
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. 

 
3774 

Zarządzenie nr 2 
Dyrektora Generalnego państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej „Poczta 

Polska" 
z dnia 24 stycznia 2002 r. 

w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 1,10 zł, emisji 
„Kocham Cię". 

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 1,10 zł, emisji „Kocham 
Cię", zwany dalej „znaczkiem". 
2. Na znaczku przedstawiono gruszkę i jabłko. Wzdłuż lewej krawędzi znaczka 
umieszczono napis „KOCHAM CIĘ", a wzdłuż prawej krawędzi - napis „POLSKA" 
i oznaczenie wartości „1,10 ZŁ". 
3. Znaczek wydrukowano techniką offsetową, na papierze fluorescencyjnym, w formacie 43 x 
31,25 mm, w kolorach: żółtym, czerwonym, niebieskim i czarnym, w nakładzie 6.300.000 
sztuk. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 4 lutego 2002 r. 
Dyrektor Generalny Poczty Polskiej 
Leszek Kwiatek 

 
3775 

Zarządzenie nr 5 
Dyrektora Generalnego państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej* „Poczta 

Polska" 
z dnia 4 lutego 2002 r. 

w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 1,10 zł, emisji „XIX 
Zimowe Igrzyska Olimpijskie Salt Lake'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   1,10 zł,   emisji   „XIX Zimowe 
Igrzyska Olimpijskie Salt Lake'2002", zwany dalej „znaczkiem". 
2. Na   znaczku przedstawiono zawodników reprezentujących następujące dyscypliny 
sportowe:   łyżwiarstwo   figurowe -    konkurencję    par   sportowych, narciarstwo 
alpejskie, biathlon, skoki narciarskie. W prawym dolnym rogu znaczka umieszczono 
oznaczenie wartości „1,10 ZŁ", a w lewym górnym rogu - napisy: „Polska" i „XIX 
ZIMOWE IGRZYSKA OLIMPIJSKIE Salt Lakę 2002". 
3. Znaczek wydrukowano techniką offsetową, na papierze fluorescencyjnym, w formacie 51 x 
39,5 mm, w kolorach: żółtym, czerwonym, niebieskim, granatowym, złotym i czarnym, w 
nakładzie 500.000 sztuk. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 8 lutego 2002 r. 
Dyrektor Generalny Poczty 
Leszek Kwiatek 

 
Zarządzenie nr 15 

Dyrektora Generalnego państwowego przedsiębiorstwa 
użyteczności publicznej „Poczta Polska" 

z dnia 25 lutego 2002 r. 
zmieniające zarządzenie nr 5 Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej z dnia 4 lutego 

2002 r., w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 1,10 zł, emisji 
„XIX Zimowe Igrzyska Olimpijskie Salt Lake'2002 ". 

W zarządzeniu nr 5 Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej z dnia 4 lutego 2002 r. w sprawie 
wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 1,10 zł, emisji „XIX Zimowe Igrzyska 
Olimpijskie Salt Lake'2002", wprowadzam następujące zmiany: 

§ 1. 



1.    W § 1. ust. 3: - wyrazy: 
„w nakładzie 500.000 sztuk" zastępuje się wyrazami: „w nakładzie 1.500.000 sztuk" 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
Dyrektor Generalny Poczty 
Leszek Kwiatek 

 
3776-77 

Zarządzenie nr 12 
Dyrektora Generalnego państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej „Poczta 

Polska" 
z dnia 13 lutego 2002 r. 

w sprawie wprowadzenia do obiegu dwóch znaczków pocztowych wartości 2 zł i 2 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 z 2000 r. Nr 120, poz.1268) 
zarządzam, co następuje: 

§ 1. 
1. Wprowadzam do obiegu dwa znaczki pocztowe wartości 2 zł 2 zł, emisji   „Polacy na 
świecie", zwane dalej „znaczkami". 
2. Na poszczególnych znaczkach przedstawiono: 
1/ na pierwszym - Jana Czerskiego, a w tle szkielet nosorożca czwartorzędowego i góry 
otaczające jezioro Bajkał. Wzdłuż lewej krawędzi znaczka umieszczono napis „JAN CZERSKI 
1845 - 1892", a wzdłuż górnej krawędzi - napisy: „POLSKA" i oznaczenie wartości "2 ZŁ" 
2/ na drugim - Bronisława Piłsudskiego, a w tle sylwetki dwóch Ajnów. Wzdłuż górnej krawędzi 
znaczka umieszczono napisy: „POLSKA" i oznaczenie wartości „2 ZŁ", a wzdłuż prawej 
krawędzi - napis „BRONISŁAW PIŁSUDSKI 1866 -1918". 
3. Znaczki wydrukowano techniką offsetową, na papierze fluorescencyjnym, w formacie 43 x 
31,25 mm, w kolorach: żółtym, czerwonym, niebieskim, czarnym 1 i czarnym 2, w nakładzie — 
po 500.000 sztuk każdego. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 22 lutego 2002 r. 
 
Dyrektor Generalny Poczty 
Leszek Kwiatek 

3778-80 
Zarządzenie nr 16 

Dyrektora Generalnego państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej „Poczta 
Polska" 

z dnia 25 lutego 2002 r. 
w sprawie wprowadzenia do obiegu  trzech znaczków pocztowych wartości  

2 zł, 2,10 zł i 3,20 zł, emisji  „Miasta 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 z 2000 r. Nr 120; poz.1268) 
zarządzam, co następuje: 

