
Pisownia dokumentu jest zgodna z oryginałem. 
Czcionką czerwoną zapisano numer główny znaczka określonych w PSPZP. 

Czcionką zieloną wpisano dokumenty związane z danym dokumentem podstawowym. 
Kursywą wpisano uwagi od autora stron dot. dokumentu. 

Kolorem żółtym zakreślono datę wprowadzenia znaczków do obiegu. 

 
BIULETYN INFORMACYJNY Nr 1 

Zarządzenie Nr 1 
Dyrektora Poczty Polskiej  
z dnia 3 stycznia 1994 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. 
3300 1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy wartości 1500 zł, emisji "Kocham 

Cię", zwany dalej "znaczkiem". 
2. Na znaczku przedstawiono kwiat rumianku i krople rosy. Wzdłuż dolnej krawędzi 

znaczka umieszczono napis "KOCHAM CIĘ", a wzdłuż górnej krawędzi - napis 
"POLSKA" i oznaczenie wartości "1500 ZŁ". 

3. Znaczek wydrukowano techniką offsetową, na papierze offsetowym kredowanym 
w formacie 31,25 Im x 39,5 mm, w nakładzie 2.000.000 sztuk, w kolorach: żółtym, 
czerwonym, niebieskim, granatowym i zielonym. 

§ 2.  
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14 stycznia 1994 r. 

Dyrektor Poczty Polskiej 
/-/ Grzegorz Szermanowicz 

ZARZĄDZENIE NR 35 
DYREKTORA POCZTY POLSKIEJ 

z dnia 25 kwietnia 1994 r. 
w sprawie zmiany niektórych zarządzeń Dyrektora Poczty Polskiej, 

wprowadzających znaczki pocztowe do obiegu. 
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 oraz z 1993 r. Nr 7, poz.34) 
zarządzam, co następuje: 

... 
§ 8. 

W zarządzeniu nr 1 Dyrektora Poczty Polskiej z dnia 3 stycznia 1994 r. w sprawie 
wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 1500 zł, wprowadza się 
następujące zmiany: w § 1 ust. 3 wyrazy "w nakładzie 2.000.000 sztuk" zastępuje się 
wyrazami "w nakładzie 1.758.000 sztuk". 

§ 9. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Dyrektor Poczty Polskiej 
Grzegorz Szermanowicz 

Zarządzenie Nr 14 
Dyrektora Poczty Polskiej 
z dnia 27 lutego 1994 r. 

w sprawie wprowadzenia do obiegu dwóch znaczków pocztowych wartości  
2500 zł i 5000 zł oraz znaczka pocztowego wartości 10000 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 oraz z l993 r. Nr 7 poz. 34) 
zarządzam, co następuje: 

§1. 
3301-3302+3303(bl.159) 1. Wprowadzam do obiegu dwa znaczki pocztowe wartości 

2500 zł i 5000 zł oraz znaczek pocztowy wartości 10000 zł w formie bloczka, emisji 
"XVII Zimowe Igrzyska Olimpijskie Lillehammer'94", zwane dalej "znaczkami". 

2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono zawodników podczas: 
1) wartości 2500 zł - biegu narciarskiego, 
2) wartości 5000 zł - skoku na nartach, 



3) wartości 10000 zł - zjazdu. 
3. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczków wymienionych w ust. 2 pkt l -3 umieszczono 

napis "POLSKA", pięć kół olimpijskich i oznaczenie ich wartości, a powyżej napis "XVII 
ZIMOWE IGRZYSKA OLIMPIJSKIE LILLEHAMMER'94". 

4. Znaczki wydrukowano technika rotograwiurowa, na papierze kredowanym w 
formacie 31,25 x 39,5 mm, w kolorach: żółtym, czerwonym, niebieskim i czarnym, w 
następujących nakładach: 

1) wartości 2500 zł - 1.000.000 sztuk, 
2) wartości 5000 zł - 1.000.000 sztuk, 
3) wartości 10000 zł - 800.000 sztuk. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12 lutego 1994 r. 

