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

Kolorem żółtym zakreślono datę wprowadzenia znaczków do obiegu.  
Czcionką zieloną zapisano dokumenty zmieniające dane zarządzenie wprowadzające. 

 
3629-30 

ZARZĄDZENIE NR 7 
DYREKTORA GENERALNEGO POCZTY POLSKIEJ  

z dnia 21 lutego 2000 r. 
w sprawie wprowadzenia do obiegu dwóch znaczków pocztowych wartości 1,55 

zł i 1,95 zł, emisji „Polacy na świecie". 
 

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. 
1. Wprowadzam do obiegu dwa znaczki pocztowe wartości 1,55 zł i 1,95 zł, emisji 

„Polacy na świecie", zwane dalej „znaczkami". 
2. Na poszczególnych znaczkach przedstawiono: 

1/ wartości 1,55 zł - podobiznę Bronisława Malinowskiego. W prawym dolnym 
rogu znaczka umieszczono oznaczenie wartości „1,55 zł", wzdłuż lewej krawędzi - 
napis i liczby „Bronisław Malinowski 1884 - 1942", a wzdłuż prawej krawędzi - napis 
„Polska", 

2/ wartości 1,95 zł - podobiznę Józefa Zwierzyckiego. W prawym dolnym rogu 
znaczka umieszczono oznaczenie wartości „1,95 zł", wzdłuż lewej krawędzi - napis i 
liczby „Józef Zwierzycki 1888 - 1961", a wzdłuż prawej krawędzi - napis „Polska" . 
3. Znaczki wydrukowano techniką offsetową, na papierze fluorescencyjnym, w 

formacie 40,5 x 40,5 mm, w nakładzie po 400.000 sztuk każdej wartości, w kolorach: 
żółtym, czerwonym, niebieskim i czarnym. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 22 lutego 2000 r. 

Dyrektor Generalny 
Jacek Turczyński 

3631-33 + bl 175 
ZARZĄDZENIE Nr 9 

DYREKTORA GENERALNEGO POCZTY POLSKIEJ 
z dnia 10 marca 2000 r. 

w sprawie wprowadzenia do obiegu dwóch znaczków pocztowych wartości 70 gr 
i 80 gr oraz znaczka wartości 1,55 zł w formie bloczka, emisji „1000. rocznica 

Zjazdu Gnieźnieńskiego i organizacji Kościoła Katolickiego w Polsce". 
 

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. 
1. Wprowadzam do obiegu dwa znaczki pocztowe wartości 70 gr i 80 gr oraz 

znaczek wartości 1,55 zł w formie bloczka, emisji „1000. rocznica Zjazdu 
Gnieźnieńskiego i organizacji Kościoła Katolickiego w Polsce", zwane dalej 
„znaczkami". 

2. Na poszczególnych znaczkach przedstawiono: 
1/ wartości 70 gr - cesarza Ottona III ofiarującego diadem Bolesławowi Chrobremu; 

w dolnej części znaczka umieszczono napis „1000. ROCZNICA ZJAZDU 
GNIEŹNIEŃSKIEGO I ORGANIZACJI KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO W POLSCE", w 
górnej części - napis „POLSKA" i oznaczenie wartości „70 GR", a poniżej napisy 
„OTTO IMPERATOR" i „BOLESLAVS DVX". 

2/ wartości 80 gr - sylwetki czterech biskupów w kwaterach triforiowych z nazwami 
diecezji: „GNESNA", „CRACOVIA", „WRATISLAVIA" i „COLBERGA"; w dolnej części 
znaczka umieszczono napis „ 1000. ROCZNICA ZJAZDU GNIEŹNIEŃSKIEGO I 
ORGANIZACJI KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO W POLSCE", w górnej części - napis 
„POLSKA" i oznaczenie wartości „80 GR". 

3/ wartości 1,55 zł - cesarza Ottona III na tronie i cztery postacie symbolizujące 



Sclauinię, Germanię, Galię i Rzym; w górnej części znaczka umieszczono napis 
„POLSKA" i oznaczenie wartości „1,55 ZŁ", a poniżej - napisy „SCLAUINIA", 
„GERMANIA", „GALIA", „ROMA" i „OTTO IMPERATOR". W dolnej części bloczka 
umieszczono napis „1000. ROCZNICA ZJAZDU GNIEŹNIEŃSKIEGO I ORGANIZACJI 
KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO W POLSCE". 

3. W narożnikach znaczków wymienionych w ust. 2 pkt. 1.3 umieszczono symbole 
czterech ewangelistów: św. Jana, św. Łukasza, św. Mateusza i św. Marka. Znaczki 
wydrukowano techniką rotograwiurową, na papierze fluorescencyjnym, w 
następujących formatach i nakładach: 

1/ wartości 70 gr - 31,25 x 43 mm, 400.000 sztuk,   
2/ wartości 80 gr - 31,25143 mm, 400.000 sztuk,  
3/ wartości 1,55 zł - 43 x 31,25 mm, 350.000 sztuk,  
w kolorach: żółtym, czerwonym, niebieskim i czarnym. 

§. 2 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12 marca 2000 r. 

Dyrektor Generalny 
Jacek Turczyński 
 

3634-35 
ZARZĄDZENIE NR 12 

DYREKTORA GENERALNEGO POCZTY POLSKIEJ 
z dnia 10 marca 2000 r. 

w sprawie wprowadzenia do obiegu dwóch znaczków pocztowych wartości  
70 gr i 80gr, emisji „Wielkanoc". 

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

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

§ 1. 
1. Wprowadzam do obiegu dwa znaczki pocztowe wartości 70 gr i 80 gr, emisji 

„Wielkanoc", zwane dalej „znaczkami". 
2. Na poszczególnych znaczkach przedstawiono: 

1/ wartości 70 gr - Chrystusa złożonego do grobu. W tle napis – WYZNAJEMY 
TWOJE ZMARTWYCHWSTANIE. 

2/ wartości 80 gr - Chrystusa zmartwychwstałego. W tle napis – WYZNAJEMY 
TWOJE ZMARTWYCHWSTANIE. 
3. W prawym dolnym rogu znaczków wymienionych w ust.2 pkt. 1 i 2 umieszczono 

napis „WIELKANOC", w lewym dolnym rogu - oznaczenie ich wartości, a w lewym 
górnym rogu - napis „POLSKA". 

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

1/ wartości 70 gr -10.300.000 sztuk  
2/ wartości 80 gr - 8.700.000 sztuk,  
w kolorach: żółtym, czerwonym, niebieskim i czarnym. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 24 marca 2000 r. 

