
Pisownia zgodna z oryginałem. 
Czcionką czerwoną zapisano numer znaczka (wg PSPZP). 
Kolorem żółtym zakreślono datę wprowadzenia do obiegu. 

Czcionką zieloną zapisano dokumenty zmieniające dane zarządzenie wprowadzające. 

 
3698 

ZARZĄDZENIE Nr 74 
DYREKTORA GENERALNEGO PAŃSTWOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA 

UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ „POCZTA POLSKA" 
z dnia 29 grudnia 2000 roku 

w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego z oznaczeniem 
literowym „A", emisji „Zakończenie obchodów Wielkiego Jubileuszu  

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 znaczek pocztowy z oznaczeniem literowym „A", emisji 

„Zakończenie obchodów Wielkiego Jubileuszu Roku 2000". 
2. Znaczek z oznaczeniem literowym „A"" stanowi odpowiednik wartości 

nominalnej znaczka używanego dla opłaty za list do masy 20 g i kartkę pocztową, 
określonych w aktualnie obowiązującym Zarządzeniu Dyrektora Generalnego Poczty 
Polskiej, wprowadzającym cennik za usługi pocztowe w obrocie krajowym. 

3. Na  znaczku przedstawiono papieża Jana Pawła II w otoczeniu wiernych, na tle 
znaku Jubileuszu Roku 2000. oraz flag polskiej i papieskiej. Wzdłuż dolnej krawędzi 
znaczka umieszczono oznaczenie literowe „A" i napis „POLSKA", a wzdłuż górnej 
krawędzi - napis „FINIS JUBILAEI". 

4. Znaczek wydrukowano techniką offsetową, na papierze fluorescencyjnym, w 
formacie 51 x 31,25 mm, w nakładzie 7. 200.000 sztuk, w kolorach: żółtym, 
czerwonym, niebieskim i czarnym. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 6 stycznia 2001 r. 

Dyrektor Generalny Poczty Polskiej 
Jacek Turczyński 

 
3699 

Zarządzenie nr 3 
Dyrektora Generalnego państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej 

„Poczta Polska" 
z dnia 16 stycznia 2001 r. 

w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 1 zł, 
emisji "XX Zimowa Uniwersjada Zakopane 2001". 

 
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 zł, emisji „XX Zimowa 

Uniwersjada Zakopane 2001" zwany dalej „znaczkiem". 
2. Na znaczku przedstawiono twarz narciarza w goglach, w których odbija się 

szczyt Giewontu. W prawym dolnym rogu znaczka umieszczono znak uniwersjady, w 
lewym górnym rogu - napis „POLSKA", poniżej napis „XX ZIMOWA UNIWERSJADA 
ZAKOPANE 2001", a w prawym górnym rogu - oznaczenie wartości „1 ZŁ". 

3. Znaczek wydrukowano techniką offsetową, na papierze fluorescencyjnym, 
w formacie 39,5 x 31,25 mm, w nakładzie 1.300.000 sztuk, w kolorach: żółtym, 
czerwonym, niebieskim, granatowym i czarnym. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 7 lutego 2001 r. 

Dyrektor Generalny Poczty Polskiej: Jacek Turczyński 
 



3700 
Zarządzenie nr 4 

Dyrektora Generalnego państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej 
„Poczta Polska” 

z dnia 30 stycznia 2001 r. 
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 1 zł, 

emisji „Internet - sieć globalna”. 
 

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 zł, emisji „Internet – sieć 

globalna” zwany dalej „znaczkiem”. 
2. Na znaczku przedstawiono wirujące myszki komputerowe, które symbolizują 

sieć połączeń internetowych. W prawym dolnym rogu znaczka umieszczono 
oznaczenie wartości „1 ZŁ”, a wzdłuż lewej krawędzi - napis „POLSKA”. 

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

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 22 lutego 2001 r. 

Dyrektor Generalny Poczty Polskiej 
Jacek Turczyński 

 
3706-3707 

Zarządzenie nr 7 
Dyrektora Generalnego państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej 

„Poczta Polska” 
z dnia 17 lutego 2001 r. 

w sprawie wprowadzania do obiegu dwóch znaczków pocztowych wartości 1 zł 
i 1,90 zł, emisji  „Wielkanoc”. 

 
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 zł i 1,90 zł, emisji 

„Wielkanoc”, zwane dalej „znaczkami”. 
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono: 
1/ wartości 1 zł - niewiasty u grobu zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa, 
2/ wartości 1,90 zł - zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa w otoczeniu apostołów. 
3. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczków wymienionych w ust. 2 pkt. 1 i 2 umieszczono 

napis „POLSKA” i oznaczenia ich wartości, a wzdłuż górnej krawędzi - napis 
„WIELKANOC. 

4. Znaczki  wydrukowano  technika  offsetową,  na  papierze  fluorescencyjnym, 
w formacie 40,5 x 40,5 mm, w kolorach: żółtym, czerwonym, niebieskim i czarnym, 
w następujących nakładach: 

1/ wartości 1 zł - 15.200.000 sztuk,  
2/ wartości 1,90 zł - 2.800.000 sztuk. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16 marca 2001 r. 

Dyrektor Generalny Poczty Polskiej 
Jacek Turczyński 

 
3701 

Zarządzenie nr 9 
Dyrektora Generalnego państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej 

„Poczta Polska” 
z dnia 19 lutego 2001 r. 

w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 1 zł, 



emisji „Skoki narciarskie na Mistrzostwach Świata  Lahti’2001”. 
 

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 zł, emisji „Skoki 

narciarskie na Mistrzostwach Świata Lahti’2001”, zwany dalej „znaczkiem”. 
2. Na znaczku przedstawiono skoczka narciarskiego. Wzdłuż dolnej krawędzi 

znaczka umieszczono napis „POLSKA” i oznaczenie wartości „zł 1”, a wzdłuż górnej 
krawędzi - napis „SKOKI NARCIARSKIE LAHTI 2001”. 

3. Znaczek wydrukowano 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 23 lutego 2001 r. 

Dyrektor Generalny Poczty Polskiej 
Jacek Turczyński 

 
3702-3703 

Zarządzenie nr 13 
DYREKTORA GENERALNEGO państwowego przedsiębiorstwa użyteczności 

publicznej „POCZTA POLSKA” 
z dnia 26 lutego 2001 r. 

zmieniające zarządzenie nr 9 Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej z dnia 
19 lutego 2001 r. w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego 

wartości 1 zł, emisji „Skoki narciarskie na Mistrzostwach Świata Lahti’2001”. 
 

§ 1. 
W zarządzeniu nr 9 Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej z dnia 19 lutego 

2001r., w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 1 zł, emisji 
„Skoki narciarskie na Mistrzostwach Świata Lahti’2001”, wprowadzam następujące 
zmiany: 

1. W § 1. pkt. 2: 
- wyrazy: „... a wzdłuż górnej krawędzi - napis „SKOKI NARCIARSKIE LAHTI 

2001”, 
zastępuje się wyrazami: 

»...a wzdłuż górnej krawędzi: 
- w wersji pierwszej - napis „SKOKI NARCIARSKIE LAHTI 2001 Adam Małysz”, 
- w wersji drugiej - napis „SKOKI NARCIARSKIE LAHTI 2001 Adam Małysz 

Mistrzem Świata”«. 
2. W § 1. pkt. 3: 
- wyrazy: „ w nakładzie 2.000.000 sztuk”, 
zastępuje się wyrazami: 
„w nakładzie: w wersji pierwszej i w drugiej po 6.000.000 sztuk”. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

DYREKTOR GENERALNY 
Jacek Turczyński 

Zarządzenie nr 22 
DYREKTORA GENERALNEGO państwowego przedsiębiorstwa 

użyteczności publicznej „POCZTA POLSKA” 
z dnia 28 marca 2001 r. 

zmieniające zarządzenie nr 9 Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej z dnia 
19 lutego 2001 r. w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego 

wartości 1 zł, emisji „Skoki narciarskie na Mistrzostwach Świata Lahti’2001”. 
 

