Pisownia dokumentu jest zgodna z oryginałem.
Czcionką czerwoną zapisano numer główny znaczka określonych w PSPZP.
Kolorem żółtym zakreślono datę wprowadzenia znaczków do obiegu.
Biuletyn informacyjny Nr 1/95
ZARZĄDZENIE NR 97
DYREKTORA POCZTY POLSKIEJ
z dnia 7 listopada 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, z 1993 r. Nr 7, poz. 34)
zarządzam, co następuje:
§1
3340 1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy wartości 6000 zł. emisji „Polska a
Unia Europejska", zwany dalej „znaczkiem".
2. Na znaczku przedstawiono typowy krajobraz polski i znak Unii Europejskiej
Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono napis, ”POLSKA", wzdłuż lewej
krawędzi - napis, ”POLSKA A UNIA EUROPEJSKA", a wzdłuż prawej krawędzi oznaczenie wartości ,,6000 zł".
3. Znaczek wydrukowano 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 15 grudnia 1994 r.
DYREKTOR POCZTY POLSKIEJ
Grzegorz Szermanowicz
Biuletyn Informacyjny Nr 3/95
ZARZĄDZENIE NR 2
DYREKTORA POCZTY POLSKIEJ
z dnia 4 stycznia 1995 roku
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 35 gr.
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 1993 r. Nr 7,
poz. 34) zarządzam, co następuje:
§ 1.
3341 1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy wartości 35 gr, emisji ,,Kocham
Cię", zwany dalej ,,znaczkiem".
2. Na znaczku przedstawiono symboliczne serce z napisem „KOCHAM CIĘ",
przebite strzałą. W lewym dolnym rogu znaczka umieszczono oznaczenie wartości
,,35 GR", a wzdłuż górnej krawędzi - napis ,,POLSKA".
3. Znaczek wydrukowano techniką offsetową na papierze kredowanym w formacie
31,25x39,5 mm, w nakładzie 5 000 000 sztuk, w kolorach: czerwonym i
granatowym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 31 stycznia 1995 r.
DYREKTOR POCZTY POLSKIEJ
Grzegorz Szermanowicz
ZARZĄDZENIE NR 3
DYREKTORA POCZTY POLSKIEJ
z dnia 4 stycznia 1995 roku
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 60 gr.
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 1993 r. Nr 7,
poz. 34) zarządzam, co następuje:
§1
3342 1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy wartości 60 gr, emisji ,,Służba
hydrologiczno-meteorologiczna w Polsce", zwany dalej „znaczkiem".
2. Na znaczku przedstawiono symbolicznie czynniki atmosferyczne wpływające na
prognozy pogody, opracowywane przez służbę hydrologiczno-meteorologiczną.

Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono napis ,,POLSKA" i oznaczenie
wartości ,,60 GR", a wzdłuż górnej krawędzi - napis ,,SŁUŻBA HYDROLOGICZNOMETEOROLOGICZNA W POLSCE".
3. Znaczek wydrukowano techniką offsetową na papierze kredowanym w formacie
39,5x31,25 mm, w nakładzie 5 000 000 sztuk, w kolorach: żółtym, niebieskim,
szarym i czarnym.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 31 stycznia 1995 r.
DYREKTOR POCZTY POLSKIEJ
Grzegorz Szermanowicz
ZARZĄDZENIE NR 15 DYREKTORA POCZTY POLSKIEJ
z dnia 25 stycznia 1995 roku
w sprawie zmiany zarządzeń Dyrektora Poczty Polskiej nr 2 i 3 z dnia 4 stycznia
1995 r.
Na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności (Dz. U.
Nr 86, poz. 504, z 1991 roku Nr 69, poz. 293 i Nr 105, poz. 451 oraz z 1993 r. Nr 7,
poz. 34) zarządzam, co następuje:
§ 1.
1. W zarządzeniu nr 2 Dyrektora Poczty Polskiej z dnia 4 stycznia 1995 r. w sprawie
wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 35 gr, wprowadza się
następujące zmiany: w § 1 ust. 3 wyrazy „w nakładzie 5 000 000 sztuk" zastępuje
się wyrazami „w nakładzie 5 500 000 sztuk".
2. W zarządzeniu nr 3 Dyrektora Poczty Polskiej z dnia 4 stycznia 1995 r. w sprawie
wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 60 gr, wprowadza się
następujące zmiany: w § 1 ust. 3 wyrazy „w nakładzie 5 000 000 sztuk" zastępuje
się wyrazami „w nakładzie 6 000 000 sztuk".
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
DYREKTOR POCZTY POLSKIEJ
Grzegorz Szermanowicz
ZARZĄDZENIE NR 12
DYREKTORA POCZTY POLSKIEJ
z dnia 13 stycznia 1995 roku
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 45 gr.
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 1993 r. Nr 7,
poz. 34) zarządzam, co następuje:
§ 1.
3343 1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy wartości 45 gr, emisji „75.
rocznica zaślubin Polski z morzem", zwany dalej „znaczkiem".
2. Na znaczku przedstawiono pejzaż morski i flagę narodową Rzeczypospolitej
Polskiej. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono napis „75. ROCZNICA
ZAŚLUBIN POLSKI Z MORZEM", wzdłuż lewej krawędzi - napis „POLSKA", a w
dolnej części prawej krawędzi -oznaczenie wartości ,,45 GR".
3. Znaczek wydrukowano techniką offsetową na papierze kredowanym w formacie
39,5x31,25 mm, w nakładzie 3 000 000 sztuk, w kolorach: czerwonym, jasnoniebieskim, ciemnoniebieskim i granatowym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 10 lutego 1995 r.
DYREKTOR POCZTY POLSKIEJ
Grzegorz Szermanowicz
Biuletyn Informacyjny Nr 4/95
ZARZĄDZENIE NR 19
DYREKTORA POCZTY POLSKIEJ
z dnia 3 lutego 1996 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu czterech znaczków pocztowych wartości
35 gr, 45 gr, 60 gr i 80 gr.