Dyrektor Generalny Poczty Polskiej 
Jacek Turczyński 

 
3636-41 

ZARZĄDZENIE NR 16 
DYREKTORA GENERALNEGO POCZTY POLSKIEJ 

z dnia 14 marca 2000 r. 
w sprawie wprowadzenia do obiegu sześciu znaczków pocztowych wartości  
70 gr, 70 gr, 80 gr, 80 gr, 1,55 zł i 1,55 zł, emisji „Zwierzęta prehistoryczne - 

Dinozaury". 
 

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. 
1. Wprowadzam do obiegu sześć znaczków pocztowych wartości 70 gr, 70 gr, 80 

gr, 80 gr, 1,55 zł, 1,55 zł, emisji „Zwierzęta prehistoryczne - Dinozaury", zwane dalej 
„znaczkami". 

2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono następujące dinozaury: 
1/ wartości 70 gr - Zaurolofa; w lewym dolnym rogu znaczka umieszczono napis 

„Saurolophus", w lewym górnym rogu - oznaczenie wartości „70 Gr", a w prawym 
górnym rogu - napis „POLSKA",  

2/ wartości 70 gr - Gallimima; w prawym dolnym rogu znaczka umieszczono 
oznaczenie wartości „70 Gr", a wzdłuż górnej krawędzi - napisy „POLSKA" i 
„Gallimimus",  

3/ wartości 80 gr - Sajchanię; w lewym dolnym rogu znaczka umieszczono napis 
„Saichania", w lewym górnym rogu - oznaczenie wartości „80 Gr", a w prawym 
górnym rogu - napis „POLSKA",  

4/ wartości 80 gr - Protoceratopsa; w lewym dolnym rogu znaczka umieszczono 
napis „Protoceratops", w lewym górnym rogu - napis „POLSKA", a w prawym 
górnym rogu - oznaczenie wartości „80" Gr",  

5/ wartości 1,55 zł - Prenocefala; w prawym dolnym rogu znaczka umieszczono 
napis „Prenocephale", w lewym górnym rogu - oznaczenie wartości „1,55 ZŁ", a w 
prawym górnym rogu - napis „POLSKA",  

6/ wartości 1,55 zl - Welociraptora; w lewym dolnym rogu znaczka umieszczono 
napis „ Velociraptor", w lewym górnym rogu - napis „POLSKA", a w prawym górnym 
rogu - oznaczenie wartości „1,55 ZŁ". 
3. Znaczki wydrukowano techniką offsetową, na papierze fluorescencyjnym, w 

formacie 51 x 31,25 mm, w następujących nakładach : 
1/ wartości 70 gr - 2.700.000 sztuk;  
2/ wartości 70 gr - 2.700.000 sztuk;  
3/ wartości 80 gr - 2.700.000 sztuk;  
4/ wartości 80 gr - 2.700.000 sztuk; 
5/ wartości 1,55 zł - 1.700.000 sztuk;  
6/ wartości 1,55 zł - 1.700.000 sztuk; w kolorach: żółtym, czerwonym niebieskim i 

czarnym. 
§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 24 marca 2000 r. 
Dyrektor Generalny Poczty Polskiej 
Jacek Turczyński 

 
3642 

ZARZĄDZENIE NR 11 
DYREKTORA GENERALNEGO POCZTY POLSKIEJ 

z dnia 10 marca 2000 r. 
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 1,10 zł, emisji 

„Andrzej Wajda - Laureat Oscara 2000". 
 

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. 
1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy wartości 1,10 zł, emisji „Andrzej 

Wajda - Laureat Oscara 2000", zwany dalej „znaczkiem". 
2. Na znaczku przedstawiono podobiznę Andrzeja Wajdy. W prawym dolnym rogu 

znaczka umieszczono - oznaczenie wartości „ 1,10 zł." w lewym dolnym rogu – napis 
„POLSKA", a wzdłuż górnej krawędzi - napis „Andrzej Wajda OSCAR 2000". 

3. Znaczek wydrukowano techniką offsetową, na papierze fluorescencyjnym, w 
formacie 43 x 31,25 mm, w nakładzie 1.000.000 sztuk, stosując następujące kolory: 
żółty, czerwony, niebieski i czarny. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26 marca 2000 r. 

Dyrektor Generalny Poczty Polskiej 
Jacek Turczyński 



3643 
ZARZĄDZENIE NR 15 

DYREKTORA GENERALNEGO POCZTY POLSKIEJ  
z dnia 14 marca 2000 r. 

w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 80 gr,  
emisji „ Kościół na progu trzeciego milenium". 

 
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. 
1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy wartości 80 gr, emisji „Kościół na 

progu trzeciego milenium", zwany dalej „znaczkiem". 
2. Na znaczku przedstawiono papieża Jana Pawła II na progu Drzwi Świętych 

bazyliki św. Piotra; wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono oznaczenie wartości 
„80 gr" i napis „Polska", a wzdłuż górnej krawędzi - napis „Rok Święty 2000". 

3. Znaczek wydrukowano techniką offsetową, na papierze   fluorescencyjnym,   w 
formacie 31,25  x 39,5  mm, w nakładzie  5.400.000  sztuk,  w  kolorach:  żółtym, 
czerwonym, niebieskim i czarnym. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 7 kwietnia 2000 r. 

Dyrektor Generalny Poczty Polskiej 
Jacek Turczyński 

 
3644-47 

ZARZĄDZENIE NR 18 
DYREKTORA GENERALNEGO POCZTY POLSKIEJ 

z dnia 14 kwietnia 2000 r. 
w sprawie wprowadzenia do obiegu czterech znaczków pocztowych wartości 80 

gr, 1,55 zł, 1,65 zł i 2,65 zł, emisji „Dworki polskie". 
 

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

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

2,65 zł, emisji „Dworki polskie" zwane dalej „znaczkami". 
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono: 
1/ wartości 80 gr - dwór w Grabonogu k. Gostynia; wzdłuż dolnej krawędzi znaczka 

umieszczono napis „Dwór w Grabonogu k. Gostynia", 
2/ wartości 1,55 zł - dwór w Żelazowej Woli; wzdłuż dolnej krawędzi znaczka 

umieszczono napis „Dwór w Żelazowej Woli", 
3/ wartości 1.65 zł - dwór w Suchej k. Węgrowa; wzdłuż dolnej krawędzi znaczka 

umieszczono napis „Dwór w Suchej k. Węgrowa", 
4/ wartości 2,65 zł - dwór w Liwie k. Węgrowa; wzdłuż dolnej krawędzi znaczka 

umieszczono napis „Dwór w Liwie k. Węgrowa". 
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 
kolorach: 

1/ wartości 80 gr - żółtym, czerwonym, niebieskim, ciemnozielonym i czarnym,  
2/ wartości 1,55 zł, 1,65 zł i 2,65 zł - żółtym, czerwonym, niebieskim, 

szaroniebieskim i czarnym. 
§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14 kwietnia 2000 r. 
Dyrektor Generalny Poczty Polskiej 
Jacek Turczyński 

 
DYREKCJA OKRĘGU POCZTY W Katowicach 



OKÓLNIK NR 72/2000  
Sprawa: zmiana daty obiegu znaczków pocztowych. 
Dyrekcja informuje, że została zmieniona data obiegu z 18.04.br. na 14.04.br. 
znaczków pocztowych emisji „Dworki polskie" o nominałach 0,80 zł., 1,55 zł., 1,66 zł., 
2,65 zł. 
Prosimy o powyższym poinformować zainteresowanych pracowników. 

