
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 1/97 
ZARZĄDZENIE NR 115  

DYREKTORA POCZTY POLSKIEJ 
z dnia 28 listopada 1996 r. 

w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 1 zł. 
 

Na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności (Dz. U. 
Nr 117 z 1995 r., poz. 564) zarządzam, co następuje: 

§ 1. 
3456 1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy wartości 1 zł, emisji „Literacka 

Nagroda Nobla 1996 - Wisława Szymborska", zwany dalej „znaczkiem". 
2. Na znaczku przedstawiono podobiznę Wisławy Szymborskiej na tle pejzażu z 

drzewem odbijającym się w wodzie. W prawym dolnym rogu znaczka umieszczono 
oznaczenie wartości „1 ZŁ", wzdłuż lewej krawędzi - napis „POLSKA", wzdłuż górnej 
krawędzi - napis i liczbę: „LITERACKA NAGRODA NOBLA 1996", a wzdłuż prawej 
krawędzi - napis „WISŁAWA SZYMBORSKA". 

3. Znaczek wydrukowano techniką offsetową na papierze kredowanym w formacie 
31,5 x 43 mm, w nakładzie 800 000 sztuk, w kolorach: żółtym, czerwonym, 
niebieskim i czarnym.  

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 10 grudnia 1996 r. 

DYREKTOR POCZTY 
POLSKIEJ 

Grzegorz Szermanowicz 
 

BIULETYN INFORMACYJNY  
Nr 3/1997 

ZARZĄDZENIE NR 5  
DYREKTORA POCZTY POLSKIEJ  

z dnia 2 stycznia 1997 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. c łączności (Dz. U. 
Nr 117 z 1995 roku, poz. 564) zarządzam, co następuje: 

§ 1. 
3457-3458 1. Wprowadzam do obiegu w obrocie krajowym dwa znaczki pocztowe 

z wydrukowanymi oznaczeniami literowymi A i B, emisji „Kocham Cię", 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 l, poz. 1 Załącznika do 
Zarządzenia Nr 7 Dyrektora Poczty Polskiej z dnia 19 stycznia 1996 r. w sprawie 
opłat za usługi pocztowe w obrocie krajowym, 

- stanowi odpowiednik wartości nominalnej znaczka używanego dla opłaty za druk 
do masy ponad 20 g do 50 g, określonej w rozdziale l, poz. 3 Załącznika do 
Zarządzenia Nr 7 Dyrektora Poczty Polskiej z dnia 19 stycznia 1996 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 19 stycznia 1996 r. w sprawie opłat za usługi 
pocztowe w obrocie krajowym, 

- stanowi odpowiednik wartości nominalnej znaczka używanego dla opłaty za 



kartkę pocztową, określonej w rozdziale l, poz. 2 Załącznika do Zarządzenia Nr 7 
Dyrektora Poczty Polskiej z dnia 19 stycznia 1996 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 l, poz. 3 Załącznika do Zarządzenia Nr 7 
Dyrektora Poczty Polskiej z dnia 19 stycznia 1996 r. w sprawie opłat za usługi 
pocztowe w obrocie krajowym. 

3. Na poszczególnych znaczkach przedstawiono fragmenty kart do gry koloru kier, 
a mianowicie: 

1) z oznaczeniem literowym „A" - królową i napis „KOCHAM CIĘ"; w prawym 
górnym rogu znaczka umieszczono literę „A", 

2) z oznaczeniem literowym „B" - króla i napis „KOCHAM CIĘ"; w prawym górnym 
rogu znaczka umieszczono literę „B". 

4. W lewym górnym rogu znaczków wymienionych w ust. 3 pkt. 1-2 umieszczono 
napis „POLSKA". 

5. Znaczki wydrukowano techniką offsetową na papierze fluorescencyjnym w 
formacie 39,5 x 31,25 mm, w nakładzie po 4 000 000 sztuk każdego znaczka, w 
kolorach: żółtym, czerwonym, niebieskim, zielonym 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 14 stycznia 1997 r. 

DYREKTOR POCZTY 
POLSKIEJ  

Grzegorz Szermanowicz 
 

BIULETYN INFORMACYJNY  
Nr 4/97 

ZARZĄDZENIE NR 26  
DYREKTORA POCZTY POLSKIEJ  

z dnia 5 marca 1997 r. 
w sprawie wprowadzenia do obiegu czterech znaczków pocztowych wartości 

50 gr, 60 gr, 80 gr i 1,10 zł. 
 

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. 
3459-3462 1. Wprowadzam do obiegu cztery znaczki pocztowe wartości 50 gr, 60 

gr, 80 gr i 1,10 zł emisji „Wielkanoc", zwane dalej „znaczkami". 
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono symbolicznie 

wielkanocne obrzędy ludowe, a mianowicie: 
1) wartości   50 gr - święcenie palm, 
2) wartości   60 gr - malowanie pisanek, 
3) wartości  80 gr - święcenie pokarmów, 
4) wartości 1,10 zł - śmigus-dyngus. 
3. W prawym górnym rogu znaczków wymienionych w ust. 2 pkt. 1-4 umieszczono 

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

formacie 39,5 x 31,25 mm, w kolorach: żółtym, czerwonym, niebieskim i czarnym, w 
następujących nakładach: 

1) wartości 50 gr - 6 000 000 sztuk, 
2) wartości 60 gr - 6 000 000 sztuk, 
3) wartości 80 gr -1 200 000 sztuk, 
4) wartości 1,10 zł -1 200 000 sztuk. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14 marca 1997 r. 

