Pisownia zgodna z oryginałem.
Kolorem żółtym zakreślono datę wprowadzenia do obiegu.
Czcionką czerwoną zapisano numer znaczka (wg PSPZP).
Czcionką zieloną zapisano dokumenty zmieniające dane zarządzenie wprowadzające.

3914
ZARZĄDZENIE nr 135
DYREKTORA GENERALNEGO PAŃSTWOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA
UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ „POCZTA POLSKA"
z dnia 24 grudnia 2003 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego o wartości 5 gr,
emisji „Miasta polskie"
Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe (Dz. U. Nr
130, poz. 1188) zarządzam co następuje:
§ 1.
4. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy o wartości 5 gr, emisji „Miasta polskie",
zwany dalej „znaczkiem".
5. Na znaczku przedstawiono późnoromański portal ceglany kościoła św. Jakuba
oraz fragment renesansowego ratusza miejskiego w Sandomierzu. Wzdłuż górnej
krawędzi znaczka umieszczono oznaczenie wartości „5 Gr", napis „POLSKA", a
poniżej – napis „Sandomierz".
6. Znaczek wydrukowano techniką rotograwiurową, na papierze fluorescencyjnym, w
wielomilionowym powtarzalnym nakładzie, w formacie 31,25 x 25,5 mm, w kolorach:
żółtym, czerwonym, niebieskim, granatowym i czarnym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.
Dyrektor Generalny Poczty Polskiej
Tadeusz Bartkowiak
3915
ZARZĄDZENIE nr 2
DYREKTORA GENERALNEGO PAŃSTWOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA
UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ „POCZTA POLSKA"
z dnia 5 stycznia 2004 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego o wartości 1,25 zł,
emisji „Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy"
Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe (Dz. U. Nr
130, poz. 1188) zarządzam, co następuje:
§ 1.
1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy o wartości 1,25 zł, emisji „Finał
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy", zwany dalej „znaczkiem".
2. Na znaczku przedstawiono serduszko - znak Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy na tle płatków słonecznika. Wzdłuż lewej krawędzi znaczka umieszczono
napis „XII Finał", a wzdłuż prawej krawędzi - napis „Polska" i oznaczenie wartości
„1,25 zł".
3. Znaczek wydrukowano techniką rotograwiurową, na papierze fluorescencyjnym, w
nakładzie 4.400.000 sztuk, w formacie 43 x 31,25 mm, w kolorach: żółtym,
czerwonym, niebieskim, czarnym 1 i czarnym 2.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 5 stycznia 2004 r.
Dyrektor Generalny Poczty Polskiej
Tadeusz Bartkowiak

3916
ZARZĄDZENIE nr 136
DYREKTORA GENERALNEGO PAŃSTWOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA
UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ „POCZTA POLSKA"
z dnia 30 grudnia 2003 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego o wartości 1,25 zł,
emisji „Miasta polskie"
Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe (Dz. U. Nr
130, poz. 1188) zarządzam co następuje:
§ 1.
1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy o wartości 1,25 zł, emisji „Miasta
polskie", zwany dalej „znaczkiem".
2. Na znaczku przedstawiono Fontannę Neptuna oraz Ratusz Głównego Miasta w
Gdańsku. Wzdłuż górnej krawędzi znaczka umieszczono napis „POLSKA" i
oznaczenie wartości „1,25 zł", a wzdłuż prawej krawędzi - napis „Gdańsk".
3. Znaczek wydrukowano techniką rotograwiurową, na papierze fluorescencyjnym, w
wielomilionowym powtarzalnym nakładzie, w formacie 25,5 x 31,25 mm, w kolorach:
żółtym, czerwonym, niebieskim, granatowym i czarnym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 9 stycznia 2004 r.
Dyrektor Generalny Poczty Polskiej
Tadeusz Bartkowiak
3917
ZARZĄDZENIE nr 6
DYREKTORA GENERALNEGO PAŃSTWOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA
UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ „POCZTA POLSKA”
z dnia 20 stycznia 2004 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego o „75 - lecie
Polskich Linii Lotniczych LOT"
Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe (Dz. U. Nr
130, poz. 1188) zarządzam co następuje:
§ 1.
1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy o wartości 1,25 zł, emisji „75 – lecie
Polskich Linii Lotniczych LOT", zwany dalej „znaczkiem".
2. Na znaczku przedstawiono samolot Boeing 767, w barwach Polskich Linii
Lotniczych LOT. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono napis „POLSKA" i
oznaczenie wartości „1,25 ZŁ", a w lewym górnym rogu - znak obchodów 75 - lecia
Polskich Linii Lotniczych LOT.
3. Znaczek wydrukowano techniką rotograwiurową, na papierze fluorescencyjnym, w
formacie 43 x 31,25 mm, w nakładzie 600.000 sztuk, w kolorach: żółtym, czerwonym,
niebieskim, granatowym i czarnym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 21 stycznia 2004 r.
Dyrektor Generalny Poczty Polskiej
Tadeusz Bartkowiak