 
3648-50 + bl. 177 
Zarządzenie nr 21 

Dyrektora Generalnego państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej 
„Poczta Polska" 

z dnia 25 kwietnia 2000 r. 
w sprawie wprowadzenia do obiegu dwóch znaczków pocztowych wartości 70 gr 

i 1,55 zł oraz znaczka pocztowego wartości 1,75 zł w formie bloczka,  
emisji „Kraków - Europejskie Miasto Kultury roku 2000". 

 
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. 
1. Wprowadzam do obiegu dwa znaczki pocztowe wartości 70 gr i 1,55 zł oraz 

znaczek pocztowy wartości 1,75 zł w formie bloczka, emisji „Kraków — Europejskie 
Miasto Kultury roku 2000", zwane dalej „znaczkami". 

2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono w sposób symboliczny 
polskie historyczne dziedzictwo i współczesne dokonania kulturalne: 

1/ wartości 70 gr - znaczek przedstawia na tle Sukiennic postacie i wydarzenia z 
życia Krakowa: Sławomira Mrożka, afisz „Wesela" Stanisława Wyspiańskiego, 
Wisławę Szymborską, Jana Matejkę, Piotra Skrzyneckiego, Stanisława Lema, winietę 
tygodnika „Przekrój", „Zaczarowaną Dorożkę" Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, 
cesarza Franciszka Józefa i Tadeusza Kantora; w dolnej części znaczka umieszczono 
znak festiwalu „Kraków 2000", wzdłuż górnej krawędzi - napis „POLSKA", a wzdłuż 
prawej krawędzi - oznaczenie wartości „70 GR". 

2/ wartości 1,55 zł - znaczek przedstawia Mikołaja Kopernika, Jerzego Turowicza z 
Tygodnikiem Powszechnym, królową Jadwigę wspartą o godło Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, profesora Józefa Dietla, rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
Krzysztofa Pendereckiego, monogram Kazimierza Wielkiego oraz jego figurę z auli 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, papieża Jana Pawła II i Alberta Chmielowski Brata 
Alberta, w tle fragmenty Collegium Maius i Kościoła Mariackiego; w dolnej części 
znaczka umieszczono znak festiwalu „Kraków 2000", wzdłuż górnej krawędzi znaczka 
umieszczono napis „POLSKA", a wzdłuż prawej krawędzi, oznaczenie wartości „1,55 
ZŁ". 

3/ wartości 1,75 zł - panorama Krakowa według Hartmana Schedla w „Kronice 
Świata” /„Opus de historiis aetatum mundi”/ z 1493 r. 

3. Znaczki wartości 70 gr i 1,55 zł wydrukowano techniką offsetową na papierze 
fluorescencyjnym w formacie 51 x 39,5 mm w następujących nakładach: 

1/ wartości 70 gr – 1.000.000 szt., 
2/ wartości 1,55 zł – 600.000 szt. 
w kolorach żółtym, czerwonym, niebieskim i czarnym. 
4. Znaczek wartości 1,75 zł wydrukowano techniką stalorytnicza na papierze 

fluorescencyjnym w formacie 39,5 x 31,25 mm w nakładzie: 
- znaczki w bloczku nieperforowane - 120.000 szt., 
- znaczki w bloczku perforowane - 400.000 szt., 
w kolorach: niebieskim, ciemnoszarym i czarnym 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26 kwietnia 2000 r. 

Dyrektor Generalny Poczty Polskiej 
Jacek Turczyński 

 
 
 



 
3651 

Zarządzenie nr 22 
Dyrektora Generalnego państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej 

„Poczta Polska" 
z dnia 25 kwietnia 2000 r. 

w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 70 gr, 
emisji "Stop narkomanii". 

 
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. 
1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy wartości 70 gr, emisji „Stop 

narkomanii" zwany dalej „znaczkiem". 
2. Na znaczku przedstawiono w sposób symboliczny skutki przyjmowania 

narkotyków. W prawym dolnym rogu znaczka umieszczono oznaczenie wartości „70 
gr", wzdłuż górnej krawędzi - napis „STOP NARKOMANII", a wzdłuż prawej krawędzi - 
napis „POLSKA". 

2. Znaczek wydrukowano techniką offsetową, na papierze fluorescencyjnym, w 
formacie 39,5 x 51 mm, w nakładzie 2.400.000 sztuk, w kolorach: żółtym, czerwonym, 
niebieskim i czarnym. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28 kwietnia 2000 r. 

Dyrektor Generalny Poczty Polskiej 
Jacek Turczyński 

 
3652 

Zarządzenie nr 25 
Dyrektora Generalnego państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej 

„Poczta Polska" 
z dnia 4 maja 2000 r. 

w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 1,55 zł,  
emisji "Europa 2000". 

 
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. 
1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy wartości 1,55 zł, emisji „Europa 

2000" zwany dalej „znaczkiem". 
2. Na znaczku przedstawiono w sposób symboliczny dążenie krajów europejskich 

do wspólnej integracji. W prawym górnym rogu znaczka umieszczono napis „Polska" i 
oznaczenie wartości „1,55 zł", a wzdłuż prawej krawędzi - napis „EUROPA 2000". 

3. Znaczek wydrukowano techniką offsetową, na papierze fluorescencyjnym, w 
formacie 31,25 x 43 mm, w nakładzie 400.000 sztuk, w kolorach: żółtym, czerwonym, 
niebieskim i czarnym. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 9 maja 2000 r. 