W zarządzeniu nr 9 Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej z dnia 19 lutego 2001 
r. ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniem nr 13 z dnia 26 lutego 2001 r., w 
sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 1 zł, emisji „Skoki 
narciarskie na Mistrzostwach Świata Lahti’ 2001”, wprowadzam następujące zmiany: 



§ 1. 
1. W § 1. pkt.2:  
dodaje się wyrazy: 
»- w wersji trzeciej - napis „SKOKI NARCIARSKIE LAHTI 2001” «. 
2. W § 1. pkt.3: 
po wyrazach: 
„w nakładzie; w wersji pierwszej i w drugiej po 6.000.000 sztuk” 
dodaje się wyrazy: 
„a w wersji trzeciej 2.000.000 sztuk”. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

DYREKTOR GENERALNY  
POCZTY POLSKIEJ 

Jacek Turczyński 
Te zmiany zarządzenia nr 9, to jeden wielki miszmasz legislacyjno-prawniczy 

 
3704-3705 

Zarządzenie nr 11 
Dyrektora Generalnego państwowego przedsiębiorstwa 

użyteczności publicznej „Poczta Polska” 
z dnia 22 lutego 2001 r. 

w sprawie wprowadzenia do obiegu dwóch znaczków pocztowych wartości 
1,90 zł i 3 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) 
zarządzam, co następuje:  

§ 1. 
1. Wprowadzam do obiegu dwa znaczki pocztowe wartości 1,90 zł i 3 zł,  emisji 

„Dworki polskie”  zwane dalej „znaczkami”. 
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono: 
1/wartości 1,90 zł -dwór w Petrykozach k. Mszczonowa; wzdłuż dolnej krawędzi 

znaczka umieszczono napis „Dwór w Petrykozach k. Mszczonowa”,  
2/ wartości 3 zł - dwór w Janowcu k. Puław;  wzdłuż dolnej krawędzi  znaczka 

umieszczono napis „Dwór w Janowcu k. Puław”. 
3. Wzdłuż górnej krawędzi znaczków wymienionych w ust. 2 pkt. 1 i 2 

umieszczono 
napis „POLSKA” i oznaczenia 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 1,90 zł - żółtym, czerwonym, niebieskim, ciemnozielonym i czarnym,  
2/ wartości 3 zł - żółtym, czerwonym, niebieskim, szaroniebieskim i czarnym. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28 lutego 2001 r. 

Dyrektor Generalny Poczty Polskiej 
Jacek Turczyński 

 
3710-3711 

Zarządzenie nr 20 
Dyrektora Generalnego państwowego przedsiębiorstwa 

użyteczności publicznej „Poczta Polska" 
w sprawie wprowadzenia do obiegu dwóch znaczków pocztowych wartości  

po 1 zł każdy, emisji „Pozdrowienia". 
 

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 po 1 zł każdy, emisji 

„Pozdrowienia", zwane dalej „znaczkami". 
2. Na poszczególnych znaczkach przedstawiono: 
1/ na pierwszym - mężczyznę z bukietem kwiatów klęczącego przed kobietą; 

wzdłuż górnej krawędzi znaczka umieszczono napis „Wszystkiego najlepszego",  
2/ na drugim - parę leżącą na plaży, a powyżej napis „Pozdrowienia z wakacji". 
3. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczków wymienionych w ust. 2 pkt. 1 i 2 

umieszczono 
napis „POLSKA" i oznaczenia ich wartości. 

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

1/ pierwszy - 3.800.000 sztuk,  
2/ drugi  - 3.700.000 sztuk,  
w kolorach: 
1/ pierwszy: żółtym, czerwonym, niebieskim, fioletowym i czarnym,  
2/ drugi: żółtym, czerwonym, niebieskim, pomarańczowym, brązowym i czarnym. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 10 maja 2001 r. 

Dyrektor Generalny Poczty Polskiej 
Jacek Turczyński 

 
3709 

Zarządzenie nr 23 
Dyrektora Generalnego państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej 

„Poczta Polska” 
z dnia 2 kwietnia 2001 r. 

w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 1,90 zł, 
emisji „Europa”. 

 
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 1,90 zł, emisji „Europa” 

zwany dalej „znaczkiem”. 
2. Na znaczku przedstawiono w sposób symboliczny kroplę wody, wewnątrz której 

znajduje się kula  ziemska. W  prawym  dolnym  rogu  znaczka  umieszczono 
oznaczenie wartości   „1,90 zł”;  wzdłuż lewej  krawędzi -  napis  „EUROPA”, a 
wzdłuż prawej  - napis „POLSKA”. 

3. Znaczek wydrukowano techniką offsetową, na papierze fluorescencyjnym, w 
formacie 31,25 x 39,5 mm, w nakładzie 500.000  sztuk,  w  kolorach: żółtym, 
czerwonym, niebieskim i czarnym. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 5 maja 2001 r. 

Dyrektor Generalny Poczty Polskiej 
Jacek Turczyński 

 
3712 

Zarządzenie nr 26 
Dyrektora Generalnego państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej 

„Poczta Polska” 
z dnia 4 kwietnia 2001 r. 

w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego  wartości 1 zł, 
emisji  „100. rocznica strajku dzieci polskich we Wrześni w obronie języka 

polskiego”. 
 

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 zł, emisji „100. rocznica 

strajku  dzieci polskich we Wrześni w obronie języka polskiego” zwany dalej 
„znaczkiem”. 

2. Na znaczku przedstawiono witraż z kościoła  farnego  pw. Wniebowzięcia NMP 
i św. Stanisława  Biskupa  Męczennika  we Wrześni, na którym Jezus Chrystus 
błogosławi dzieciom wrzesińskim.  Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono 
napis „POLSKA”, wzdłuż  lewej  krawędzi - napis „100. ROCZNICA  STRAJKU 
DZIECI POLSKICH WE WRZEŚNI  W  OBRONIE  JĘZYKA  POLSKIEGO”, 
a w prawym  górnym rogu oznaczenie  wartości „1 ZŁ”. 

3. Znaczek  wydrukowano  techniką  offsetową,  na  papierze fluorescencyjnym, 
w   formacie  31,25 i 43 mm, w  nakładzie 2.500.000  sztuk,  w  kolorach: 
żółtym,  czerwonym, niebieskim  i czarnym. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie  z dniem 20 maja 2001 r. 

Dyrektor Generalny Poczty Polskiej 
Jacek Turczyński 

 
3708 

Zarządzenie nr 27 
Dyrektora Generalnego państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej 

„Poczta Polska” 
z dnia 4 kwietnia 2001 r. 

w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego  wartości 1 zł, 
emisji  „XII Światowe Igrzyska Młodzieży Salezjańskiej”. 