§ 1. 
1. Wprowadzam do obiegu trzy znaczki pocztowe wartości 2 zł, 2,10 zł i 3,20 zł, emisji „Miasta 
polskie", zwane dalej „znaczkami". 
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono: 
1/ wartości 2 zł - sarkofag z relikwiami św. Wojciecha i Katedrę Gnieźnieńską; wzdłuż lewej 
krawędzi znaczka umieszczono napis „Gniezno", 
2/ wartości 2,10 zł - lajkonika i Katedrę Wawelską w Krakowie; wzdłuż prawej krawędzi 
znaczka umieszczono napis „Kraków", 
3/ wartości 3,20 zł - syrenkę i Zamek Królewski w Warszawie; wzdłuż lewej krawędzi znaczka 
umieszczono napis „Warszawa". 
3. Wzdłuż górnej krawędzi znaczków wymienionych w ust. 2 pkt   1-3 umieszczono 
oznaczenie ich wartości oraz napis „POLSKA". 
4. Znaczki wydrukowano techniką rotograwiurową, na papierze fluorescencyjnym, w formacie  
25,5  x 31,25  mm, w wielomilionowych  powtarzalnych  nakładach, w kolorach: żółtym, 
czerwonym, niebieskim, granatowym i czarnym. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2002 r. 
Dyrektor Generalny Poczty 
Leszek Kwiatek 

 



3781-82 
Zarządzenie nr 18 

Dyrektora Generalnego państwowego przedsiębiorstwa 
użyteczności publicznej „Poczta Polska" 

z dnia 7 marca 2002 r. 
w sprawie wprowadzenia do obiegu dwóch znaczków pocztowych wartości 1,10 zł i 2 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 z 2000 r. Nr 120, poz.1268) 
zarządzam, co następuje: 

§ 1. 
1. Wprowadzam do   obiegu    dwa   znaczki   pocztowe wartości   1,10 zł i 2 zł, emisji 
„Wielkanoc", zwane dalej „znaczkami". 
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono: 
1/ wartości 1,10 zł - palmę, 
2/ wartości 2 zł - pisklęta. 
3. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczków  wymienionych w ust. 2 pkt. 1 i 2 umieszczono 
napis „POLSKA", wzdłuż lewej krawędzi - napis „Wielkanoc", a w lewym górnym 
rogu - oznaczenie ich wartości. 
4. Znaczki  wydrukowano   techniką   offsetową,   na   papierze   fluorescencyjnym,   w 
formacie 31,25 x 51 mm, w kolorach: żółtym, czerwonym, niebieskim, zielonym 
i czarnym, w następujących nakładach: 
1/ wartości 1,10 zł - 15.200.000 sztuk, 
2/ wartości 2 zł - 2.500.000 sztuk. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 8 marca 2002 r. 
Dyrektor Generalny Poczty 
Leszek Kwiatek 

3783-86 
Zarządzenie nr 14 

Dyrektora Generalnego państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej „Poczta 
Polska" 

z dnia 25 lutego 2002 r. 
w sprawie wprowadzenia do obiegu czterech znaczków pocztowych wartości po 1,10 zł 

każdy, emisji   „Ssaki i ich młode". 
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 cztery znaczki pocztowe wartości po 1,10 zł każdy, emisji 
„Ssaki i ich młode", zwane daiej „znaczkami". 
2. Na poszczególnych znaczkach przedstawiono: 
1/ na pierwszym - psy, 
2/na drugim - koty,  
3/ na trzecim - wilki,  
4/ na czwartym - rysie. 
3. W lewym górnym rogu znaczków wymienionych w ust 2 pkt. 1-4 umieszczono oznaczenie 
ich wartości, a w prawym górnym rogu - napis „Polska". 
4. Znaczki   wydrukowano   techniką   offsetową,   na   papierze   fluorescencyjnym,   w 
formacie 51 x 31,25 mm, w kolorach: żółtym, czerwonym, niebieskim, czarnym 1 
i czarnym 2, w nakładzie po 2.200.000 sztuk każdego. 1 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 marca 2002 r. 
Dyrektor Generalny Poczty 
Leszek Kwiatek 

3787 
Zarządzenie nr 17 

Dyrektora Generalnego państwowego przedsiębiorstwa 
użyteczności publicznej „Poczta Polska" 

z dnia 25 lutego 2002 r. 
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 1,10 zł, emisji „60. 

rocznica ewakuacji armii gen. Władysława Andersa z ZSRR". 
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 1,10 zł, emisji „60. rocznica 
ewakuacji armii gen. Władysława Andersa z ZSRR", zwany dalej „znaczkiem". 
2. Na znaczku przedstawiono kolumnę żołnierzy z armii gen. Władysława Andersa, 
a w tle zaciąg do armii ochotników zwolnionych z lagrów. Wzdłuż górnej krawędzi 
znaczka umieszczono napisy: „POLSKA", oznaczenie wartości „1,10 ZŁ" oraz 
”60. ROCZNICA EWAKUACJI ARMII GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA Z 
ZSRR". 
3. Znaczki wydrukowano techniką offsetową, na papierze fluorescencyjnym, w formacie 40,5 x 
40,5 mm, w kolorach: żółtym, czerwonym, niebieskim i czarnym, w nakładzie 500.000 sztuk. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26 marca 2002 r. 
Dyrektor Generalny Poczty 
Leszek Kwiatek 

3788-91 
Zarządzenie nr 24 

Dyrektora Generalnego państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej „Poczta 
Polska" 

z dnia 22 marca 2002 r. 
w sprawie wprowadzenia do obiegu czterech znaczków pocztowych wartości 1,10 zł, 

1,10 zł, 2 zł i 3,20 zł, emisji „Cztery pory roku w malarstwie - twórczość artystów 
niepełnosprawnych". 