Dyrektor Generalny Poczty Polskiej 
Jacek Turczyński 

 
3653-55 

Zarządzenie nr 27 
Dyrektora Generalnego państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej 

„Poczta Polska" 
z dnia 5 maja 2000 r. 

w sprawie wprowadzenia do obiegu trzech znaczków pocztowych wartości  
80 gr, 1,10 zł i 1,55 zł, emisji „80. rocznica urodzin 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, poz. 675) 
zarządzam, co następuje: 

§ 1. 
1. Wprowadzam do obiegu trzy znaczki pocztowe wartości 80 gr, 1,10 zł i 1,55 zł, 

emisji „80. rocznica urodzin papieża Jana Pawła II", zwane dalej „znaczkami". 
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono: 
1/ wartości 80 gr - portret papieża Jana Pawła II,  
2/ wartości 1,10 zł - wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej,  
3/ wartości 1,55 zł - srebrny krucyfiks, który towarzyszy Ojcu Świętemu we 

wszystkich Jego podróżach. 
2. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczków wymienionych w ust. 2 pkt. 1.3 umieszczono 

napis „POLSKA" i oznaczenie ich wartości, wzdłuż lewej krawędzi - napis „WSPÓLNA 
EMISJA WATYKANU I POLSKI", w lewym górnym rogu - herb papieski, wzdłuż górnej 
krawędzi - napis „JAN PAWEŁ II", a wzdłuż lewej krawędzi - napis „80. ROCZNICA 
URODZIN". 

4.   Znaczki wydrukowano techniką: 
1/ wartości 80 gr i 1,55 zł - stalorytniczą, 
2/ wartości 1,10 zł - kombinowaną, stalorytniczo - offsetową, 
na papierze fluorescencyjnym, w formacie 31,25 mm x 42,15 mm, w nakładzie: 
1/ wartości 80 gr - 6.000.000 szt. 
2/ wartości 1,10 zł - 2.500.000 szt. 
3/ wartości 1,55 zł - 2.500.000 szt. 
w kolorach: 
1/ wartości 80 gr - fioletowym, 
2/ wartości 1,10 zł-żółtym, czerwonym, brązowym, ciemnoniebieskim, niebiesko- 
zielonym,  
3/ wartości 1,55 zł - zielonym. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 9 maja 2000 r. 

Dyrektor Generalny Poczty Polskiej 
Jacek Turczyński 

ZARZĄDZENIE Nr 43 
DYREKTORA GENERALNEGO PAŃSTWOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA 

UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ „POCZTA POLSKA" 
z dnia 24 lipca   2000 roku 

zmieniające zarządzenie nr 27 Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej z dnia  
5 maja 2000r. w sprawie wprowadzenia do obiegu trzech znaczków pocztowych wartości 

80 gr, 1,10 zł i 1,55 zł, emisji „80. rocznica urodzin papieża Jana Pawła II". 
§ 1. 

W zarządzeniu nr 27 Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej z dnia 5 maja 2000r. w 
sprawie wprowadzenia do obiegu trzech znaczków pocztowych wartości 80 gr, 1,10 zł 
i 1,55 zł, emisji „80 rocznica urodzin papieża Jana Pawła II", wprowadzam następujące 
zmiany: 
1. w § 1 ust. 4 pkt 2: 
wyrazy: „...- 6.000.000 szt.", zastępuje się wyrazami: „...- 6.030.000 szt." 
wyrazy: „... 1,10 zł - 2.500.000 szt", zastępuje się wyrazami: „...1,10 zł - 2.578.725 szt." 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Dyrektor Generalny Poczty Polskiej 
Jacek Turczyński 

 
3656 

Zarządzenie nr 26 
Dyrektora Generalnego państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej 

„Poczta Polska" 
z dnia 4 maja 2000 r. 

w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 1,55 zł,  
emisji "Światowa Wystawa Filatelistyczna España 2000". 

 
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. 
1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy wartości 1,55 zł, emisji „Światowa 

Wystawa Filatelistyczna España 2000" zwany dalej „znaczkiem". 
2. Na znaczku przedstawiono twarz kobiety przysłoniętą wachlarzem imitującym 

krawędzie znaczków pocztowych. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono 
napis „Polska" i oznaczenie wartości „1,55 zł". Nad napisem „Polska" umieszczono 
napis „Światowa Wystawa Filatelistyczna España 2000", a nad oznaczeniem wartości 
znaczka umieszczono znak wystawy „España 2000". 

3. Znaczek wydrukowano techniką offsetową, na papierze fluorescencyjnym, w 
formacie 31,25 x 39,5 mm, w nakładzie 450.000 sztuk, w kolorach: żółtym, 
czerwonym, niebieskim i czarnym. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26 maja 2000 r. 

Dyrektor Generalny Poczty Polskiej 
Jacek Turczyński 

 
3657 

Zarządzenie nr 31 
Dyrektora Generalnego państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej 

„Poczta Polska" 
z dnia 19 maja 2000 r. 

w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 0,70 zł,  
emisji „Piękno rodzicielstwa". 

 
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. 
1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy wartości 70 gr, emisji „Piękno 

rodzicielstwa" zwany dalej „znaczkiem". 
2. Na znaczku przedstawiono rodzinę. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka 

umieszczono 
napis „Polska" i oznaczenie wartości „70 gr", a wzdłuż górnej krawędzi - napis 
„Piękno rodzicielstwa". 

3. Znaczek wydrukowano techniką offsetową, na papierze fluorescencyjnym, w 
formacie 31,25 x 39,5 mm, w nakładzie 2.700.000 sztuk, w kolorach: żółtym, 
czerwonym, niebieskim i czarnym. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 31 maja 2000 r. 

Dyrektor Generalny Poczty Polskiej 
Jacek Turczyński 

 
3658+bl 178 

Zarządzenie nr 32 
Dyrektora Generalnego państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej 

„Poczta Polska" 
z dnia 19 maja 2000 r. 

w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 1,55 zł  
w formie bloczka, emisji „1000 - lecie Wrocławia". 

 
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. 
1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy wartości 1,55 zł w formie bloczka , 

emisji „1000 - lecie Wrocławia", zwany dalej „znaczkiem". 
2. Na znaczku przedstawiono fragment Katedry Wrocławskiej na tle najstarszego 

zachowanego widoku miasta z 1493 r., pochodzącego z Liber cronicarum 



Hartmanna Schedla. W prawym górnym rogu znaczka umieszczono oznaczenie 
wartości „1,55 zł", a wzdłuż prawej krawędzi - napis „POLSKA". 

3. Znaczek wydrukowano techniką offsetową, na papierze fluorescencyjnym, w 
formacie 39,5 x 51 mm, w nakładzie 500.000 sztuk, w kolorach: żółtym, czerwonym, 
niebieskim i czarnym. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 czerwca 2000 r. 