Na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności (Dz. U.
Nr 86, poz. 504, z 1991 roku Nr 69, poz. 293 i Nr 105, poz. 451 oraz z 1993 r. Nr 7,
poz. 34), zarządzam co następuje:
§ 1.
3344-3347 1. Wprowadzam do obiegu cztery znaczki pocztowe wartości 35 gr, 45 gr,
60 gr i 80 gr, emisji ,,Poczet królów i książąt polskich", zwane dalej „znaczkami".
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono reprodukcje rysunków
Jana Matejki:
1) wartości 35 gr - portret Wacława II; wzdłuż górnej krawędzi znaczka
umieszczono napis „WACŁAW II",
2) wartości 45 gr - portret Władysława Łokietka; wzdłuż górnej krawędzi znaczka
umieszczono napis „WŁADYSŁAW l ŁOKIETEK".
3) wartości 60 gr - portret Kazimierza III Wielkiego: wzdłuż górnej krawędzi znaczka
umieszczono napis ,,KAZIMIERZ III WIELKI,
4) wartości 80 gr - portret Ludwika Węgierskiego; wzdłuż górnej krawędzi znaczka
umieszczono napis ,,LUDWIK WĘGIERSKI".
3. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczków wymienionych w ust. 2 pkt. 1-4 umieszczono
napis ..POLSKA" i oznaczenie wartości.
4. Znaczki wydrukowano techniką stalorytniczo-wklęsłodrukową i rotograwiurową, na
papierze znaczkowym, w formacie 40,5 x 54 mm, w nakładzie po 1 000 000 sztuk
każdej wartości, w kolorach:
1) wartości 35 gr - jasnobrązowym i ciemnobrązowym,
2) wartości 45 gr - oliwkowym, zielonym i czarnym,
3) wartości 60 gr - sepia i brązowym,
4) wartości 80 gr - niebieskim i czarnym.
§2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28 lutego 1995 r.
DYREKTOR POCZTY POLSKIEJ
Grzegorz Szermanowicz
ZARZĄDZENIE NR 21
DYREKTORA POCZTY POLSKIEJ
z dnia 7 lutego 1995 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 60 gr.
Na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności (Dz. U.
Nr 86, poz. 504, z 1991 roku Nr 69, poz. 293 i Nr 105, poz. 451 oraz z 1993 r. Nr 7,
poz. 34), zarządzam co następuje:
§ 1.
3348 1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy wartości 60 gr, emisji „500.
rocznica urodzin św. Jana Bożego", zwany dalej „znaczkiem".
2. Na znaczku przedstawiono podobiznę św. Jana Bożego. W dolnej części znaczka
umieszczono napis „POLSKA" i oznaczenie wartości „60 GR", a wzdłuż górnej
krawędzi - napis i liczby „ŚW. JAN BOŻY 1495-1550".
3 Znaczek wydrukowano techniką offsetową, na papierze kredowanym, w formacie
25,5 x 31,25 mm, w nakładzie 10 000 000 sztuk, w kolorach: żółtym, czerwonym,
brązowym i czarnym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 8 marca 1995 r.
DYREKTOR POCZTY POLSKIEJ
Grzegorz Szermanowicz
Biuletyn Informacyjny Nr 5/95
ZARZĄDZENIE Nr 36
DYREKTORA POCZTY POLSKIEJ
z dnia 6 marca 1995 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu czterech znaczków pocztowych wartości
35 gr, 35 gr, 45 gr i 45 gr.
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.
3349-3352 1. Wprowadzam do obiegu cztery znaczki pocztowe wartości 35 gr, 35 gr,
45 gr i 45 gr, emisji „Pisanki polskie", zwane dalej znaczkami.
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono po trzy różne pisanki,
pochodzące z różnych regionów Polski, a mianowicie:
1) wartości 35 gr - Śląska Opolskiego,
2) wartości 35 gr - Podlasia,
3) wartości 45 gr - Opoczyńskiego,
4) wartości 45 gr - Kurpiów - Puszczy Białej, Łowickiego i Podlasia - Lubelszczyzny.
3. W lewym dolnym rogu znaczków wymienionych w ust. 2 pkt. 1-4 umieszczono
napis "POLSKA", w prawym dolnym rogu - oznaczenie ich wartości, a wzdłuż górnej
krawędzi - napis „PISANKI POLSKIE".
4. Znaczki wydrukowano techniką offsetową, na papierze kredowanym w formacie
43x31,25 mm, w nakładzie po 2000 000 sztuk, w następujących kolorach:
1) wartości 35 gr - jasnoczerwonym, wiśniowym, szarym i czarnym,
2) wartości 35 gr - żółtym, czerwonym, fioletowym, niebieskim i czarnym,
3) wartości 45 gr - amarantowym, jasnozielonym, ciemnozielonym i czarnym,
4) wartości 45 gr - żółtym, czerwonym, niebieskim i czarnym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16 marca 1995 r.
DYREKTOR POCZTY POLSKIEJ
Grzegorz Szermanowicz
ZARZĄDZENIE NR 40
DYREKTORA POCZTY POLSKIEJ
z dnia 14 marca 1995 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu dwóch znaczków pocztowych wartości
45 gr i 80 gr.
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 1993 r. Nr 7
poz. 34) zarządzam, co następuje:
§ 1.
3353-3354 1. Wprowadzam do obiegu dwa znaczki pocztowe wartości 45 gr i 80 gr,
emisji „Owoce drzew iglastych", zwane dalej znaczkami.
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono:
1) wartości 45 gr - szyszkę na gałązce modrzewia europejskiego; wzdłuż górnej
krawędzi znaczka umieszczono napis „MODRZEW EUROPEJSKI - LARIX
DECIDUA MILLER",
2) wartości 80 gr - szyszkę na gałązce kosodrzewiny; wzdłuż górnej krawędzi
znaczka umieszczono napis „KOSODRZEWINA - PINUS MUGO TURRA".
3. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczków wymienionych w ust. 2 pkt. 1-2 umieszczono
napis „POLSKA", a w lewym górnym rogu - 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, niebieskim i czarnym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 27 marca 1995 r.
DYREKTOR POCZTY POLSKIEJ
Grzegorz Szermanowicz
ZARZĄDZENIE NR 43
DYREKTORA POCZTY POLSKIEJ
z dnia 27 marca 1995 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 80 gr.
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 oraz1993r. Nr 7 poz. 34)
zarządzam, co następuje:
§ 1.
3355 1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy wartości 80 gr, emisji
„Międzynarodowy Rok Katyński", zwany dalej znaczkiem.
2. Na znaczku przedstawiono guzik od polskiego munduru wojskowego z 1939
roku na ściółce leśnej. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono napis