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 cztery znaczki pocztowe wartości 1,10 zł, 1,10 zł, 2 zł i 3,20 zł, 
emisji „Cztery pory roku w malarstwie - twórczość artystów niepełnosprawnych", zwane dalej 
„znaczkami". 
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono obrazy: 
1/ wartości 1,10 zł - Henryka Paraszczuka,  
2/ wartości 1,10 zł - Amandy Żejmis,  
3/ wartości 2 zł - Lucjana Matuły, 
4/ wartości 3,20 zł - Józefy Łaciak. 
3. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczków wymienionych w ust. 2 pkt.  1-4 umieszczono 
oznaczenie ich wartości i napis „Polska". 
4. Znaczki wydrukowano   techniką       offsetową,   na   papierze   fluorescencyjnym,   w 
następujących formatach: 
1/ wartości 1,10 zł i 1,10 zł - 31,25 x 39,5 mm, 
2/ wartości 2 zł i 3,20 zł - 39,5 x 31,25 mm, 
w nakładach: 
1/wartości 1,10 zł, 1,10 zł i 2 zł - po 500.000 sztuk każdego, 
2/ wartości 3,20 zł - 400.000 sztuk, 
w kolorach: 
1/ wartości 1,10 zł - żółtym, niebieskim, czerwonymi, zielonym i czarnym, 
2/ wartości 1,10 zł - żółtym, niebieskim, czerwonym 1, czerwonym 2 i czarnym, 
3/ wartości 2 zł -żółtym, niebieskim, czerwonym, granatowym i czarnym, 
4/ wartości 3,20 zł - żółtym, niebieskim, czerwonym, brązowym i czarnym. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 17 kwietnia 2002 r. 
Dyrektor Generalny Poczty 
Leszek Kwiatek 

3792 
Zarządzenie nr 25 

Dyrektora Generalnego państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej „Poczta 
Polska" 

z dnia 22 marca 2002 r. 
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 1,10 zł, emisji 

„Narodowy Spis Powszechny". 
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 1,10 zł, emisji „Narodowy Spis 
Powszechny", zwany dalej „znaczkiem". 



2. Na znaczku przedstawiono w sposób symboliczny ideę Narodowego Spisu Powszechnego. 
Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono napis „NARODOWY SPIS POWSZECHNY", 
wzdłuż lewej krawędzi - oznaczenie wartości „1,10 ZŁ", a wzdłuż prawej krawędzi - napis 
„POLSKA". 
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, czarnym 1 
i czarnym 2. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 kwietnia 2002 r. 
Dyrektor Generalny Poczty 
Leszek Kwiatek 

3793 
Zarządzenie nr 26 

Dyrektora Generalnego państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej „Poczta 
Polska" 

z dnia 22 marca 2000 r. 
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 2 zł, emisji „Radio 

Wolna 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 z 2000 r. Nr 120, poz.1268) 
zarządzam, co następuje: 

§ 1. 
1. Wprowadzam   do   obiegu   znaczek pocztowy wartości 2 zł, emisji „Radio Wolna 
Europa", zwany dalej „znaczkiem". 
2. Na znaczku  przedstawiono mikrofon Radia Wolna Europa na tle nieba. W lewym 
dolnym   rogu  znaczka  umieszczono  oznaczenie  wartości  „2  zł",  wzdłuż  górnej 
krawędzi - napis „RADIO WOLNA EUROPA", a wzdłuż prawej krawędzi   - napis 
„Polska". 
3. Znaczek   wydrukowano   techniką   offsetową   na   papierze   fluorescencyjnym,   w 
formacie  25,5   x  31,25   mm,  w  nakładzie   400.000   sztuk,   w   kolorach:   żółtym, 
czerwonym, niebieskim, granatowym i czarnym. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2 maja 2002 r. 
Dyrektor Generalny Poczty 
Leszek Kwiatek 

3794 
Zarządzenie nr  36 

Dyrektora Generalnego państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej.„Poczta 
Polska" 

z dnia 16 kwietnia 2002 r. 
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 1,10 zł, emisji „X - 

lecie powstania Państwowej Straży Pożarnej". 
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 i 
z 2002 r. Nr. 25, poz. 253)  zarządzam, co następuje: 

§ 1. 
1. Wprowadzam do   obiegu   znaczek pocztowy wartości 1,10 zł, emisji, „X - lecie 
powstania Państwowej Straży Pożarnej",  zwany dalej „znaczkiem". 
2. Na znaczku    przedstawiono strażaka gaszącego pożar. W prawym dolnym rogu 
znaczka umieszczono oznaczenie wartości „1,10 zł", a w prawym górnym rogu 
- napisy: „POLSKA" i „10-LECIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ". 
3. Znaczek   wydrukowano   techniką   offsetową   na   papierze   fluorescencyjnym,   w 
formacie 39,5 x 31,25 mm, w nakładzie 400.000 sztuk, w kolorach: żółtym 1, 
 żółtym 2, czerwonym, niebieskim i czarnym. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 4 maja 2002 r. 
Dyrektor Generalny Poczty 
Leszek Kwiatek 

3795 
Zarządzenie nr 29  

Dyrektora Generalnego państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej „Poczta 
Polska"  

z dnia 26 marca 2000 r. 
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 2 zł, emisji »Europa - 

„Cyrk"«. 



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 2 zł, emisji, »Europa 
-,,Cyrk"« zwany dalej „znaczkiem". 
2. Na znaczku  przedstawiono reprodukcję plakatu  Macieja  Urbańca „Cyrk z Moną 
Lisa". Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono napis „Polska" i oznaczenie wartości „2 
zł", a wzdłuż lewej krawędzi - znak „EUROPA". 
3. 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, brązowym, czarnym 1 i czarnym 2. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 5 maja 2002 r. 
Dyrektor Generalny Poczty 
Leszek Kwiatek 

3796 
Zarządzenie nr 37 

Dyrektora Generalnego państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej „Poczta 
Polska" 

z dnia 16 kwietnia 2000 r. 
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 1,10 zł, emisji „140. 

rocznica powstania Muzeum Narodowego 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 i 
z 2002 r. Nr 25, poz. 253) zarządzam, co następuje: 

