000 zł - kolarstwo.
3. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczków wymienionych w ust. 2 pkt 1-4 umieszczono
oznaczenie ich wartości i napis "POLSKA". Umieszczono na nich także pięć kół
olimpijskich i napis "IGRZYSKA XXV OLIMPIADY BARCELONA 1992".
4. Znaczki wydrukowano techniką offsetową, na papierze kredowanym w formacie
39,5 x 31,25 mm, w następujących nakładach i kolorach:
1) wartości 1500 zł - 1.500.000 sztuk, w kolorach: zielonym, niebieskim,
jasnoszarym, ciemnoszarym i czarnym,
2) wartości 2000 zł - 1.500.000 sztuk, w kolorach: żółtym, niebieskim, brązowym,
szarym i czarnym,
3) wartości 2500 zł - 15.000.000 sztuk, w kolorach: żółtym, czerwonym, niebieskim,
szarym, i czarnym,
4) wartości 3000 zł - 1.500.000 sztuk, w kolorach: żółtym, niebieskim, jasnoszarym,
ciemnoszarym i czarnym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 lipca 1992 r.
Dyrektor Poczty Polskiej
/-/ Grzegorz Szermanowicz
Zarządzenie Nr 46
Dyrektora Poczty Polskiej
z dnia 9 lipca 1992 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 20000 zł
w formie bloczka.
Na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności (Dz. U. Nr 86,
poz. 500, z 1991 Nr 69, poz. 293 i Nr 105, poz. 451) zarządzam, co następuje:
§ 1.
3215 (bl.152) 1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy wartości 20000 zł w
formie bloczka, emisji "Światowa Wystawa Filatelistyczna Olymphilex '92 w Barcelonie",
zwany dalej "znaczkiem".
2. Na znaczku przedstawiono lekkoatletów kończących bieg; w prawym dolnym rogu
znaczka umieszczono oznaczenie wartości "20000 ZŁ", a w lewym górnym rogu - napis
"POLSKA".
3. Znaczek wydrukowano techniką rotograwiurową, na papierze kredowanym w
formacie 43 x 31,25 mm, w nakładzie 1650000 sztuk, w kolorach: żółtym, czerwonym,
niebieskim i czarnym.

§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 29 lipca 1992 r.
Dyrektor Poczty Polskiej
/-/ Grzegorz Szermanowicz
BIULETYN INFORMACYJNY Nr 8
Zarządzenie Nr 48
Dyrektora Poczty Polskiej
z 27 lipca 1992 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 1500 zł.
Na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności (Dz. U. Nr 86,
poz. 504, z 1991 r. Nr 69, poz. 293 i Nr 105, poz. 451) zarządzam, co następuje:
3216 1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy wartości 1500 zł, emisji "50
rocznica śmierci Janusza Korczaka", zwany dalej "znaczkiem".
2. Na znaczku przedstawiono fragment pomnika znajdującego się na cmentarzu
żydowskim w Warszawie; w lewym górnym rogu znaczka umieszczono oznaczenie
wartości "1500 zł", a po prawej stronie znaczka napisy "POLSKA", "JANUSZ
KORCZAK", "50 ROCZNICA ŚMIERCI".
3. Znaczek wydrukowano techniką rotograwiurową na papierze kredowanym w
formacie 43 x 31 125 mm, w nakładzie 1.500.000 sztuk, w kolorach: żółtym,
czerwonym, niebieskim, szarym i czarnym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 5 sierpnia 1992 r.
Z-ca Dyrektora Poczty Polskiej
/-/ Jadwiga Herman
Zarządzenie Nr 49
Dyrektora Poczty Polskiej
z dnia 10 sierpnia 1992 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 3000 zł.
Na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności (Dz. U. Nr 86,
poz. 504, z 1991 r. Nr 69, poz.293 i Nr 105, poz.451) zarządzam, co następuje:
§ 1.
3217 1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy wartości 3000 zł, emisji
"Światowy Zjazd Kombatantów", zwany dalej "znaczkiem" .