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

przedsiębiorstwie użyteczności publicznej „Poczta Polska” (Dz. U. nr 106, poz. 67S) 
zarządzam, co następuje: 

§ 1. 
1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy wartości 1 zł, emisji „XII Światowe 

Igrzyska Młodzieży Salezjańskiej” zwany dalej „znaczkiem”. 
2. Na znaczku  przedstawiono  młodzież  uczestniczącą  w  igrzyskach  oraz  znak 

igrzysk.  Wzdłuż  górnej  krawędzi  znaczka umieszczono  napis „XII Światowe 
Igrzyska Młodzieży  Salezjańskiej”, poniżej  oznaczenie wartości „1 zł”, a wzdłuż 
prawej krawędzi - napis „Polska”. 

3. Znaczek  wydrukowano  techniką  offsetową,  na  papierze fluorescencyjnym, w 
formacie 51 x 31,25 mm, w  nakładzie  600.000  sztuk,  w   kolorach:  żółtym, 
czerwonym, niebieskim,  granatowym i czarnym. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28 kwietnia 2001 r. 

Dyrektor Generalny Poczty Polskiej 
Jacek Turczyński 

 
3713-3714 

Zarządzenie nr 40 
Dyrektora Generalnego państwowego przedsiębiorstwa 

użyteczności publicznej „Poczta Polska” 
z dnia 6 czerwca 2001 r. 

w sprawie wprowadzenia do obiegu dwóch znaczków pocztowych wartości  
10 gr i 1,50 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) 
zarządzam, co następuje: 

§ 1. 
1. Wprowadzam do obiegu dwa znaczki pocztowe wartości 10 gr i 1,50 zł, emisji 

„Dworki polskie”, zwane dalej „znaczkami”. 
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono: 
1/ wartości 10 gr - dwór w Lipkowie k. Warszawy; wzdłuż dolnej krawędzi znaczka 

umieszczono napis „Dwór w Lipkowie k. Warszawy”,  



2/ wartości 1,50 zł - dwór w Sulejówku k. Warszawy; wzdłuż dolnej krawędzi 
znaczka umieszczono napis „Dwór w Sulejówku k. Warszawy”. 

3. Wzdłuż górnej krawędzi znaczków wymienionych w ust. 2 pkt 1 i 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 kolorach: żółtym, czerwonym, niebieskim, granatowym i czarnym. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  20 czerwca  2001 r. 

Dyrektor Generalny Poczty Polskiej 
Jacek Turczyński 

 
3715-3718 

Zarządzenie nr 42 
Dyrektora Generalnego państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej 

„Poczta Polska" 
z dnia 11 czerwca 2001 r. 

w sprawie wprowadzenia do obiegu czterech znaczków pocztowych wartości 
1 zł, 1,90 zł, 2,10 zł i 2,20 zł, emisji „Polonica". 

 
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 1 zł, 1,90 zł, 2,10 zł 

i 2,20 zł, emisji „Polonica",  zwane dalej „znaczkami". 
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono: 
1/  wartości 1 zł — budynek Polskiego Instytutu Naukowego i Biblioteki Polskiej w  

Montrealu.  Wzdłuż  górnej  krawędzi    znaczka     umieszczono  napis „MONTREAL  
POLSKI  INSTYTUT  NAUKOWY  I  BIBLIOTEKA  POLSKA IM. WANDY 
STACHIEWICZ", 

2/ wartości 1,90 zł - rzeźbę Józefa Piłsudskiego, godło Rzeczypospolitej Polskiej  
oraz  portret  Ludwiki  z  Poniatowskich  Zamoyskiej.  Wzdłuż  górnej krawędzi 
znaczka umieszczono napis „NOWY JORK INSTYTUT NAUKOWY JÓZEFA 
PIŁSUDSKIEGO W AMERYCE", 

3/ wartości 2,10 zł - budynek Archiwum, Biblioteki i Muzeum Polonii w Orchard 
Lake. Wzdłuż górnej krawędzi znaczka umieszczono napis „ORCHARD LAKE 
ARCHIWA, BIBLIOTEKI I MUZEA POLONII", 

4/ wartości 2,20 zł  - budynek Muzeum Polskiego w Ameryce. Wzdłuż górnej 
krawędzi  znaczka  umieszczono  napis  „CHICAGO  MUZEUM  POLSKIE W 
AMERYCE". 

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

4. Znaczki wydrukowano techniką offsetową, na papierze fluorescencyjnym, 
formacie 43 x 31,25 mm, w nakładzie po 500.000 sztuk każdej wartości, w kolorach:  
żółtym, czerwonym, niebieskim, szarym i czarnym. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 29 czerwca 2001 r. 

Dyrektor Generalny Poczty Polskiej 
Jacek Turczyński 

 
3719-3724+bl 180 (zn. 3725) 

Zarządzenie nr 45 
Dyrektora Generalnego państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej 

„Poczta Polska” 
z dnia 21 czerwca 2001 r. 

w sprawie wprowadzenia do obiegu sześciu znaczków pocztowych wartości   
1 zł, 1 zł, 1 zł, 1,90 zł, 1,90 zł, 1,90 zł oraz znaczka pocztowego wartości 2 zł    w 

formie bloczka, emisji „Dzikie zwierzęta i rośliny - gatunki zagrożone 
wyginięciem”. 

 



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 1 zł, 1 zł, 1 zł, 

1,90 zł, 1,90 zł, 1,90 zł oraz znaczek pocztowy wartości 2 zł w formie bloczka, emisji 
„Dzikie zwierzęta i rośliny - gatunki zagrożone wyginięciem”, zwane dalej 
„znaczkami”. 

2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono: 
1/  wartości 1 zł - śnieżyczkę przebiśnieg oraz rysia. Wzdłuż lewej krawędzi 

znaczka umieszczono napis „Galanthus nivalis L.” w lewym górnym rogu – napis 
„Śnieżyczka przebiśnieg”, a w prawym górnym rogu - napis „Ryś Lynx lynx”, 

2/ wartości 1 zł - niepylaka apollo i storczyka bzowego. Wzdłuż lewej krawędzi 
znaczka umieszczono napis „Parnassius apollo”, w lewym górnym rogu - napis 
„Niepylak apollo”, a w prawym górnym rogu - napisy „Storczyk bzowy” i „Orchis 
sambucina”, 

3/ wartości 1 zł - puchacza i milka wiosennego. W lewym górnym rogu  znaczka 
umieszczono napis  „Puchacz   Bubo bubo”, a w prawym górnym rogu – napis „Miłek 
wiosenny  Adonis vernalis L.”, 

4/ wartości  1,90  zł   -  obuwika  pospolitego  i  niedźwiedzia.  Wzdłuż lewej 
krawędzi znaczka umieszczono napis „Cypripedium calceolus”, w lewym górnym 
rogu  - napis „Obuwik pospolity”, a w prawym górnym rogu - napis „Niedźwiedź Ursus 
aretos”, 

5/ wartości  1,90 zł  -  sokoła wędrownego i storczyka bladego. Wzdłuż lewej 
krawędzi znaczka umieszczono napis „Falco peregrinus tunst.”, wzdłuż górnej 
krawędzi  - napisy „Sokół wędrowny” i „Storczyk blady”, a wzdłuż prawej krawędzi - 
napis „Orchis pallens”, 

6/ wartości 1,90 zł - storczyka szerokolistnego i wydrę. Wzdłuż lewej krawędzi 
znaczka umieszczono napis „Orchis latifolia”, w lewym rogu - napis „Storczyk 
szerokolistny”, a w prawym górnym rogu - napis „Wydra Lutra lutra”, 

7/ wartości 2 zł - znak CITES na tle mapy świata. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka 
umieszczono napis „POLSKA” i oznaczenie wartości „2 zł”. 

3. W lewym dolnym rogu znaczków wymienionych  w ust. 2 pkt. 1-6 umieszczono 
oznaczenie ich wartości, w prawym dolnym rogu - napis „POLSKA”, a pośrodku 
górnej krawędzi - znak „CITES”. 