§ 1. 
1. Wprowadzam  do obiegu znaczek pocztowy wartości 1,10 zl, emisji, „140. rocznica 
powstania Muzeum Narodowego w Warszawie",   zwany dalej „znaczkiem". 
2. Na znaczku   przedstawiono reprodukcje obrazu Sandra Botticellego   „Madonna z 
Dzieciątkiem, św. Janem Chrzcicielem i aniołem".   W lewym-dolnym rogu znaczka 
umieszczono napis: „140. LAT MUZEUM NARODOWEGO W WARSZAWIE", 
w prawym dolnym rogu — oznaczenie wartości „1,10 ZŁ" i napis „POLSKA"; w 
lewym górnym rogu - napis „SANDRO BOTTICELLI", a w prawym górnym rogu 
- napis „Madonna z Dzieciątkiem, św. Janem Chrzcicielem i aniołem". 
3. Znaczek   wydrukowano   techniką   offsetową   na   papierze   fluorescencyjnym,   w 
formacie   40,5   x   40,5   mm,   w   nakładzie   400.000   sztuk,   w   kolorach:   żółtym, 
czerwonym, niebieskim, złotym i czarnym. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 18 maja 2002 r. 
Dyrektor Generalny Poczty 
Leszek Kwiatek 

3797 
Zarządzenie nr 54 

Dyrektora Generalnego państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej „Poczta 
Polska” 

z dnia 18 maja 2002 r. 
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 1,10 zł, emisji „160. 

rocznica urodzin Marii Konopnickiej". 
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 i 
z 2002 r. Nr 25, poz. 253) zarządzam, co następuje: 

§ 1. 
1. Wprowadzam  do  obiegu znaczek pocztowy wartości 1,10 zł, emisji, „160. rocznica urodzin 
Marii Konopnickiej",  zwany dalej „znaczkiem". 
2. Na   znaczku       przedstawiono   podobiznę   Marii   Konopnickiej,   wokół   której 
umieszczono napisy: „MARIA KONOPNICKA", „1842 - 1910". Wzdłuż górnej 
krawędzi znaczka znajduje się napis ,. Polska" i oznaczenie wartości „1,10 zł". 
3. Znaczek  wydrukowano   techniką  stalorytniczo  -  wklęsłodrukową,  na   papierze 
fluorescencyjnym,   w   formacie   31,25   x   43   mm,   w   nakładzie   400.000   sztuk, w 
kolorach: jasnobrązowym, ciemnobrązowym i jasnozielonym. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 23 maja 2002 r. 
Dyrektor Generalny Poczty 
Leszek Kwiatek 



3798-3800 
Zarządzenie nr 38 

Dyrektora Generalnego państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej „Poczta 
Polska” 

z dnia 23 kwietnia 2000 r. 
w sprawie wprowadzenia do obiegu trzech znaczków pocztowych wartości 1,10 zł, 1,10 

zł i 1,10 zł, emisji „Gry i zabawy dziecięce". 
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 i 
z 2002 r. Nr 25, poz. 253) zarządzam, co następuje: 

§ 1. 
1. Wprowadzam do obiegu trzy znaczki pocztowe wartości 1,10 zł, 1,10 zł i 1,10 zł, 
emisji „Gry i zabawy dziecięce", zwane dalej „znaczkami". 
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono:  
1/ na pierwszym - jazdę na hulajnodze, 
2/ na drugim - puszczanie latawców, 
3/ na trzecim -  grę w badmintona. 
3. Wzdłuż górnej krawędzi znaczków wymienionych w ust. 2 pkt. 1-3 umieszczono 
napis „POLSKA" i oznaczenie ich wartości. 
4. Znaczki wydrukowano techniką offsetową, na papierze fluorescencyjnym, w formacie 31,25 
x 39,5 mm, w nakładzie po 1.250.000 sztuk każdego, w kolorach: niebieskim, zielonym, 
różowym, fioletowym, pomarańczowym i czarnym. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  31 maja 2002 r. 
Dyrektor Generalny Poczty Polskiej 
Leszek Kwiatek 

 
3801-02 

Zarządzenie nr 55 
Dyrektora Generalnego państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej „Poczta 

Polska" 
z dnia 18 maja 2002 r 

w sprawie wprowadzenia do obiegu dwóch znaczków pocztowych wartości 1,10 zł i 2 zł, 
emisji   „Mistrzostwa Świata w piłce nożnej". 

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 i 
z 2002 r. Nr 25, poz. 253) zarządzam, co następuje: 

§ 1. 
1. Wprowadzam   do   obiegu   dwa  znaczki   pocztowe  wartości 1,10 zł i 2 zł, emisji 
„Mistrzostwa Świata w piłce nożnej", zwane dalej „znaczkami". 
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono: 
- wartości 1,10 zł - piłkę nożną na tle zarysów granic Japonii i Korei Południowej. Wzdłuż 

dolnej krawędzi znaczka umieszczono oznaczenie wartości „1,10 zł" 
i napis „Polska", a w lewym górnym rogu - napis „XVII Mistrzostwa Świata 
w piłce nożnej", 

- wartości 2 zł - piłkarzy. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono napisy: „XVII 
Mistrzostwa Świata w piłce nożnej", „Polska" i oznaczenie wartości „2 zł". 

3. Znaczki    wydrukowano    techniką    offsetową,    na    papierze fluorescencyjnym, 
w   formacie  31,25   x  39,5   mm,  w   kolorach:   żółtym,   czerwonym,   niebieskim, 
ciemnozielonym i czarnym, w następujących nakładach: 
- wartości 1,10 zł - 5.200.000 sztuk, 
- wartości 2 zł     - 1.700.000 sztuk. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2002 r. 
Dyrektor Generalny Poczty Polskiej  
Leszek Kwiatek 

 
3803-04 

Zarządzenie nr 68 
Dyrektora Generalnego państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej „Poczta 

Polska" 
z dnia 21 czerwca 2002 r. 

w sprawie wprowadzenia do obiegu   dwóch znaczków pocztowych o wartości   1,80 zł i 
2,60 zł, emisji   „Miasta 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 z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 i 
z 2002 r. Nr 25, poz. 253) zarządzam, co następuje: 