2. Na znaczku przedstawiono literę V przesłoniętą flagą państwową Rzeczypospolitej
Polskiej. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono oznaczenie wartości "3000 ZŁ" i
napis "POLSKA" a wzdłuż górnej krawędzi - napis "ŚWIATOWY ZJAZD
KOMBATANTÓW".
3. Znaczek wydrukowano techniką rotograwiurową, na papierze kredowanym w
formacie 31,25 x 43 mm, w nakładzie 1.500.000 sztuk, w kolorach: czerwonym,
niebieskim, złotym i szarym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14 sierpnia 1992 r.
Z-ca Dyrektora Poczty Polskiej
/-/ Jadwiga Herman
Zarządzenie Nr 50
Dyrektora Poczty Polskiej
z dnia 10 sierpnia 1992 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości
1500 zł z przywieszką.
Na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności (Dz. U. Nr 86.
poz. 504, z 1991 r. Nr 69, poz. 293 i Nr 105, poz. 451) zarządzam, co następuje:
§ 1.
3218 1. Wprowadzam do obiegu znaczek .pocztowy wartości 1500 zł z przywieszką,
emisji "Prymas Tysiąclecia ks. Kardynał Stefan Wyszyński", zwany dalej "znaczkiem".
2. Na znaczku przedstawiono podobiznę Stefana Kardynała Wyszyńskiego; wzdłuż
dolnej krawędzi znaczka umieszczono napis "PRYMAS TYSIĄCLECIA" , a wzdłuż lewej
krawędzi - napis "POLSKA" i oznaczenie wartości "1500 ZŁ".

3. Znaczek wydrukowano techniką offsetową, na papierze kredowanym w formacie
31,25 x 39,5 mm, w nakładzie 1.500.000 sztuk, w kolorach: żółtym, czerwonym,
niebieskim, ciemnoszarym i czarnym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 sierpnia 1992 r.
Z-ca Dyrektora Poczty Polskiej
/-/ Jadwiga Herman
Zarządzenie Nr 51
Dyrektora Poczty Polskiej
z dnia 10 sierpnia 1992 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości
3000 zł z przywieszką.
Na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności (Dz. U. Nr 86,
poz. 504, z 1991 r. Nr 69. poz. 293 i Nr 105, poz. 451) zarządzam, co następuje:
§ 1.
3219 1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy wartości 3000 zł z przywieszką,
emisji "Spotkanie młodzieży polskiej na Jasnej Górze z okazji l rocznicy Światowego
Dnia Młodzieży", zwany dalej "znaczkiem".
2. Na znaczku przedstawiono podobiznę Papieża Jana Pawła II obejmującego
przedstawicielkę młodzieży; wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono napis
"PAPIEŻ I MŁODZIEŻ", a wzdłuż lewej krawędzi - napis "POLSKA" i oznaczenie
wartości "3000 ZŁ".
3. Znaczek wydrukowano technika offsetową, na papierze kredowanym w formacie
31,25 x 39,5 mm, w nakładzie 1.500.000 sztuk, w kolorach: żółtym, czerwonym,
niebieskim, ciemnoszarym i czarnym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 sierpnia 1992 r.
Z-ca Dyrektora Poczty Polskiej
/-/ Jadwiga Herman
Zarządzenie Nr 52
Dyrektora Poczty Polskiej
z dnia 10 sierpnia 1992 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 3000 zł.
Na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności (Dz. U. Nr 86,
poz. 504, z 1991 r. Nr 69, poz. 293 i Nr 105, poz. 451) zarządzam, co następuje:
§ 1.
3220 1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy wartości 3000 zł, emisji "Zjazd
Polonii i Polaków z Zagranicy", zwany dalej "znaczkiem".
2. Na znaczku przedstawiono kontury kontynentów i biało-czerwoną wstęgę je
okalającą. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono napis "ZJAZD POLONII I
POLAKÓW Z ZAGRANICY", w lewym górnym rogu - oznaczenie wartości "3000 ZŁ", a
w prawym górnym rogu - napis "POLSKA".
3. Znaczek wydrukowano techniką rotograwiurową, na papierze kredowanym w
formacie 51 x 31,25 mm, w nakładzie 1.500.000 sztuk, w kolorach: niebieskim,
czerwonym, szarym i czarnym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 19 sierpnia 1992 r.