4. Znaczki wartości 1 zł, 1 zł, 1 zł, 1,90 zł, 1,90 zł i 1,90 zł  wydrukowano techniką 
offsetową, na papierze fluorescencyjnym, w  formacie 43 x 31,25 mm, w kolorach: 
żółtym, czerwonym, niebieskim i czarnym, w nakładzie  po 500.000 sztuk każdego . 

5. Znaczek wartości 2 zł w formie bloczka, wydrukowano techniką offsetową, na 
papierze fluorescencyjnym, w formacie 39,5 x 31,25 mm, w kolorach: żółtym, 
czerwonym, niebieskim, granatowoniebieskim i czarnym, w nakładzie 350.000 sztuk. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 10 lipca 2001 r. 
Dyrektor Generalny Poczty Polskiej 
Jacek Turczyński 

 
3727 

Zarządzenie nr 46 
Dyrektora Generalnego państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej 

„Poczta Polska” 
z dnia 26 czerwca 2001 r. 

w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 1 zł, 
emisji „60. rocznica śmierci Św. Maksymiliana Marii Kolbego”. 

 
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 zł, emisji „60. rocznica 

śmierci Św. Maksymiliana Marii Kolbego „, zwany dalej „znaczkiem”. 
2. Na znaczku przedstawiono św. Maksymiliana Kolbego, na tle faksymile jego 



listu do braci. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono napis „ŚW. 
MAKSYMILIAN MARIA KOLBE 1894 - 1941”, a wzdłuż prawej krawędzi znaczka – 
napis „POLSKA” i oznaczenie wartości „1 ZŁ”. 

3. Znaczek wydrukowano techniką  offsetową,  na  papierze  fluorescencyjnym, 
w formacie 43 x 31,25 mm, w nakładzie 2.800.000 sztuk, w kolorach: żółtym, 
czerwonym, niebieskim, szarym i czarnym. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14 sierpnia 2001 r. 

Dyrektor Generalny Poczty Polskiej 
Jacek Turczyński 

 
3726 

Zarządzenie nr 47 
Dyrektora Generalnego państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej 

„Poczta Polska” 
z dnia 26 czerwca 2001 r. 

w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 1 zł, 
emisji „100. rocznica urodzin kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa 

Tysiąclecia”. 
 

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 zł, emisji „100. rocznica 

urodzin kardynała Stefana Wyszynskiego, Prymasa Tysiąclecia”, zwany dalej 
„znaczkiem”. 

2. Na znaczku przedstawiono kardynała Stefana Wyszynskiego na tle wierzb. 
Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono napis „Polska” i oznaczenie wartości 
„1 zł”,a wzdłuż górnej krawędzi znaczka - faksymile kardynała, a poniżej 
napisy:„Prymas Tysiąclecia 1901 - 1981” oraz „Kocham ojczyznę więcej niż własne 
serce i wszystko, co czynię dla Kościoła, czynię i dla niej.” 

3. Znaczek wydrukowano techniką offsetową, na papierze fluorescencyjnym, w 
formacie 43 x 31,25 mm, w nakładzie 3.700.000 sztuk, w kolorach: żółtym, 
czerwonym, niebieskim, bordowym i czarnym. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 3 sierpnia 2001 r. 

Dyrektor Generalny Poczty Polskiej 
Jacek Turczyński 

 
3728-3730 

Zarządzenie nr 58 
Dyrektora Generalnego państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej 

„Poczta Polska” 
z dnia 20 lipca 

w sprawie wprowadzenia do obiegu trzech znaczków pocztowych, wartości   
1 zł, 1 zł i 1,90 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 trzy znaczki pocztowe, wartości 1 zł,  1 zł i 1,90 zł, 

emisji „Sanktuaria Maryjne”. 
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono: 
1/ wartości 1 zł - wizerunek Matki Bożej Pięknej Miłości z kościoła 

konkatedralnego pw. św.św. Marcina i Mikołaja w Bydgoszczy. W lewym dolnym rogu 
znaczka umieszczono napis „POLSKA”, w prawym górnym rogu - oznaczenie 
wartości „1 zł”, a wzdłuż prawej krawędzi - napis „Matka Boża Pięknej Miłości”, 

2/ wartości 1 zł - wizerunek Matki Boskiej Ludźmierskiej - Królowej Podhala i 
Bazyliki Mniejszej Wniebowzięcia NMP w Ludźmierzu. Wzdłuż lewej krawędzi 



znaczka umieszczono napis „POLSKA”, w lewym górnym rogu — oznaczenie 
wartości „1 zł”, a wzdłuż prawej krawędzi - napis „Matka Boska Ludźmierska - 
Królowa Podhala”, 

3/ wartości 1,90 zł - wizerunek Matki Bożej Zwycięskiej z Mariampola, z kościoła 
NMP na Piasku we Wrocławiu. Wzdłuż lewej krawędzi znaczka umieszczono napis 
„POLSKA”, w lewym górnym rogu - oznaczenie wartości „1,90 zł”, a wzdłuż prawej 
krawędzi - napis „Matka Boża Zwycięska z Mariampola”. 

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

1/ wartości 1 zł - 3.300.000 sztuk, 
2/ wartości 1 zł - 4.700.000 sztuk, 
3/ wartości 1,90 zł - 1.500.000 sztuk. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14 sierpnia 2001 r. 

Dyrektor Generalny Poczty Polskiej 
Jacek Turczyński 

 
3731 

Zarządzenie nr 49 
Dyrektora Generalnego państwowego przedsiębiorstwa 

użyteczności publicznej „Poczta Polska” 
z dnia 3 lipca 2001 r. 

w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 1 zł, 
emisji  „Rozbudowa Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie - 

Łagiewnikach”. 
 

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

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie - Łagiewnikach”, zwany dalej 
„znaczkiem”. 

1. Na znaczku przedstawiono Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie - 
Łagiewnikach, powyżej napis: „ROZBUDOWA SANKTUARIUM BOŻEGO 
MIŁOSIERDZIA W KRAKOWIE - ŁAGIEWNIKACH”. Wzdłuż lewej krawędzi znaczka 
umieszczono napis „POLSKA”, a w lewym górnym rogu  oznaczenie wartości „1 ZŁ”. 

2. Znaczek  wydrukowano techniką offsetową, na papierze fluorescencyjnym, w 
formacie 31,25 i 39,5 mm, w nakładzie 500.000 sztuk, w kolorach: żółtym, 
czerwonym, niebieskim i czarnym. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 31 sierpnia 2001 r. 

Dyrektor Generalny Poczty Polskiej 
Jacek Turczyński 

 
3732-3734+bl 181(zn. 3735) 

Zarządzenie nr 50 
Dyrektora Generalnego państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej 

„Poczta Polska” 
z dnia 3 lipca 2001 r. 

w sprawie wprowadzenia do obiegu trzech znaczków pocztowych wartości 1 zł, 
1,90 zł i 2 zł oraz znaczka pocztowego wartości 3 zł w formie bloczka, emisji 

„Europejska Wystawa Filatelistyczna w Lubinie -EURO - CUPRUM 2001”. 
 

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 1 zł,  1,90 zł i 2 zł 

znaczek  pocztowy  wartości  i  ii  w  formie  bloczka,  emisji „Europejska Wystawa 



Filatelistyczna w Lubinie - EURO - CUPRUM  2001”,   zwane  dalej 
„znaczkami”. 