Dyrektor Poczty Polskiej 
/-/ Grzegorz Szermanowicz 

 
BIULETYN INFORMACYJNY Nr 2 

Zarządzenie Nr 18 
Dyrektora Poczty Polskiej 
z dnia 23 lutego 1994 r. 

w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 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 oraz z l993 r. Nr 7. poz. 34) 
zarządzam, co następuje: 

§ 1. 
3304 1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy wartości 5000 zł, emisji "200. 

rocznica urodzin generała Józefa Bema", zwany dalej "znaczkiem". 
2. Na znaczku przedstawiono podobiznę generała Józefa Bema i działo armatnie z 

XIX w. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono napis "POLSKA" i oznaczenie 
wartości "5000 ZŁ", a wzdłuż górnej krawędzi - napis i liczby "GENERAŁ JÓZEF BEM 
1794-1850 R". 

3. Znaczek wydrukowano technika offsetowa, na papierze kredowanym w formacie 
43 x 31,25 mm, w nakładzie 1.000.000 sztuk, w kolorach: żółtym, czerwonym, 
niebieskim, brązowym i czarnym. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14 marca 1994 r. 

Dyrektor Poczty Polskiej 
/-/ Grzegorz Szermanowicz 

Zarządzenie Nr 17 
Dyrektora Poczty Polskiej 
z dnia 23 lutego 1994 r. 

w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 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 oraz z 1993 r. Nr 7, poz. 34) 
zarządzam, co następuje: 

§1. 
3305 1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy wartości 5000 zł, emisji "400 lat 

Akademii Zamojskiej", zwany dalej "znaczkiem". 
2. Na znaczku przedstawiono podobiznę kanclerza Jana Zamojskiego na tle 

symbolicznej tarczy. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono napis "POLSKA" i 
oznaczenie wartości "5000 ZŁ", a wzdłuż górnej krawędzi - napis "400 LAT AKADEMII 
ZAMOJSKIEJ". 

3. Znaczek wydrukowano technika offsetowa, na papierze kredowanym w formacie 
31,25 x 39,5 mm, w nakładzie 1.000.000 sztuk, w kolorach: beżowym, szarym i 
czarnym. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 marca 1994 r. 

Dyrektor Poczty Polskiej 
/-/ Grzegorz Szermanowicz 



BIULETYN INFORMACYJNY Nr 3 
Zarządzenie Nr 23 

Dyrektora Poczty Polskiej 
z dnia 07 marca 1994 r. 

w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 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 l05. poz. 451 oraz z l993 r. Nr 7. poz. 34) 
zarządzam, co następuje: 

§ 1. 
3306 1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy wartości 2000 zł, emisji 

"200.rocznica Powstania Kościuszkowskiego", zwany dalej "znaczkiem". 
2. Na znaczku przedstawiono kosy na tle chorągwi batalionu grenadierów 

krakowskich. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono napis "POLSKA" i 
oznaczenie wartości "2000 ZŁ", powyżej napis "200. ROCZNICA POWSTANIA 
KOŚCIUSZKOWSKIEGO", a wzdłuż górnej krawędzi - napis "ŻYWIĄ Y BRONIĄ". 

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

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 24 marca 1994 r. 

Dyrektor Poczty Polskiej 
/-/ Grzegorz Szermanowicz 

Zarządzenie Nr 28 
Dyrektora Poczty Polskiej 
z dnia 24 marca 1994 r. 

w sprawie wprowadzenia do obiegu dwóch znaczków pocztowych wartości  
2500 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 oraz z 1993 r. Nr 7,  poz.34) 
zarządzam, co następuje: 

§1. 
3307-3308 1. Wprowadzam do obiegu dwa znaczki pocztowe wartości 2500 zł i 5000 zł, 

emisji "Poczet królów i książąt polskich", zwane dalej "znaczkami". 
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono reprodukcje rysunków 

Jana Matejki: 
1) wartości2500 zł - portret Leszka Czarnego; wzdłuż dolnej krawędzi znaczka 

umieszczono oznaczenie wartości "2500 ZŁ" i napis "POLSKA", a wzdłuż górnej 
krawędzi - napis "LESZEK CZARNY", 

2) wartości 5000 zł - portret Przemyśla II; wzdłuż dolnej krawędzi znaczka 
umieszczono oznaczenie wartości "5000 ZŁ" i napis "POLSKA", a wzdłuż górnej 
krawędzi - napis "PRZEMYSŁ II". 