Dyrektor Poczty Polskiej 
Grzegorz Szermanowicz 



ZARZĄDZENIE NR 33  
DYREKTORA POCZTY POLSKIEJ  

z dnia 9 kwietnia 1997 r. 
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 50 gr oraz 

znaczka pocztowego w formie bloczka wartości 1,10 zł. 
 

Na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności (Dz. U. 
117 z 1995 roku, poz. 564) zarządzam, co następuje: 

§ 1. 
3463+3464 (bl.164)1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy wartości 50 gr 

oraz znaczek pocztowy w formie bloczka wartości 1,10 zł, emisji „1000 lat Gdańska", 
zwane dalej „znaczkami". 

2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono: 
1) wartości 50 gr - Długi Targ z widokiem na Ratusz wg ryciny Mateusza Deischa 

z 1765 r. i rysunku Fryderyka Antoniego Lohrmanna; wzdłuż lewej krawędzi znaczka 
umieszczono napis „1000 LAT GDAŃSKA", a w prawym górnym rogu - napis „POL-
SKA" i oznaczenie wartości „50 GR", 

2) wartości 1,10 zł - Kościół Mariacki i Ratusz Głównego Miasta wg ryciny 
„Panorama Gdańska z Biskupiej Góry" Mateusza Meriana z 1640 r. i panoramy C. J. 
Yisschera juniora „Piscatora" z 1620 r.; w lewym górnym rogu znaczka umieszczono 
oznaczenie wartości „1,10 ZŁ", a w prawym rogu - napis „POLSKA". 

Na marginesach bloczka umieszczono napis „1000 LAT GDAŃSKA" i znak 
obchodów jubileuszu miasta z napisem i liczbami „GDAŃSK 997-1997" oraz jego 
numer. 

3. Znaczki wydrukowano techniką stalorytniczo-wklęsłodrukową i rotograwiurową, 
na papierze znaczkowym, w kolorach: jasnobeżowym, czerwonym i 
ciemnobrązowym w następujących formatach i nakładach: 

1) wartości 50 gr - w formacie 31,25 x 39,5 mm, w nakładzie 6 000 000 sztuk, 
2) wartości 1,10 zł-w formacie 39,5 x 31,25 mm, w nakładzie 550 000 sztuk. 

§ 2.  
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 18 kwietnia 1997 r. 

Dyrektor Poczty Polskiej 
Grzegorz Szermanowicz 

Biuletyn Informacyjny Nr 4/97 
ZARZĄDZENIE NR 41  

DYREKTORA POCZTY POLSKIEJ  
z dnia 16 kwietnia 1997 r. 

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 33 Dyrektora Poczty Polskiej  
z dnia 9 kwietnia 1997 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 33 Dyrektora Poczty Polskiej z dnia 9 kwietnia 1997 r. w 

sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 50 gr oraz znaczka 
pocztowego w formie bloczka wartości 1,10 zł wprowadza się następujące zmiany: w 
§ 1 ust. 3 pkt 2 wyrazy „w nakładzie 550 000 sztuk" zmienia się na wyrazy „w 
nakładzie 650 000 sztuk". 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Dyrektor Poczty Polskiej 
Grzegorz Szermanowicz  

Zarządzenie nie mówi nic o perforacji i jej braku w przypadku bloku. 
 

ZARZĄDZENIE NR 35  
DYREKTORA POCZTY POLSKIEJ 

z dnia 9 kwietnia 1997 r. 
w sprawie wprowadzenia do obiegu dwóch znaczków pocztowych wartości 

50 gr i 60 gr. 
 

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. 

3465-3466 1. Wprowadzam do obiegu dwa znaczki pocztowe wartości 50gr i 60gr, 
emisji „1000. rocznica śmierci św. Wojciecha", zwane dalej „znaczkami". 

2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono sceny z życia św. 
Wojciecha, umieszczone na Drzwiach Gnieźnieńskich, a mianowicie: 

1) wartości 50 gr - św. Wojciecha w otoczeniu wojowników pruskich i 
duchowieństwa; w środkowej części znaczka umieszczono napis i liczby: „ŚW. 
WOJCIECH † 997", 

2) wartości 60 gr - św. Wojciecha na tle krzyża romańskiego oraz Znak Alfa i 
Omega; w górnej części znaczka umieszczono napis i liczby: ŚW. WOJCIECH † 
997", 

3. W prawym dolnym rogu znaczków wymienionych w ust. 2 pkt. 1-2 umieszczono 
napis „POLSKA", a powyżej oznaczenie ich wartości. 