2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono: 
1/ wartości 1 zł  -  hutników  pracujących   przy   piecach do  wytopu miedzi, 
2/ wartości 1,90 zł - scenę z pracowni sztycharskiej: grawera podczas rytowania 

oraz rzemieślników wyklepujących ręcznie blachę, 
3/ wartości 2 zł - pracowników nakładających farbę na matryce i odbijających 

ryciny na prasie miedziorytniczej, 
4/ wartości 3 zł -  płytkę miedziorytniczą, na której widnieje znaczek z panoramą 

Lubina oraz rylec grawerski. Wzdłuż górnej krawędzi znaczka umieszczono napis 
„POLSKA” i oznaczenie wartości „3 ZŁ”, a w prawym  górnym  rogu - znak EURO - 
CUPRUM 2001 POLAND. 

3. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczków wymienionych  w ust. 2 pkt. 1-3  
umieszczono napis „POLSKA” i oznaczenie  ich  wartości. Wzdłuż  górnej  krawędzi  
znaczka - napis   „EUROPEJSKA  WYSTAWA  FILATELISTYCZNA  W  LUBINIE”, a 
w prawym górnym rogu - znak EURO - CUPRUM  2001 POLAND. 

4. Znaczki  wartości  1 zł, 1,90 zł i 2 zł  wydrukowano łączoną  techniką offsetowo 
- stalorytniczą, na papierze fluorescencyjnym, w formacie 51 x 39,5 mm, w kolorach: 
żółtym, czerwonym, niebieskim, czerwonozłotym i czarnym, w nakładzie  po 500.000 
sztuk każdego. 

5. Znaczek wartości 3 zł w formie  bloczka,  wydrukowano  techniką offsetową, 
na papierze fluorescencyjnym,  w  formacie  51 x 39,5 mm,  w  kolorach:  żółtym, 
czerwonym, niebieskim, czerwonozłotym i czarnym, w nakładzie  400.000 sztuk. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2001 r. 

Dyrektor Generalny Poczty Polskiej 
Jacek Turczyński 
Zarządzenie nr 86 

DYREKTORA GENERALNEGO państwowego przedsiębiorstwa 
użyteczności publicznej „POCZTA POLSKA” 

z dnia 27 września 2001 r. 
zmieniające zarządzenie nr 50 Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej z dnia 

3 lipca 2001 r. w sprawie wprowadzenia do obiegu trzech znaczków 
pocztowych wartości 1 zł, 1,90 zł i 2 zł oraz znaczka pocztowego wartości 3 zł w 
formie bloczka, emisji „Europejska Wystawa Filatelistyczna w Lubinie - EURO - 

CUPRUM 2001” 
 

W zarządzeniu nr 50 Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej z dnia 3 lipca 2001 r. 
w sprawie wprowadzenia do obiegu trzech znaczków pocztowych wartości 1 zł, 1,90 
zł i 2 zł oraz znaczka pocztowego wartości 3 zł w formie bloczka, emisji „Europejska 
Wystawa Filatelistyczna w Lubinie - EURO - CUPRUM 2001”, wprowadzam 
następujące zmiany: 

§ 1. 
1. W § 1. ust. 5: - wyrazy: 
„w nakładzie 400.000 sztuk” zastępuje się wyrazami: „w nakładzie 520.000 sztuk” 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
DYREKTOR GENERALNY POCZTY POLSKIEJ 
Jacek Turczyński 

 
3736-3741 

Zarządzenie nr 63 
Dyrektora Generalnego państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej 

„Poczta Polska” 
z dnia 16 sierpnia 2001 r. 

w sprawie wprowadzenia do obiegu sześciu znaczków pocztowych o 
wartości 1 zł,1 zł, 1 zł, 1 zł,1 zł i 1 zł,  emisji „Quo vadis”. 

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

przedsiębiorstwie użyteczności publicznej „Poczta Polska” (Dz. U. nr 106, poz. 675 z 
2000 r. Nr 120, poz.1268) zarządzam, co następuje: 



§ 1. 
1. Wprowadzam do obiegu sześć znaczków pocztowych o wartości 1 zł, 1 zł,      

1 zł, 1 zł, 1 zł i 1 zł, emisji „Quo vadis”. 
2. Na  znaczkach poszczególnych wartości wykorzystano fragmenty fotosów z 

filmu Jerzego Kawalerowicza „Quo vadis”, przedstawiające:  
1/ wartości 1 zł - Ligię, Winicjusza i Petroniusza na tle architektury rzymskiej, 
2/ wartości 1 zł - śpiewającego Nerona, obok ucztującą kobietę, 
3/ wartości 1 zł - Piotra apostoła w katakumbach rzymskich podczas tajnych 

modłów chrześcijan, Nazariusza i scenę chrztu Chilona Chilunidesa, 
4/ wartości 1 zł - Chilona Chilonidesa na tle pożaru Rzymu, 
5/ wartości 1 zł - Ligię przywiązaną do grzbietu tura oraz Ursusa po zwycięskim 

pojedynku z turem trzymającego w ramionach Ligię, w tle chrześcijanie na arenie 
amfiteatru, 

6/ wartości 1 zł - Piotra apostoła błogosławiącego Winicjuszowi i Ligii. 
3. Wzdłuż lewej krawędzi znaczków wymienionych w § 1 ust.2 pkt. 1-6 

umieszczono napis „QUO VADIS”, w prawym górnym rogu - oznaczenie ich wartości, 
a wzdłuż prawej krawędzi - napis „POLSKA”. 

4. Znaczki wydrukowano techniką offsetową, na papierze fluorescencyjnym, w 
formacie 43 x 31,25 mm, w nakładzie po 1.550.000 sztuk każdej wartości, w 
kolorach: żółtym, czerwonym, niebieskim, oliwkowym i czarnym. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2001 r. 

Dyrektor Generalny Poczty Polskiej 
Jacek Turczyński 
Zarządzenie nr 101 

DYREKTORA GENERALNEGO państwowego przedsiębiorstwa 
użyteczności publicznej „POCZTA POLSKA” 

z dnia 22 października 2001 r. 
zmieniające zarządzenie nr 63 Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej z dnia 
16 sierpnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia do obiegu sześciu znaczków 

pocztowych o wartości 1 zł, 1 zł, 1 zł, 1 zł, 1 zł, 1 zł, emisji „Quo vadis”. 
 

W zarządzeniu nr 63 Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej z dnia 16 sierpnia 
2001 r. w sprawie wprowadzenia do obiegu sześciu znaczków pocztowych o wartości 
1 zł, 1 zł, 1 zł, 1 zł, 1 zł, 1 zł, emisji „Quo vadis”, wprowadzam następujące zmiany: 

§ 1. 
W § 1. ust. 4: 
-wyrazy: 
„w nakładzie po 1.550.000 sztuk każdej wartości”  
zastępuje się wyrazami:  
„w nakładzie po 1.850.000 sztuk każdej wartości” 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

DYREKTOR GENERALNY POCZTY POLSKIEJ 
Jacek Turczyński 

 
3742 

Zarządzenie nr 67 
Dyrektora Generalnego państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej 

„Poczta Polska” 
z dnia 24 sierpnia 2001r. 

w  sprawie  wprowadzenia  do  obiegu  znaczka  pocztowego  wartości 1 zł, 
emisji »Wystawa w Muzeum Wojska Polskiego - „I podaje wiek wiekowi...”«. 