3. Znaczki wydrukowano technika stalorytniczo-wklęsłodrukowa i rotograwiurowa, na 
papierze rotograwiurowym, w formacie 40,5 x 54 mm, w nakładzie po 1.000.000 sztuk 
każdej wartości, w kolorach: 

1) wartości 2500 zł -jasnoniebieskim, ciemnoniebieskim i zielonoczamym, 
2) wartości 5000 zł -jasnofioletowym, ciemnofioletowym i granatowym. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 kwietnia 1994 r. 

Dyrektor Poczty Polskiej 
/-/ Grzegorz Szermanowicz 

 
BIULETYN INFORMACYJNY Nr 4 

Zarządzenie Nr 30 
Dyrektora Poczty Polskiej 
z dnia 08 kwietnia 1994 r. 

w sprawie wprowadzenia do obiegu dwóch znaczków pocztowych wartości 
2500 zł i 6000 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 oraz z 1993 r. Nr 7, poz.34) 
zarządzam, co następuje: 

§ 1. 
3309-3310 1. Wprowadzam do obiegu dwa znaczki pocztowe wartości 2500 zł i 6000 

zł, emisji "Europa", zwane dalej "znaczkami". 
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono: 
1) wartości 2500 zł - lampę naftową, książkę i okulary; wzdłuż dolnej krawędzi 

znaczka umieszczono oznaczenie wartości "2500 ZŁ" i napis "I. ŁUKASIEWICZ", a 
wzdłuż lewej krawędzi - napisy "POLSKA" i "EUROPA", 

2) wartości 6000 zł - stylizowany globus z profilem Mikołaja Kopernika; wzdłuż dolnej 
krawędzi znaczka umieszczono napis "POLSKA", wzdłuż lewej krawędzi - oznaczenie 
wartości "6000 ZŁ" i napis "EUROPA", a w górnej części prawej krawędzi - napis 
"POLSKA ASTRONOMIA". 

3. Znaczki wydrukowano technika offsetową, na papierze kredowanym, w formacie 
31,25 x 39,5 mm, w nakładzie po 1.000.000 sztuk każdej wartości, w kolorach: 

1) wartości 2500 zł - żółtym, czerwonym i czarnym, 
2) wartości 6000 zł - żółtym, czerwonym, niebieskim i czarnym. 

§2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 kwietnia 1994 r. 

Dyrektor Poczty Polskiej 
/-/ Grzegorz Szermanowicz 

Zarządzenie Nr 39 
Dyrektora Poczty Polskiej 
z dnia 27 kwietnia 1994 r. 

w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 6000 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 oraz z 1993 r. Nr 7, poz. 34) 
zarządzam, co następuje: 

§1. 
3311 1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy wartości 6000 zł, emisji "50. 

rocznica zdobycia Monte Cassino", zwany dalej "znaczkiem". 
2. Na znaczku przedstawiono białoczerwoną flagę nad ruinami klasztoru 

Benedyktynów na Monte Cassino i kwiaty maku. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka 
umieszczono napis "POLSKA" i oznaczenie wartości "6000 ZŁ", a wzdłuż górnej 
krawędzi - liczby "1944-1994" i napis "MONTE CASSINO". 

3. Znaczek wydrukowano technika offsetowa, na papierze kredowanym w formacie 
39,5 x 31,25 mm, w nakładzie 7.000.000 sztuk, w kolorach: czerwonym, zielonym, 
niebieskim, szarym i czarnym. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 18 maja 1994 r. 

Dyrektor Poczty Polskiej 
/-/ Grzegorz Szermanowicz 

Zarządzenie Nr 43 
Dyrektora Poczty Polskiej 

z dnia 10 maja 1994 r. 
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 4000 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 oraz z 1993 r. Nr 7, poz.34) 
zarządzam, co następuje: 

§1. 
3312 1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy wartości 4000 zł, emisji 

"Sanktuaria Maryjne Bazylika Matki Bożej Anielskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej", zwany 
dalej "znaczkiem". 

2. Na znaczku przedstawiono wizerunek obrazu Matki Bożej Kalwaryjskiej. Wzdłuż 
dolnej krawędzi znaczka umieszczono napis "MATKA BOŻA KALWARYJSKA", w 
górnej części lewej krawędzi - oznaczenie wartości "4000 ZŁ", a wzdłuż górnej krawędzi 
-napis "POLSKA". 