4. Znaczki wydrukowano techniką stalorytniczo-wklęsłodrukową, na papierze 
znaczkowym, w nakładzie po 1 000 000 sztuk każdego, w następujących formatach i 
kolorach: 

1) wartości 50 gr - 43 x 31,25 mm, w kolorze brązowym, 
2) wartości 60 gr - 31,25 x 43 mm, w kolorze zielono-szarym. 

§ 2.  
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 19 kwietnia 1997 r. 

Dyrektor Poczty Polskiej 
Grzegorz Szermanowicz 

ZARZĄDZENIE NR 36  
DYREKTORA POCZTY POLSKIEJ 

z dnia 9 kwietnia 1997 r. 
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 50 gr. 

 
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. 

3472 1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy wartości 50 gr, emisji „46. 
Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny we Wrocławiu", zwany dalej „znaczkiem". 

2. Na znaczku przedstawiono hostię z literami IHS na tle stylizowanej mapy 
świata. W prawym dolnym rogu znaczka umieszczono napis „POLSKA", w lewym 
dolnym rogu - oznaczenie wartości „50 GR", a wzdłuż górnej i prawej krawędzi - 
napis „46. MIĘDZYNARODOWY KONGRES EUCHARYSTYCZNY WROCŁAW". 

3. Znaczek wydrukowano wielobarwną techniką offsetową, na papierze 
fluorescencyjnym, 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 6 maja 1997 r. 

Dyrektor Poczty Polskiej 
Grzegorz Szermanowicz 

ZARZĄDZENIE NR 37  
DYREKTORA POCZTY POLSKIEJ 

z dnia 9 kwietnia 1997 r. 
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 1,10 zł. 

 
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. 

3467 1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy wartości 1,10 zł, emisji „1000. 
rocznica śmierci św. Wojciecha", zwany dalej „znaczkiem". 

2. Na znaczku przedstawiono błogosławiącego św. Wojciecha z insygniami 
biskupimi i Biblią; wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono napis „POLSKA", 
wzdłuż lewej krawędzi - napis S.ADALBERTUS", w lewym górnym - oznaczenie 
wartości „1,10 ZŁ", a wzdłuż prawej krawędzi - napis i liczby „ŚW. WOJCIECH † 
997". 

3. Znaczek wydrukowano techniką stalorytniczo-wklęsłodrukową, na papierze 



znaczkowym, w formacie 31,25 x 43 mm, w nakładzie 1 200 000 sztuk, w kolorze 
fioletowym. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 23 kwietnia 1997 r. 

Dyrektor Poczty Polskiej 
Grzegorz Szermanowicz 

ZARZĄDZENIE NR 38  
DYREKTORA POCZTY POLSKIEJ 

z dnia 15 kwietnia 1997 r. 
w sprawie wprowadzenia do obiegu dwóch znaczków pocztowych wartości 

50 gr i 1,10 zł. 
 

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. 
3470-3471 1. Wprowadzam do obiegu dwa znaczki pocztowe wartości 50 gr i 1,10 

zł, emisji „Europa", zwane dalej „znaczkami". 
2. Znaczki poszczególnych wartości ilustrują: 
1) wartości 50 gr - baśń „Kwiat Paproci"; wzdłuż dolnej krawędzi znaczka 

umieszczono napis „POLSKA" i oznaczenie wartości „50 GR", a w lewym górnym 
rogu - napis „EUROPA", 

2) wartości 1,10 zł - legendę „Wars i Sawa"; wzdłuż lewej krawędzi znaczka 
umieszczono napis „EUROPA", a wzdłuż górnej krawędzi znaczka - napis „POLSKA" 
i oznaczenie wartości „1,10 ZŁ". 

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

1) wartości 50 gr - 700 000 sztuk, 
2) wartości 1,10 zł - 650 000 sztuk. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 5 maja 1997 r. 

Dyrektor Poczty Polskiej 
Grzegorz Szermanowicz 

ZARZĄDZENIE NR 39  
DYREKTORA POCZTY POLSKIEJ  

z dnia 15 kwietnia 1997 r. 
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 1,10 zł w 

formie bloczka. 
 

Na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 23 listopada 1990 roku o łączności (Dz. 
U. Nr 117 z 1995 roku, poz. 564) zarządzam, co następuje: 

§ 1. 
3475 (bl.165) 1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy wartości 1,10 zł, w 

formie bloczka, emisji „V Wizyta Papieża Jana Pawła II w Polsce", zwany dalej 
„znaczkiem". 

2. Na znaczku przedstawiono papieża Jana Pawła II. Wzdłuż lewej krawędzi 
znaczka umieszczono napis „POLSKA", a wzdłuż górnej krawędzi - napis „JAN 
PAWEŁ II" i oznaczenie wartości „1,10 ZŁ". 

Na marginesach bloczka umieszczono napis: „V WIZYTA PAPIEŻA W POLSCE" 
oraz jego numer. 

3. Znaczek wydrukowano techniką offsetową, na papierze fluorescencyjnym, w 
formacie 39,5 x 51 mm, w nakładzie 600 000 sztuk, w kolorach: żółtym, czerwonym, 
niebieskim i czarnym. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28 maja 1997 r. 