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

przedsiębiorstwie użyteczności publicznej „Poczta Polska” (Dz. U. nr 106, poz. 675 z 
2000 r. Nr 120, poz. 1268) zarządzam, co następuje: 

§ 1. 
1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy wartości 1 zł, emisji »Wystawa 

w Muzeum Wojska Polskiego - „I podaje wiek wiekowi...”«. 
2. Na znaczku przedstawiono fragment zbroi husarskiej na tle rozety z napierśnika 



tej zbroi, przedstawiającej Marię Pannę Niepokalanego Poczęcia i fragmentów 
obrazu „Bitwa pod Chocimiem”. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono napis 
» „I podaje wiek wiekowi...” Wystawa w Muzeum Wojska Polskiego«, a wzdłuż górnej 
krawędzi - napis „POLSKA” i oznaczenie wartości „1 ZŁ”. 

3. Znaczek wydrukowano techniką offsetową, na papierze fluorescencyjnym,  
w formacie 43 x 31,25 mm, w nakładzie 500.000 sztuk, w kolorach: żółtym, 
czerwonym, niebieskim i czarnym. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 10 września 2001 r. 

Dyrektor Generalny Poczty Polskiej 
Jacek Turczyński 

 
3743 

Zarządzenie nr 74 
Dyrektora Generalnego państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej 

„Poczta Polska” 
z dnia 7 września 2001 r. 

w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 1 zł, 
emisji  »75. rocznica utworzenia przedsiębiorstwa „Polskie Koleje 

Państwowe”«. 
 

Na podstawie art.10 ustawy z dnia 30 lipca 1997 r. o państwowym 
przedsiębiorstwie użyteczności publicznej „Poczta Polska” (Dz. U. nr 106, poz. 675 z 
2000 r. Nr 120, poz.1268) zarządzam, co następuje: 

§ 1. 
1. Wprowadzam do obiegu znaczek  pocztowy wartości 1 zł, emisji »75. rocznica 

utworzenia   przedsiębiorstwa  „Polskie  Koleje  Państwowe”«,  zwany  dalej 
„znaczkiem”. 

2. Na znaczku przedstawiono lokomotywę EP 09 i parowóz osobowy Os.24. 
Wzdłuż 
dolnej krawędzi znaczka umieszczono napis „POLSKA” i oznaczenie wartości 
„1 Zł”, a wzdłuż górnej krawędzi - napis »75. rocznica utworzenia przedsiębiorstwa 
„Polskie Koleje Państwowe”«. 

3. Znaczek wydrukowano techniką  offsetową,  na  papierze  fluorescencyjnym, 
w formacie 51  i 31,25 mm, w nakładzie 400.000 sztuk, w kolorach: żółtym, 
czerwonym, niebieskim, granatowym, czarnym 1, czarnym 2. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 24 września 2001 r. 

Dyrektor Generalny Poczty Polskiej 
Jacek Turczyński 

 
3744-3746 

Zarządzenie nr 75 
Dyrektora Generalnego państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej 

„Poczta Polska” 
z dnia 7 września 2001 r. 

w sprawie wprowadzenia do obiegu trzech znaczków pocztowych o wartości  
1 zł, 1,90 zł i 2 zł,  emisji „Polska XXI wieku w oczach dziecka”. 

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

przedsiębiorstwie użyteczności publicznej „Poczta Polska” (Dz. U. nr 106, poz. 675 z 
2000 r. Nr 120, poz. 1268) zarządzam, co następuje: 

§ 1. 
1. Wprowadzam do obiegu trzy znaczki pocztowe  o wartości 1 zł,  1,90 zł i 2 zł, 

emisji „Polska XXI wieku w oczach dziecka”, zwane dalej „znaczkami”. 
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono: 
1/ wartości 1 zł - prace Marcina Kuronia. W prawym dolnym rogu znaczka 

umieszczono oznaczenie wartości „1 ZŁ”, w lewym dolnym rogu - napis „POLSKA”, a 
wzdłuż górnej krawędzi - napis „POLSKA XXI WIEKU W OCZACH DZIECKA”, 

2/ wartości 1,90 zł - pracę Agaty Grzyb. Wzdłuż lewej krawędzi znaczka 
umieszczono napis „POLSKA XXI WIEKU W OCZACH DZIECKA”, a wzdłuż prawej 



krawędzi - napis „POLSKA” i oznaczenie wartości „1 ZŁ”, 
3/ wartości 2 zł - pracę Joanny Sadrakuły. W prawym dolnym rogu znaczka 

umieszczono oznaczenie wartości „2 ZŁ”, w lewym dolnym rogu - napis „POLSKA”, 
3. Znaczki  wydrukowano  techniką  offsetową,  na  papierze fluorescencyjnym, w 

formacie 40,5 x 40,5 mm, w nakładzie:  
1/ wartości   1 zł - 4. 000.000 sztuk,  
2/ wartości 1,90 zł - 1.400.000 sztuk,  
3/ wartości   2 zł - 1. 800.000 sztuk, w kolorach:  
1/ wartości   1 zł - jasnożółtym,  żółtym,  czerwonym,  niebieskim,  brązowym i 

czarnym,  
2/ wartości 1,90 zł - żółtym, czerwonym, jasnoniebieskim, ciemnoniebieskim, 

granatowym i czarnym,  
3/ wartości 2 zł - żółtym, czerwonym, niebieskim, jasnozielonym, ciemno - 

zielonym i czarnym. 
§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28 września 2001 r. 
Dyrektor Generalny Poczty Polskiej 

Jacek Turczyński 
 

3749 
Zarządzenie nr 76 

Dyrektora Generalnego państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej 
„Poczta Polska” 

z dnia 7 września 2001 r. 
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 1,90 zł, 

emisji „Światowy Dzień Poczty - Dialog między cywilizacjami”. 
 

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 30 lipca 1997 r. o państwowym 
przedsiębiorstwie użyteczności publicznej „Poczta Polska” (Dz. U. nr 106, poz. 675 z 
2000 r. Nr 120, poz.1268) zarządzam, co następuje: 

§ 1. 
1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy wartości 1,90 zł, emisji „Światowy 

Dzień Poczty - Dialog między cywilizacjami”, zwany dalej „znaczkiem”. 
2. Na znaczku przedstawiono pracę, która zajęła pierwsze miejsce w konkursie 

zorganizowanym  przez  Światowy  Związek  Pocztowy,  na  projekt  znaczka 
ilustrującego temat „Dialog między cywilizacjami”. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka 
umieszczono napis „Światowy Dzień Poczty dialog między cywilizacjami”, a wzdłuż 
górnej krawędzi - napis „Polska” i oznaczenie wartości „1,90 ZŁ”. 

3. Znaczek wydrukowano techniką offsetową, na papierze fluorescencyjnym, w 
formacie 31,25 x 43 mm, w nakładzie 500.000 sztuk, w kolorach: żółtym, czerwonym, 
niebieskim i czarnym. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 9 października 2001 r. 

Dyrektor Generalny Poczty Polskiej. 
Jacek Turczyński 

 
3748 (bl. 181) 

Zarządzenie nr 77 
Dyrektora Generalnego państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej 

„Poczta Polska” 
z dnia 7 września 2001 r. 

w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 3+0,75 zł 
w formie bloczka, emisji „80 - lecie istnienia Muzeum Poczty i 

Telekomunikacji”. 
 