3918
ZARZĄDZENIE nr 9
DYREKTORA GENERALNEGO PAŃSTWOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA
UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ „POCZTA POLSKA"
z dnia 27 stycznia 2004 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego o wartości 1,25 zł,
„Kocham cię"
Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe (DZ. U. Nr
130, poz. 1188) zarządzam co następuje:
§ 1.
1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy o wartości 1,25 zł, emisji „Kocham
cię", zwany dalej „znaczkiem".
2. Na znaczku przedstawiono dziewczynkę i chłopca dmuchających bańkę mydlaną.
Wzdłuż lewej krawędzi znaczka umieszczono napis „POLSKA" i oznaczenie wartości
„1,25 ZŁ", a wzdłuż prawej krawędzi - napis „Kocham Cię".
3. Znaczek wydrukowano techniką rotograwiurową, na papierze fluorescencyjnym, w
formacie 43 x 31,25 mm, w nakładzie 4.100.000 sztuk, w kolorach: żółtym,
czerwonym, niebieskim i czarnym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2 lutego 2004 r.
Dyrektor Generalny Poczty Polskiej
Tadeusz Bartkowiak
3919
ZARZĄDZENIE nr 14
DYREKTORA GENERALNEGO PAŃSTWOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA
UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ „POCZTA POLSKA"
z dnia 16 lutego 2004 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego o wartości 3,45 zł,
emisji „Miasta polskie"
Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe (Dz. U. Nr
130, poz. 1188) zarządzam co następuje:
§ 1.
1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy o wartości 3,45 zł, emisji „Miasta
polskie", zwany dalej „znaczkiem".
2. Na znaczku przedstawiono fragmenty pomnika Unii Lubelskiej i Zamku w Lublinie.
Wzdłuż górnej krawędzi znaczka umieszczono oznaczenie wartości „3,45 zł" i napis
„POLSKA", a poniżej - napis „Lublin".
3. Znaczek wydrukowano techniką rotograwiurową, na papierze fluorescencyjnym, w
wielomilionowym powtarzalnym nakładzie, w formacie 31,25 x 25,5 mm, w kolorach:
żółtym, czerwonym, niebieskim, granatowym i czarnym
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 23 lutego 2004 r.
Dyrektor Generalny Poczty Polskiej
Tadeusz Bartkowiak

