
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 

ZARZĄDZENIE NR 92 
DYREKTORA POCZTY POLSKIEJ 

z dnia 23 października 1997 r. 
w sprawie wprowadzenia do obiegu czterech znaczków pocztowych wartości 

50 gr, 50 gr, 60 gr i 60 gr 
 

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. 
3501-3504 1. Wprowadzam do obiegu cztery znaczki pocztowe wartości 50 gr,   

50 gr, 60 gr i 60 gr emisji „Plakat polski", zwane dalej „znaczkami". 
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono plakaty: 
1/wartości 50 gr- „Radion sam pierze" Tadeusza Gronowskiego, 
2/ wartości 50 gr - „Szewcy" Romana Cieślewicza,  
3/ wartości 60 gr - „Mąż i żona" Andrzeja Pągowskiego,  
4/ wartości 60 gr - „Goya" Wiktora Sadowskiego. 
3. W lewym dolnym rogu znaczków wymienionych w ust. 2 pkt. 1-4 umieszczono 

napis „POLSKA", a wzdłuż prawej krawędzi -oznaczenie ich wartości. 
4. Znaczki wydrukowano techniką offsetową, na papierze fluorescencyjnym, w 

nakładzie po 800 000 sztuk każdego, w kolorach: żółtym, czerwonym, niebieskim i 
czarnym, w następujących formatach: 

1/ wartości 50 gr - 51 x 39,5 mm, 
2/ wartości 50 gr - 39,5 x 51 mm, 
3/ wartości 60 gr - 39,5 x 51 mm, 
4/ wartości 60 gr - 39,5 x 51 mm. 

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

DYREKTOR POCZTY POLSKIEJ 
p.o. Piotr Szarzyński 

ZARZĄDZENIE NR 93 
DYREKTORA POCZTY POLSKIEJ 

z dnia 23 października 1997 r. 
w sprawie wprowadzenia do obiegu czterech znaczków pocztowych wartości 

50 gr, 60 gr, 80 gr i 1,10 zł 
 

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. 
3505-3508 1. Wprowadzam do obiegu cztery znaczki pocztowe wartości 50 gr,   

60 gr, 80 gr i 1,10 zł, emisji „Boże Narodzenie", zwane dalej „znaczkami". 
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono: 
1) wartości 50 gr - „Świętą Rodzinę"; wzdłuż górnej krawędzi znaczka 

umieszczono napis „STAJENKA", 
2) wartości 60 gr - potrawy wigilijne; wzdłuż górnej krawędzi znaczka umieszczono 

napis „WIGILIA", 
3) wartości 80 gr - krajobraz zimowy z kościółkiem i gwiazdą; wzdłuż górnej 

krawędzi znaczka umieszczono napis „PASTERKA", 
4) wartości 1,10 zł - trzech kolędników; wzdłuż górnej krawędzi znaczka 

umieszczono napis „KOLĘDNICY". 
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 fluorescencyjnym, w 



kolorach: żółtym, czerwonym, niebieskim i czarnym, 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 60 gr - w formacie 39,5 x 31,25 mm, w nakładach 6 000 000 sztuk, 
3) wartości 80 gr - w formacie 39,5 x 31,25 mm, w nakładzie 1 200 000 sztuk, 
4) wartości 1,10 zł-w formacie 31,25 x 39,5 mm, w nakładzie 1 200 000 sztuk. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 27 listopada 1997 r. 

DYREKTOR POCZTY POLSKIEJ 
p.o. Piotr Szarzyński 

ZARZĄDZENIE NR 94 
DYREKTORA POCZTY POLSKIEJ 

z dnia 23 października 1997r. 
w sprawie wprowadzenia do obiegu czterech znaczków pocztowych wartości 

50 gr, 50 gr, 50 gr i 50 gr. 
 

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. 
3509-3512 1. Wprowadzam do obiegu cztery znaczki pocztowe wartości 50 gr, 50 

gr, 50 gr i 50 gr, emisji "Pisklęta zagniazdowniki", zwane dalej "znaczkami". 
2. Na znaczkach przedstawiono pisklęta niżej wymienionych gatunków ptaków: 
1) na pierwszym znaczku - ohary; wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono 

napis "TADORNA TADORNA, PULLI - OHAR", powyżej - napis "POLSKA", a w 
prawym górnym rogu - oznaczenie wartości "GR 50 ", 

2) na drugim znaczku - nurogęsi; wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono 
napis "MERGUS MERGANSER, PULLI - NUROGĘŚ", powyżej - napis "POLSKA", a 
w lewym górnym rogu - oznaczenie wartości "50 GR", 

3) na trzecim znaczku - kszyki; wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono 
napis "GALLINAGO GALLINAGO - KSZYK", powyżej - napis "POLSKA", a w prawym 
górnym rogu - oznaczenie wartości "GR 50", 

4) na czwartym znaczku - kokoszki; wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono 
napis "GALLINULA CHLOROPUS, PULLI - KOKOSZKA", powyżej - napis 
"POLSKA", a w lewym górnym rogu - oznaczenie wartości "50 GR". 