3. Znaczek wydrukowano techniką offsetowa, na papierze kredowanym w formacie 
31,25 x 39,5 mm, w nakładzie 3.000.000 sztuk, w kolorach: żółtym, czerwonym, 
niebieskim, szarym i czarnym. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 18 maja 1994 r. 

Dyrektor Poczty Polskiej 
/-/ Grzegorz Szermanowicz 

Zarządzenie Nr 44 
Dyrektora Poczty Polskiej 

z dnia 11 maja 1994 r. 
w sprawie wprowadzenia do obiegu trzech znaczków pocztowych wartości 

3000 zł, 4000 zł i 9000 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 oraz z 1993 r. Nr 7, poz.34) 
zarządzam, co następuje: 

§1. 
3313-3315 1. Wprowadzam do obiegu trzy znaczki pocztowe wartości 3000 zł, 4000 

zł i 9000 zł, emisji "Tańce polskie wg Zofii Stryjeńskiej", zwane dalej "znaczkami". 
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono następujące tańce: 
1) wartości 3000 zł - Mazura; wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono napis 

"POLSKA", a powyżej - napis "MAZUR", 
2) wartości.4000 zł - Góralskiego; wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono 

napis "POLSKA", a powyżej - napis "GÓRALSKI", 
3) wartości 9000 zł - Krakowiaka; wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono 

napis "POLSKA", a powyżej - napis "KRAKOWIAK". 
3. W lewej części górnej krawędzi znaczków wymienionych w ust.2 pkt 1-3 

umieszczono oznaczenie ich wartości. 
4. Znaczki wydrukowano technika offsetowa, na papierze kredowanym w formacie 31 

,25 x 43 mm, w kolorach: żółtym, czerwonym, niebieskim, szarym i czarnym, w 
następujących nakładach: 

1) wartości 3000 zł - 1.000.000 sztuk, 
2) wartości 4000 zł - 3.000.000 sztuk, 
3) wartości 9000 zł - 2.000.000 sztuk. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 maja 1994 r. 

Dyrektor Poczty Polskiej 
/-/ Grzegorz Szermanowicz 

 
 

BIULETYN INFORMACYJNY Nr 5 
Zarządzenie Nr 49 

Dyrektora Poczty Polskiej 
z dnia 20 maja 1994 r. 

w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 6000 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 oraz z 1993 r. Nr 7, poz. 34) 
zarządzam, co następuje: 

§1. 
 

3316 1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy wartości 6000 zł, emisji 
"Międzynarodowa Organizacja Pracy - MOP", zwany dalej "znaczkiem". 

2. Znaczek nawiązuje symbolicznie do celów i działań Międzynarodowej Organizacji 
Pracy. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono napis "POLSKA" i oznaczenie 
wartości "6000 ZŁ", a wzdłuż górnej krawędzi - napis i liczby "MIĘDZYNARODOWA 
ORGANIZACJA PRACY 1919 -1994". 

3. Znaczek wydrukowano techniką offsetowa, na papierze kredowanym w formacie 
43 x 31,25 mm, w nakładzie 10.000.000 sztuk, w kolorach: niebieskim, 
niebieskozielonym i czarnym. 



 
§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 7 czerwca 1994 r. 
Dyrektor Poczty Polskiej 
Grzegorz Szermanowicz 

Zarządzenie Nr 48 
Dyrektora Poczty Polskiej 

z dnia 20 maja 1994 r. 
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 4000 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 oraz z 1993 r. Nr 7, poz.34) 
zarządzam, co następuje: 

§1. 
3317 1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy wartości 4000 zł, emisji 

"Stowarzyszenie Elektryków Polskich - SEP", zwany dalej "znaczkiem". 
2. Na znaczku przedstawiono przewody do połączeń międzycentralowych i 

skrótowiec SEP. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono napis "POLSKA" i 
oznaczenie wartości "4000 ZŁ", a wzdłuż pozostałych krawędzi - napis 
"STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH". 

3. Znaczek wydrukowano technika offsetowa, na papierze kredowanym w formacie 
39,5 x 31,25 mm, w nakładzie 10.000.000 sztuk, w kolorach: żółtym, czerwonym, 
niebieskim i czarnym. 

§2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 3 czerwca 1994 r. 