Z-ca Dyrektora Poczty Polskiej
/-/ Jadwiga Herman
Zarządzenie Nr 56
Dyrektora Poczty Polskiej
z dnia 7 września 1992 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 3500 zł.
Na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności (Dz. U. Nr 86,
poz. 504, z 1991 r. Nr 69, poz. 293 i Nr 105, poz. 451) zarządzam, co następuje:
§ 1.
3221 1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy wartości 3500 zł, emisji "150

rocznica powstania w Turcji wsi polskiej - Adampol", zwany dalej "znaczkiem".
2. Na znaczku przedstawiono fragment budynku, w którym mieści się obecnie
Muzeum Pamiątek w Adampolu; wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono napis
"150 ROCZNICA POWSTANIA W TURCJI WSI POLSKIEJ-ADAMPOL", w lewym
górnym rogu - napis "POLSKA" , w środkowej części -napis "SZCZĘŚĆ BOŻE", a w
prawym górnym rogu - oznaczenie wartości "3500 ZŁ".
3. Znaczek wydrukowano techniką rotograwiurową, na papierze kredowanym w
formacie 39,5 x 31,25 mm, w nakładzie 1.500.000 sztuk, w kolorach: żółtym,
czerwonym, niebieskim, szarym i czarnym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 września 1992 r.
Dyrektor Poczty Polskiej
/-/ Grzegorz Szermanowicz
BIULETYN INFORMACYJNY Nr 9
Zarządzenie Nr 59
Dyrektora Poczty Polskiej
z dnia 1 października 1992 r.
w wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 3500 zł.
Na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności (Dz. U. Nr 86,
poz. 504, z 1991 r. Nr 69, poz. 293 i Nr 105, poz. 451) zarządzam, co następuje:
§ 1.
3222 1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy wartości 3500 zł, emisji
"Światowy Dzień Poczty", zwany dalej "znaczkiem".
2. Na znaczku przedstawiono herb pocztowy z XVIII w. - tablicę poczthalterii
słonimskiej; wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono znak Światowej Wystawy
Filatelistycznej "Polska'93" napis "POLSKA" oraz oznaczenie wartości "3500 ZŁ", a
wzdłuż górnej krawędzi - napis "ŚWIATOWY DZIEŃ POCZTY".
3. Znaczek wydrukowano techniką rotograwiurową, na papierze kredowanym w
formacie 31,25 x 43 m, w nakładzie 1.500.000 sztuk, w kolorach: żółtym, czerwonym,
niebieskim i czarnym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 9 października 1992 r.
Dyrektor Poczty Polskiej
/-/ Grzegorz Szermanowicz
Znaczek wydrukowano offsetem

Zarządzenie Nr 60
Dyrektora Poczty Polskiej
z dnia 1 października 1992 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 3000 zł.
Na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności (Dz. U. Nr 86,
poz. 504, z 1991 r. Nr 69, poz.293 i Nr 105, poz.451) zarządzam, co następuje:
§ 1.
3223 1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy wartości 3000 zł, emisji "Bruno
Schulz", zwany dalej "znaczkiem".
2. Na znaczku przedstawiono podobiznę Brunona Schulza wg autoportretu
"Dedykacja"; wzdłuż krawędzi znaczka umieszczono oznaczenie wartości "3000 ZŁ" i
napis "POLSKA", a wzdłuż lewej krawędzi - napis i liczby "BRUNO SCHULZ 18921942".
3. Znaczek wydrukowano techniką offsetową, na papierze kredowanym w formacie
39,5 x 31,25 mm, w nakładzie 1.500.000 sztuk, w kolorach: żółtym, pomarańczowym,
niebieskim, szarym i czarnym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26 października 1992 r.
Dyrektor Poczty Polskiej
/-/ Grzegorz Szermanowicz

Zarządzenie Nr 62
Dyrektora Poczty Polskiej
z dnia 19 października 1992 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu czterech znaczków pocztowych wartości
2000 zł, 2500zl, 3000 zł i 3500 zł.