§ 1. 
1. Wprowadzam do obiegu dwa znaczki pocztowe o wartości 1,80 zł i 2,60 zł, emisji „Miasta 
polskie", zwane dalej „znaczkami". 
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono: 
1/ wartości 1,80 zł - fragment romańskiej pateny i Bazylikę Wniebowzięcia Najświętszej Marii 
Panny - Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu; wzdłuż górnej krawędzi znaczka umieszczono 
oznaczenie wartości „1,80 zł" i napis „POLSKA", a w środkowej części znaczka - napis 
„Kalisz", 
2/ wartości 2,60 zł - hermę - relikwiarz św. Zygmunta z Kościoła Katedralnego Wniebowzięcia 
Najświętszej Marii Panny i założenie zamkowo - katedralne na Wzgórzu Tumskim w Płocku; 
wzdłuż górnej krawędzi znaczka umieszczono napis „POLSKA" i oznaczenie wartości „2,60 
zł", a wzdłuż prawej krawędzi - napis „Płock". 
3. Znaczki wydrukowano techniką rotograwiurową, na papierze fluorescencyjnym, w 
wielomilionowych powtarzalnych nakładach, w następujących formatach:  
1/ wartości 1,80 zł - 25,5 x 31,25 mm,  
2/ wartości 2,60 zł - 31,251 x 25,5 mm, 
i w kolorach: 
1/ wartości 1,80 zł - żółtym, czerwonym, niebieskim, fioletowym i czarnym,  
2/ wartości 2,60 zł - żółtym, czerwonym, niebieskim, granatowym i czarnym. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2002 r. 
Dyrektor Generalny Poczty 
Leszek Kwiatek 

3805 
Zarządzenie nr 69 

Dyrektora Generalnego państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej „Poczta 
Polska" 

z dnia 21 czerwca 2000 r. 
w sprawie wprowadzenia do obiegu   znaczka pocztowego o wartości   2,60 zł,   emisji 

„200. rocznica urodzin Ignacego Domeyki". 
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 i 
z 2002 r. Nr 25, poz. 253) zarządzam, co następuje: 

§ 1. 
1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy o wartości 2,60 zł, emisji, 
„200. rocznica urodzin Ignacego Domeyki", zwany dalej „znaczkiem". 
2. Na znaczku przedstawiono podobiznę Ignacego Domeyki na tle Uniwersytetu 
w Santiago i And. Wzdłuż górnej krawędzi znaczka umieszczono napis „POLSKA" 
i oznaczenie wartości „2,60 ZŁ", a poniżej - napisy: „WSPÓLNA EMISJA POLSKI 
I CHILE" oraz „200. ROCZNICA URODZIN IGNACEGO DOMEYKI". 
3. Znaczek wydrukowano techniką offsetową, na papierze fluorescencyjnym, w formacie 43 x 
31,25 mm, w nakładzie 400.000 sztuk, w kolorach: żółtym, czerwonym, niebieskim, czarnym 1 
i czarnym 2. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 3 lipca 2002 r. 
Dyrektor Generalny Poczty 
Leszek Kwiatek 

 
3806 

Zarządzenie nr 67 
Dyrektora Generalnego państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej „Poczta 

Polska" 
z dnia 21 czerwca 2000 r. 

w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego o wartości 2 zł, emisji 
„Światowa Wystawa Filatelistyczna". 

Na podstawie art. 10ustawy 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 i 
z 2002 r. Nr 25, poz. 253) zarządzam, co następuje: 

§ 1. 
1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy o wartości 2 zł, emisji, „Światowa 
Wystawa Filatelistyczna", zwany dalej „znaczkiem".  
2. Na znaczku przedstawiono kwiaty - hibiskus i trzy tulipany. Wzdłuż dolnej 
krawędzi znaczka umieszczono napis „POLSKA" i oznaczenie wartości „zł 2", 



wzdłuż lewej krawędzi - napis „Philakorea 2002", a wzdłuż prawej krawędzi 
- napis „Amphilex 2002". 
3. Znaczek wydrukowano techniką offsetową, na papierze fluorescencyjnym, 
w formacie 43 x 31,25 mm, w nakładzie 450.000 sztuk, w kolorach: żółtym, 
czerwonym, niebieskim, czarnym 1 i czarnym 2. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12 lipca 2002 r. 
Dyrektor Generalny Poczty 
Leszek Kwiatek 

3807-08 
Zarządzenie nr 74 

Dyrektora Generalnego państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej „Poczta 
Polska” 

z dnia 5 lipca 2002 r. 
w sprawie wprowadzenia do obiegu dwóch znaczków pocztowych wartości 1,10 zł i 1,80 

zł, emisji „VII wizyta papieża Jana Pawła II 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 z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 i 
z 2002 r. Nr 25, poz. 253) zarządzam, co następuje: 

§ 1. 
1. Wprowadzam do obiegu dwa znaczki pocztowe wartości 1,10 zł i 1,80 zł, emisji 
„VII wizyta papieża Jana   Pawła II w Polsce", zwane dalej „znaczkami". 
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono: 
1/ wartości 1,10 zł - papieża Jana Pawła II, a w tle Bazylikę Matki Bożej Anielskiej w Kalwarii 
Zebrzydowskiej. W prawym dolnym rogu znaczka umieszczono napis „Polska", a wzdłuż 
górnej krawędzi - oznaczenie wartości „1,10 ZŁ" i napisy: „VII wizyta papieża Jana Pawła II w 
Polsce" i „Kalwaria Zebrzydowska", 
2/ wartości 1,80 zł - papieża Jana Pawła II, a w tle Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w 
Krakowie - Łagiewnikach. W prawym dolnym rogu znaczka umieszczono napis „Polska", a 
wzdłuż górnej krawędzi - oznaczenie wartości „1,80 ZŁ" i napisy: „VII wizyta papieża Jana 
Pawła II w Polsce" i „Kraków — Łagiewniki". 
3. Znaczki wydrukowano techniką offsetową, na papierze fluorescencyjnym, 
w formacie 43 x 31,25 mm, w kolorach: żółtym, czerwonym 1, czerwonym 2, 
niebieskim, czarnym 1 i czarnym 2, 
w następujących nakładach: 
1/wartości 1,10 zł - 8.000.000 szt., 
2/ wartości 1,80 zł - 2.700.000 szt. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem   5 sierpnia 2002 r. 
Dyrektor Generalny Poczty 
Leszek Kwiatek 