Dyrektor Poczty Polskiej  
Grzegorz Szermanowicz 

ZARZĄDZENIE NR 51 
DYREKTORA POCZTY POLSKIEJ 

z dnia 25 maja 1994 r. 
w sprawie zmiany zarządzenia nr 48 Dyrektora Poczty Polskiej  

z dnia 20 maja 1994 r. 
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 oraz z 1993 r. Nr 7, poz.34) 
zarządzam, co następuje: 

§ 1. 
W zarządzeniu nr 48 Dyrektora Poczty Polskiej z dnia 20 maja 1994 r. w sprawie 

wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 4000 zł, wprowadza się 
następujące zmiany: w § 2 wyrazy "z dniem 3 czerwca 1994 r." zastępuje się wyrazami 
"z dniem 10 czerwca 1994 r.". 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Dyrektor Poczty Polskiej 
Grzegorz Szermanowicz 

Zarządzenie Nr 52 
Dyrektora Poczty Polskiej 

z dnia 25 maja 1994 r. 
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 6000 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 oraz z 1993 r. Nr 7, poz. 34) 
zarządzam, co następuje: 

§1. 
3318 1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy wartości 6000 zł, emisji 

"Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej USA '94", zwany dalej "znaczkiem". 
2. Na znaczku przedstawiono symbolicznie kulę ziemską nawiązującą do piłki, z 

zaznaczonym kontynentem amerykańskim i wyeksponowaniem konturu granic Stanów 
Zjednoczonych Ameryki Północnej. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono 
napis "MISTRZOSTWA ŚWIATA W PIŁCE NOŻNEJ USA'94", wzdłuż lewej krawędzi 
napis "POLSKA", a w lewym górnym rogu - oznaczenie wartości "6000 ZŁ". 



3. Znaczki wydrukowano technika offsetowa, na papierze kredowanym w formacie 51 
x 39,5 mm, w nakładzie 1.500.000 sztuk, w kolorach: czerwonym, niebieskim, 
granatowym i czarnym. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 17 czerwca 1994 r. 

Dyrektor Poczty Polskiej 
Grzegorz Szermanowicz 
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Zarządzenie Nr 61 
Dyrektora Poczty Polskiej 
z dnia 10 czerwca 1994 r. 

w sprawie wprowadzenia do obiegu dwóch znaczków pocztowych wartości 
4000 zł i 6000 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 oraz z 1993 r. Nr 7, poz. 34) 
zarządzam, co następuje: 

§1. 
3319-3320 1. Wprowadzam do obiegu dwa znaczki pocztowe wartości 4000 zł i 6000 

zł, emisji "Plakat polski", zwane dalej "znaczkami". 
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono reprodukcje następujących 

plakatów: 
1) wartości 4000 zł - "Pan Fabre" Wiktora Górki, 
2) wartości 6000 zł - "VIII Kongres OISTAT" Huberta Hilschera. 
3. W lewym dolnym rogu znaczków wymienionych w ust.2 pkt 1-2 umieszczono napis 

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

po 1.000.000 sztuk każdej wartości, w kolorach: żółtym, czerwonym, niebieskim i 
czarnym, w następujących formatach: 

1) wartości 4000 zł - 39,5 x 51 mm, 
2) wartości 6000 zł - 51 x 39,5 mm. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 4 lipca 1994 r. 

Dyrektor Poczty Polskiej 
/-/ Grzegorz Szermanowicz 

Zarządzenie Nr 60 
Dyrektora Poczty Polskiej 
z dnia 9 czerwca 1994 r. 

w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 9000 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 oraz z 1993 r. Nr 7, poz. 34) 
zarządzam, co następuje: 

3321 1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy wartości 9000 zł, emisji "Wybitny 
polski socjolog - Florian Znaniecki", zwany dalej "znaczkiem". 

2. Na znaczku przedstawiono podobiznę prof. Floriana Znanieckiego. Wzdłuż dolnej 
krawędzi znaczka umieszczono napis "POLSKA", wzdłuż górnej części lewej krawędzi - 
oznaczenie wartości "9000 ZŁ", a wzdłuż prawej krawędzi -napis i liczby "PROF. 
FLORIAN ZNANIECKI 1882-1958". 

3. Znaczek wydrukowano technika offsetową, na papierze kredowanym w formacie 
31,25 x 43 mm, w nakładzie 10.000.000 sztuk, w kolorach: ugier, oliwkowym, 
ciemnozielonym i brązowozielonym. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 lipca 1994 r. 