Dyrektor Generalny Poczty Polskiej 
Jacek Turczyński 

 
3659-60 

Zarządzenie nr 34 
Dyrektora Generalnego państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej 

„Poczta Polska" 
z dnia 29 maja 2000 r. 

w sprawie wprowadzenia do obiegu dwóch znaczków pocztowych  
wartości 70 gr i 80 gr, emisji „Etos pracy - K. Marcinkowski, E. Balaguer". 

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

przedsiębiorstwie użyteczności publicznej „Poczta Polska" (Dz. U. nr 106, poz. 675) 
zarządzani, co następuje: 

§ 1. 
1. Wprowadzam do obiegu dwa znaczy pocztowe wartości 70 gr i 80 gr, emisji „Etos 

pracy - K. Marcinkowski, E. Balaguer", zwane dalej „znaczkami". 
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono: 
1/ wartości 70 gr - portret Karola Marcinkowskiego, umieszczony na tle 

dziewiętnastowiecznego krajobrazu przemysłowego; wzdłuż dolnej krawędzi znaczka 
umieszczono napis „KAROL MARCINKOWSKI", 

2/ wartości 80 gr - portret błogosławionego Josemarii Escrivy de Balaguera na tle 
płaskorzeźby przedstawiającej kowala; wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono 
napis „BŁ. JOSEMARÍA ESCRIVÁ DE BALAGUER". 

3. Wzdłuż górnej krawędzi znaczków wymienionych w ust. 2 pkt. 1.2 umieszczono 
napis „POLSKA" i oznaczenie ich wartości. 

4. Znaczki wydrukowano techniką offsetową na papierze fluorescencyjnym, w 
formacie 39,5 x 31,25 mm, w nakładzie po 400.000 sztuk każdej wartości, w kolorach 
żółtym, czerwonym, niebieskim i czarnym. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 23 czerwca 2000 r. 

Dyrektor Generalny Poczty Polskiej 
Jacek Turczyński 

 
3661-66 

Zarządzenie nr 39 
Dyrektora Generalnego państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej 

„Poczta Polska" 
z dnia 13 czerwca 2000 r. 

w sprawie wprowadzenia do obiegu sześciu znaczków pocztowych wartości  
70 gr, 70 gr, 80 gr, 80 gr, 1,10 zł i 1,10 zł, emisji „Bohaterowie Pana Tadeusza". 

 
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. 
1. Wprowadzam do   obiegu sześć znaczków pocztowych wartości 70 gr, 70 gr,     

80 gr, 80  gr,   1,10  zł  i   1,10  zł,  emisji   „Bohaterowie Pana  Tadeusza",  zwane  
dalej „znaczkami". 

2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono główne postacie i sceny z 
„Pana   Tadeusza"   Adama   Mickiewicza,   według   rysunków   Michała   Elwiro 
Andriollego: 

1/   wartości   70   gr   -   „Gerwazy,   Hrabia";   wzdłuż   dolnej   krawędzi   znaczka 



umieszczono napis „GERWAZY, HRABIA",  
2/ wartości  70 gr  -   „Telimena,   Sędzia";    wzdłuż  dolnej   krawędzi   znaczka 
umieszczono napis „TELIMENA, SĘDZIA",  
3/ wartości 80 gr - „Wojski" "; wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono napis 
„WOJSKI",  
4/ wartości 80 gr   -   „Ksiądz Robak, Sędzia, Gerwazy" "; wzdłuż dolnej krawędzi 
znaczka umieszczono napis „KSIĄDZ ROBAK, SĘDZIA, GERWAZY",  
5/ wartości 1,10 zł   - „Jankiel" "; wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono 
napis „JANKIEL",  
6/ wartości 1,10 zł    -    „Zofia, Tadeusz";    wzdłuż    dolnej    krawędzi    znaczka 

umieszczono napis „ZOFIA, TADEUSZ". 
3. Wzdłuż górnej  krawędzi znaczków wymienionych  w ust. 2 pkt. 1.6 umieszczono 

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

formacie 40,5 x 54 mm, w nakładzie: 
wartości 70 gr - 600.000 szt., w kolorze brązowym, 
wartości 70 gr-600.000szt., w kolorze brązowym, 
wartości 80 gr - 600.000 szt., w kolorze zielonym, 
wartości 80 gr - 600.000 szt., w kolorze zielonym, 
wartości 1,10 zł - 400.000 szt., w kolorze fioletowym, 
wartości 1,10 zł-400.000 szt., w kolorze fioletowym. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 czerwca 2000 r. 

Dyrektor Generalny Poczty Polskiej 
Jacek Turczyński 

 
3667-68 

Zarządzenie nr 41 
Dyrektora Generalnego państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej 

„Poczta Polska" 
z dnia 19 czerwca 2000 r. 

w sprawie wprowadzenia do obiegu dwóch znaczków pocztowych wartości  
80 gr i 1,55 zł emisji „Narodowa Pielgrzymka do Rzymu". 

 
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. 
1. Wprowadzam do obiegu dwa znaczki pocztowe wartości 80 gr i 1,55 zł emisji 

„Narodowa Pielgrzymka do Rzymu ", zwane dalej „znaczkami". 
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono: 
1/ wartości 80 gr - sylwetkę papieża Jana Pawia II na tle bazyliki św. Piotra w 

Rzymie; w środkowej części znaczka umieszczono napis „TeDeum Laudamus; 
2/ wartości 1,55 zł - krzyż na tle Koloseum; w środkowej części znaczka 

umieszczono napis „Stat Crux, dum volvitur Orbis". 
3. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczków wymienionych w ust 2 pkt.   1 - 2 umieszczono 

oznaczenie ich wartości i napis „Polska", w lewym górnym rogu - znak pielgrzymki, 
a wzdłuż górnej krawędzi - napis „Narodowa Pielgrzymka Rzym 2000". 

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

1/ wartości 80 gr - 7.800.000 szt. 
2/ wartości 1,55 zł - 3.900.000 szt. 
w kolorach: żółtym, czerwonym, niebieskim i czarnym. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2000 r. 

Dyrektor Generalny Poczty Polskiej 
Jacek Turczyński 

 
 



3669-72 
Zarządzenie nr 40 

Dyrektora Generalnego państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej 
„Poczta Polska" 

z dnia 13 czerwca 2000 r. 
w sprawie wprowadzenia do obiegu czterech znaczków pocztowych wartości  

70 gr, 80 gr, 1,10 zł i 1,55 zł emisji „200. rocznica urodzin Piotra Michałowskiego" 
 

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. 
1. Wprowadzam do obiegu cztery znaczki pocztowe wartości 70 gr, 80 gr, 1,10 zł i 

1,55 zł emisji „200. rocznica urodzin Piotra Michałowskiego", zwane dalej 
„znaczkami". 