„POLSKA" i oznaczenie wartości „80 GR", a wzdłuż górnej krawędzi – napis
„MIĘDZYNARODOWY ROK KATYŃSKI",
3. Znaczek wydrukowano techniką offsetową na papierze kredowanym w
formacie 39,5 x 31,25 mm, w nakładzie 1 700 000 sztuk, w kolorach: żółtym,
czerwonym, brązowym, szarym i czarnym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi wżycie z dniem 13 kwietnia 1995 r.
DYREKTOR POCZTY POLSKIEJ
Grzegorz Szermanowicz
ZARZĄDZENIE NR 44
DYREKTORA POCZTY POLSKIEJ
z dnia 28 marca 1995 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu dwóch znaczków pocztowych wartości
35 gr i 80 gr.
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 oraz1993r. Nr 7poz. 34)
zarządzam, co następuje:
§ 1.
3356-3357 1. Wprowadzam do obiegu dwa znaczki pocztowe wartości 35 gr i 80 gr,
emisji „Europa", zwane dalej znaczkami.
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono:
1) wartości 35 gr - kwiat róży na tle drutów kolczastych; w lewym dolnym rogu
znaczka umieszczono napis ,, POLSKA", a w prawym dolnym rogu – oznaczenie
wartości „35GR",
2) wartości 80 gr - bukiet kwiatów w żołnierskim hełmie; wzdłuż prawej krawędzi
znaczka umieszczono oznaczenie wartości „80 GR" i napis „POLSKA".
3. W lewym górnym rogu znaczków wymienionych w ust. 2 pkt. 1-2 umieszczono
napis „EUROPA".
4. Znaczki wydrukowano techniką offsetową, na papierze kredowanym w formacie
39,5 x 31,25 mm, w nakładzie po 1 000 000 sztuk, w kolorach: żółtym, czerwonym,
niebieskim i czarnym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28 kwietnia 1995 r.
DYREKTOR POCZTY POLSKIEJ
Grzegorz Szermanowicz
Biuletyn Informacyjny Nr 6/95
ZARZĄDZENIE NR 45
DYREKTORA POCZTY POLSKIEJ
z dnia 10 kwietnia 1995 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 45 gr.
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.
3358 1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy wartości 45 gr, emisji „50.
rocznica powrotu Ziem Zachodnich i Północnych do Państwa Polskiego", zwany
dalej „znaczkiem".
2. Na znaczku przedstawiono symbolicznie ptaki w locie na tle biało-czerwonej flagi.
Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono napis „50. ROCZNICA POWROTU
ZIEM ZACHODNICH l PÓŁNOCNYCH DO PAŃSTWA POLSKIEGO", powyżej napis „POLSKA" i oznaczenie wartości „45 GR".
3. Znaczek wydrukowano techniką offsetową, na papierze kredowanym w formacie
43x31,25 mm, w nakładzie 5.000.000 sztuk, w kolorach: jasnobrązowym,
jasnoniebieskim, ciemno. niebieskim, czerwonym i czarnym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 6 maja 1995 r.
DYREKTOR POCZTY POLSKIEJ
Grzegorz Szermanowicz

ZARZĄDZENIE NR 46
DYREKTORA POCZTY POLSKIEJ
z dnia 10 kwietnia 1995 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 80 gr.
Na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 23 listopada 1990r. 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.
3359 1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy wartości 80 gr, emisji „75.
rocznica urodzin Jana Pawła II", zwany dalej ; „znaczkiem".
2. Na znaczku przedstawiono podobiznę Papieża Jana Pawła II i chrzcielnicę z
kościoła p.w. Ofiarowania Matki Boskiej w Wadowicach. Wzdłuż dolnej krawędzi
znaczka umieszczono napis POLSKA" i oznaczenie wartości ,,80 GR", a wzdłuż
górnej krawędzi - napis „75. ROCZNICA URODZIN JANA PAWŁA II".
3. Znaczek wydrukowano techniką offsetową na papierze kredowanym w formacie
31,25 x 43 mm, w nakładzie 5.000.000 sztuk, w kolorach: żółtym, ugier, czerwonym i
niebieskim.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 18 maja 1995 r.
DYREKTOR POCZTY POLSKIEJ
Grzegorz Szermanowicz
ZARZĄDZENIE NR 47
DYREKTORA POCZTY POLSKIEJ
z dnia 10 kwietnia 1995 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu czterech znaczków pocztowych wartości
35 gr, 35 gr, 45 gr i 45 gr.
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.
3360-3363 1. Wprowadzam do obiegu cztery znaczki pocztowe wartości 35 gr,
35 gr, 45 gr i 45 gr, emisji „Groteska - Teatr Baśni 1945-1995", zwane dalej
„znaczkami".
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono sceny z następujących
przedstawień teatralnych:
1) wartości 35 gr - Mirómagia,
2) wartości 35 gr - Mirómagia,
3) wartości 45 gr - Tomcio Paluszek,
4) wartości 45 gr - Cyrk Bumstarara.
3. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczków wymienionych w ust. 2 pkt 1-4 umieszczono
napis ,,POLSKA" i oznaczenie ich wartości, a wzdłuż górnej krawędzi - napis i liczby
„GROTESKA - TEATR BAŚNI 1945-1995".
4. Znaczki wydrukowano techniką offsetową na papierze kredowanym w formacie
39,5 x 31,25 mm, w kolorach: żółtym, czerwonym, niebieskim, oliwkowym i czarnym,
w następujących nakładach:
1) wartości 35 gr - 5.000.000 sztuk,
2) wartości 35 gr - 5.000.000 sztuk,
3) wartości 45 gr - 3.000.000 sztuk,
4) wartości 45 gr - 3.000.000 sztuk.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 maja 1995 r.
DYREKTOR POCZTY POLSKIEJ
Grzegorz Szermanowicz
ZARZĄDZENIE NR 54
DYREKTORA POCZTY POLSKIEJ
z dnia 15 maja 1995 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu czterech znaczków pocztowych wartości
35 gr, 60 gr, 80 gr i 1 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 1993r. Nr 7,
poz. 34) zarządzam, co następuje:
§1
3364-3367 1. Wprowadzam do obiegu cztery znaczki pocztowe wartości 35 gr,
60 gr, 80 gr i 1 zł, emisji „150 lat kolei na ziemiach polskich", zwane dalej
„znaczkami".
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono:
1) wartości 35 gr - lokomotywę Cockerill na tle dworca WarszawskoWiedeńskiego; wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono napis ,,DROGA
ŻELAZNA WARSZAWSKO-WIEDEŃSKA 1845 i oznaczenie wartości „35 GR",
2) wartości 60 gr - jednostkę spalinową „Lux - torpeda" na tle Tatr; wzdłuż dolnej
krawędzi
znaczka
umieszczono
napis
„WPROWADZENIE
TABORU
SPALINOWEGO 1927" i oznaczenie wartości „60 GR",
3) wartości 80 gr - towarową lokomotywę elektryczną ET-22 i trakcję elektryczną;
wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono napis „WPROWADZENIE TRAKCJI
ELEKTRYCZNEJ 1936" i oznaczenie wartości ,,80 GR",
4) wartości 1 zł - skład pociągu EuroCity na moście kolejowym nad Wisłą, na tle
panoramy Starego Miasta w Warszawie, wzdłuż dolnej krawędzi znaczka
umieszczono napis ,,EuroCity "SOBIESKI" WARSZAWA-WIEDEŃ 1992" i
oznaczenie wartości „1ZŁ".
3. Wzdłuż górnej krawędzi znaczków wymienionych w ust. 2 pkt 1-4 umieszczono
napisy „POLSKA" i „150 LAT KOLEI NA ZIEMIACH POLSKICH".
4. Znaczki wydrukowano techniką offsetową na papierze kredowym w formacie 43
x 31,25 mm w nakładzie po 1.500.000 sztuk każdej wartości, w następujących
kolorach: żółtym, czerwonym, niebieskim i czarnym.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 9 czerwca 1995 r.
DYREKTOR POCZTY POLSKIEJ
Grzegorz Szermanowicz
ZARZĄDZENIE NR 58
DYREKTORA POCZTY POLSKIEJ
z dnia 23 maja 1995 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 80 gr.
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.
3368 1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy wartości 80 gr, emisji „50 lat
Organizacji Narodów Zjednoczonych", zwany dalej ,,znaczkiem".
2. Na znaczku przedstawiono postacie symbolicznie nawiązujące do powstania i
działalności Organizacji Narodów Zjednoczonych. Wzdłuż górnej krawędzi znaczka
umieszczono napisy ,,ORGANIZACJA NARODÓW
ZJEDNOCZONYCH",
„POLSKA" i oznaczenie wartości ,,80 GR" oraz znak ONZ i liczby „1945-1995".
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 26 czerwca 1995 r.
DYREKTOR POCZTY POLSKIEJ
Grzegorz Szermanowicz
ZARZĄDZENIE NR 57
DYREKTORA POCZTY POLSKIEJ
z dnia 23 maja 1995 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 45 gr
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.
3369 1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy wartości 45 gr, emisji „125 lat
Banku Handlowego w Warszawie S.A", zwany dalej „znaczkiem".
2. Na znaczku przedstawiono historyczną siedzibę banku. Wzdłuż dolnej krawędzi
znaczka umieszczono napis „125 LAT BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE
S.A", a wzdłuż górnej krawędzi znaczka napis „POLSKA" i oznaczenie wartości „45
GR".
3. Znaczek wydrukowano techniką offsetową, na papierze kredowanym w
formacie 43 x 31,25 mm, w nakładzie 5.000.000 sztuk, w kolorach: żółtym,
czerwonym, niebieskim, granatowymi czarnym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 czerwca 1995 r.
DYREKTOR POCZTY POLSKIEJ
Grzegorz Szermanowicz
zwracam szczególną uwagę na kolejne zarządzenie w powiązaniu z wcześniejszym!!!