3. Znaczki wydrukowano techniką offsetową, na papierze fluorescencyjnym, w 
formacie 40,5 x 40,5 mm, w nakładzie po 800.000 sztuk każdego, w kolorach: żółtym, 
czerwonym, niebieskim i czarnym. 

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

Dyrektor Poczty Polskiej 
p.o. Piotr Szarzyński 

ZARZĄDZENIE NR 101 
DYREKTORA POCZTY POLSKIEJ 

z dnia 2 grudnia 1997 r. 
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 1,40 zł 

 
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. 
3513 1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy wartości 1,40 zł, emisji „XVIII 

Zimowe Igrzyska Olimpijskie Nagano 1998", zwany dalej „znaczkiem". 
2. Na znaczku przedstawiono skoczka narciarskiego i znak Międzynarodowego 

Komitetu Olimpijskiego. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono napis 
„POLSKA" i oznaczenie wartości „1,40 ZŁ", a wzdłuż prawej krawędzi - napis i liczby: 
„XVIII ZIMOWE IGRZYSKA OLIMPIJSKIE NAGANO 1998". 

3. Znaczek wydrukowano techniką offsetową, na papierze fluorescencyjnym w 
formacie 31,25 x 43 mm, w nakładzie 1 000 000 sztuk, w kolorach: żółtym, 
czerwonym, niebieskim, granatowym i czarnym. 

 



§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 5 stycznia 1998 r. 

DYREKTOR POCZTY POLSKIEJ 
p.o. Piotr Szarzyński 

ZARZĄDZENIE NR 105 
DYREKTORA POCZTY POLSKIEJ 

z dnia 4 grudnia 1997 r. 
w sprawie wprowadzenia do obiegu dwóch znaczków pocztowych  

z wydrukowanymi oznaczeniami literowymi A i B 
 

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

§ 1. 
3514-3515 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 
aktualnie obowiązującym Zarządzeniu Dyrektora Poczty Polskiej, wprowadzającym 
cennik 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, za kartkę pocztową i 
druk do masy 20 g określonej w aktualnie obowiązującym Zarządzeniu Dyrektora 
Poczty Polskiej, wprowadzającym cennik za usługi pocztowe w obrocie krajowym. 

3. Na poszczególnych znaczkach symbolicznie przedstawiono: 
1/ z oznaczeniem literowym „A" - kotka w koszulce z pieskiem; w lewym górnym 

rogu znaczka umieszczono literę „A", 
2/ z oznaczeniem literowym „B" - pieska w koszulce z kotkiem; w lewym górnym 

rogu znaczka umieszczono literę „B". 
4. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczków wymienionych w ust. 3 pkt. 1-2 umieszczono 

napis „KOCHAM CIĘ", a wzdłuż górnej krawędzi - napis „POLSKA". 
5. Znaczki wydrukowano techniką offsetową na papierze fluorescencyjnym w 

formacie 25,5 x 31,25 mm, w nakładzie po 400 000 sztuk każdego znaczka, 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 umieszczenia na 
przesyłce, jeżeli odpowiada to danej pozycji w cenniku za usługi pocztowe w obrocie 
krajowym. 

§ 3, 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14 stycznia 1998 r. 

DYREKTOR POCZTY POLSKIEJ 
p.o. Piotr Szarzyński 

 
ZARZĄDZENIE NR 106 

DYREKTORA POCZTY POLSKIEJ 
z dnia 4 grudnia 1997 r. 

w sprawie wprowadzenia do obiegu dwóch znaczków pocztowych z 
wydrukowanymi oznaczeniami literowymi A i B 

 
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. 
3516-3517 1. Wprowadzam do obiegu w obrocie krajowym dwa znaczki pocztowe 

z wydrukowanymi oznaczeniami literowymi A i B, emisji „Dworki polskie", 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 
aktualnie obowiązującym Zarządzeniu Dyrektora Poczty Polskiej, wprowadzającym 
cennik 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, kartkę pocztową i 
druk do masy 20 g, określonej w aktualnie obowiązującym Zarządzeniu Dyrektora 
Poczty Polskiej, wprowadzającym Cennik za usługi pocztowe w obrocie krajowym. 

3. Na poszczególnych znaczkach przedstawiono: 
1/ z oznaczeniem literowym „A" - dwór w Czarnolesie; wzdłuż dolnej krawędzi 

znaczka umieszczono napis „DWÓR W CZARNOLESIE", a w prawym górnym rogu - 
literę „A", 

2/ z oznaczeniem literowym „B" - dwór w Głuchach; wzdłuż dolnej krawędzi 
znaczka umieszczono napis „DWÓR W GŁUCHACH", a w prawym górnym rogu - 
literę „B". 