Na podstawie art.10 ustawy z dnia 30 lipca 1997 r. o państwowym 
przedsiębiorstwie użyteczności publicznej „Poczta Polska” (Dz. U. nr 106, poz. 675 z 
2000 r. Nr 120, poz. 1268) zarządzam, co następuje: 

§ 1. 
1. Wprowadzam do obiegu  znaczek pocztowy wartości 3+0,75 zł w formie 

bloczka, emisji „80 - lecie istnienia Muzeum Poczty i Telekomunikacji”, zwany dalej 



„znaczkiem”. 
2. Na znaczku przedstawiono fragment obrazu Włodzimierza Kuglera „100 lat 

temu”.W prawym dolnym rogu  znaczka umieszczono oznaczenie wartości „3 + 0,75 
zł”, a wzdłuż lewej krawędzi - napis „Polska”. 

3. Znaczek wydrukowano techniką rotograwiurową, na papierze fluorescencyjnym, 
w formacie 39,5 x 31,25 mm, w nakładzie 350.000 sztuk, w kolorach: żółtym, 
czerwonym, niebieskim 1, niebieskim 2 i czarnym. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 9 października 2001 r. 

Dyrektor Generalny Poczty Polskiej 
Jacek Turczyński 

 
3750 

Zarządzenie nr 79 
Dyrektora Generalnego państwowego przedsiębiorstwa  

użyteczności publicznej „Poczta Polska"  
z dnia 14 września 2001 r. 

w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 1 zł, 
emisji  „XII Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. Henryka 

Wieniawskiego". 
 

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 30 lipca 1997 r. o państwowym 
przedsiębiorstwie użyteczności publicznej „Poczta Polska" (Dz. U. nr 106, poz. 675 z 
2000 r. Nr 120, poz. 1268) zarządzam, co następuje: 

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

Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. Henryka Wieniawskiego", zwany dalej 
„znaczkiem". 

2. Na znaczku przedstawiono główkę skrzypiec. W lewym dolnym rogu znaczka 
umieszczono napis „XII Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. Henryka 
Wieniawskiego", a w prawym dolnym rogu - napis „POLSKA" i oznaczenie wartości 
„1 ZŁ" 

3. 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, czerwono - brązowym i czarnym. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 13 października 2001 r. 

Dyrektor Generalny Poczty Polskiej 
Jacek Turczyński 

 
3747 

Zarządzenie nr 87 
Dyrektora Generalnego państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej 

„Poczta Polska” 
z dnia 1 października 2001 r. 

w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 1 zł, 
emisji „Polska w finałach Mistrzostw Świata w piłce nożnej 2002 „. 

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

przedsiębiorstwie użyteczności publicznej „Poczta Polska” (Dz. U. nr 106, poz. 675 z 
2000 r. Nr 120, poz.1268) zarządzam, co następuje: 

§ 1. 
1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy wartości 1 zł, emisji „Polska w 

finałach Mistrzostw Świata w piłce nożnej 2002”, zwany dalej „znaczkiem”. 
2. Na znaczku przedstawiono fragmenty meczu piłkarskiego i piłkę.  Wzdłuż górnej 

krawędzi znaczka umieszczono napis „Polska w finałach Mistrzostw Świata w piłce 
nożnej 2002”, poniżej - napis „Polska” i oznaczenie wartości „1 zł”. 

3. Znaczek  wydrukowano  techniką  offsetową,  na  papierze  fluorescencyjnym, w 
formacie 31,25 x 25,5 mm, w nakładzie 3. 000.000 sztuk, w kolorach: żółtym, 
czerwonym, niebieskim i czarnym. 

 



§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 6 października 2001 r. 

Dyrektor Generalny Poczty Polskiej 
Jacek Turczyński 

 
3751 

Zarządzenie nr 94 
Dyrektora Generalnego państwowego przedsiębiorstwa 

użyteczności publicznej „Poczta Polska” 
z dnia 10 października 2001 r. 

w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 1 zł, 
emisji „Dzień Papieski”. 

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

przedsiębiorstwie użyteczności publicznej „Poczta Polska” (Dz. U. nr 106, poz. 675 z 
2000 r. Nr 120, poz.1268) zarządzam, co następuje: 

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

„Dzień Papieski”, zwany dalej „znaczkiem”. 
2. Na znaczku przedstawiono papieża Jana Pawła II. Wzdłuż dolnej krawędzi 

znaczka umieszczono oznaczenie wartości „1 zł”, napis  - „Polska” i znak Fundacji 
„Dzieło Nowego Tysiąclecia”, a wzdłuż górnej krawędzi - napis „Nie lękajcie się”. 

3. Znaczek wydrukowano techniką offsetową, na papierze fluorescencyjnym, w 
formacie 31,25 x 43 mm, w nakładzie 450.000 sztuk, w kolorach: żółtym, czerwonym, 
niebieskim, szarym i czarnym. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  14 października 2001 r. 

Dyrektor Generalny Poczty Polskiej 
Jacek Turczyński 

 
3752 

Zarządzenie nr 102 
Dyrektora Generalnego państwowego przedsiębiorstwa 

użyteczności publicznej „Poczta Polska” 
z dnia 22 października 2001 r. 

w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 1 zł, 
emisji  „100 - lecie Filharmonii w Warszawie „. 

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

przedsiębiorstwie użyteczności publicznej „Poczta Polska” (Dz. U. nr 106, poz. 675 z 
2000 r. Nr 120,poz.1268) zarządzam, co następuje: 

§ 1. 
1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy wartości 1 zł, emisji „100 - lecie 

Filharmonii w Warszawie „, zwany  dalej  „znaczkiem”. 
2. Na znaczku  przedstawiono  oświetlony budynek Filharmonii, według  animacji 

komputerowej. W lewym górnym rogu znaczka umieszczono napis „POLSKA” 
i oznaczenie wartości „1 ZŁ”, poniżej - znak obchodów jubileuszowych oraz napis: 
„Stulecie Filharmonii w Warszawie 1901 - 2001”. 

3. Znaczek  wydrukowano  techniką  offsetową,  na  papierze  fluorescencyjnym, w 
formacie 31,25 x 39,5 mm, w nakładzie 500.000 sztuk, w kolorach: żółtym, 
czerwonym, niebieskim, szarym i czarnym. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 5 listopada 2001 r. 

Dyrektor Generalny Poczty Polskiej 
JaceK Turczyński 

 
3753-3768 

Zarządzenie nr 103 
Dyrektora Generalnego państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej 

„Poczta Polska” 
z dnia 25 października 



w sprawie wprowadzenia do obiegu szesnastu  znaczków pocztowych 
wartości po 1 zł każdy, emisji  „Polskie 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 z 
2000 r. Nr 120, poz.1268) zarządzam, co następuje: 

§ 1. 
1. Wprowadzam do obiegu szesnaście  znaczków  pocztowych  wartości  po 1 zł 

każdy,  emisji  „Polskie milenium”, zwanych dalej  „znaczkami”. 
2. Na poszczególnych znaczkach przedstawiono: 
1/ na pierwszym - papieża Jana Pawła II, w tle sylwetkę św. Wojciecha z Drzwi 

Gnieźnieńskich, 
2/ na drugim - prezydenta Lecha Wałęsę składającego przysięgę w Sejmie oraz 

fragment okładki Konstytucji 3 maja 1791 r., 
3/ na trzecim - fragmenty okładek: „Głosu Wolnego Wolność Ubezpieczającego”, 

pierwszego numeru „Kultury”, „Zniewolonego umysłu” Czesława Miłosza i „O 
skutecznym rad sposobie”, 

4/ na czwartym -Wojciecha Bogusławskiego i Jerzego Grotowskiego, w tle 
fragment faksymile III części „Dziadów” oraz znak teatru  Cricot 2  Tadeusza Kantora, 