Biuletyn Informacyjny Nr 7/95
ZARZĄDZENIE NR 59
DYREKTORA POCZTY POLSKIEJ
z dnia 23 maja 1995 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 45 gr
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.
3369 1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy wartości 45 gr, emisji „125 lat
Banku Handlowego w Warszawie S.A", zwany dalej „znaczkiem".
2. Na znaczku przedstawiono historyczną siedzibę banku. Wzdłuż dolnej krawędzi
znaczka umieszczono napis „125 LAT BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE
S.A", a wzdłuż górnej krawędzi znaczka napis „POLSKA" i oznaczenie wartości „45
GR".
3. Znaczek wydrukowano techniką offsetową, na papierze kredowanym w
formacie 43 x 31,25 mm, w nakładzie 5.000.000 sztuk, w kolorach: żółtym,
czerwonym, niebieskim, granatowymi czarnym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 czerwca 1995 r.
DYREKTOR POCZTY POLSKIEJ
Grzegorz Szermanowicz
Dwa zarządzenia wprowadzają ten sam znaczek ! Ukazało się sprostowanie:

Biuletyn Informacyjny Nr 8/95
Sprostowanie
W 6 numerze Biuletynu Informacyjnego na str. IV omyłkowo wydrukowano
niewłaściwy numer Zarządzenia z 23 maja 1995 r. Zamiast „Nr 57" powinno być:
„Zarządzenie Nr 59".
Pomijając aspekt prawny, po takim sprostowaniu, tytuł tego aktu będzie brzmiał: ZARZĄDZENIE
ZARZĄDZENIE NR 59 DYREKTORA POCZTY POLSKIEJ

ZARZĄDZENIE NR 62
DYREKTORA POCZTY POLSKIEJ
z dnia 6 czerwca 1995 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 45 gr.
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.
3370 1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy wartości 45 gr, emisji ,,100 lat
ruchu ludowego", zwany dalej ,,znaczkiem".

2. Na znaczku przedstawiono bochenek chleba. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka
umieszczono napis ,, POLSKA" i oznaczenie wartości ,,45 GR", a wzdłuż górnej
krawędzi - napis ,,100 LAT RUCHU LUDOWEGO" i znak Polskiego Stronnictwa
Ludowego.
3. Znaczek wydrukowano techniką offsetową na papierze kredowanym w formacie
39,5 x 31,25 mm, w nakładzie 5 000 000 sztuk, w kolorach: żółtym, czerwonym,
niebieskim, zielonym i czarnym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 13 lipca 1995 r.
DYREKTOR POCZTY POLSKIEJ
Grzegorz Szermanowicz
ZARZĄDZENIE NR 64
DYREKTORA POCZTY POLSKIEJ
z dnia 6 czerwca 1995 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 35 gr.
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
3371 1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy wartości 45 gr emisji ,,
Obchody 200. rocznicy powstania Mazurka Dąbrowskiego", zwany dalej „znaczkiem".
2. Na znaczku przedstawiono Stefana Czarnieckiego na czele husarii. Wzdłuż
górnej krawędzi znaczka umieszczono napis, „OBCHODY 200. ROCZNICY
POWSTANIA MAZURKA DĄBROWSKIEGO", a poniżej napis „POLSKA" i
oznaczenie wartości „35 GR".
3. Znaczek wydrukowano techniką rotograwiurową, na papierze kredowanym w
formacie 43 x 31,25 mm, w nakładzie 5 000 000 sztuk, w kolorach: żółtym,
czerwonym, niebieskim i czarnym.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 20 lipca 1995 r.
DYREKTOR POCZTY POLSKIE
Grzegorz Szermanowicz
ZARZĄDZENIE NR 65
DYREKTORA POCZTY POLSKIEJ
z dnia 26 czerwca 1995 roku
w sprawie zmiany zarządzenia nr 64 Dyrektora Poczty Polskiej z dnia 6 czerwca
1995 r.
Na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności (Dz. U.
Nr 86, poz. 504, z 1991r. Nr 69, poz. 293 i Nr 105, poz. 451, z1993r. Nr 7 poz. 34
oraz z 1995r. Nr 60 poz.310) zarządzam, co następuje:
§1
W zarządzeniu Nr 64 Dyrektora Poczty Polskiej z dnia 6 czerwca 1995 r. w
sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 35 gr wprowadza się
następujące zmiany: w § 1 ust. 1 wyrazy, „wartości 45 gr" zastępuje się wyrazami
„wartości 35 gr”.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
DYREKTOR POCZTY POLSKIEJ
Grzegorz Szermanowicz
Zarządzenie to, jest przykładem niechlujstwa PP.
Biuletyn Informacyjny Nr 8/95
Zarządzenie Nr 70
Dyrektora Poczty Polskiej
z dnia 7 lipca 1995 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 45 gr.
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, z 1993 r. Nr 7, poz. 34
oraz z 1995 r. Nr 60, poz. 310) zarządzam, co następuje:

§1
3375 1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy wartości 45 gr, emisji „75.
rocznica Bitwy Warszawskiej", zwany dalej „znaczkiem".
2. Na znaczku przedstawiono podobiznę Józefa Piłsudskiego, Krzyż Wielki Orderu
Virtuti Militari i wężyk generalski z otoku czapki wojskowej. Wzdłuż dolnej krawędzi
znaczka umieszczono napis „POLSKA" i oznaczenie wartości „45 GR", w lewym
górnym rogu - napis „75. ROCZNICA BITWY WARSZAWSKIEJ", a w środkowej
części górnej krawędzi - litery „JP".
3. Znaczek wydrukowano wielobarwną techniką offsetową, na papierze
kredowanym w formacie 39,5 x31,25 mm, w nakładzie 5.000.000 sztuk, w kolorach:
żółtym, czerwonym, niebieskim, szarym i czarnym.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14 sierpnia 1995 r.
DYREKTOR POCZTY POLSKIEJ
Grzegorz Szermanowicz
Zarządzenie Nr 72
Dyrektora Poczty Polskiej
z dnia 7 lipca 1995 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 35 gr oraz
znaczka pocztowego wartości 1 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, z 1993 r. Nr 7, poz. 34
oraz z 1995 r. Nr 60,poz. 310) zarządzam, co następuje:
§1
3378-3379 1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy wartości 35 gr oraz
znaczek pocztowy wartości 1 zł w formie bloczka, emisji „XVII Ogólnopolska
Wystawa Filatelistyczna Warszawa '95", zwane dalej ,,znaczkami".
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono:
1) wartości 35 gr - gmach Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej; wzdłuż
dolnej krawędzi znaczka umieszczono oznaczenie wartości ,,35 GR" i napis
,,POLSKA", a wzdłuż górnej krawędzi znaczka napisy „XVII OGÓLNOPOLSKA
WYSTAWA FILATELISTYCZNA" i „WARSZAWA '95".
2) wartości 1 zł - kolumnę Zygmunta i otoczenie Placu Zamkowego w Warszawie;
wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono oznaczenie wartości „1 ZŁ" i napis
„POLSKA", a wzdłuż górnej krawędzi - napis „WARSZAWA `95”.
3. Znaczki wydrukowano techniką offsetową, na papierze kredowanym w
następujących formatach i nakładach:
1) wartości 35 gr - 31,25 x 39,5 mm, w nakładzie 1.500.000 sztuk, w kolorach:
żółtym, czerwonym, niebieskim i czarnym.
2) wartości 1 zł - 39,5 x 31,25 mm, w nakładzie 600.000 sztuk, w kolorach: żółtym,
czerwonym, niebieskim, szaroniebieskim i czarnym.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 sierpnia 1995 r.
DYREKTOR POCZTY POLSKIEJ
Grzegorz Szermanowicz
Biuletyn Informacyjny NR 9/95
Zarządzenie Nr 71
Dyrektora Poczty Polskiej
z dnia 7 lipca 1995 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu dwóch znaczków pocztowych wartości
60 gr i 80 gr.
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, z 1993 r. Nr 7, poz. 34
oraz z 1995 r. Nr 60, poz. 310) zarządzam, co następuje:
§1
3376-3377 1. Wprowadzam do obiegu dwa znaczki pocztowe wartości 60 gr i 80
gr, emisji „Mistrzostwa Świata w Powożeniu Zaprzęgami Parokonnymi Poznań '95",
zwane dalej „znaczkami".
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono:

1) wartości 60 gr - zaprzęg konny - ujeżdżanie, wzdłuż lewej krawędzi znaczka
umieszczono napis –„POLSKA", a w lewym górnym rogu - oznaczenie wartości ,,60
GR",
2) wartości 80 gr - zaprzęg konny - maraton, w prawym górnym rogu znaczka
umieszczono oznaczenie wartości "80 GR", a wzdłuż prawej krawędzi napis
„POLSKA".
3. Znaczki wydrukowano techniką offsetową, na papierze kredowanym w formacie
43 x 31,25 mm, w nakładzie po 1.500.000 sztuk każdej wartości, w kolorach: żółtym,
czerwonym, niebieskim i czarnym.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 23 sierpnia 1995 r.
DYREKTOR POCZTY POLSKIEJ
Grzegorz Szermanowicz
ZARZĄDZENIE NR 73
DYREKTORA POCZTY POLSKIEJ
z dnia 13 lipca 1995 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu dwóch znaczków pocztowych z
wydrukowanymi oznaczeniami literowymi A i B.
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 oraz z 1995 r Nr 60. poz. 310) zarządzam, co następuje:
§ 1.
3372-3373 1. Wprowadzam do obiegu w obrocie krajowym dwa znaczki pocztowe
z wydrukowanymi oznaczeniami literowymi A i B, emisji „Owoce drzew liściastych",
zwane dalej „znaczkami".
2. Znaczek:
1) z oznaczeniem literowym „A":
- stanowi odpowiednik wartości nominalnej znaczka używanego dla opłaty za list
zamiejscowy do masy 20 g, określonej w rozdziale 1, poz.1 Załącznika do
Zarządzenia Nr 7 Dyrektora Poczty Polskiej z dnia 11 stycznia 1995 r. w sprawie
opłat za usługi pocztowe w obrocie krajowym,
2) z oznaczeniem literowym ,,B":
- stanowi odpowiednik wartości nominalnej znaczka używanego dla opłaty za list
miejscowy do masy 20 g, określonej w rozdziale l, poz. 1 Załącznika do Zarządzenia
Nr 7 Dyrektora Poczty Polskiej z dnia 11 stycznia 1995 r. w sprawie opłat za usługi
pocztowe w obrocie krajowym,
- stanowi odpowiednik wartości nominalnej znaczka używanego dla opłaty za
kartkę pocztową z wydrukowanym znaczkiem pocztowym, określonej w rozdziale 1,
poz.2 Załącznika do Zarządzenia Nr 7 Dyrektora Poczty Polskiej z dnia 11 stycznia
1995 r. w sprawie opłat za usługi pocztowe w obrocie krajowym,
- stanowi odpowiednik wartości nominalnej znaczka używanego dla opłaty za druk
do masy 20 g, określonej w rozdziale 1, poz.3 Załącznika do Zarządzenia Nr 7
Dyrektora Poczty Polskiej z dnia 11 stycznia 1995 r. w sprawie opłat za usługi
pocztowe w obrocie krajowym.
3. Na poszczególnych znaczkach przedstawiono:
1) z oznaczeniem literowym .A" - gałązkę jarząba pospolitego z owocami; wzdłuż
dolnej krawędzi znaczka umieszczono napis .POLSKA"; w lewym górnym rogu literę „A", a wzdłuż górnej krawędzi - napis „JARZĄB POSPOLITY" - SORBUS
AUCUPARIA L.",
2) z oznaczeniem literowym ,,B" - żołędzie na gałązce dębu bezszypułkowego;
wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono napis „POLSKA", wzdłuż górnej
krawędzi napis – „DĄB BEZSZYPUŁKOWY OUERCUS PETRAEA LIEBL.", a w
prawym górnym rogu - literę „B".
4. Znaczki wydrukowano techniką rotograwiurową, na papierze kredowanym w
formacie 25.5 x 31,25 mm, w wielomilionowych powtarzalnych nakładach, w
kolorach: żółtym, czerwonym, niebieskim i czarnym.
§2
Znaczki mogą być używane do uiszczania opłat za inne rodzaje przesyłek
listowych z uwzględnieniem ich masy, w postaci wielokrotnego umieszczania na
przesyłce, jeżeli odpowiada to danej pozycji w cenniku za usługi pocztowe w obrocie
krajowym.