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

5. Znaczki wydrukowano techniką rotograwiurową, na papierze fluorescencyjnym 
w formacie 31,25 x 25,5 mm, w wielomilionowych, powtarzalnych nakładach, w 
następujących kolorach: 

1/ z oznaczeniem literowym „A" - żółtym, czerwonym, niebieskim, granatowym i 
czarnym, 

2/ z oznaczeniem literowym „B" - żółtym, czerwonym, niebieskim, fioletowo-
granatowym 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 15 stycznia 1998 r. 

DYREKTOR POCZTY POLSKIEJ 
p.o. Piotr Szarzyński 

Tekst: „z wydrukowanymi oznaczeniami literowymi A i B”, powinien - zgodnie z przepisami UPU - 
brzmieć "wydrukowane z oznaczeniem wartości wyrażonym literą A lub B". 

 
BIULETYN INFORMACYJNY  

Nr 2/98 
ZARZĄDZENIE NR 12 

DYREKTORA POCZTY POLSKIEJ 
z dnia 9 lutego 1998 r. 

w sprawie wprowadzenia do obiegu dwóch znaczków pocztowych wartości    
55 gr i 65 gr. 

 
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. 
1. Wprowadzam do obiegu dwa znaczki pocztowe wartości 55 gr i 65 gr, emisji 

„Wielkanoc", zwane dalej „znaczkami". 
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono: 
1) wartości 55 gr- Baranka Paschalnego na tle krzyża, 
2) wartości 65 gr - Jezusa Chrystusa Zbawiciela. 
3. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczków wymienionych w ust. 2 pkt. 1-2 umieszczono 

napis „POLSKA" i oznaczenie ich wartości, a wzdłuż górnej krawędzi - napis 
„WIELKANOC". 

4. Znaczki wydrukowano techniką offsetową, na papierze fluorescencyjnym, w 
formacie 31,25 x 43 mm, w nakładzie po 6 000-000 sztuk każdego, w następujących 
kolorach: 

1) wartości 55 gr - żółtym, czerwonym, niebieskim, granatowym i czarnym, 
2) wartości 65 gr - żółtym, czerwonym, niebieskim, zielonym i czarnym. 

 



§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12 marca 1998 r. 

DYREKTOR POCZTY POLSKIEJ 
p. o. Piotr Szarzyński 

ZARZĄDZENIE NR 13 
DYREKTORA POCZTY POLSKIEJ 

z dnia 13 lutego 1998 r. 
w sprawie wprowadzenia do obiegu czterech znaczków pocztowych wartości 

55 gr, 65 gr, 90 gr i 1,20 zł. 
 

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: 

3518-3521 1. Wprowadzam do obiegu cztery znaczki pocztowe wartości 55 gr,   
65 gr, 90 gr i 1,20 zł, emisji „Dworki polskie", zwane dalej „znaczkami". 

2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono: 
1/ wartości 55 gr - dwór w Oblęgorku; wzdłuż dolnej krawędzi znaczka 

umieszczono napis „DWÓR W OBLĘGORKU", 
2/ wartości 65 gr - dwór w Bronowicach k. Krakowa; wzdłuż dolnej krawędzi 

znaczka umieszczono napis „DWÓR W BRONOWICACH K. KRAKOWA", 
3/ wartości 90 gr - dwór w Oborach k. Warszawy; wzdłuż dolnej krawędzi znaczka 

umieszczono napis „DWÓR W OBORACH K. WARSZAWY", 
4/ wartości 1,20 zł - dwór w Romanowie k. Białej Podlaskiej; wzdłuż dolnej 

krawędzi znaczka umieszczono napis „DWÓR W ROMANOWIE K. BIAŁEJ 
PODLASKIEJ". 

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 kolorach: żółtym, czerwonym, niebieskim, 
zielonooliwkowym i czarnym, w wielomilionowych, powtarzalnych nakładach. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 3 marca 1998 r. 

DYREKTOR POCZTY POLSKIEJ 
p. o. Piotr Szarzyński 

ZARZĄDZENIE NR 15 
DYREKTORA POCZTY POLSKIEJ 

z dnia 3 marca 1998 r. 
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 55 gr. 

 
Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 30 lipca 1997 r. o państwowym 

przedsiębiorstwie użyteczności publicznej Poczta Polska (Dz. U. Nr 106, póz. 675) 
zarządzam, co następuje: 

§ 1. 
3524 1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy wartości 55 gr, emisji „150. 

rocznica Wiosny Ludów", zwany dalej „znaczkiem". 
2. Na znaczku przedstawiono walkę na barykadach Lwowa na podstawie szkicu 

Juliusza Kossaka. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono napis „150. 
rocznica Wiosny Ludów", a wzdłuż górnej krawędzi - napis „POLSKA" i oznaczenie 
wartości „55 GR". 

3. Znaczek wydrukowano techniką stalorytniczo-wklęsłodrukową, na papierze 
znaczkowym, w formacie 39,5 x 31,25 mm, w nakładzie 800 000 sztuk, w kolorze 
wiśniowo-brązowym.  

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 20 marca 1998 r. 