Dyrektor Poczty Polskiej 
Grzegorz Szermanowicz 

ZARZĄDZENIE NR 40 
DYREKTORA POCZTY POLSKIEJ 

z dnia 15 kwietnia 1997 r. 



w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 1,30 zł. 
 

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. 
3473 1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy wartości 1,30 zł, emisji 

„Światowa Wystawa Filatelistyczna PACYFIC '97", zwany dalej „znaczkiem". 
2. Na znaczku przedstawiono most Złote Wrota w San Francisco. Wzdłuż dolnej 

krawędzi znaczka umieszczono napis „POLSKA" i oznaczenie wartości „1,30 ZŁ", a 
wzdłuż górnej krawędzi - napis „ŚWIATOWA WYSTAWA FILATELISTYCZNA 
PACYFIC '97". 

3. Znaczek wydrukowano techniką offsetową, na papierze fluorescencyjnym, w 
formacie 51 x 39,5 mm, w nakładzie 800 000 sztuk, w kolorach: żółtym, czerwonym, 
niebieskim, granatowym i czarnym. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 20 maja 1997 roku. 

Dyrektor Poczty Polskiej 
Grzegorz Szermanowicz 

ZARZĄDZENIE NR 45  
DYREKTORA POCZTY POLSKIEJ 

z dnia 23 kwietnia 1997 r. 
w sprawie wprowadzenia do obiegu dwóch znaczków pocztowych wartości 

50 gr i 60 gr. 
 

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. 
3468-3469 1. Wprowadzam do obiegu dwa znaczki pocztowe wartości 50 gr i 60 

gr, emisji „Dworki polskie", zwane dalej „znaczkami". 
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono: 
1) wartości 50 gr - dwór w Łopusznej; wzdłuż prawej krawędzi znaczka 

umieszczono napis „DWÓR W ŁOPUSZNEJ", 
2) wartości 60 gr - dwór z Żyrzyna; wzdłuż prawej krawędzi znaczka umieszczono 

napis „DWÓR Z ŻYRZYNA". 
3. Wzdłuż górnej krawędzi znaczków wymienionych w ust. 2 pkt. 1-2 umieszczono 

napis „POLSKA" i oznaczenie ich wartości. 
4. Znaczki wydrukowano techniką rotograwiurową, na papierze fluorescencyjnym, 

w formacie 31,25 x 25,5 mm, w wielomilionowych, powtarzalnych nakładach, w 
następujących kolorach: 

1) wartości 50 gr - żółtym, czerwonym, niebieskim, fioletowym i czarnym, 
2) wartości 60 gr - żółtym, czerwonym, niebieskim, ciemnozielonym i czarnym. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 kwietnia 1997 r. 

Dyrektor Poczty Polskiej 
Grzegorz Szermanowicz 

 
BIULETYN INFORMACYJNY 

Nr 5/97 
ZARZĄDZENIE NR 48  

DYREKTORA POCZTY POLSKIEJ  
z dnia 5 maja 1997 r. 

w sprawie wprowadzenia do obiegu czterech znaczków pocztowych wartości 
50 gr, 60 gr, 80 gr i 1,30 zł. 

 
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. 

3479-3482 1. Wprowadzam do obiegu cztery znaczki pocztowe wartości 50 gr,   
60 gr, 80gr i 1,30 zł, emisji „Ochrona przyrody - nietoperze", zwane dalej 
„znaczkami". 



2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono: 
1) wartości 50 gr - gacka brunatnego; wzdłuż dolnej krawędzi znaczka 

umieszczono napis „POLSKA" i oznaczenie „wartości 50 GR", a wzdłuż górnej 
krawędzi - napis „GACEK BRUNATNY PLECOTUS AURITUS", 

2) wartości 60 gr - borowca wielkiego; wzdłuż dolnej krawędzi znaczka 
umieszczono napis „POLSKA" i oznaczenie wartości „60 GR", a wzdłuż prawej 
krawędzi - napis „BOROWIEC WIELKI NYCTALUS NOCTULA", 

3) wartości 80 gr - nocka dużego; wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono 
oznaczenie wartości „80 GR" i napis „POLSKA", a wzdłuż górnej krawędzi - napis 
„NOCEK DUŻY MYOTIS MYOTIS", 

4) wartości 1,30 zł - mroczka posrebrzanego; wzdłuż dolnej krawędzi znaczka 
umieszczono oznaczenie wartości „1,30 ZŁ" i napis „POLSKA", a w prawym górnym 
rogu - napis „YESPERTILIO MURINUS MROCZEK POSREBRZANY". 

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

1) wartości 50 gr -1 200 000 sztuk, 
2) wartości 60 gr -1 200 000 sztuk, 
3) wartości 80 gr - 700 000 sztuk, 
4) wartości 1,30 zł -1 000 000 sztuk. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 maja 1997 r. 

DYREKTOR POCZTY POLSKIEJ 
Grzegorz Szermanowicz 

ZARZĄDZENIE NR 50 
DYREKTORA POCZTY POLSKIEJ 

z dnia 5 maja 1997 r. 
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 1,40 zł. 

 
Na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności (Dz. U. 

Nr 117 z 1995 r., poz. 564) zarządzam, co następuje: 
§ 1. 