§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 31 lipca 1995 r.
DYREKTOR POCZTY POLSKIEJ
Grzegorz Szermanowicz
Biuletyn Informacyjny Nr 3/97
ZARZĄDZENIE NR 4
DYREKTORA POCZTY POLSKIEJ
z dnia 2 stycznia 1997 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 73 Dyrektora Poczty Polskiej z dnia 13 lipca
1995 r.
Na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności (Dz. U. Nr
117 z 1995 roku, poz. 564) zarządzam, co następuje:
§ 1.
W Zarządzeniu Nr 73 Dyrektora Poczty Polskiej z dnia 13 lipca 1995 r. w sprawie
wprowadzenia do obiegu dwóch znaczków pocztowych z wydrukowanymi
oznaczeniami literowymi A i B wprowadza się następujące zmiany: § 1 dodaje się
ust. 5 w brzmieniu: „Od dnia 6 stycznia 1997 r. znaczek z wydrukowanym
oznaczeniem literowym „B" drukowany będzie na papierze fluorescencyjnym".
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
DYREKTOR POCZTY POLSKIEJ
Grzegorz Szermanowicz
Biuletyn Informacyjny Nr 3/97
ZARZĄDZENIE NR 7
DYREKTORA POCZTY POLSKIEJ
z dnia 20 stycznia 1997 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 73 Dyrektora Poczty Polskiej z dnia 13 lipca
1995 r.
Na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności (Dz. U.
Nr 117 z 1995 roku, poz. 564) zarządzam, co następuje:
§ 1.
W Zarządzeniu Nr 73 Dyrektora Poczty Polskiej z dnia 13 lipca 1995 r. w sprawie
wprowadzenia do obiegu dwóch znaczków pocztowych z wydrukowanymi
oznaczeniami literowymi A i B wprowadza się następujące zmiany: w § 1 dodaje się
ust. 5 w brzmieniu: „Od dnia 20 stycznia 1997 r. znaczek z oznaczeniem literowym
„A" drukowany będzie na papierze fluorescencyjnym".
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
DYREKTOR POCZTY POLSKI EJ
Grzegorz Szermanowicz
Po zmianie

Biuletyn Informacyjny NR 9/95
ZARZĄDZENIE NR 73
DYREKTORA POCZTY POLSKIEJ
z dnia 13 lipca 1996 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu dwóch znaczków pocztowych z
wydrukowanymi oznaczeniami literowymi A i B.
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 oraz z 1995 r Nr 60. poz. 310) zarządzam, co następuje:
§ 1.
1. Wprowadzam do obiegu w obrocie krajowym dwa znaczki pocztowe z
wydrukowanymi oznaczeniami literowymi A i B, emisji „Owoce drzew liściastych",
zwane dalej „znaczkami".
2. Znaczek:
1) z oznaczeniem literowym „A":
- stanowi odpowiednik wartości nominalnej znaczka używanego dla opłaty za list
zamiejscowy do masy 20 g, określonej w rozdziale 1, poz.1 Załącznika do

Zarządzenia Nr 7 Dyrektora Poczty Polskiej z dnia 11 stycznia 1995 r. w sprawie
opłat za usługi pocztowe w obrocie krajowym,
2) z oznaczeniem literowym ,,B":
- stanowi odpowiednik wartości nominalnej znaczka używanego dla opłaty za list
miejscowy do masy 20 g, określonej w rozdziale l, poz. 1 Załącznika do
Zarządzenia Nr 7 Dyrektora Poczty Polskiej z dnia 11 stycznia 1995 r. w sprawie
opłat za usługi pocztowe w obrocie krajowym,
- stanowi odpowiednik wartości nominalnej znaczka używanego dla opłaty za kartkę
pocztową z wydrukowanym znaczkiem pocztowym, określonej w rozdziale 1, poz.2
Załącznika do Zarządzenia Nr 7 Dyrektora Poczty Polskiej z dnia 11 stycznia 1995
r. w sprawie opłat za usługi pocztowe w obrocie krajowym,
- stanowi odpowiednik wartości nominalnej znaczka używanego dla opłaty za druk do
masy 20 g, określonej w rozdziale 1, poz.3 Załącznika do Zarządzenia Nr 7
Dyrektora Poczty Polskiej z dnia 11 stycznia 1995 r. w sprawie opłat za usługi
pocztowe w obrocie krajowym.
3. Na poszczególnych znaczkach przedstawiono:
1) z oznaczeniem literowym .A" - gałązkę jarząba pospolitego z owocami; wzdłuż
dolnej krawędzi znaczka umieszczono napis .POLSKA"; w lewym górnym rogu literę „A", a wzdłuż górnej krawędzi - napis „JARZĄB POSPOLITY" - SORBUS
AUCUPARIA L.",
2) z oznaczeniem literowym ,,B" - żołędzie na gałązce dębu bezszypułkowego;
wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono napis „POLSKA", wzdłuż górnej
krawędzi napis – „DĄB BEZSZYPUŁKOWY OUERCUS PETRAEA LIEBL.", a w
prawym górnym rogu - literę „B".
4. Znaczki wydrukowano techniką rotograwiurową, na papierze kredowanym w
formacie 25.5 x 31,25 mm, w wielomilionowych powtarzalnych nakładach, w
kolorach: żółtym, czerwonym, niebieskim i czarnym.
5. Od dnia 6 stycznia 1997 r. znaczek z wydrukowanym oznaczeniem literowym „B"
drukowany będzie na papierze fluorescencyjnym.
5. Od dnia 20 stycznia 1997 r. znaczek z oznaczeniem literowym „A" drukowany
będzie na papierze fluorescencyjnym.
§ 2.
Znaczki mogą być używane do uiszczania opłat za inne rodzaje przesyłek listowych z
uwzględnieniem ich masy, w postaci wielokrotnego umieszczania na przesyłce, jeżeli
odpowiada to danej pozycji w cenniku za usługi pocztowe w obrocie krajowym.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 31 lipca 1995 r.
DYREKTOR POCZTY POLSKIEJ
Grzegorz Szermanowicz
Dwukrotnie dodaje się ust. 5 lecz o zupełnie innej treści – totalny bałagan
ZARZĄDZENIE NR 83
DYREKTORA POCZTY POLSKIEJ
z dnia 20 lipca 1995 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 80 gr.
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. z 1993 r. Nr 7, poz. 34
oraz z 1995 r. Nr 60, poz. 310) zarządzam, co następuje:
§1
3380 1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy wartości 80 gr, emisji „XI
Światowy Kongres Uczestników Lotów Kosmicznych", zwany dalej „znaczkiem".
2. Na znaczku przedstawiono rosyjską stację orbitalną, wahadłowiec amerykański,
fragment kuli ziemskiej i znak Stowarzyszenia Uczestników Lotów Kosmicznych
(ASE). Wzdłuż lewej krawędzi znaczka umieszczono napis „POLSKA", a w prawym
górnym rogu - oznaczenie wartości „80 GR".
3. Znaczek wydrukowano wielobarwną techniką offsetową, na papierze
kredowanym w formacie 31,25 x 39,5 mm, w nakładzie 1.500.000 sztuk, w kolorach:
żółtym, czerwonym, niebieskim i czarnym.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 10 września 1995 r.
DYREKTOR POCZTY POLSKIEJ: Grzegorz Szermanowicz