Na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności (Dz. U. Nr 86,
poz. 504, z 1991 r. Nr 69, poz. 293 i Nr 105, poz. 451) zarządzam, co następuje:
§ 1.
3224-3227 (bl.153) 1. Wprowadzam do obiegu cztery znaczki pocztowe wartości
2000 zł, 2500 zł, 3000 zł i 3500 zł, emisji "Rzeźba polska ze zbiorów Muzeum
Narodowego w Warszawie", zwane dalej "znaczkami".
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono reprodukcje następujących
rzeźb:
1) wartości 2000 zł - "Siedząca dziewczyna" Henryka Wicińskiego; wzdłuż górnej
krawędzi znaczka umieszczono napis "POLSKA" i oznaczenie wartości "2000 ZŁ", a
wzdłuż prawej krawędzi - napis "HENRYK WICIŃSK1 SIEDZĄCA DZIEWCZYNA",
2) wartości 2500 zł - "Portret Tytusa Czyżewskiego" Zbigniewa Pronaszki;
wzdłuż lewej krawędzi znaczka umieszczono napis "ZBIGNIEW PRONASZKO
PORTRET TYTUSA CZYŻEWSKIEGO", a w lewym górnym rogu - napis "POLSKA" i
oznaczenie wartości "2500 ZŁ",
3) wartości 3000 zł - "Nike Polska" Edwarda Wittiga; wzdłuż lewej krawędzi znaczka
umieszczono napis "EDWARD WITTIG NIKE POLSKA", a wzdłuż górnej krawędzi napis "POLSKA" i oznaczenie wartości "3000 ZŁ",
4) wartości 3500 zł -" Akt" Augusta Zamoyskiego; wzdłuż górnej krawędzi
znaczka umieszczono napis "POLSKA" i oznaczenie wartości "3500 ZŁ", a wzdłuż
prawej krawędzi - napis " AUGUST ZAMOYSK1 AKT".
3. Znaczki wydrukowano techniką offsetową, na papierze kredowanym w formacie
40,5 x 40,5 mm, w kolorach: żółtym, czerwonym, niebieskim, jasnoszarym,
ciemnoszarym i czarnym, w dwóch formach wydawniczych:
1) w arkuszach dużych - w nakładzie po 1.500.000 sztuk każdej wartości,
2) w bloczku, zawierającym znaczki wymienione w ust. 2 pkt 1- 4, w nakładzie
1.000.000 sztuk.
Wzdłuż lewego marginesu bloczka umieszczono napis "ŚWIATOWA WYSTAWA
FILATELISTYCZNA" oraz znak wystawy "POLSKA'93".
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 29 października 1992 r.
Dyrektor Poczty Polskiej
/-/ Grzegorz Szermanowicz
Zarządzenie Nr 63
Dyrektora Poczty Polskiej
z dnia 23 października 1992 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu czterech znaczków pocztowych wartości
1500 zł, 2000 zł, 2500 zł, 3500 zł.
Na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności (Dz. U. Nr 86.
poz. 504, z 1991 r. Nr 69, poz. 293 i Nr 105. poz. 451) zarządzam, co następuje:
§ 1.
3228-3231 1. Wprowadzam do obiegu cztery znaczki pocztowe wartości 1500 zł,
2000 zł, 2500 zł, 3500 zł, emisji "Plakat polski", zwanych dalej "znaczkami".
2. Na znaczkach wartości przedstawiono reprodukcje następujących plakatów:
1) wartości 1500 zł - "X Zamojskie lato Teatralne" Jana Młodożeńca,
2) wartości 2000 zł - "Czerwona Magia" Franciszka Starowieyskiego,
3) wartości 2500 zł - "Cyrk" Waldemara Świerzego,
4) wartości 3500 zł - "Manekiny" Henryka Tomaszewskiego.
3. W lewym dolnym rogu znaczków wymienionych w ust. 2 pkt 1 - 4 umieszczono
napis "POLSKA", a w prawym dolnym rogu oznaczenie ich wartości.