Dyrektor Poczty Polskiej 
/-/ Grzegorz Szermanowicz 
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Zarządzenie Nr 67 

Dyrektora Poczty Polskiej 
z dnia 24 czerwca 1994 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 oraz z 1993 r. Nr 7, poz. 34) 
zarządzam, co następuje: 

§ 1. 
3322 1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy wartości 2500 zł, emisji 

"Obchody 200. rocznicy powstania Mazurka Dąbrowskiego", zwany dalej "znaczkiem". 
2. Na znaczku przedstawiono Tadeusza Kościuszkę prowadzącego atak kosynierów. 

Wzdłuż górnej krawędzi znaczka umieszczono napis "OBCHODY 200. ROCZNICY 
POWSTANIA MAZURKA DĄBROWSKIEGO", a poniżej - napis "POLSKA" i oznaczenie 
wartości "2500 ZŁ". 

3. Znaczek wydrukowano techniką rotograwiurową, na papierze kredowanym w 
formacie 43 x 31,25 mm, w nakładzie 1.000.000 sztuk, w kolorach: żółtym, niebieskim, 
czerwonym, szarym i czarnym. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 20 lipca 1994 r. 

Dyrektor Poczty Polskiej 
/-/ Grzegorz Szermanowicz 

Zarządzenie Nr 70 
Dyrektora Poczty Polskiej 

z dnia 12 1ipca 1994 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 oraz z 1993 r. Nr 7, poz. 34) 
zarządzam, co następuje: 

§ 1. 
3323 1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy wartości 2500 zł, emisji "50. 

rocznica Powstania Warszawskiego", zwany dalej "znaczkiem". 
2. Na znaczku przedstawiono metalowego orzełka z czapki żołnierzy Wojska 

Polskiego, przepasanego wstążką o barwach narodowych. Wzdłuż dolnej krawędzi 
znaczka umieszczono napis "POLSKA" i oznaczenie wartości "2500 ZŁ", a wzdłuż 
górnej krawędzi - napis "50. ROCZNICA POWSTANIA WARSZAWSKIEGO". 

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

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 1994 r. 

Dyrektor Poczty Polskiej 
/-/ Grzegorz Szermanowicz 

Zarządzenie Nr 71 
Dyrektora Poczty Polskiej 

z dnia 14 lipca 1994 r. 
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 4000 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 oraz z 1993 r. Nr 7, poz. 34) 
zarządzam, co następuje: 

§ 1. 
3324 1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy wartości 4000 zł, emisji 

"ŚWIATOWA, WYSTAWA FILATELISTYCZNA PHILAKOREA 1994", zwany dalej 
"znaczkiem". 

2. Na znaczku przedstawiono chusteczkę w kieszonce marynarki, imitującą znaczek 
pocztowy. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono oznaczenie wartości "4000 
ZŁ", powyżej napis i liczbę - "ŚWIATOWA WYSTAWA FILATELISTYCZNA 
PHILAKOREA 1994". a w dolnej części prawej krawędzi -napis "POLSKA". 



3. Znaczek wydrukowano techniką offsetową, na papierze kredowanym w formacie 
31,25 x 39,5 mm, w nakładzie 4.000.000 sztuk, w kolorach: czerwonym, czarnym i 
złotym. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16 sierpnia 1994 r. 

Dyrektor Poczty Polskiej 
/-/ Grzegorz Szermanowicz 
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Zarządzenie Nr 82 
Dyrektora Poczty Polskiej 
z dnia 09 sierpnia 1994 r. 

w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 4000 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 oraz z 1993 r. Nr 7,  poz. 34) 
zarządzam, co następuje: 

§1. 
3325 1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy wartości 4000 zł, emisji "Bazylika 

św. Brygidy w Gdańsku'", zwany dalej "znaczkiem". 
2. Na znaczku przedstawiono Bazylikę św. Brygidy w Gdańsku. W środkowej części 

dolnej krawędzi znaczka umieszczono napis "GDAŃSK", wzdłuż górnej krawędzi - 
napis "POLSKA" i oznaczenie wartości "4000 ZŁ", a poniżej - napis "BAZYLIKA ŚW. 
BRYGIDY". 

3. Znaczek wydrukowano techniką offsetową, na papierze kredowanym w formacie 
31,25 x 39,5 mm, w nakładzie 8.000.000 sztuk, w kolorach: beżowym, żółtym, 
czerwonym, niebieskim i czarnym. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28 sierpnia 1994 r. 