3809-11 
Zarządzenie nr 86 

Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej  
z dnia 12 sierpnia 2000 r. 

w sprawie wprowadzenia do obiegu trzech znaczków pocztowych, wartości 1,10 zł, 1,10 
zł i 2 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 z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 
i z 2002 r. Nr 25, poz. 253) zarządzam, co następuje: 

§ 1. 
1. Wprowadzam do obiegu trzy znaczki pocztowe wartości 1,10 zł, 1,10 zł i 2 zł, emisji 
„Sanktuaria Maryjne", zwane dalej „znaczkami". 
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono: 
1/ wartości 1,10 zł - wizerunek Matki Bożej Nieustającej Pomocy z kościoła Matki Bożej   
Nieustającej   Pomocy  w  Jaworznie.   Wzdłuż   prawej      krawędzi  znaczka umieszczono 
napis „Matka Boża Nieustającej Pomocy", 
2/ wartości 1,10 zł  - wizerunek Matki Bożej Opolskiej z katedry Krzyża Świętego w Opolu. 
Wzdłuż prawej  krawędzi znaczka umieszczono  napis  „Matka Boża Opolska", 
3/ wartości 2 zł — wizerunek Matki Bożej Trąbkowskiej z kościoła Wniebowzięcia Najświętszej 
Marii Panny w Trąbkach Wielkich. Wzdłuż prawej krawędzi znaczka umieszczono napis 
„Matka Boża Trąbkowska". 
3. Wzdłuż lewej krawędzi znaczków wymienionych w ust. 2 pkt. 1—3 umieszczono napis 
„POLSKA", a w prawym górnym rogu - oznaczenie ich wartości. 
4. 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 1,10 zł - po 3.300.000 sztuk każdego,  
2/ wartości 2 zł - 1.000.000 sztuk. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14 sierpnia 2002 r. 
Dyrektor Generalny Poczty 
Leszek Kwiatek 

3812 + bl 185 
Zarządzenie nr 85 

Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej 
z dnia 12 sierpnia 2000 r. 

w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 3,20 zł w formie 
bloczka, emisji „VII wizyta papieża Jana Pawła II 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 z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 i 
z 2002 r. Nr 25, poz. 253) zarządzam, co następuje: 

§ 1. 
1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy wartości 3,20 zł w formie bloczka, 
emisji „VII wizyta papieża Jana Pawła II w Polsce", zwany dalej „znaczkiem". 
2. Na znaczku przedstawiono sylwetkę papieża Jana Pawła II na tle Zamku Królewskiego na 
Wawelu. W prawym górnym rogu znaczka umieszczono napis „POLSKA" i oznaczenie 
wartości „3,20 ZŁ". 
3. Znaczek  wydrukowano   techniką stalorytniczą   na   papierze   fluorescencyjnym, w 
formacie 39,5 x 31,25 mm, w kolorze granatowym,  w nakładzie: 400.000 sztuk. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16 sierpnia 2002 r. 
Dyrektor Generalny Poczty 
Leszek Kwiatek 

3813 + bl 187 
Zarządzenie nr 75 

Dyrektora Generalnego państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej „Poczta 
Polska"  

z dnia 5 lipca 2002 r. 
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 3,20 zł w formie 

bloczka, emisji „XVIII Walny Zjazd Delegatów Polskiego Związku Filatelistów w 
Ciechocinku". 

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 i 
z 2002 r. Nr 25, poz. 253) zarządzam, co następuje: 

§ 1. 
1. Wprowadzam   do  obiegu    znaczek pocztowy wartości  3,20 zł w  formie bloczka, 
emisji     „XVIII    Walny    Zjazd     Delegatów    Polskiego     Związku     Filatelistów 
w Ciechocinku", zwany dalej „znaczkiem". 
2. Na znaczku przedstawiono Pijalnię Wód Mineralnych w Ciechocinku.  Wzdłuż 
górnej krawędzi znaczka umieszczono napis „Polska" i oznaczenie wartości „3,20 
ZŁ". 
3. Znaczek  wydrukowano   techniką   stalorytniczą   i   rotograwiurową,   na   papierze 
fluorescencyjnym,    w    formacie    54   x    40,5    mm,    w    kolorach:    oliwkowym, 
jasnobrązowym i ciemnobrązowym, w nakładzie: 
1/ znaczek w bloczku perforowanym -    400.000 sztuk, 
2/ znaczek w bloczku nieperforowanym - 90.000 sztuk. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2002 r. 
Dyrektor Generalny Poczty 
Leszek Kwiatek 

3814-19 
ZARZĄDZENIE NR 91 

DYREKTORA GENERALNEGO POCZTY POLSKIEJ 
z dnia 2 września 2002 r. 

w sprawie wprowadzenia do obiegu sześciu znaczków pocztowych o wartości 1,10 zł, 
1,10 zł, 1,10 zł, 1,10 zł, 1,10 zł i 1,10 zł, emisji  „Klasyka polskiego filmu". 

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 i z 2002 r. Nr 25, poz. 253) zarządzam, co następuje: 



§ 1. 
1. Wprowadzam do obiegu  sześć znaczków pocztowych o wartości   1,10 zł, 1,10 zł,  1,10 

zł, 1,10 zł, 1,10 zł i 1,10 zł, emisji „Klasyka polskiego filmu",  zwanych dalej 
„znaczkami". 