3483 1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy wartości 1,40 zł, emisji      
„100 lat osadnictwa polskiego w Argentynie", zwany dalej „znaczkiem". 

2. Na znaczku przedstawiono kontynent Ameryki Południowej, z zaznaczoną 
mapą Argentyny, biało-czerwoną flagą oraz statek. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka 
umieszczono oznaczenie wartości „1,40 ZŁ" i napis „POLSKA", a wzdłuż lewej i 
górnej krawędzi - napis „100 LAT OSADNICTWA POLSKIEGO W ARGENTYNIE". 

3. Znaczek wydrukowano techniką offsetową, na papierze fluorescencyjnym, w 
formacie 31,25 x 43 mm, w nakładzie 700 000 sztuk, w kolorach: czerwonym, 
zielonym, niebiesko-zielonym i czarnym. 

§ 2.  
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 6 czerwca 1997 r. 

DYREKTOR POCZTY POLSKIEJ 
Grzegorz Szermanowicz 

ZARZĄDZENIE NR 51  
DYREKTORA POCZTY POLSKIEJ 

z dnia 13 maja 1997 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 117 z 1995 r., poz. 564) zarządzam, co następuje: 
§ 1. 

3484 1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy wartości 80 gr, emisji „600. 
rocznica Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego", zwany dalej 
„znaczkiem". 

2. Na znaczku przedstawiono reprodukcję obrazu Jana Matejki „Założenie Szkoły 
Głównej przeniesieniem do Krakowa ugruntowane r.p. 1361-1399-1400", ze zbiorów 
Muzeum Narodowego w Warszawie. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono 
napis „POLSKA" i oznaczenie wartości „80 GR", a wzdłuż lewej i prawej krawędzi - 



napis KRÓLOWA JADWIGA FUNDATORKA WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO UJ. 
3. Znaczek wydrukowano techniką rotograwiurową, na papierze fluorescencyjnym 

w formacie   40,5 x 54 mm, w nakładzie 800 000 sztuk, w kolorach: żółtym, 
czerwonym, niebieskim i czarnym. 

§ 2.  
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 6 czerwca 1997 r. 

DYREKTOR POCZTY POLSKIEJ 
Grzegorz Szermanowicz 

ZARZĄDZENIE NR 52  
DYREKTORA POCZTY POLSKIEJ 

z dnia 13 maja 1997 r. 
w sprawie wprowadzenia do obiegu czterech znaczków pocztowych wartości  

1,10 zł, 1,70 zł, 2,20 zł i 10 zł. 
 

Na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności (Dz. U. 
Nr 117 z 1995 r., poz. 564) zarządzam, co następuje: 

§ 1. 
3474-3477 1. Wprowadzam do obiegu cztery znaczki pocztowe wartości 1,10 zł, 

1,70 zł, 2,20 zł      i 10 zł, emisji „Dworki polskie", zwane dalej „znaczkami". 
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono: 
1) wartości 1,10 zł - dwór w Ożarowie; wzdłuż prawej krawędzi znaczka 

umieszczono napis „DWÓR W OŻAROWIE", 
2) wartości 1,70 zł - dwór w Tułowicach; wzdłuż dolnej krawędzi znaczka 

umieszczono napis „DWÓR W TUŁOWICACH", 
3) wartości 2,20 zł – dwór w Kuznocinie; wzdłuż dolnej krawędzi znaczka 

umieszczono napis „DWÓR W KUZNOCINIE", 
4) wartości 10 zł - dwór w Koszutach; wzdłuż dolnej krawędzi znaczka 

umieszczono napis „DWÓR W KOSZUTACH". 
3. Wzdłuż górnej krawędzi znaczków wymienionych w ust. 2 pkt. 1-4 umieszczono 

napis „POLSKA" i oznaczenie ich wartości. 
4. Znaczki wydrukowano techniką rotograwiurową, na papierze fluorescencyjnym, 

w formacie 31,25 x 25,5 mm, w wielomilionowych, powtarzalnych nakładach, w 
następujących kolorach: 

1) wartości 1,10 zł - żółtym, czerwonym, niebieskim, szarozielonym i czarnym, 
2) wartości 1,70 zł - żółtym, czerwonym, niebieskim, ciemnozielonym i czarnym, 
3) wartości 2,20 zł - żółtym, czerwonym, niebieskim, granatowym i czarnym, 
4) wartości 10 zł - żółtym, czerwonym, niebieskim, czerwono-brązowym i czarnym. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 23 maja 1997 r. 

DYREKTOR POCZTY POLSKIEJ 
Grzegorz Szermanowicz

ZARZĄDZENIE NR 56  
DYREKTORA POCZTY POLSKIEJ 

z dnia 12 czerwca 1997 r. 
w sprawie wprowadzenia do obiegu czterech znaczków pocztowych wartości 

50 gr, 60 gr, 80 gr i 1,10 zł. 
 