2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono reprodukcje obrazów 
Piotra Michałowskiego ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie: 

1/ wartości 70 gr -„Autoportret"; wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono 
oznaczenie wartości „70 gr" i napis „POLSKA", a wzdłuż górnej krawędzi -napis i liczby 
„PIOTR MICHAŁOWSK1 1800 - 1855". 

2/ wartości 80 gr      -   „Portret chłopa w kapeluszu", 
3/ wartości 1,10 zł   -   „Stajenny kiełznający perszerony", 
4/ wartości 1,55 zł  -  „Konie ciągnące w zaprzęgu". 
3. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczków wymienionych w ust. 2 pkt.   2-4 umieszczono 

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

4. Znaczki wartości 70 gr i 80 gr wydrukowano techniką rotograwiurową, na 
papierze 
fluorescencyjnym w formacie 31,25 x 43 mm, w nakładzie po 400.000 sztuk każdej 
wartości, w kolorach: żółtym, czerwonym, niebieskim i czarnym. 

5. Znaczki wartości 1,10 zł i 1,55 zł wydrukowano techniką offsetową, na papierze 
fluorescencyjnym w formacie 43 x 31,25 mm, w nakładzie po 400.000 sztuk każdej 
wartości, w kolorach: żółtym, czerwonym, niebieskim i czarnym. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2 lipca 2000 r. 

Dyrektor Generalny Poczty Polskiej 
Jacek Turczyński 

 
3673-74 

Zarządzenie nr 38 
Dyrektora Generalnego państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej 

„Poczta Polska" 
z dnia 13 czerwca 2000 r. 

w sprawie wprowadzenia do obiegu dwóch znaczków pocztowych wartości  
70 gr i 1,55 zł emisji „Sanktuaria Maryjne". 

 
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. 
1. Wprowadzam do obiegu dwa znaczki pocztowe wartości   70 gr   i    1,55 zł emisji 

„Sanktuaria Maryjne", zwane dalej „znaczkami". 
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono: 
1/ wartości 70 gr - wizerunek Matki Bożej Różanostockiej z Kościoła Ofiarowania 

NMP w Różanymstoku. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono napis „Matka 
Boża Różanostocka", w lewym górnym rogu -oznaczenie wartości „70 gr", a wzdłuż 
prawej krawędzi - napis „POLSKA". 

2/ wartości 1,55 zł - wizerunek Matki Bożej Licheńskiej z Kościoła św. Doroty w 
Licheniu Starym. Wzdłuż lewej krawędzi znaczka umieszczono napis „POLSKA", w 
lewym górnym rogu - oznaczenie wartości „1,55 zł", a wzdłuż prawej krawędzi - napis 



„Matka Boża Licheńska". 
3. Znaczki wydrukowano techniką offsetową,   na   papierze   fluorescencyjnym   w 

w formacie 31,25 x 39,5 mm, w nakładzie: 
1/ wartości 70 gr - 3.000.000 szt.  
2/ wartości 1,55 zł - 1.800.000 szt.  
w kolorach: żółtym, czerwonym, niebieskim i czarnym. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14 sierpnia 2000 r. 

Dyrektor Generalny Poczty Polskiej 
Jacek Turczyński 

 
3675 

Zarządzenie nr 44 
Dyrektora Generalnego państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej 

„Poczta Polska" 
z dnia 24 lipca 2000 r. 

w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 80 gr,  
emisji „Działalność Towarzystwa Salezjańskiego w Polsce". 

 
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. 
1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy wartości 80 gr, emisji „Działalność 

Towarzystwa Salezjańskiego w Polsce", zwany dalej „znaczkiem". 
2. Na znaczku przedstawiono podobiznę św. Jana Bosko, założyciela 

Zgromadzenia 
Salezjańskiego, na tle grupy młodzieży. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka 
umieszczono oznaczenie wartości „80 gr" i napis „POLSKA", a wzdłuż górnej 
krawędzi - napisy „Św. Jan Bosko" i „Założyciel Zgromadzenia Salezjańskiego". 

3. Znaczek wydrukowano techniką offsetową, na papierze fluorescencyjnym, w 
formacie 39,5 x 31,25 mm, w nakładzie 400.000 sztuk, w kolorach: żółtym, 
czerwonym, niebieskim, granatowym i czarnym. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 sierpnia 2000 r. 

Dyrektor Generalny Poczty Polskiej 
Jacek Turczyński 

 
3676 + bl 179 

ZARZĄDZENIE Nr 47 
DYREKTORA GENERALNEGO PAŃSTWOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA 

UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ „POCZTA POLSKA" 
z dnia 30 sierpnia 2000 roku 

w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 1,65 zł  
w formie bloczka, emisji „20. rocznica powstania Solidarności". 

 
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. 
1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy wartości 1,65 zł w formie bloczka, 

emisji „20. rocznica powstania Solidarności", zwany dalej „znaczkiem". 
2. Na znaczku przedstawiono dłoń z gestem zwycięstwa na tle grupy ludzi. Wzdłuż 

lewej krawędzi znaczka umieszczono napis „POLSKA", a w lewym górnym rogu – 
oznaczenie wartości „1,65 ZŁ". Wzdłuż dolnej krawędzi bloczka umieszczono napis 
„20. rocznica powstania" i znak „Solidarności". 

3. Znaczek wydrukowano techniką offsetową, na papierze fluorescencyjnym, w 
formacie 31,25 x 39,5 mm, w nakładzie 400.000 sztuk, w kolorach: żółtym, 
czerwonym, niebieskim i czarnym. 

§ 2. 



Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 31 sierpnia 2000 r. 
Dyrektor Generalny Poczty Polskiej 
Jacek Turczyński 

 
3677-80 

ZARZĄDZENIE Nr 49a 
DYREKTORA GENERALNEGO PAŃSTWOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA 

UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ „POCZTA POLSKA" 
z dnia 1 września 2000 roku 

w sprawie wprowadzenia do obiegu czterech znaczków pocztowych wartości 70 
gr, 80 gr, 1,10 zł i 1,55 zł, emisji „Igrzyska XXVII Olimpiady Sydney 2000". 