Dyrektor Poczty Polskiej 
/-/ Grzegorz Szermanowicz 

Zarządzenie Nr 83 
Dyrektora Poczty Polskiej 
z dnia 09 sierpnia 1994 r. 

w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 4000 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 oraz z 1993 r. Nr 7, poz. 34) 
zarządzam, co następuje: 

§ 1. 
3326 1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy wartości 4000 zł, emisji "Rok 

Sportu i ideału Olimpijskiego", zwany dalej "znaczkiem". 
2. Na znaczku przedstawiono Nike z Panteonu i pięć kół olimpijskich. Wzdłuż dolnej 

krawędzi znaczka umieszczono oznaczenie wartości "4000 ZŁ", a wzdłuż prawej 
krawędzi - napis "POLSKA". 

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

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 5 września 1994 r. 

Dyrektor Poczty Polskiej 
/-/ Grzegorz Szermanowicz 

 
Zarządzenie Nr 87 

Dyrektora Poczty Polskiej 
z dnia 29 sierpnia 1994 r. 

w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 6000 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 oraz z 1993 r. Nr 7, poz. 34) 



zarządzam, co następuje: 
§1. 

3327 1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy wartości 6000 zł, emisji "Polscy 
muzycy, jazzowi - Krzysztof Komeda", zwany dalej "znaczkiem". 

2. Na znaczku przedstawiono podobiznę Krzysztofa Komedy oraz fragment 
klawiatury. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono napis "POLSKA" i 
oznaczenie wartości "6000 ZŁ", a wzdłuż górnej krawędzi - napis „KRZYSZTOF 
KOMEDA". 

3. Znaczek wydrukowano techniką offsetową, na papierze kredowanym w formacie 
43 x 31,25 mm, w nakładzie 2.000.000 sztuk, w kolorach: żółtym, czerwonym, 
niebieskim i czarnym. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 22 września 1994 r. 

Dyrektor Poczty Polskiej 
/-/ Grzegorz Szermanowicz 
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Zarządzenie Nr 88 
Dyrektora Poczty Polskiej 
z dnia 05 września 1994 r. 

w sprawie wprowadzenia do obiegu czterech znaczków pocztowych wartości  
po 4000 zł. 

 
Na podstawie 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 oraz z 1993 r. nr 7, poz. 34) zarządzam co 
następuje: 

§1. 
3328-3331 1. Wprowadzam do obiegu cztery znaczki pocztowe wartości po 4000 zł 

każdy, emisji "Ryby akwaryjne", zwane dalej "znaczkami". 
2. Na poszczególnych znaczkach przedstawiono w środowisku akwaryjnym 

następujące gatunki ryb: 
1) na pierwszym znaczku - Zbrojnik niebieski: wzdłuż górnej krawędzi znaczka 

umieszczono napis "ZBROJNIK NIEBIESKI - ANCISTRUS DOLICHOPTERUS", 
2) na drugim znaczku - Skalar; wzdłuż górnej krawędzi znaczka umieszczono napis 

"SKALAR - PTEROPHYLLUM SCALARE", 
3) na trzecim znaczku - Miecznik Hellera i Neon Innesa; wzdłuż górnej krawędzi 

znaczka umieszczono napis "MIECZNIK HLLERA, NEON INNESA - XIPHOPHORUS 
HELLERI, PARACHEIRODON INNESI", 

4) na czwartym znaczku - Gupik; wzdłuż górnej krawędzi znaczka umieszczono 
napis "GŁUPIK - POECILIA RETICULATA". 

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

4. Znaczki wydrukowano techniką offsetową, na papierze kredowanym w formacie 
31,25 x 39,5 mm, w nakładzie po 1.000.000 sztuk każdego, w kolorach: 

żółtym, czerwonym, niebieskim, zielonym i czarnym. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28 września 1994 r. 

Dyrektor Poczty Polskiej 
/-/ Grzegorz Szermanowicz 

Pierwszy raz w życiu słyszę o rybach akwaryjnych, a nie akwariowych. 
Głupik to nie ryba, lecz ten co tak pisał - tak. 