2. Na poszczególnych znaczkach przedstawiono postacie z filmu „Zemsta" w reżyserii 
Andrzeja Wajdy: 

1/  na pierwszym - Cześnika Raptusiewicza i Dyndalskiego, 
2/  na drugim - Klarę i Wacława, 
3/   na trzecim - Papkina, 
4/  na czwartym - Rejenta Milczka i Papkina, 
5/  na piątym - Rejenta Milczka i Cześnika Raptusiewicza, 
6/   na szóstym - Podstolinę i Klarę. 
3. W lewym górnym rogu znaczków wymienionych w ust. 2 pkt. 1 - 6  umieszczono 

oznaczenie ich wartości oraz napis „POLSKA". W prawym górnym rogu znaczków 
wymienionych w ust. 2 pkt. 1 - 3 i 5 oraz w prawym dolnym rogu znaczka 
wymienionego w ust. 2 pkt. 4 i w lewym dolnym rogu znaczka wymienionego w ust. 2 
pkt. 6 umieszczono napis „ZEMSTA". 

4. Znaczki wydrukowano techniką offsetową, na papierze fluorescencyjnym, 
w formacie 43 x 31,25 mm, w nakładzie 1.200.000 sztuk każdego, w kolorach:  
żółtym, czerwonym, niebieskim, czarnym 1 i czarnym 2. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12 września 2002 r. 
DYREKTOR GENERALNY POCZTY POLSKIEJ 
Leszek Kwiatek 

3820-23 
ZARZĄDZENIE NR 84 

DYREKTORA GENERALNEGO POCZTY POLSKIEJ 
z dnia 12 sierpnia 2002 r. 

w sprawie wprowadzenia do obiegu   czterech znaczków pocztowych o wartości 1,10 zł, 
2 zł i 2 zł, emisji   „Zabytkowe parowozy". 

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 i 
z 2002 r. Nr 25, poz. 253) zarządzam, co następuje: 

§ 1. 
1. Wprowadzam do obiegu cztery znaczki pocztowe o wartości 1,10 zł, 1,10 zł, 2 zł 
i 2 zł, emisji „Zabytkowe parowozy", zwane dalej „znaczkami". 
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono: 
1/ wartości 1,10 zł — parowóz osobowy Okl-359.Wzdłuż górnej krawędzi znaczka 
umieszczono oznaczenie wartości „1,10 ZŁ" i napisy: „PAROWÓZ OSOBOWY Ok1-359", 
„Polska". 
2/ wartości 1,10 zł - parowóz osobowy OI49-7.Wzdłuż górnej krawędzi znaczka umieszczono 
napisy:  „Polska",  „PAROWÓZ  OSOBOWY  0149-7"  i  oznaczenie wartości „1,10 ZŁ", 
3/ wartości   2 zł —    parowóz towarowy Tki3-87. Wzdłuż górnej krawędzi znaczka 
umieszczono napisy: „Polska", „PAROWÓZ TOWAROWY Tki3-87" i oznaczenie wartości „ZŁ 
2", 
4/   wartości 2 zł — parowóz pospieszny Pm36-2. Wzdłuż górnej krawędzi znaczka 
umieszczono napisy: „Polska", „PAROWÓZ POSPIESZNY Pm36-2" i oznaczenie wartości „ZŁ 
2". 
3. Znaczki wydrukowano techniką offsetową, na papierze fluorescencyjnym, 
w formacie 51 x 31,25 mm, w kolorach: żółtym, czerwonym, niebieskim, czarnym 1 
i czarnym 2, w następujących nakładach: 
1/ wartości 1,10 zł – po 5.000.000 sztuk każdego,  
2/ wartości 2 zł - po 2.400.000 sztuk każdego, 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 21 września 2002 r. 
Dyrektor Generalny Poczty 
Leszek Kwiatek 

3824 
ZARZĄDZENIE NR 93 

DYREKTORA GENERALNEGO POCZTY POLSKIEJ 
z dnia 2 września  2002 r. 

w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego o wartości 2 zł, emisji 
„Światowy Dzień Poczty". 

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



1268 i z 2002 r. Nr 25, poz. 253) zarządzam, co następuje: 
§ 1. 

1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy o wartości 2 zł, emisji „Światowy 
Dzień Poczty", zwany dalej „znaczkiem". 

2. Na znaczku przedstawiono trzy dłonie z przyborami do pisania. W prawym dolnym rogu 
znaczka umieszczono napis „Światowy Dzień Poczty", a w prawym górnym rogu - napis 
„Polska" i oznaczenie wartości „2 zł". 

3. Znaczek wydrukowano techniką offsetową, na papierze fluorescencyjnym, 
w formacie 39,5 x 31,25 mm, w nakładzie: 1.900.000 sztuk, w kolorach: żółtym, 
czerwonym, niebieskim, czarnym 1 i czarnym 2. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 9 października 2002 r. 
DYREKTOR GENERALNY POCZTY POLSKIEJ 
Leszek Kwiatek 

3825 
ZARZĄDZENIE NR 92 

DYREKTORA GENERALNEGO POCZTY POLSKIEJ 
z dnia 2 września 2002 r. 

w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego o wartości 1,10 zł, emisji 
„Walka z rakiem". 

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 i 
z 2002 r. Nr 25, poz. 253) zarządzam, co następuje: 

§ 1. 
1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy o wartości 1,10 zł, emisji „Walka z rakiem", 
zwany dalej „znaczkiem". 
2. Na znaczku przedstawiono w sposób symboliczny ideę walki z rakiem. Wzdłuż 

lewej krawędzi znaczka umieszczono napis „WALKA Z RAKIEM", a wzdłuż górnej 
krawędzi - napis „POLSKA" i oznaczenie wartości „1,10 zł". 