ZARZĄDZENIE NR 84
DYREKTORA POCZTY POLSKIEJ
z dnia 20 lipca 1996 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 80 gr.
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, z 1993 r. Nr 7, poz. 34
oraz z 1995 r. Nr 60, poz. 310) zarządzam, co następuje:
§ 1.
3383 1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy wartości 80 gr, emisji „XIII
Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina", zwany dalej
„znaczkiem".
2. Na znaczku przedstawiono fragment zapisu nutowego „Poloneza" Fryderyka
Chopina. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono napis „POLSKA" i
oznaczenie wartości „80 GR", a wzdłuż górnej krawędzi - napis „XIII
MIĘDZYNARODOWY KONKURS PIANISTYCZNY IM. FRYDERYKA CHOPINA".
3. Znaczek wydrukowano techniką offsetową, na papierze kredowanym w
formacie 39,5 x 31,25 mm, w nakładzie 2 000 000 sztuk, w kolorach: chamois,
żółtym, czerwonym, niebieskim i czarnym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 1995 r.
DYREKTOR POCZTY POLSKIEJ
Grzegorz Szermanowicz
ZARZĄDZENIE NR 88
DYREKTORA POCZTY POLSKIEJ
z dnia 2 sierpnia 1995 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu dwóch znaczków pocztowych wartości
35 gr i 45 gr.
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, z 1993 r. Nr 7, poz. 34
oraz z 1995 r. Nr 60, poz. 310) zarządzam, co następuje;
§1
3381-3382 1. Wprowadzam do obiegu dwa znaczki pocztowe wartości 35 gr i 45
gr, emisji „Plakat polski", zwane dalej „znaczkami".
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono:
1) wartości 35 gr - Jana Sawki „Szalona lokomotywa"; wzdłuż dolnej krawędzi
znaczka umieszczono napis „POLSKA", a wzdłuż prawej krawędzi - oznaczenie
wartości „35 GR",
2) wartości 45 gr - Eugeniusza Geta Stankiewicza „Wesele"; wzdłuż dolnej
krawędzi znaczka umieszczono napis ,,POLSKA", a wzdłuż prawej krawędzi oznaczenie wartości „45 GR".
3. Znaczki wydrukowano techniką offsetową, na papierze kredowanym, w
formacie 39,5 x 51 mm w nakładzie po 1 500 000 sztuk każdej wartości, w kolorach:
żółtym, czerwonym, niebieskim i czarnym.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 27 września 1995 r.
DYREKTOR POCZTY POLSKIEJ
Grzegorz Szermanowicz
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Zarządzenie Nr 68
Dyrektora Poczty Polskiej
z dnia 7 lipca 1995 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 45 gr.
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, z 1993 r. Nr 7, poz. 34
oraz z 1995 r. Nr 60, poz. 310) zarządzam, co następuje:
§1
3374 1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy wartości 45 gr, emisji
„Sanktuaria Maryjne - Bazylika Trójcy Świętej i Wszystkich Świętych w Leżajsku",
zwany dalej „znaczkiem".

2. Na znaczku przedstawiono reprodukcję obrazu Matki Bożej Pocieszenia.
Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono napis „MATKA B02A POCIESZENIA",
wzdłuż lewej krawędzi - napis „POLSKA", a w lewym górnym rogu - oznaczenie
wartości „45 GR".
3. Znaczek wydrukowano techniką offsetową, na papierze kredowanym w
formacie 31,25 x 39,5 mm, w nakładzie 5.000.000 sztuk, w kolorach: żółtym,
czerwonym, niebieskim i czarnym.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2 sierpnia 1995 r.
DYREKTOR POCZTY POLSKIEJ
Grzegorz Szermanowicz
ZARZĄDZENIE NR 89
DYREKTORA POCZTY POLSKIEJ
z dnia 30 sierpnia 1995 r
w sprawie wprowadzenia do obiegu dwóch znaczków pocztowych wartości
45 gr i 80 gr
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. z 1993 r. Nr 7, poz. 34
oraz z 1995 r. Nr 60, poz. 310) zarządzam, co następuje:
§ 1.
3384-3385 1. Wprowadzam do obiegu dwa znaczki pocztowe wartości 45 gr i 80
gr. emisji „Światowy Dzień Poczty", zwane dalej „znaczkami".
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono:
1) wartości 45 gr - listonosza w mundurze pocztowym z okresu Królestwa
Polskiego; wzdłuż lewej krawędzi znaczka umieszczono na pis, „POLSKA" i
oznaczenie wartości, 45 GR". a wzdłuż prawej krawędzi - napis „ŚWIATOWY DZIEŃ
POCZTY”,
2) wartości 80 gr - pióro ptasie z pieczęcią łąkową Stanisława Augusta, wzdłuż
lewej krawędzi znaczka umieszczono napis „POLSKA" i oznaczenie wartości „80 GR”
a wzdłuż prawej krawędzi - napis „ŚWIATOWY DZIEŃ POCZTY”.
3. Znaczki wydrukowano techniką offsetową, na papierze kredowanym, w
formacie 25,5 x 31,25 mm, w kolorach żółtym, czerwonym, niebieskim i czarnym, w
nakładzie:
1) wartości 45 gr - 5 000 000 sztuk,
2) wartości 80 gr - 2 000 000 sztuk.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 9 października 1995 r.
DYREKTOR POCZTY POLSKIEJ
Grzegorz Szermanowicz
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ZARZĄDZENIE NR 104
DYREKTORA POCZTY POLSKIEJ
z dnia 2.10.1995 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 45 gr.
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, z 1993 r. Nr 7, poz. 34
oraz z 1995 r. Nr 60, poz. 310) zarządzam, co następuje:
§1
3386 1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy wartości 45 gr, emisji
„Mistrzostwa Świata w Akrobatyce Sportowej Wrocław '95", zwany dalej „znaczkiem".
2. Na znaczku przedstawiono akrobatyczną piramidę statyczną. Wzdłuż lewej
krawędzi znaczka umieszczono napis „POLSKA", w lewym górnym rogu oznaczenie wartości „45 GR", wzdłuż prawej krawędzi - napis „MISTRZOSTWA
ŚWIATA W AKROBATYCE SPORTOWEJ", a w prawym dolnym rogu - napis
„WROCŁAW `95”.
3. Znaczek wydrukowano techniką offsetową, na papierze kredowanym, w
formacie 31,25 x 39,5 mm, w nakładzie 2 000 000 sztuk, w kolorach:
pomarańczowym, bordowym, brązowym, jasnoszarym i ciemnoszarym.