Na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności (Dz. U. 
Nr 117 z 1995 r., poz. 564) zarządzam, co następuje: 

§ 1. 
3485-3488 1. Wprowadzam do obiegu cztery znaczki pocztowe wartości 50 gr, 60 

gr, 80 gr i 1,10 zł, emisji „Malarstwo Juliusza Kossaka", zwane dalej „znaczkami". 
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono reprodukcje obrazów 

Juliusza Kossaka: 
1) wartości 50 gr - „Powrót z wojny do wsi", 
2) wartości 60 gr - „Wesele krakowskie", 
3) wartości 80 gr - „W stajni", 
4) wartości 1,10 zł - „Stajenny z parą koni". 
3. Wzdłuż górnej krawędzi znaczków wymienionych w ust. 2 pkt. 1-4 umieszczono 

napis „JULIUSZ KOSSAK 1824-1899",awzdłuż prawej - napis „POLSKA" i 



oznaczenie ich wartości. 
4. Znaczki wydrukowano techniką rotograwiurową, na papierze fluorescencyjnym, 

w formacie 54 x 40,5 mm, w kolorach: żółtym, czerwonym, niebieskim, czarnym i 
oliwkowym, w następujących nakładach: 

1) wartości 50 gr -1 200 000 sztuk, 
2) wartości 60 gr -1 200 000 sztuk, 
3) wartości 80 gr - 700 000 sztuk, 
4) wartości 1,10 zł - 700 000 sztuk. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 4 lipca 1997 r. 

DYREKTOR POCZTY POLSKIEJ 
Grzegorz Szermanowicz 

ZARZĄDZENIE NR 58 
DYREKTORA POCZTY POLSKIEJ 

z dnia 24 czerwca 1997 r. 
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 50 gr oraz 

znaczka pocztowego wartości 1,10 zł w formie bloczka. 
 

Na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności (Dz. U. 
Nr 117 z 1995 r., poz. 564) zarządzam, co następuje: 

§ 1. 
3489+3490 (bl.166) 1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy wartości 50 gr 

oraz znaczek pocztowy wartości 1,10 zł w formie bloczka, emisji „Obchody 200. 
rocznicy powstania Mazurka Dąbrowskiego", zwane dalej „znaczkami". 

2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono: 
1) wartości 50 gr - scenę wjazdu gen. Jana Henryka Dąbrowskiego i Józefa 

Wybickiego do Poznania. Wzdłuż górnej krawędzi znaczka umieszczono napis 
„OBCHODY 200. ROCZNICY POWSTANIA MAZURKA DĄBROWSKIEGO", w 
lewym górnym rogu - napis „POLSKA", a w prawym górnym rogu oznaczenie 
wartości „50 GR", 

2) wartości 1,10 zł - facsimile rękopisu tekstu „Pieśni Legionów Polskich we 
Włoszech" oraz jego twórcę Józefa Wybickiego. Wzdłuż górnej krawędzi znaczka 
umieszczono napis „OBCHODY 200. ROCZNICY POWSTANIA MAZURKA 
DĄBROWSKIEGO" oraz napis „POLSKA" i oznaczenie wartości „1,10 ZŁ". 

Wzdłuż górnego marginesu bloczka umieszczono napis „OBCHODY 200. 
ROCZNICY POWSTANIA MAZURKA DĄBROWSKIEGO" oraz jego numer. 

3. Znaczki wydrukowano techniką rotograwiurową, w formacie 43 x 31,25 mm, w 
kolorach i nakładach: 

1) wartości 50 gr - na papierze fluorescencyjnym, w kolorach: żółtym, czerwonym, 
niebieskim i czarnym - 700 000 sztuk, 

2) wartości 1,10 zł - na papierze kredowanym, w kolorach: żółtym, czerwonym, 
niebieskim, beżowym i czarnym - 400 000 sztuk. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 18 lipca 1997 r. 

DYREKTOR POCZTY POLSKIEJ 
Grzegorz Szermanowicz 

BIULETYN INFORMACYJNY 
Nr 1/98 

ZARZĄDZENIE NR 111 
DYREKTORA POCZTY POLSKIEJ 

z dnia 29 grudnia 1997 r. 
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 58 Dyrektora Poczty Polskiej 

z dnia 24 czerwca 1997r. 
 

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 30 lipca 1997 r. o państwowym 
przedsiębiorstwie użyteczności publicznej Poczta Polska (Dz. U. Nr 106 z 1997 r., 
poz. 675) zarządzam, co następuje: 

§ 1. 
W Zarządzeniu Nr 58 Dyrektora Poczty Polskiej z dnia 24 czerwca 1997 r. w 

sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 50 gr oraz znaczka 



pocztowego wartości 1,10 zł w formie bloczka, wprowadza się następujące zmiany: w 
§ 1 ust. 3 pkt. 2 wyrazy: „400 000" sztuk zastępuje się wyrazami: 

„377 000 sztuk". 
§ 2.  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
DYREKTOR POCZTY POLSKIEJ  

p.o. Piotr Szarzyński 
ZARZĄDZENIE NR 59  

DYREKTORA POCZTY POLSKIEJ 
z dnia 24 czerwca 1997 r. 

w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 1,50 zł. 
 