4. Znaczki wydrukowano techniką offsetową, na papierze kredowanym w formacie
40,5 x 51mm, w następujących kolorach: żółtym, czerwonym, niebieskim i czarnym i w
nakładach:

1) wartości 1500 zł, 2000 zł, 2500 zł po 1.500.000 sztuk każdej wartości,
2) wartości 3500 zł,- 1.000.000 sztuk.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 października 1992 r.
Dyrektor Poczty Polskiej
/-/ Grzegorz Szermanowicz
Zarządzenie Nr 66
Dyrektora Poczty Polskiej
z dnia 13 listopada 1992 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu czterech znaczków pocztowych wartości
1500 zł, 2000 zł, 2500 zł, 3500 zł.
Na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności (Dz. U. Nr 86.
poz. 504, z 1991 r. Nr 69, poz. 293 i Nr 105. poz. 451) zarządzam, co następuje:
§ 1.
3232-3235 1. Wprowadzam do obiegu cztery znaczki pocztowe wartości 1500 zł,
2000 zł, 2500 zł, 3500 zł, emisji "Świat ilustracji Edwarda Lutczyna", zwane dalej "
znaczkami".
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono ilustracje Edwarda
Lutczyna:
1) wartości 1500 zł - dziewczynkę ze skakanką-wężem,
2) wartości 2000 zł - chłopca na koniu na biegunach,
3) wartości 2500 zł - chłopca strzelającego z łuku,
4) wartości 3500 zł - żyrafę i dziewczynkę z drabiną.
3. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczków wymienionych w ust. 2 pkt 1-4 umieszczono
oznaczenie ich wartości, a wzdłuż górnej krawędzi - napis "POLSKA" i znak Światowej
Wystawy Filatelistycznej "POLSKA'93".
4. Znaczki wydrukowano techniką rotograwiurowa, na papierze kredowanym w
formacie 40,5 x 54 mm, w kolorach: żółtym, czerwonym, niebieskim, zielonym i
czarnym, w następujących nakładach:
1) wartości 1500 zł, 2000 zł i 2500 zł - po 1.500.000 sztuk każdej wartości,
2) wartości 3500 zł - 1.000.000 sztuk.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16 listopada 1992 r.
Dyrektor Poczty Polskiej
/-/ Grzegorz Szermanowicz
Zarządzenie Nr 67
Dyrektora Poczty Polskiej
z dnia 13 listopada 1992 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu dwóch znaczków pocztowych wartości
1500 zł, 3000 zł oraz znaczka pocztowego wartości 20000 zł + 500 zł
w formie bloczka.
Na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności (Dz. U. Nr 86.
poz. 504, z 1991 r. Nr 69, poz. 293 i Nr 105. poz. 451) zarządzam, co następuje:
§ 1.
3236-3237+3238(bl.154) 1. Wprowadzam do obiegu dwa znaczki pocztowe wartości
1500 zł i 3500 zł oraz znaczek pocztowy wartości 20000 zł + 500 zł w formie bloczka,
emisji "Rok historii Armii Krajowej" zwane dalej "znaczkami".
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono:
1) wartości 1500 zł - żołnierzy Armii Krajowej, Krzyż Armii Krajowej i napis " ARMIA
KRAJOWA", wzdłuż lewej krawędzi znaczka umieszczono napis "POLSKA" i
oznaczenie wartości "1500 ZŁ",
2) wartości 3500 zł - żołnierzy Armii Krajowej i napis " ARMIA KRAJOWA", wzdłuż
prawej krawędzi znaczka umieszczono napis "POLSKA" i oznaczenie wartości "3500
ZŁ",
3) wartości 20000 zł + 500 zł - skrótowce "WP" i "AK", wzdłuż prawej krawędzi
znaczka umieszczono napis "POLSKA" i oznaczenie wartości "20000 ZŁ + 500 ZŁ".
Wzdłuż dolnego marginesu bloczka umieszczono napisy "... NA ZAWSZE WIERNI
TYLKO POLSCE...", "GEN. L. OKULICKI-NIEDZWIADEK" i "DOPŁATA NA FUNDUSZ

ROKU HISTORII ARMII KRAJOWEJ", a wzdłuż górnego marginesu - napis " ARMIA
KRAJOWA".