§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26 października 1995 r.
DYREKTORPOCZTYPOLSKIEJ
Grzegorz Szermanowicz
ZARZĄDZENIE Nr 103
DYREKTORA POCZTY POLSKIEJ
z dnia 2.10.1995 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 45 gr.
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, z 1993 r. Nr 7, poz. 34
oraz z 1995 r. Nr 60, poz. 310) zarządzam, co następuje:
§1
3387 1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy wartości 45 gr, emisji „Wybitni
elektrycy polscy", zwany dalej „znaczkiem".
2. Na znaczku przedstawiono podobiznę profesora Janusza Groszkowskiego,
pioniera radioelektroniki oraz równanie nazwane jego nazwiskiem. Wzdłuż dolnej
krawędzi znaczka umieszczono napis „POLSKA" i oznaczenie wartości „45 GR", a
wzdłuż górnej krawędzi -napis „PROF. JANUSZ GROSZKOWSK11898-1984".
§3.
Znaczek wydrukowano techniką offsetową, na papierze kredowanym, w formacie
43 x 31,25 mm, w nakładzie 1 750 000 sztuk, w kolorach: żółtym, czerwonym,
niebieskim i czarnym.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 10 listopada 1995 r.
DYREKTOR POCZTY POLSKIEJ
Grzegorz Szermanowicz
Kolejne niechlujstwo – wpierw § 3, a potem § 2 !!!

ZARZĄDZENIE Nr 102
DYREKTORA POCZTY POLSKIEJ
z dnia 2.10.1995 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu dwóch znaczków pocztowych wartości
35 gr i 45 gr.
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, z 1993 r. Nr 7, poz. 34
oraz z 1995 r. Nr 60, poz. 310), zarządzam co następuje:
§1
3388-3389 1. Wprowadzam do obiegu dwa znaczki pocztowe wartości 35 gr i 45
gr emisji „Boże Narodzenie", zwane dalej „znaczkami".
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono:
1) wartości 35 gr - Świętą Rodzinę w stajence i oddających Jej pokłon; wzdłuż
górnej krawędzi znaczka umieszczono napis ,,POLSKA" i oznaczenie wartości „35
GR",
2) wartości 45 gr - Trzech Królów udających się do stajenki, bożonarodzeniową
choinkę i gwiazdę na niebie; wzdłuż górnej krawędzi znaczka umieszczono napis
„POLSKA" i oznaczenie wartości „45 GR".
3. Znaczki wydrukowano techniką offsetową, na papierze kredowanym, w
formacie 25,5 x 31,25 mm, w nakładzie po 5.000.000 sztuk każdej wartości, w
kolorach: żółtym, czerwonym, niebieskim, granatowym i czarnym.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 27 listopada 1995 r.
DYREKTOR POCZTY POLSKIEJ
Grzegorz Szermanowicz
DECYZJA NR 2
DYREKTORA POCZTY POLSKIEJ
z dnia 11 marca 1996 r.
w sprawie wykonania 2 znaczków pocztowych, wartości 35 gr i 45 gr, z
nadrukiem "WZÓR".
Na podstawie § 11 ust. 2 statutu państwowego przedsiębiorstwa użyteczności
publicznej Poczta Polska ustalam, co następuje:

1. Zezwalam na wykonanie 2 znaczków pocztowych, wartości 35 gr i 45 gr, emisji
"Boże Narodzenie", w nakładzie po 130.000 sztuk każdej wartości, w kolorach:
żółtym, czerwonym, niebieskim, granatowym i czarnym.
2. Na znaczkach należy umieścić nadruk "WZÓR" w kolorze czarnym.
3. Wyżej opisane znaczki z nadrukiem "WZÓR" nie są obiegowymi znaczkami
pocztowymi, mają jedynie charakter okolicznościowo-propagandowy.
4. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
Dyrektor Poczty Polskiej
Grzegorz Szermanowicz
Czy jest to znaczek pocztowy ? uważam, że nie; zwracam uwagę na pkt 3 – hasło jak z minionej
epoki.

ZARZĄDZENIE Nr 107
DYREKTORA POCZTY POLSKIEJ
z dnia 5 października 1995 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu czterech znaczków pocztowych wartości
35 gr, 45 gr, 60 gr i 80 gr.
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, z 1993 r. Nr 7, poz. 34
oraz z 1995 r. Nr 60, poz. 310) zarządzam, co następuje:
§1
3390-3393 1. Wprowadzam do obiegu cztery znaczki pocztowe wartości 35 gr, 45
gr, 60 gr i 80 gr, emisji „Pisklęta ptaków śpiewających", zwane dalej „znaczkami".
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono pisklęta niżej
wymienionych gatunków ptaków:
1) wartości 35 gr - modraszki; wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono napis
„PARUSCAERULEUS, PULLI - MODRASZKA", powyżej - napis ,,POLSKA", a w
prawym górnym rogu - oznaczenie wartości „35 GR",
2) wartości 45 gr - raniuszki; wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono napis
„AEGITHALOS CAUDATUS, PULLI - RANIUSZEK", powyżej - napis „POLSKA", a w
lewym górnym rogu - oznaczenie wartości ,,45 GR",
3) wartości 60 gr - srokosze; wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono napis
„LANIUS EXCUBITOR, PULLI - SROKOSZ", powyżej - napis ,,POLSKA", a w
prawym górnym rogu - oznaczenie wartości „60 GR",
4) wartości 80 gr - grubodzioby; wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono
napis „C. COCCOTHRAUSTES, PULLI -GRUBODZIÓB", powyżej - napis „POLSKA,
a w lewym górnym rogu - oznaczenie wartości „80 GR".
3. Znaczki wydrukowano techniką offsetową, na papierze kredowanym, w
formacie 40,5 x 40,5 mm, w nakładzie po 1 500 000 sztuk każdej wartości, w
kolorach: żółtym, czerwonym, niebieskim i czarnym.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 grudnia 1995 r.
DYREKTOR POCZTY POLSKIEJ
Grzegorz Szermanowicz