Na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności (Dz. U. 
Nr 117 z 1995 r., poz. 564) zarządzam, co następuje: 

§ 1. 
3491 1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy wartości 1,50 zł, emisji „200. 

rocznica urodzin Pawła Edmunda Strzeleckiego", zwany dalej „znaczkiem". 
2. Na znaczku przedstawiono podobiznę Pawła Edmunda Strzeleckiego, Górę 

Kościuszki na tle schematycznej mapy kontynentu australijskiego oraz facsimile 
podpisu Strzeleckiego. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono napis i liczby 
„PAWEŁ EDMUND STRZELECKI 1797 -1873", a wzdłuż górnej krawędzi - napis 
„POLSKA" i oznaczenie wartości „1,50 ZŁ". 

3. Znaczek wydrukowano techniką offsetową, na papierze fluorescencyjnym, w 
formacie 43 x 31,25 mm, w kolorach: żółtym, czerwonym, niebieskim i czarnym, w 
nakładzie 700 000 sztuk. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 20 lipca 1997 r. 

DYREKTOR POCZTY POLSKIEJ 
Grzegorz Szermanowicz 

ZARZĄDZENIE NR 65 
DYREKTORA POCZTY POLSKIEJ 

z dnia 1 sierpnia 1997 r. 
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 

60 gr z dopłatą 30 gr. 
 

Na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności (Dz. U. 
Nr 117 z 1995 r., poz. 564) zarządzam, co następuje: 

§ 1. 
3492 1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy wartości 60 gr + 30 gr, emisji 

„Pomoc powodzianom", zwany dalej „znaczkiem". 
2. Znaczek w sposób symboliczny nawiązuje do klęski powodzi. Wzdłuż dolnej 

krawędzi znaczka umieszczono napis „POLSKA" i oznaczenie wartości „60 + 30 
GR", a wzdłuż górnej krawędzi - napis „POMOC POWODZIANOM". 

3. Znaczek wydrukowano wielobarwną techniką rotograwiurową, na papierze 
fluorescencyjnym, w formacie 31,25 x 25,5 mm, w kolorach: żółtym, czerwonym, 
zielono-niebieskim i czarnym, w nakładzie 5 000 000 sztuk. 

§ 2.  
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 18 sierpnia 1997 r. 

DYREKTOR POCZTY POLSKIEJ 
Grzegorz Szermanowicz 

W zarządzeniu brak jest określenia, czy wartość zasadnicza (do opłaty) wynosi 60 czy 90 gr) 

 
ZARZĄDZENIE NR 67  

DYREKTORA POCZTY POLSKIEJ 
z dnia 1 sierpnia 1997 r. 

w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 50 gr. 
 

Na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności (Dz. U. 
Nr 117 z 1995 r., poz. 564) zarządzam, co następuje: 

§ 1. 
3493 1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy wartości 50 gr, emisji 



„Sanktuaria Maryjne - Kościół Matki Bożej Pocieszenia i św. Michała Archanioła w 
Górce Duchownej", zwany dalej „znaczkiem". 

2. Na znaczku przedstawiono obraz Matki Bożej Pocieszenia: wzdłuż dolnej 
krawędzi znaczka umieszczono napis „MATKA BOŻA POCIESZENIA", wzdłuż lewej 
krawędzi - napis „POLSKA", a w lewym górnym rogu - oznaczenie wartości „50 GR". 

3. Znaczek wydrukowano techniką offsetową, na papierze fluorescencyjnym, w 
formacie 31,25 x 39,5 mm, w nakładzie 700 000 sztuk, w kolorach: żółtym, 
czerwonym, niebieskim, ciemnooliwkowym i czarnym. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28 sierpnia 1997 r. 

DYREKTOR POCZTY POLSKIEJ 
Grzegorz Szermanowicz 

ZARZĄDZENIE NR 73 
DYREKTORA POCZTY POLSKIEJ 

z dnia 4 września 1997 r. 
w sprawie wprowadzenia do obiegu czterech znaczków pocztowych wartości 

50 gr, 60 gr, 80 gr i 1,10 zł. 
 

Na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności (Dz. U. 
Nr 117 z 1995 r., poz. 564) zarządzam, co następuje: 

§ 1. 
3494-3497 1. Wprowadzam do obiegu cztery znaczki pocztowe wartości 50 gr,   

60 gr, 80 gr i 1,10 zł, emisji „Poczet królów i książąt polskich", zwane dalej 
„znaczkami". 

2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono reprodukcje rysunków 
Jana Matejki, ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu: 

1/ wartości 50 gr - portret Jana I Olbrachta: wzdłuż górnej krawędzi znaczka 
umieszczono napis „JAN I OLBRACHT", 

2/wartości 60 gr- portret Aleksandra; wzdłuż górnej krawędzi znaczka 
umieszczono napis „ALEKSANDER", 

3/ wartości 80 gr - portret Zygmunta I Starego; wzdłuż górnej krawędzi znaczka 
umieszczono napis „ZYGMUNT I STARY", 

4/wartości 1,10 zł-portret Zygmunta II Augusta; wzdłuż górnej krawędzi znaczka 
umieszczono napis „ZYGMUNT II AUGUST". 