3. Znaczki wydrukowano techniką offsetową, na papierze kredowanym w formacie:
1) wartości 1500 zł i 3500 zł - 45,5 x 30,5 mm, w nakładzie po 1.500.000 sztuk
każdej wartości,
2) wartości 20000 zł + 500 zł - 30,5 x 45,5 mm, w nakładzie 1.000.000 sztuk, w
kolorach: żółtym, czerwonym, niebieskim i czarnym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 20 listopada 1992 r.
Dyrektor Poczty Polskiej
/-/ Grzegorz Szermanowicz
Zarządzenie Nr 68
Dyrektora Poczty Polskiej
z dnia 13 listopada 1992 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 1000 zł.
Na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności (Dz. U. Nr 86,
poz. 504, z 1991 r. Nr 69, poz. 293 i Nr 105, poz. 451) zarządzam, co następuje:
§ 1.
3239 1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy wartości 1000 zł, emisji "Boże
Narodzenie", zwany dalej "znaczkiem".
2. Na znaczku przedstawiono kościół w śnieżnym krajobrazie i gwiazdę na niebie;
wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono napis "POLSKA" i oznaczenie wartości
"1000 ZŁ".
3. Znaczek wydrukowano techniką rotograwiurową, na papierze kredowanym w
formacie 31,25 x 25,5 mm, w nakładzie 3.000.000 sztuk, w kolorach: żółtym,
czerwonym, niebieskim, granatowym i czarnym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 listopada 1992 r.
Dyrektor Poczty Polskiej
/-/ Grzegorz Szermanowicz
Zarządzenie Nr 70
Dyrektora Poczty Polskiej
z dnia 24 listopada 1992 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu dwóch znaczków pocztowych wartości
1500 zł i 3500 zł.
Na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności (Dz. U. Nr 86,
poz. 504, z 1991 r. Nr 69, poz. 293 i Nr 105, poz. 451) zarządzam, co następuje:
§ 1.
3240-3241 1. Wprowadzam do obiegu dwa znaczki pocztowe wartości 1500 zł
i 3500 zł, emisji "Międzynarodowa Konferencja do Spraw Wyżywienia Rzym'92", zwane
dalej "znaczkami".
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono:
1) wartości 1500 zł - kłosy zboża; wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono
oznaczenie wartości "1500 ZŁ", wzdłuż lewej krawędzi - napis "MIĘDZYNARODOWA
KONFERENCJA", wzdłuż górnej krawędzi -napis "POLSKA" i znak Organizacji do
Spraw Wyżywienia i Rolnictwa FAO, a wzdłuż prawej krawędzi - napis "DO SPRAW
WYŻYWIENIA RZYM'92".
2) wartości 3500 zł - martwa natura; wzdłuż dolnej krawędzi znaczka
umieszczono znak Światowej Organizacji Zdrowia WHO i oznaczenie wartości "3500
ZŁ", wzdłuż lewej krawędzi - napis "MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA", wzdłuż
górnej krawędzi - napis "POLSKA" , a wzdłuż prawej krawędzi - napis "DO SPRAW
WYŻYWIENIA RZYM'92".
3. Znaczki wydrukowano techniką rotograwiurową, na papierze kredowanym w
formacie 31,25 x 43 mm, w nakładzie po 1.500.000 sztuk każdej wartości, w kolorach:
1) wartości 1500 zł - zielonym, czerwonym i czarnym,
2) wartości 3500 zł - żółtym, czerwonym, niebieskim, ugier i czarnym.

§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 5 grudnia 1992 r.
Dyrektor Poczty Polskiej
/-/ Grzegorz Szermanowicz
Zarządzenie Nr 69
Dyrektora Poczty Polskiej
z dnia 24 listopada 1992 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 3000 zł.
Na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności (Dz. U. Nr 86,
poz. 504, z 1991 r. Nr 69, poz. 293 i Nr 105, poz. 451) zarządzam, co następuje:
§ 1.
3242 1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy wartości 3000 zł, emisji " Zakon
Maltański", zwany dalej " znaczkiem".