 
Zarządzenie Nr 89 

Dyrektora Poczty Polskiej 
z dnia 09 września 1994 r. 

w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 4000 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 oraz z l993r. Nr 7. poz. 34) 
zarządzam, co następuje: 

§ 1. 
3332 1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy wartości 4000 zł, emisji 



"ŚWIATOWY DZIEŃ POCZTY", zwany dalej, "znaczkiem". 
2. Na znaczku przedstawiono herb pocztowy Królestwa Polskiego z 1858 r. Wzdłuż 

dolnej krawędzi znaczka umieszczono napis "POLSKA" i oznaczenie wartości "4000 
ZŁ", a wzdłuż górnej krawędzi - napis "ŚWIATOWY DZIEŃ POCZTY". 

3. Znaczek wydrukowano techniką offsetową, na papierze kredowanym w formacie 
31,25 x 39,5 mm, w nakładzie 4.000.000 sztuk, w kolorach: żółtym, czerwonym, 
niebieskim, beżowym i czarnym. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 9 października 1994 r. 

Dyrektor Poczty Polskiej 
/-/ Grzegorz Szermanowicz 

Zarządzenie Nr 91 
Dyrektora Poczty Polskiej 
z dnia 27 września 1994 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 oraz z 1993 r. Nr 7, poz. 34) 
zarządzam, co następuje: 

§ 1. 
3333 1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy wartości 2500 zł, emisji "Rok 

Maksymilianowski", zwany dalej "znaczkiem". 
2. Na znaczku przedstawiono podobiznę świętego Maksymiliana Kolbego na tle muru 

z cieniem postaci niosącej krzyż. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono 
oznaczenie wartości "2500 ZŁ" i napis "ROK MAKSYMILIANOWSKI", a w prawym 
górnym rogu - napis "POLSKA". 

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

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 24 października 1994 r. 

Dyrektor Poczty Polskiej 
/-/ Grzegorz Szermanowicz 

 
Zarządzenie Nr 92 

Dyrektora Poczty Polskiej 
z dnia 4 października 1994 r. 

w sprawie wprowadzenia do obiegu czterech znaczków pocztowych wartości 
4000 zł, 4000 zł, 6000 zł i 6000 zł oraz znaczka pocztowego wartości  

10000 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 oraz z 1993 r. Nr 7, poz. 34) 
zarządzam, co następuje: 

§1. 
3334-3337+3338(bl.160)1. Wprowadzam do obiegu cztery znaczki pocztowe 

wartości 4000 zł, 4000 zł, 6000 zł i 6000 zł oraz znaczek pocztowy wartości 10000 zł w 
formie bloczka, emisji "Gołębie hodowlane", zwane dalej "znaczkami". 

2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono następujące gatunki 
gołębi: 

1/ wartości 4000 zł - mewkę polską; w lewym górnym rogu znaczka umieszczono 
napisy "POLSKA" i "MEWKA POLSKA", a w prawym dolnym rogu -oznaczenie wartości 
"4000 ZŁ", 

2/ wartości 4000 zł - krymkę białostocką; w lewym dolnym rogu znaczka 
umieszczono oznaczenie wartości "4000 ZŁ", a w prawym górnym rogu napisy: 
"KRYMKA BIAŁOSTOCKA" i "POLSKA", 

3/ wartości 6000 zł - srebrniaka polskiego; wzdłuż lewej krawędzi znaczka 
umieszczono napis "POLSKA", w prawym górnym rogu - oznaczenie wartości "6000 
ZŁ", a wzdłuż dolnej krawędzi - napis "SREBRNIAK POLSKI", 

4/ wartości 6000 zł - sokoła gdańskiego; wzdłuż dolnej krawędzi znaczka 



umieszczono napis "SOKÓŁ GDAŃSKI", w lewym górnym rogu – oznaczenie wartości 
"6000 ZŁ", a wzdłuż prawej krawędzi - napis "POLSKA", 

5/ wartości 10000 zł - polskiego gołębia pocztowego; wzdłuż lewej krawędzi znaczka 
umieszczono oznaczenie wartości "10000 ZŁ", a w prawym dolnym rogu - napis 
"POLSKA". 

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

- wartości 4000 zł, 4000 zł, 6000 zł i 6000 zł - po 1.000.000 sztuk każdego znaczka, 
- wartości 10000 zł - 800.000 sztuk. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28 października 1994 r. 

Dyrektor Poczty Polskiej 
/-/ Grzegorz Szermanowicz 

 