3. Znaczek wydrukowano techniką offsetową, na papierze fluorescencyjnym, w formacie 43 x 
31,25 mm, w nakładzie: 400.000 sztuk, w kolorach: czerwonym, niebieskim, czarnym 1 i 
czarnym 2. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem   25 października 2002 r. 
DYREKTOR GENERALNY POCZTY POLSKIEJ 
Leszek Kwiatek 

 
3826-29 + bl 188 

ZARZĄDZENIE NR 95 
DYREKTORA GENERALNEGO POCZTY POLSKIEJ 

z dnia 17 września 2002 r. 
w sprawie wprowadzenia do obiegu czterech znaczków pocztowych o wartości 1,10 zł, 

1,10 zł, 1,10 zł i 1,10 zł, emisji  „50 - lecie Telewizji Polskiej". 
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 i 
z 2002 r. Nr 25, poz. 253) zarządzam, co następuje: 

§ 1. 
1. Wprowadzam   do obiegu    cztery   znaczki    pocztowe   o wartości 1,10 zł, 1,10 zł, 1,10 zł i 
1,10 zł, emisji „50 - lecie Telewizji Polskiej", zwane dalej „znaczkami". 
2. Poszczególne znaczki ilustrują następujące programy Telewizji Polskiej: 
1/   pierwszy - Wiadomości, 
2/   drugi - Teatr Telewizji, 
3/   trzeci - Pegaz, 
4/   czwarty - Teleranek. 
3. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczków wymienionych w ust. 2 pkt.  1-4 umieszczono 
napis „Polska" oraz oznaczenie ich wartości, a wzdłuż górnej krawędzi - napis 
„50 - lecie TVP". 
4. Znaczki wydrukowano   techniką   offsetową,   na   papierze   fluorescencyjnym, 
w formacie 39,5 x 31,25 mm, w   nakładzie  860.000   sztuk   każdego, w kolorach: 
żółtym, czerwonym, niebieskim, srebrnym i czarnym. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 października 2002 r. 
Dyrektor Generalny Poczty 
Leszek Kwiatek 

 



3830-35 + bl 189 
ZARZĄDZENIE Nr 100 

DYREKTORA GENERALNEGO POCZTY POLSKIEJ 
z dnia 30 września 2002 r. 

w sprawie wprowadzenia do obiegu sześciu znaczków pocztowych o wartości 1,10 zł, 
1,10 zł, 1,10 zł, 1,10 zł, 1,10 zł i 1,10 zł, emisji „Święci polscy i europejscy". 

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 i 
z 2002 r. Nr 25, poz. 253) zarządzam, co następuje: 

§ 1. 
1. Wprowadzam do obiegu sześć znaczków pocztowych o wartości 1,10 zł, 1,10 zł, 1,10 zł, 
1,10 zł, 1,10 zł i 1,10 zł, emisji „Święci polscy i europejscy", zwanych dalej „znaczkami". 
2. Na poszczególnych znaczkach przedstawiono podobizny następujących świętych: 
1/ na pierwszym - św. Stanisława ze Szczepanowa, wzdłuż prawej krawędzi znaczka 
umieszczono napis „ŚW. STANISŁAW ZE SZCZEPANOWA 1030 -1079", 
2/ na drugim - św. Kazimierza, wzdłuż prawej krawędzi znaczka umieszczono napis „ŚW. 
KAZIMIERZ 1458 -1484", 
3/ na trzecim - św. Faustynę Kowalską, wzdłuż lewej krawędzi znaczka umieszczono napis 
„ŚW. FAUSTYNA KOWALSKA 1905 -1938", 
4/ na czwartym - św. Benedykta, wzdłuż prawej krawędzi znaczka umieszczono napis „ŚW. 
BENEDYKT 480 - 547", 
5/ na piątym — śś. Cyryla i Metodego, wzdłuż prawej krawędzi znaczka umieszczono napis 
„ŚŚ. CYRYL I METODY 826-869 815-885", 
6/ na szóstym - św. Katarzynę ze Sieny, wzdłuż lewej krawędzi znaczka umieszczono napis „ 
ŚW. KATARZYNA ZE SIENY 1347-1380". 
3. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczków wymienionych w ust. 2 pkt. 1-6 umieszczono napis 
„POLSKA" i oznaczenie ich wartości. 
4. Znaczki wydrukowano techniką offsetową, na papierze fluorescencyjnym, w formacie 31,25 
x 39,5 mm, w nakładzie po 400.000 sztuk każdego, w kolorach: żółtym, czerwonym, 
niebieskim, czarnym 1 i czarnym 2. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  8 listopada 2002 r. 
DYREKTOR GENERALNY POCZTY POLSKIEJ 
Leszek Kwiatek 

 
3836-37 

ZARZĄDZENIE NR 109 
DYREKTORA GENERALNEGO POCZTY POLSKIEJ 

z dnia 25 października 2002 r. 
w sprawie wprowadzenia do obiegu dwóch znaczków pocztowych o wartości 1,10 zł i 2 

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 i 
z 2002 r. Nr 25, poz. 253) zarządzam, co następuje: 

§ 1. 
1. Wprowadzam do obiegu dwa znaczki pocztowe o wartości 1,10 zł i 2 zł, emisji „Boże 
Narodzenie", zwane dalej „znaczkami". 
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono bombki choinkowe. Wzdłuż dolnej 
krawędzi znaczków wymienionych w ust. 2 umieszczono napis „BOŻE NARODZENIE" oraz 
oznaczenie ich wartości, a wzdłuż górnej krawędzi – napis „POLSKA". 
3. Znaczki wydrukowano techniką offsetową, na papierze fluorescencyjnym, w formacie 39,5 x 
31,25 mm, w kolorach: żółtym, czerwonym, niebieskim, czarnym 1 i czarnym 2, w 
następujących nakładach:  
1/ wartości 1,10 zł - 21.700.000 szt.,  
2/ wartości 2 zł - 3.000.000 szt. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 27 listopada 2002 r. 
DYREKTOR GENERALNY POCZTY POLSKIEJ 
Leszek Kwiatek 