 
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. 
1. Wprowadzam do obiegu cztery znaczki pocztowe wartości 70 gr, 80 gr,  1,10 zł i 

1,55 zł, emisji „Igrzyska XXVII Olimpiady Sydney 2000 ", zwane dalej „znaczkami". 
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono następujące dyscypliny 

sportowe: 
1/ wartości 70 gr  - lekkoatletykę; w lewym dolnym rogu znaczka umieszczono napis 

„Polska" i oznaczenie wartości „70 gr", a w prawym górnym rogu - napis „2000 
SYDNEY" i kółka olimpijskie, 

2/ wartości    80 gr   -    skoki do wody, windsurfing, kajakarstwo i żeglarstwo; 
wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono oznaczenie wartości „80 gr" i napis 
„Polska", a w części środkowej górnej krawędzi - napis „2000 SYDNEY" i kółka 
olimpijskie,  

3/ wartości 1,10 zł    -   lekkoatletykę,    podnoszenie   ciężarów  i   szermierkę;    
wzdłuż dolnej    krawędzi    znaczka   umieszczono    oznaczenie    wartości „1,10 zł" i 
napis „Polska", a    w  części   środkowej   górnej   krawędzi  - napis „2000 SYDNEY" i 
kółka olimpijskie, 

4/ wartości 1,55 zł   -   koszykówkę, judo i lekkoatletykę; w   części   środkowej 
dolnej krawędzi znaczka umieszczono   oznaczenie   wartości „1,55 zł", w prawym 
górnym rogu - napis „2000 SYDNEY" i kółka olimpijskie, a wzdłuż prawej krawędzi - 
napis „Polska".  

4. Znaczki wydrukowano   techniką    offsetową,  na  papierze  fluorescencyjnym w 
formacie 43 x 31,25 mm, w nakładzie:  
1/ wartości 70 gr i 80 gr - 3.200.000 szt.  
2/ wartości 1,10 i 1,55 zł - 1.600.000 szt.  
w kolorach: żółtym, czerwonym, niebieskim, złotym i czarnym. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2000 r. 

Dyrektor Generalny Poczty Polskiej 
Jacek Turczyński 

 
3681-84 

ZARZĄDZENIE Nr 50 
DYREKTORA GENERALNEGO PAŃSTWOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA 

UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ „POCZTA POLSKA" 
z dnia 12 września 2000 roku 

w sprawie wprowadzenia do obiegu czterech znaczków pocztowych wartości 70 gr, 
80 gr, 1,10 zł i 1,55 zł, emisji „Światowy Dzień Poczty - Poczta w oczach dzieci". 

 
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. 
1. Wprowadzam do obiegu cztery znaczki pocztowe wartości 70 gr, 80 gr, 1,10 zł i 

1,55 zł, emisji „Światowy Dzień Poczty - Poczta w oczach dzieci". 
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono prace dzieci i młodzieży 



ze szkół podstawowych, które wzięty udział w konkursie plastycznym pt. "Poczta w 
Twoich oczach". Na znaczkach zaprezentowano nagrodzone prace autorstwa: 

1/ wartości 70 gr - Tomasza Wistuby, 
2/ wartości 80 gr - Katarzyny Chrzanowskiej, 
3/ wartości 1,10 zł - Joanny Żbik, 
4/ wartości 1,55 zł - Katarzyny Łonak. 
3. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczków wymienionych w ust.2 pkt. 1.4 umieszczono 

napis „POLSKA" i oznaczenie ich wartości, a wzdłuż prawej krawędzi - napis 
„Światowy Dzień Poczty". 

4. Znaczki wydrukowano techniką offsetową, na papierze fluorescencyjnym w 
następujących formatach i nakładach: 

1/ wartości 70 gr - 31.25 x 39,5 mm, 2.800.000 szt., 
2/ wartości 80 gr - 39,5 x 31,25 mm, 2.900.000 szt.,  
3/wartości 1,10 zł - 39,5 x 31,25 mm, 1.500.000 szt., 
4/wartości 1,55 zł - 39,5 x 31,25 mm, 1.400.000 szt.  

w kolorach: żółtym, czerwonym, niebieskim, ciemnozielonym, szarozielonym i 
czarnym. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 9 października 2000 r. 

Dyrektor Generalny Poczty Polskiej 
Jacek Turczyński 

 
3685 + bl. 180 

ZARZĄDZENIE Nr 52 
DYREKTORA GENERALNEGO PAŃSTWOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA 

UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ „POCZTA POLSKA" 
z dnia 12 września 2000 r. 

w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 1,55 zł  
w formie bloczka, emisji „50 - lecie 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. 
1. Wprowadzam do obiegu   znaczek pocztowy wartości 1,55 zł w formie bloczka, 

emisji „50 - lecie Polskiego Związku Filatelistów", zwany dalej „znaczkiem". 
2. Na znaczku przedstawiono postać mężczyzny z przytwierdzonymi do rąk 

skrzydłami imitującymi znaczki pocztowe. W prawym dolnym rogu znaczka 
umieszczono oznaczenie wartości „1,55 ZŁ", a w lewym górnym rogu - napis „Polska". 
Wzdłuż dolnej krawędzi bloczka umieszczono napis „50 - lecie Polskiego Związku 
Filatelistów", a w prawym górnym rogu - znak Polskiego Związku Filatelistów. 

3. Znaczek wydrukowano techniką offsetową, na papierze fluorescencyjnym, w 
formacie 31,25 x 39,5 mm, w nakładzie 350.000 sztuk, w kolorach: żółtym, 
czerwonym, niebieskim i czarnym. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12 października 2000 r. 

Dyrektor Generalny Poczty Polskiej 
Jacek Turczyński 

 
3686-89 

ZARZĄDZENIE Nr 54 
DYREKTORA GENERALNEGO PAŃSTWOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA 

UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ „POCZTA POLSKA" 
z dnia 20 września 2000 roku 

w sprawie wprowadzenia do obiegu czterech znaczków pocztowych wartości  
70 gr, 80 gr, 1,10 zł i 1,55 zł, emisji „Poczet królów i książąt polskich". 

 
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. 
1. Wprowadzam do obiegu cztery znaczki pocztowe wartości 70 gr, 80 gr,  1,10 zł i 

1,55 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 70 gr - portret Augusta II; wzdłuż górnej krawędzi znaczka umieszczono 
napis „AUGUST II",  
2/ wartości 80 gr — portret Stanisława Leszczyńskiego; wzdłuż górnej krawędzi 

znaczka umieszczono napis „STANISŁAW LESZCZYŃSKI",  
3/ wartości 1,10 zł - portret Augusta III; wzdłuż górnej krawędzi znaczka 

umieszczono 
napis „AUGUST III",  
4/ wartości 1,55 zł - portret Stanisława Augusta Poniatowskiego; wzdłuż górnej 

krawędzi znaczka umieszczono napis „STANISŁAW AUGUST PONIATOWSKI". 
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, na papierze 

fluorescencyjnym w formacie 40,5 x 54 mm, w nakładzie po 400.000 sztuk każdego, w 
następujących kolorach: 

1/wartości 70 gr - ciemnozielonym i oliwkowym,  
2/ wartości 80 gr -   ciemnobrązowym i fioletowoszarym,  
3/ wartości 1,10 zł - granatowym i ciemnoniebieskim,  
4/ wartości 1,55 zł - ciemnozielonym i bordowym. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 23 października 2000 r. 