2. Na znaczku przedstawiono herb Suwerennego Rycerskiego Zakonu Maltańskiego;
wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono napis "UMOWA POCZTOWA MIĘDZY
MINISTREM ŁĄCZNOŚCI RP A SUWERENNYM RYCERSKIM ZAKONEM
MALTAŃSKIM", a wzdłuż górnej krawędzi - napis "POLSKA" i oznaczenie wartości
"3000 ZŁ".
3. Znaczek wydrukowano techniką offsetową, na papierze kredowanym w formacie
31,25 x 43 mm, w nakładzie 1.500.000 sztuk, w kolorach: żółtym, czerwonym,
niebieskim, szarym i czarnym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 10 grudnia 1992 r.
Dyrektor Poczty Polskiej
/-/ Grzegorz Szermanowicz
BIULETYN INFORMACYJNY Nr 10
Zarządzenie Nr 72
Dyrektora Poczty Polskiej
z dnia 10 grudnia 1992 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu pięciu znaczków pocztowych wartości 2000
zł, 2500 zł, 3000 zł, 3500 zł i 5000 zł.
Na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności (Dz. U. Nr 86.
poz. 504, z 1991 r. Nr 69, poz. 293 i Nr 105. poz. 451) zarządzam, co następuje:
§ 1.
3243-3247 1. Wprowadzam do obiegu pięć znaczków pocztowych wartości 2000 zł,
2500 zł, 3000 zł, 3500 zł i 5000 zł, emisji "Historia Orła Białego", zwanych dalej
"znaczkami".
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono:
1) wartości 2000 zł - Orla Białego z 1295 r.; wzdłuż górnej krawędzi znaczka
umieszczono napis "ORZEŁ BIAŁY 1295",
2) wartości 2500 zł - Orla Białego z XV w.; wzdłuż górnej krawędzi znaczka
umieszczono napis "ORZEŁ BIAŁY XV W.",
3) wartości 3000 zł - Orla Białego z XVIII w.; wzdłuż górnej krawędzi znaczka
umieszczono napis " ORZEŁ BIAŁY XVIII W.",
4) wartości 3500 zł - Orła Białego z 1919 r.; wzdłuż lewej krawędzi znaczka
umieszczono napis "ORZEŁ BIAŁY z 1919",
5) wartości 5000 zł - Orła Białego z 1990 r.; wzdłuż lewej krawędzi znaczka
umieszczono napis "ORZEŁ BIAŁY 1990".
3. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczków wymienionych w ust. 2 pkt 1-5 umieszczono
napis "POLSKA" i oznaczenie ich wartości.
4. Znaczki wydrukowano techniką rotograwiurową, na papierze kredowanym w
formacie 25,5 x 31,25 mm, w wielomilionowych powtarzalnych nakładach, w kolorach:
żółtym, czerwonym i czarnym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14 grudnia 1992 r.
Dyrektor Poczty Polskiej
/-/ Grzegorz Szermanowicz

Zarządzenie Nr 74
Dyrektora Poczty Polskiej
z dnia 10 grudnia 1992 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 1500 zł.
Na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności (Dz. U. Nr 86,
poz. 504, z 1991 r. Nr 69, poz. 293 i Nr 105, poz. 451) zarządzam, co następuje:
§ 1.
3248 1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy wartości 1500 zł, emisji "100 lat
polskiego ruchu filatelistycznego" , zwany dalej "znaczkiem".
2. Na znaczku symbolicznie przedstawiono znaczek pocztowy i znak Światowej
Wystawy Filatelistycznej "POLSKA'93", w prawym dolnym rogu znaczka umieszczono
napis "POLSKA" , po przekątnej - napis "100 LAT POLSKIEGO RUCHU
FILATELISTYCZNEGO", a w lewym górnym rogu - oznaczenie wartości "1500 ZŁ".
3. Znaczek wydrukowano techniką offsetową, na papierze offsetowym w formacie
40,5 x 40,5 mm, w nakładzie 1.500.000 sztuk, w kolorach: żółtym, czerwonym,
niebieskim i czarnym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 6 stycznia 1993 r.
Dyrektor Poczty Polskiej
/-/ Grzegorz Szermanowicz