DYREKTOR GENERALNY 
POCZTY POLSKIEJ 
Zbigniew Niezgoda 

 
 

BIULETYN INFORMACYJNY 
Nr 5/1998 



ZARZĄDZENIE NR 19 
DYREKTORA GENERALNEGO POCZTY POLSKIEJ 

z dnia 23 marca 1998 roku 
w sprawie wprowadzenia do obiegu czterech znaczków pocztowych wartości 

55 gr, 65 gr, 80 gr i 90 gr. 
 

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

§ 1. 
1. Wprowadzam do obiegu cztery znaczki pocztowe wartości 55 gr, 65 gr, 80 gr i 

90 gr, 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 55 gr - portret Henryka Walezego; wzdłuż górnej krawędzi znaczka 

umieszczono napis „HENRYK WALEZY", 
2) wartości 65 gr - portret Anny Jagiellonki; wzdłuż górnej krawędzi znaczka 

umieszczono napis „ANNA JAGIELLONKA", 
3) wartości 80 gr - portret Stefana Batorego; wzdłuż górnej krawędzi znaczka 

umieszczono napis „STEFAN BATORY", 
4) wartości 90 gr- portret Zygmunta III; wzdłuż górnej krawędzi znaczka 

umieszczono napis „ZYGMUNT III". 
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 fluorescencyjnym, w formacie 40,5 x 54 mm, w nakładzie po 1 000 000 
sztuk każdego, w następujących kolorach: 

1) wartości 55 gr - jasnobrązowym i ciemnobrązowym, 
2) wartości 65 gr - jasnofioletowym i szarofioletowym, 
3) wartości 80 gr - zielonym i ciemnozielonym, 
4) wartości 90 gr - różowym, fioletowym i brązowofioletowym. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 31 marca 1998 roku. 

DYREKTOR GENERALNY 
POCZTY POLSKIEJ 
Zbigniew Niezgoda 

ZARZĄDZENIE NR 21 
DYREKTORA GENERALNEGO POCZTY POLSKIEJ 

z dnia 14 kwietnia 1998 roku 
w sprawie wprowadzenia do obiegu sześciu znaczków pocztowych wartości  
po 65 gr każdy oraz znaczka pocztowego wartości 1,20 zł w formie bloczka. 

 
Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 30 lipca 1997 r. o państwowym 

przedsiębiorstwie użyteczności publicznej Poczta Polska (Dz. U. Nr 106, poz. 675) 
zarządzam, co następuje: 

§ 1. 
3529-3534+3535 (bl.168)1. Wprowadzam do obiegu sześć znaczków pocztowych 

wartości po 65 gr każdy oraz znaczek pocztowy wartości 1,20 zł w formie bloczka, 
emisji „Ochrona Bałtyku", zwane dalej „znaczkami". 

2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono następujące gatunki 
ssaków i ryb: 

1) na pierwszym znaczku - fokę szarą; wzdłuż górnej krawędzi znaczka 
umieszczono napis „FOKA SZARA HALICHOERUS GRYPUS", 

2) na drugim znaczku - babkę piaskową; wzdłuż górnej krawędzi znaczka 
umieszczono napis „BABKA PIASKOWA POMATO-SCHISTUS MICROPS", 

3) na trzecim znaczku parposza i igliczkę; wzdłuż górnej krawędzi znaczka 
umieszczono napisy: „PARPOSZ ALOSA FALLAX" i „IGLICZNIA SYNGNATHUS 
TYPHILE", 

4) na czwartym znaczku -jesiotra zachodniego; wzdłuż górnej krawędzi znaczka 
umieszczono napis „JESIOTR ZACHODNI ACIPENSERSTURIO", 

5) na piątym znaczku - łososia; wzdłuż górnej krawędzi znaczka umieszczono 



napis „ŁOSOŚ SALMO SALAR", 
6) na szóstym znaczku - morświna; wzdłuż górnej krawędzi znaczka umieszczono 

napis „MORŚWIN PHOCOENA PHOCO-ENA", 
7) wartości 1,20 zł - fokę szarą; wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono 

oznaczenie wartości „1,20 ZŁ" i napis „POLSKA", a wzdłuż lewej krawędzi - napis 
„FOKA SZARA HALICHOERUS GRYPUS". 

3. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczków wymienionych w ust. 2 pkt. 1-6 umieszczono 
napis „POLSKA" i oznaczenie ich wartości „65 GR", a w prawym górnym rogu - znak 
Programu Ochrony Środowiska Organizacji Narodów Zjednoczonych „UNEP". 

4. Znaczki wydrukowano techniką offsetową, na papierze fluorescencyjnym, w 
formacie 31,25 x 39,5 mm, w kolorach: 

żółtym, czerwonym, niebieskim, granatowym i czarnym, w następujących 
nakładach: 

1) wartości 65 gr - po 1 000 000 sztuk każdego, 
2) wartości 1,20 zł - 600 000 sztuk. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28 kwietnia 1998 r. 