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

4. Znaczki wydrukowano techniką stalorytniczo-wklęsłodrukową i rotograwiurową, 
na papierze znaczkowym, w formacie 40,5 x 54 mm, w następujących nakładach       
i kolorach: 

1/ wartości 50 gr-1 000 000 sztuk, w kolorach: ugier i brązowo-wiśniowym, 
2/ wartości 60 gr - 1 000 000 sztuk, w kolorach: niebiesko-szarym i brązowo-

fioletowym, 
3/ wartości 80 gr - 700 000 sztuk, w kolorach: oliwkowym i szaro- granatowym, 
4/ wartości 1,10 zł - 650 000 sztuk, w kolorach: fioletowym i brązowo-fioletowym. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 22 września 1997 r. 

DYREKTOR POCZTY POLSKIEJ 
Grzegorz Szermanowicz 

ZARZĄDZENIE NR 112 
DYREKTORA POCZTY POLSKIEJ 

z dnia 29 grudnia 1997 r. 
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 73 Dyrektora Poczty Polskiej 

z dnia 4 września 1997 r. 
 

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 30 lipca 1997 r. o państwowym 
przedsiębiorstwie użyteczności publicznej Poczta Polska (Dz. U. Nr 106 z 1997 r., 
poz. 675) zarządzam, co następuje: 

§ 1. 
W Zarządzeniu Nr 73 Dyrektora Poczty Polskiej z dnia 4 września 1997 r. w 

sprawie wprowadzenia do obiegu czterech znaczków pocztowych wartości 50 gr,    



60 gr, 80 gr, 1,10 zł wprowadza się następujące zmiany: w § 1 ust. 4 pkt. 3 wyrazy: 
„700 000 sztuk" zastępuje się wyrazami: „686 000 sztuk". 

§ 2.  
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

DYREKTOR POCZTY POLSKIEJ 
p.o. Piotr Szarzyński 

ZARZĄDZENIE NR 78 
DYREKTORA POCZTY POLSKIEJ 

z dnia 4 września 1997 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 117 z 1995 roku, poz. 564) zarządzam, co następuje: 
§ 1. 

3498 1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy wartości 80 gr, emisji „Polscy 
muzycy jazzowi - Mieczysław Kosz", zwany dalej „znaczkiem". 

2. Na znaczku przedstawiono podobiznę Mieczysława Kosza. W lewym dolnym 
rogu znaczka umieszczono napis i liczby „MIECZYSŁAW KOSZ 1944-1973", w 
lewym górnym rogu - napis „POLSKA", a w prawym dolnym rogu - oznaczenie 
wartości „80 GR". 

3. Znaczek wydrukowano techniką offsetową, na papierze fluorescencyjnym w 
formacie 25,5x31,25 mm, w nakładzie 700 000 sztuk, w kolorach: żółtym, 
czerwonym, niebieskim, granatowo-fioletowym i czarnym. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 3 października 1997 r. 

DYREKTOR POCZTY POLSKIEJ 
Grzegorz Szermanowicz 

ZARZĄDZENIE NR 80 
DYREKTORA POCZTY POLSKIEJ 

z dnia 4 września 1997 r. 
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 50 gr. 

 
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. 

3499 1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy wartości 50 gr, emisji 
„Światowy Dzień Poczty", zwany dalej „znaczkiem". 

2. Na znaczku przedstawiono symbolicznie trąbkę i globus. Wzdłuż dolnej 
krawędzi znaczka umieszczono napis „POLSKA" i oznaczenie wartości „50 GR", a 
wzdłuż górnej krawędzi - napis „ŚWIATOWY DZIEŃ POCZTY". 

3. Znaczek wydrukowano techniką offsetową na papierze fluorescencyjnym w 
formacie 31,25 x 25,5 mm, w nakładzie 800 000 sztuk, w kolorach: żółtym, 
czerwonym, niebieskim i czarnym. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 9 października 1997 r. 

DYREKTOR POCZTY POLSKIEJ 
Grzegorz Szermanowicz 

ZARZĄDZENIE NR 85 
DYREKTORA POCZTY POLSKIEJ 

z dnia 29 września 1997 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 117 z 1995 roku, poz. 564) zarządzam, co następuje: 
§ 1. 

1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy wartości 80 gr, emisji „Światowa 
Wystawa Filatelistyczna Moskwa '97", zwany dalej „znaczkiem". 

2. Na znaczku przedstawiono fragmenty cerkwi Wasyla Błogosławionego w 
Moskwie. Wzdłuż górnej krawędzi znaczka umieszczono napis „ŚWIATOWA 
WYSTAWA FILATELISTYCZNA MOSKWA '97", a poniżej - oznaczenie wartości „80 



GR" i napis „POLSKA". 
3. Znaczek wydrukowano techniką offsetową, na papierze fluorescencyjnym, w 

formacie 39,5 x 31,25 mm, w nakładzie 700 000 sztuk, w kolorach: żółtym, 
czerwonym, niebieskim, fioletowym i czarnym. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 13 października 1997 r. 

DYREKTOR POCZTY POLSKIEJ 
Grzegorz Szermanowicz 

 
 
 
 
 