5/ na piątym - Józefa Piłsudskiego  na tle plakatów wyborczych z 1989 r., 
6/ na szóstym - znak NATO oraz portret generała Kazimierza Pułaskiego, 
7/ na siódmym - astronomów: Mikołaja Kopernika i Aleksandra Wolszczana oraz 

fragment okładki dzieła „De revolucionibus”, 
8/ na ósmym - fragment drzeworytu przedstawiającego matematyka i astronoma 

Jana z Głogowa oraz filozofa Tadeusza Kotarbińskiego, 
9/ na dziewiątym - plakat wyborczy z czasów Bitwy Warszawskiej 1920 r. „Do 

broni” oraz fragment obrazu Jana Matejki „Bitwa pod Grunwaldem”, 
10/ na dziesiątym - litografię Villana przedstawiającą grupę Belwederczyków: 

Karola Pankiewicza, Walentego Krosnowskiego, Wincentego Kobylańskiego, 
Aleksandra Świętosławskiego. W prawym dolnym rogu znaczka umieszczono 
pieczęć Mariana Langiewicza, w tle - winietę pisma Armii Krajowej „Warszawa 
Walczy”. W dolnej części znaczka znajduje się fragment zdjęcia wykonanego 
20.08.1944 r. podczas powstania warszawskiego, 

11/ na jedenastym - fragment rzeźby przedstawiającej głowę apostoła Jana z 
„Ołtarza Mariackiego” Wita Stwosza oraz rzeźbę - autoportret Magdaleny 
Abakanowicz, 

12/ na dwunastym - kompozytorów: Fryderyka Chopina i Krzysztofa 
Pendereckiego oraz fragment mazurka nr 10, opus 50 Karola Szymanowskiego, 

13/ na trzynastym - kolumnę Zygmunta III Wazy i Zamek Królewski w Warszawie 
oraz panoramę Krakowa według średniowiecznego drzeworytu, 

14/ na czternastym - portret Jana III Sobieskiego oraz znak Unii Europejskiej,  
15/ na piętnastym - pisarzy: Wisławę Szymborską i Mikołaja Reja, 
16/ na szesnastym - sportowców: Janusza Kusocinskiego i Roberta 

Korzeniowskiego. 
3. W lewym dolnym rogu znaczków wymienionych w ust 2 pkt. 1 - 14 i 16 

umieszczono napis „Polska” , a w lewym górnym rogu oznaczenie ich wartości. W 
prawym dolnym rogu znaczka wymienionego w ust. 2 pkt 15 umieszczono napis 
„Polska”, a prawym górnym rogu - oznaczenie wartości. 

4. Znaczki wydrukowano techniką offsetową, na papierze fluorescencyjnym, w 
formacie 39,5 x 31,25 mm, w nakładzie 850.000 sztuk, w kolorach: żółtym, 
czerwonym 1, czerwonym 2, niebieskim, czarnym 1, czarnym 2. 

§ 2.  
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  11 listopada 2001 r. 

Dyrektor Generalny Poczty Polskiej 
Jacek Turczyński 

 
3769-3770 

Zarządzenie nr 104 
Dyrektora Generalnego państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej 

„Poczta Polska” 
z dnia 5 listopada 2001 r. 



w sprawie wprowadzenia do obiegu dwóch znaczków pocztowych wartości  
1 zł i 1,90 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 z 
2000 r. Nr 120, poz.1268) zarządzam, co następuje: 

§ 1. 
1. Wprowadzam  do  obiegu  dwa  znaczki  pocztowe  wartości 1 zł i 1,90 zł, 

emisji  „Boże Narodzenie”, zwane  dalej  „znaczkami”. 
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono szopki dolnośląskie: 
1/ wartości 1 zł - wzdłuż górnej krawędzi znaczka umieszczono napis  „Polska” i 

oznaczenie wartości „zł 1”, 
2/ wartości 1,90 zł - wzdłuż górnej krawędzi znaczka umieszczono oznaczenie 

wartości „1,90 zł” i napis „Polska”. 
3. Znaczki wydrukowano techniką offsetową, na papierze fluorescencyjnym, w 

formacie 40,5 i 40,5 mm, w kolorach: żółtym, czerwonym, niebieskim, czarnym 1 i 
czarnym 2, w następujących nakładach: 

1/ wartości 1 zł  - 21.000.000 sztuk,  
2/ wartości 1,90 zł - 4.100.000 sztuk. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  27 listopada 2001 r. 

Dyrektor Generalny Poczty Polskiej 
Jacek Turczyński 

 
3771+bl. 182 (zn. 3771-3773) 

Zarządzenie nr 111 
Dyrektora Generalnego państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej 

„Poczta Polska” 
z dnia 5 grudnia 2001 r. 

w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 1 zł oraz 
trzech znaczków pocztowych wartości 1 zł każdy w formie bloczka, emisji „10 - 

lecie powstania Radia Maryja”. 
 

Na podstawie art.10 ustawy z dnia 30 lipca 1997 r. o państwowym 
przedsiębiorstwie użyteczności publicznej „Poczta Polska” (Dz. U. nr 106, poz. 675 z 
2000 r. Nr 120, poz. 1268) zarządzam, co następuje: 

§ 1. 
1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy wartości 1 zł oraz trzy znaczki 

pocztowe wartości 1 zł każdy w formie bloczka, emisji „10 - lecie powstania Radia 
Maryja”, zwane dalej „znaczkami”. 

2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono: 
1/ wartości 1 zł - wizerunek Matki Bożej oraz siedzibę Radia Maryja. Wzdłuż dolnej 

krawędzi znaczka umieszczono napis: „10 - lecie Radia Maryja 8 XII 1991 - 8 XII 
2001”, a wzdłuż górnej krawędzi - napis „Polska” i oznaczenie  wartości „ZŁ 1”, 

2/ wartości 3 x 1 zł w formie bloczka, zawierającego trzy znaczki: 
- na pierwszym: figurę Matki Bożej, w tle wiernych zgromadzonych na placu 

przed Bazyliką św. Piotra w Rzymie. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka 
umieszczono napis „Polska” i oznaczenie wartości „1 ZŁ”, a wzdłuż górnej 
krawędzi - napis „10 - lecie Radia Maryja 8 XII 1991 - 8 XII 2001”, 

- na drugim: wizerunek Matki Bożej oraz siedzibę Radia Maryja. Wzdłuż 
dolnej krawędzi znaczka umieszczono napis: „10 - lecie Radia Maryja 
8 XII 1991 - 8 XII 2001”, a wzdłuż górnej krawędzi - napis „Polska” i oznaczenie 
wartości „ZŁ 1”, 

- na trzecim: figurę Matki Bożej, na tle zgromadzonych wiernych. Wzdłuż 
dolnej krawędzi znaczka umieszczono oznaczenie wartości „ZŁ 1” i napis 
”Polska”, a wzdłuż górnej krawędzi - napis „10 - lecie Radia Maryja 
8 XII 1991-8 XII 2001”. 

3. Znaczki poszczególnych wartości wydrukowano techniką offsetową, na 
papierze fluorescencyjnym, w formacie 39,5 x 31,25 mm, w następujących kolorach: 

- wartości 1 zł — żółtym, czerwonym, niebieskim 1, niebieskim 2 i czarnym, 
- wartości 3 x 1 zł w formie bloczka - żółtym, czerwonym, niebieskim 1, 



niebieskim 2, fioletowym i czarnym, i w nakładach: 
- wartości 1 zł - 1.000.000 sztuk, 
- wartości 3 x 1 zł w formie bloczka - 400.000 sztuk. 

§ 2.  
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 7 grudnia 2001 r. 

Jacek Turczyński 
Dyrektor Generalny Poczty Polskiej 

 