Dyrektor Generalny Poczty Polskiej 
Jacek Turczyński 

 
3690-91 

ZARZĄDZENIE Nr 65 
DYREKTORA GENERALNEGO PAŃSTWOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA 

UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ „POCZTA POLSKA" 
z dnia 10 października 2000 roku 

w sprawie wprowadzenia do obiegu dwóch znaczków pocztowych wartości  
70 gr i 80 gr, emisji „60. rocznica Zbrodni Katyńskiej". 

 
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. 
1. Wprowadzam do obiegu dwa znaczki pocztowe wartości 70 gr i 80 gr, emisji 

„60. rocznica Zbrodni Katyńskiej", zwane dalej „znaczkami". 
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono: 
1/ wartości 70 gr - postać księdza na tle krzyża w Katyniu. 
2/ wartości 80 gr - sylwetkę papieża Jana Pawła II klęczącego przed pomnikiem 

Poległym i Pomordowanym na Wschodzie. 
3. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczków wymienionych w ust. 2 pkt. 1.2 umieszczono 

napis „POLSKA" i oznaczenie ich wartości, a wzdłuż górnej krawędzi - napis „60. 
rocznica Zbrodni Katyńskiej". 

4. Znaczki wydrukowano techniką offsetową, na papierze fluorescencyjnym w 
formacie 31,25x43 mm, w następujących nakładach: 

1/  wartości 70 gr -    3.800.000 szt., 
2/   wartości 80 gr -   4.000.000 szt., 

w kolorach: żółtym, czerwonym, niebieskim i czarnym. 
§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 listopada 2000 r. 
Dyrektor Generalny Poczty Polskiej 
Jacek Turczyński 

 
 



3692-95 
ZARZĄDZENIE Nr 51 

DYREKTORA GENERALNEGO PAŃSTWOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA 
UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ „POCZTA POLSKA" 

z dnia 12 września 2000 roku 
w sprawie wprowadzenia do obiegu czterech znaczków pocztowych wartości  

70 gr, 80 gr, 1,10 zi i 1,55 zł, emisji „Boże Narodzenie". 
 

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. 
1. Wprowadzam do obiegu cztery znaczki pocztowe wartości 70 gr, 80 gr, 1,10 zł i 

1,55 zł, emisji „Boże Narodzenie", zwane dalej „znaczkami". 
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono: 
1/ wartości 70 gr -  Boże Narodzenie;  wzdłuż górnej krawędzi znaczka, 

umieszczono 
napis „BOŻE NARODZENIE",  
2/ wartości 80 gr  -   Kanę Galilejską; wzdłuż górnej krawędzi   znaczka 

umieszczono 
napis „KANA GALILEJSKA",  
3/ wartości 1,10 zł  - Eucharystię;  wzdłuż górnej   krawędzi   znaczka  umieszczono 
napis „EUCHARYSTIA",  
4/ wartości 1,55 zł - Wniebowstąpienie; wzdłuż górnej krawędzi znaczka 

umieszczono napis „WNIEBOWSTĄPIENIE". 
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 

formacie 40,5 x 40,5 mm, w następujących nakładach: 
1/  wartości 70 gr   -   13.600.000 szt., w  kolorach:   żółtym,  czerwonym, 

niebieskim,  
jasnozielonym i czarnym, 
2/  wartości 80 gr   -   10.700.000 szt., w  kolorach:   żółtym,   czerwonym,   

niebieskim, fioletowym i czarnym,  
3/  wartości 1,10 zł - 3.000.000 szt.,  w kolorach:   żółtym,  czerwonym,  niebieskim, 
pomarańczowym i czarnym,  
4/  wartości 1,55 zł - 2.600.000 szt.,  w   kolorach:   żółtym,  czerwonym, niebieskim, 

ciemnoróżowym i czarnym. 
§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 27 listopada 2000 r. 
Dyrektor Generalny Poczty Polskiej 
Jacek Turczyński 

 
3696 

ZARZĄDZENIE Nr 64 
DYREKTORA GENERALNEGO PAŃSTWOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA 

UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ „POCZTA POLSKA" 
z dnia 18 października 2000 roku 

w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 70 gr,  
emisji „100 - lecie warszawskiej Zachęty ". 

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

przedsiębiorstwie użyteczności publicznej „Poczta Polska" (Dz. U. nr 106, poz. 675) 
zarządzani, co następuje: 

§ 1. 
1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy wartości 70 gr, emisji „100 – lecie 

warszawskiej Zachęty", zwany dalej „znaczkiem". 
2. Na znaczku przedstawiono front gmachu Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. 

Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono napis „100 - lecie warszawskiej 
Zachęty", a wzdłuż górnej krawędzi - napis „POLSKA" i oznaczenie wartości „70 GR". 



3. Znaczek wydrukowano techniką offsetową, na papierze fluorescencyjnym, w 
formacie 31,25 x 39,5 mm, w nakładzie 400.000 sztuk, w kolorach: żółtym, 
czerwonym, niebieskim, granatowym i czarnym. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 4 grudnia 2000 r. 

Dyrektor Generalny Poczty Polskiej 
Jacek Turczyński 

 
3697 

ZARZĄDZENIE Nr 55 
DYREKTORA GENERALNEGO PAŃSTWOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA 

UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ „POCZTA POLSKA" 
z dnia 20 września 2000 roku 

w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 80 gr  
z przywieszką, emisji „Stan wojenny a poczta". 

 
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. 
1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy wartości 80 gr z przywieszką, emisji 

„Stan wojenny a poczta", zwany dalej „znaczkiem". 
2. Na znaczku przedstawiono na tle ulotki fragment znaczka pocztowego emisji 

„40. rocznica powstania Polskiej Partii Robotniczej" z nadrukiem dywersyjnym „13 XII 
1981 r. WOJNA WRON Z NARODEM 13 XII 1982 r.". W lewym górnym rogu 
znaczka umieszczono oznaczenie wartości „80 GR" i napis „POLSKA". 

3. Znaczek wydrukowano techniką offsetową, na papierze fluorescencyjnym, w 
formacie 31,25 x 39,5 mm, w nakładzie 400.000 sztuk, w kolorach: żółtym, 
czerwonym, niebieskim i czarnym. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 13 grudnia 2000 r. 

Dyrektor Generalny Poczty Polskiej 
Jacek Turczyński 