DYREKTOR GENERALNY 
POCZTY POLSKIEJ 
Zbigniew Niezgoda 

ZARZĄDZENIE NR 22 
DYREKTORA GENERALNEGO POCZTY POLSKIEJ 

z dnia 14 kwietnia 1998 roku 
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 90 gr. 

 
Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 30 lipca 1997 r. o państwowym 

przedsiębiorstwie użyteczności publicznej Poczta Polska (Dz. U. Nr 106, póz. 675) 
zarządzam, co następuje: 

§ 1. 
3536 1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy wartości 90 gr, emisji 

„Światowa Wystawa Filatelistyczna ISRAEL'98", zwany dalej „znaczkiem". 
1. Na znaczku przedstawiono logo Wystawy oraz fragmenty znaczka pocztowego 

z pierwszej serii izraelskiej. W środkowej części znaczka umieszczono oznaczenie 
wartości „90 GR", a powyżej napisy: „POLSKA" i „ŚWIATOWA WYSTAWA 
FILATELISTYCZNA ISRAEL'98". 

1. Znaczek wydrukowano techniką offsetową, na papierze fluorescencyjnym, w 
formacie 43 x 31,25 mm, w nakładzie 1 000 000 sztuk, w kolorach: żółtym, 
czerwonym, niebieskim, szarym i brązowym. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 kwietnia 1998 r. 

DYREKTOR GENERALNY 
POCZTY POLSKIEJ 
Zbigniew Niezgoda 

ZARZĄDZENIE NR 28 
DYREKTORA GENERALNEGO POCZTY POLSKIEJ 

z dnia 28 kwietnia 1998 roku 
w sprawie wprowadzenia do obiegu dwóch znaczków pocztowych wartości    

55 gr i 1,20 zł. 
 

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

§ 1. 
3537-3538 1. Wprowadzam do obiegu dwa znaczki pocztowe wartości 55 gr i 1,20 zł, 

emisji „Europa", zwane dalej „znaczkami". 
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono: 
1) wartości 55 gr - logo Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej 

Warszawska Jesień; wzdłuż górnej krawędzi znaczka umieszczono napis 
„MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL MUZYKI WSPÓŁCZESNEJ WARSZAWSKA JE-
SIEŃ", 

2) wartości 1,20 zł - fragment zapisu nutowego i tekstu pieśni „Witaj majowa 



jutrzenko" na tle barw narodowych; wzdłuż górnej krawędzi znaczka umieszczono 
napis „ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA". 

3. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczków wymienionych w ust. 2 pkt. 1-2 umieszczono 
oznaczenie ich wartości i napis „POLSKA", a w lewym górnym rogu - napis 
„EUROPA". 

4. Znaczki wydrukowano techniką offsetową, na papierze fluorescencyjnym, w 
formacie 43 x 31,25 mm, w nakładzie po 1 000 000 sztuk każdego, w następujących 
kolorach: 

1) wartości 55 gr- czerwonym, granatowym, szarym i czarnym, 
2) wartości 1,20 zł - czerwonym, granatowym i czarnym. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 5 maja 1998 roku. 

DYREKTOR GENERALNY 
POCZTY POLSKIEJ 
Zbigniew Niezgoda 

ZARZĄDZENIE NR 39 
DYREKTORA GENERALNEGO POCZTY POLSKIEJ 

z dnia 10 czerwca 1998 roku 
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 55 gr, emisji 

„Koronacja wizerunku Matki Bożej Tęskniącej w Warszawie-Powsinie". 
 

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

§ 1. 
3539 1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy wartości 55 gr, emisji 

„Koronacja wizerunku Matki Bożej Tęskniącej w Warszawie-Powsinie", zwany dalej 
„znaczkiem". 

2. Na znaczku przedstawiono wizerunek Matki Bożej Tęskniącej z kościoła 
parafialnego pw. św. Elżbiety w Warszawie-Powsinie. Wzdłuż dolnej krawędzi 
znaczka umieszczono napis „POLSKA" i oznaczenie wartości „55 GR", a wzdłuż 
prawej krawędzi - napis „Matka Boża Tęskniąca". 

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

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28 czerwca 1998 r. 

DYREKTOR GENERALNY 
POCZTY POLSKIEJ 
Zbigniew Niezgoda 

ZARZĄDZENIE NR 42 
DYREKTORA GENERALNEGO POCZTY POLSKIEJ 

z dnia 10 czerwca 1998 roku 
w sprawie wprowadzenia do obiegu czterech znaczków pocztowych wartości 

55 gr, 65 gr, 1,20 zł i 2,35 zł, emisji „Malarstwo Nikifora". 
 

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

§1. 
3540-3543 1. Wprowadzam do obiegu cztery znaczki pocztowe wartości 55 gr,   

65 gr, 1,20 zł i 2,35 zł, emisji „Malarstwo Nikifora", zwane dalej „znaczkami". 
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono reprodukcję akwarel 

Nikifora: 
1) wartości 55 gr - „Autoportret potrójny", 
2) wartości 65 gr - „Urząd z Lajkonikiem", 
3) wartości 1,20 zł - „Cerkiew", 
4) wartości 2,35 zł - „Stacyjka Ugrybów". 
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 
„NIKIFOR 1895--1968". 



4. Znaczki wydrukowano techniką offsetową, na papierze fluorescencyjnym, w 
formacie 31,25 x 43 mm, w nakładzie po 

800 000 każdej wartości, w kolorach: żółtym, czerwonym, niebieskim i czarnym. 
§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 10 lipca 1998 r. 
DYREKTOR GENERALNY 

POCZTY POLSKIEJ 
Zbigniew Niezgoda 

ZARZĄDZENIE NR 43 
DYREKTORA GENERALNEGO POCZTY POLSKIEJ 

z dnia 10 czerwca 1998 roku 
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 55 gr, emisji 

„80 lat Głównego Urzędu Statystycznego". 
 

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

§ 1. 
3544 1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy wartości 55 gr, emisji „80 lat 

Głównego Urzędu Statystycznego", zwany dalej „znaczkiem". 
2. Na znaczku przedstawiono symboliczny wykres statystyczny i napis „80 lat 

Głównego Urzędu Statystycznego". Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono 
oznaczenie wartości „55 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, granatowym, szarym i czarnym. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 13 lipca 1998 r. 

DYREKTOR GENERALNY 
POCZTY POLSKIEJ 
Zbigniew Niezgoda 

 
BIULETYN INFORMACYJNY 

Nr 6/98 
ZARZĄDZENIE NR 51 

DYREKTORA GENERALNEGO POCZTY POLSKIEJ 
z dnia 20 lipca 1998 roku 

w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 55 gr, emisji 
„Sanktuaria Maryjne - Bazylika Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Sejnach". 

 

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

§ 1. 
3545 1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy wartości 55 gr, emisji 

„Sanktuaria Maryjne-Bazylika Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Sejnach", 
zwany dalej „znaczkiem". 

2. Na znaczku przedstawiono figurę Matki Bożej Sejneńskiej. Wzdłuż lewej 
krawędzi znaczka umieszczono napis „POLSKA", w lewym górnym rogu - 
oznaczenie wartości „55 GR", a wzdłuż prawej krawędzi - napis „Matka Boża 
Sejneńska". 

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 i czarnym. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14 sierpnia 1998 r. 

DYREKTOR GENERALNY 
POCZTY POLSKIEJ 
Zbigniew Niezgoda 

 
 



ZARZĄDZENIE NR 52 
DYREKTORA GENERALNEGO POCZTY POLSKIEJ 

z dnia 11 sierpnia 1998 roku 
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 65 gr, emisji 

„200 lat Diecezji Warszawskiej". 
 

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

§ 1. 
3546 1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy wartości 65 gr, emisji „200 lat 

Diecezji Warszawskiej", zwany dalej „znaczkiem". 
2. Na znaczku umieszczono witraż przedstawiający Jezusa Chrystusa i Ducha 

Świętego. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono napis „POLSKA" i 
oznaczenie wartości „65 GR", a wzdłuż prawej krawędzi - napis „200 LAT DIECEZJI 
WARSZAWSKIEJ". 

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

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28 sierpnia 1998 r. 

DYREKTOR GENERALNY 
POCZTY POLSKIEJ 
Zbigniew Niezgoda 

ZARZĄDZENIE NR 55 
DYREKTORA GENERALNEGO POCZTY POLSKIEJ 

z dnia 11 sierpnia 1998 roku 
w sprawie wprowadzenia do obiegu dwóch znaczków pocztowych wartości po 
65 gr, każdy w formie bloku, emisji „XVII Zjazd Polskiego Związku Filatelistów". 

 
Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 30 lipca 1997 r. o państwowym 

przedsiębiorstwie użyteczności publicznej Poczta Polska (Dz. U. Nr 106, poz. 675) 
zarządzam, co następuje: 

§ 1. 
3547-3548 (bl.169)1. Wprowadzam do obiegu dwa znaczki pocztowe wartości po 

65 gr, każdy w formie bloku, emisji „XVII Zjazd Polskiego Związku Filatelistów", 
zwane dalej „znaczkami". 

2. Na obydwu znaczkach przedstawiono panoramę Szczecina wg drzeworytu z 
XVII wieku. Wzdłuż górnej krawędzi znaczków umieszczono napis „POLSKA" i 
oznaczenie wartości „65 GR". 

3. Znaczki wydrukowano techniką stalorytniczą, na papierze fluorescencyjnym, w 
formacie 39,5 x 31,25 mm, w nakładzie po 450 000 sztuk każdego, w kolorach: 
żółtym i granatowym. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 18 września 1998 r. 

DYREKTOR GENERALNY 
POCZTY POLSKIEJ 
Zbigniew Niezgoda 

ZARZĄDZENIE NR 65 
DYREKTORA GENERALNEGO POCZTY POLSKIEJ 

z dnia 17 września 1998 roku 
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 55 Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej z 
dnia 11 sierpnia 1998 r. w sprawie wprowadzenia do obiegu dwóch znaczków 

pocztowych wartości po 65 gr każdy w formie bloku, emisji „XVII Zjazd 
Polskiego Związku Filatelistów". 

 
Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 30 lipca 1997 r. o państwowym 

przedsiębiorstwie użyteczności publicznej Poczta Polska (Dz. U. Nr 106, poz. 675) 
zarządzam, co następuje: 

§ 1. 
W Zarządzeniu Nr 55 Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej z dnia 11 sierpnia 



1998 r. w sprawie wprowadzenia do obiegu dwóch znaczków pocztowych wartości 
po 65 gr każdy w formie bloku, emisji „XVII Zjazd Polskiego Związku Filatelistów", 
wprowadza się następujące zmiany: w § 1 ust. 3 po wyrazach „po 450 000 sztuk 
każdego" dodaje się wyrazy „znaczka w wersji perforowanej oraz 100 000 sztuk 
każdego znaczka w wersji nieperforowanej". 

§ 2.  
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 18 września 1998 r. 

DYREKTOR GENERALNY 
POCZTY POLSKIEJ 
Zbigniew Niezgoda  

ZARZĄDZENIE NR 56 
DYREKTORA GENERALNEGO POCZTY POLSKIEJ 

z dnia 11 sierpnia 1998 roku 
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 1,20 zł, 

emisji „100. rocznica odkrycia radu i polonu". 
 

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

§ 1. 
3549 1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy wartości 1,20 zł, emisji „100. 

rocznica odkrycia radu i polonu", zwany dalej „znaczkiem". 
2. Na znaczku przedstawiono podobizny Marii Skłodowskiej-Curie i Piotra Curie na 

tle linii symbolizujących promieniowanie. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka 
umieszczono napis „POLSKA" i oznaczenie wartości „1,20ZŁ", a wzdłuż górnej 
krawędzi - napis „100. ROCZNICA ODKRYCIA RADU l POLONU". 

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

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 18 września 1998 r. 

DYREKTOR GENERALNY 
POCZTY POLSKIEJ 
Zbigniew Niezgoda 

ZARZĄDZENIE NR 57 
DYREKTORA GENERALNEGO POCZTY POLSKIEJ 

z dnia 11 sierpnia 1998 roku 
w sprawie wprowadzenia do obiegu dwóch znaczków pocztowych wartości po 

65 gr każdy, emisji „Zespół Pieśni i Tańca «Mazowsze»". 
 

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

§ 1. 
3550-3551 1. Wprowadzam do obiegu dwa znaczki pocztowe wartości po 65 gr 

każdy, emisji „Zespół Pieśni i Tańca «Mazowsze»", zwane dalej „znaczkami". 
2. Na poszczególnych znaczkach przedstawiono: 
1) na pierwszym znaczku - tańczącą parę; w lewym dolnym rogu znaczka 

umieszczono oznaczenie wartości „65 GR" i napis „POLSKA", a w lewym górnym 
rogu - napis „Zespół Pieśni i Tańca MAZOWSZE", 

2) na drugim znaczku - tańczącą parę; w prawym dolnym rogu znaczka 
umieszczono oznaczenie wartości „65 GR" i napis „POLSKA", a w prawym górnym 
rogu - napis „Zespół Pieśni i Tańca MAZOWSZE". 

3. Znaczki wydrukowano techniką offsetową, na papierze fluorescencyjnym, w 
formacie 31,25 x 39,5 mm, w nakładzie po 1 000 000 sztuk każdego, w 
następujących kolorach: żółtym, czerwonym, niebieskim, szaroniebieskim i czarnym. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 22 września 1998 r. 

DYREKTOR GENERALNY 
POCZTY POLSKIEJ 
Zbigniew Niezgoda 



 
ZARZĄDZENIE NR 58 

DYREKTORA GENERALNEGO POCZTY POLSKIEJ 
z dnia 11 sierpnia 1998 roku 

w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 1,20 zł, 
emisji „Pałac Mniszchów w Warszawie". 

 
Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 30 lipca 1997 r. o państwowym 

przedsiębiorstwie użyteczności publicznej Poczta Polska (Dz. U. Nr 106 póz. 675) 
zarządzam, co następuje: 

§ 1. 
3552 1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy wartości 1,20 zł, emisji „Pałac 

Mniszchów w Warszawie", zwany dalej „znaczkiem". 
2. Na znaczku przedstawiono fronton Pałacu Mniszchów w Warszawie. Wzdłuż 

górnej krawędzi znaczka umieszczono napis „POLSKA" i oznaczenie wartości    
„1,20 zł", a poniżej napis „PAŁAC MNISZCHÓW W WARSZAWIE". 

3. Znaczek wydrukowano techniką stalorytniczo-wklęsłodrukową i rotograwiurową, 
na papierze fluorescencyjnym, w formacie 40,20 x 27,66 mm, w nakładzie 1 300 000 
sztuk, w kolorach: kremowym, czerwonym, ciemnozielonym, brązowym i czarnym. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28 września 1998 r. 

DYREKTOR GENERALNY 
POCZTY POLSKIEJ 
Zbigniew Niezgoda 

ZARZĄDZENIE NR 60 
DYREKTORA GENERALNEGO POCZTY POLSKIEJ 

z dnia 7 września 1998 roku 
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 1,20 zł, 

emisji „Zygmunt III Waza". 
 

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

§1 
3553 1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy wartości 1,20 zł, emisji 

„Zygmunt III Waza", zwany dalej „znaczkiem". 
2. Na znaczku przedstawiono Zygmunta III Wazę wg obrazu malarza ze szkoły 

Rubensa. Wzdłuż lewej krawędzi znaczka umieszczono napis i liczby „Zygmunt III 
Waza 1566-1632", a wzdłuż górnej krawędzi - napis „Polska" i oznaczenie wartości 
„1,20 ZŁ". 

3. Znaczek wydrukowano techniką stalorytniczo-wklęsłodrukową, na papierze 
fluorescencyjnym, w formacie 31,25 x 43 mm, w nakładzie 1 300 000 sztuk, w kolo-
rze brązowym. 

§2 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 3 października 1998 r. 

DYREKTOR GENERALNY  
POCZTY POLSKIEJ 
Zbigniew Niezgoda 

ZARZĄDZENIE NR 61 
DYREKTORA GENERALNEGO POCZTY POLSKIEJ 

z dnia 7 września 1998 roku 
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 65 gr, emisji 

„Światowy Dzień Poczty". 
 

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

§1 
3554 1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy wartości 65 gr, emisji 

„Światowy Dzień Poczty", zwany dalej „znaczkiem". 
2. Na znaczku przedstawiono rozetę utworzoną z kopert pocztowych. Wzdłuż 



dolnej krawędzi znaczka umieszczono napis „POLSKA" i oznaczenie wartości „65 
GR", a wzdłuż górnej krawędzi - napis „ŚWIATOWY DZIEŃ POCZTY". 

3. Znaczek wydrukowano techniką offsetową, na papierze fluorescencyjnym, w 
formacie 31,25 x 39,5 mm, w nakładzie 1 000 000 sztuk, w kolorach: żółtym, 
czerwonym, niebieskim i czarnym. 

§2 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 9 października 1998 r. 

DYREKTOR GENERALNY 
POCZTY POLSKIEJ 
Zbigniew Niezgoda 

ZARZĄDZENIE NR 62 
DYREKTORA GENERALNEGO POCZTY POLSKIEJ 

z dnia 7 września 1998 roku 
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 65 gr, emisji 

„20. rocznica pontyfikatu papieża Jana Pawła II". 
 

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

§1 
3555 1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy wartości 65 gr, emisji „20. 

rocznica pontyfikatu papieża Jana Pawła II", zwany dalej „znaczkiem". 
2. Na znaczku przedstawiono postać papieża Jana Pawła II i wiernych. Wzdłuż 

lewej krawędzi znaczka umieszczono napis „20. rocznica pontyfikatu papieża Jana 
Pawła II", a w lewym górnym rogu - napis „POLSKA" i oznaczenie wartości „65 GR". 

3. Znaczek wydrukowano techniką offsetową, na papierze fluorescencyjnym, w 
formacie 31,25 x 43 mm, w nakładzie 800 000 sztuk, w kolorach: żółtym, czerwonym, 
niebieskim, złotym i czarnym. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16 października 1998 r. 

DYREKTOR GENERALNY 
POCZTY POLSKIEJ 
Zbigniew Niezgoda 

 
BIULETYN INFORMACYJNY 

Nr 7 
ZARZĄDZENIE NR 71 

DYREKTORA GENERALNEGO POCZTY POLSKIEJ 
z dnia 6 października 1998 roku 

w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 65 gr, emisji 
„80. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę". 

 
Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 30 lipca 1997 r. o państwowym 

przedsiębiorstwie użyteczności publicznej Poczta Polska (Dz. U. Nr 106, poz. 675) 
zarządzam, co następuje: 

§ 1. 
3556 1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy wartości 65 gr, emisji „80. 

rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę", zwany dalej „znaczkiem". 
2. Na znaczku przedstawiono godło z pieczęci Rzeczypospolitej Polskiej z 1919 r. 

w otoczeniu flag państwowych RP. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono 
napis „POLSKA" i oznaczenie wartości „65 GR", a powyżej - napis i liczbę 
„ODZYSKANIE NIEPODLEGŁOŚCI 1918". 

3. Znaczek wydrukowano techniką offsetową, na papierze fluorescencyjnym, w 
formacie 43 x 31,25 mm, w nakładzie 800 000 sztuk, w kolorach: czerwonym, 
szarym, złotym i czarnym. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 11 listopada 1998 r. 

DYREKTOR GENERALNY 
POCZTY POLSKIEJ 
Zbigniew Niezgoda 

 