3920-21
ZARZĄDZENIE nr 16
DYREKTORA GENERALNEGO PAŃSTWOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA
UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ „POCZTA POLSKA"
z dnia 16 lutego 2004 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu dwóch znaczków pocztowych o wartości
2,10 zł i 2,10 zł, emisji „Polacy na świecie"
Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe (Dz. U. Nr
130, poz. 1188) zarządzam co następuje:
§ 1.
1. Wprowadzam do obiegu dwa znaczki pocztowe o wartości 2,10 zi i 2,10 zł, emisji
„Polacy na świecie", zwane dalej „znaczkami".
2. Na poszczególnych znaczkach przedstawiono:
1/ na pierwszym-podobiznę księdza Lucjana Bójnowskiego oraz fragment Kościoła
Najświętszego Serca Jezusowego i plebanii w New Britain, w Stanach
Zjednoczonych. Wzdłuż lewej krawędzi znaczka umieszczono napis „KS. LUCJAN
BÓJNOWSK1 1868 - 1960", a wzdłuż górnej krawędzi - napis „POLSKA" i
oznaczenie wartości - „2,10 ZŁ",
2/ na drugim - podobiznę Heleny Paderewskiej, a w tle członkinie Polskiego Białego
Krzyża. Wzdłuż lewej krawędzi znaczka umieszczono napis „HELENA
PADEREWSKA 1856-1934", a wzdłuż górnej krawędzi -napis „POLSKA" i
oznaczenie wartości „2,10 ZŁ".
3. Znaczki wydrukowano techniką rotograwiurową, na papierze fluorescencyjnym, w
formacie 43 x 31,25 mm, w nakładzie po 500.000 sztuk każdego, w kolorach: żółtym,
czerwonym, niebieskim i czarnym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 27 lutego 2004 r.
Dyrektor Generalny Poczty Polskiej
Tadeusz Bartkowiak
3922-23
ZARZĄDZENIE nr 20
DYREKTORA GENERALNEGO PAŃSTWOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA
UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ „POCZTA POLSKA"
z dnia 27 lutego 2004 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu dwóch znaczków pocztowych o wartości
1,25 zł i 2,10 zł, emisji „Wielkanoc"
Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe (Dz. U. Nr
130, poz. 1188) zarządzam co następuje:
§ 1.
1. Wprowadzam do obiegu dwa znaczki pocztowe o wartości 1,25 zł i 2,10 zł, emisji
„Wielkanoc", zwane dalej „znaczkami".
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono:
1/ wartości 1,25 zł - wielkanocnego zajączka z gałązkami bukszpanu i bazi. Wzdłuż
górnej krawędzi znaczka umieszczono oznaczenie wartości „1,25 ZŁ" i napis
„WIELKANOC", a wzdłuż prawej krawędzi - napis „POLSKA",

2/ wartości 2,10 zł- baranka wielkanocnego z gałązkami bazi i bukszpanu. Wzdłuż
lewej krawędzi znaczka umieszczono napis „POLSKA" i oznaczenie wartości „2,10
ZŁ", a wzdłuż prawej krawędzi - napis „WIELKANOC".
3. Znaczki wydrukowano techniką rotograwiurową, na papierze fluorescencyjnym, w
formacie 31,25 x 25,5 mm, w kolorach: żółtym, czerwonym, niebieskim i czarnym, w
następujących nakładach:
1/ wartości 1,25 zł- 16.400.000 sztuk,
2/ wartości 2,10 zł- 2.100.000 sztuk.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12 marca 2004 r.
Dyrektor Generalny Poczty Polskiej
Tadeusz Bartkowiak
3924-27
ZARZĄDZENIE nr 25
DYREKTORA GENERALNEGO PAŃSTWOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA
UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ „POCZTA POLSKA"
z dnia 18 marca 2004 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu czterech znaczków pocztowych o wartości
1,25 zi 1,25 zł, 1,25 zł i 1,25 zł, emisji „Fauna i flora akwenów słodkowodnych"
Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe (Dz. U. Nr
130 poz. 1188) zarządzam co następuje:
§ 1.
1. Wprowadzam do obiegu cztery znaczki pocztowe o wartości 1,25 zł, 1,25 zł, 1,25
zł i 1,25 zł, emisji „Fauna i flora akwenów słodkowodnych", zwane dalej „znaczkami".
2. Na poszczególnych znaczkach zaprezentowano następujących przedstawicieli
świata zwierzęcego i roślinnego akwenów słodkowodnych:
1/ na pierwszym - bobra, żabę wodną, ochotkę, brzozę, pałkę szerokolistną, knieć
błotną, trzcinę pospolitą, moczarkę kanadyjską,
2/ na drugim - zimorodka z narybkiem w dziobie, raka błotnego z martwą płotką w
szczypcach, pływaka żółtobrzeżka, błotniarkę stawową, moczarkę kanadyjską,
grążela żółtego, rdestnicę połyskliwą,
3/ na trzecim - lipienia, jętkę, pijawkę, szczeżuję wielką, ślimaka - żyworódkę
rzeczną, rdestnicę połyskliwą, mech wodny,
4/ na czwartym - szczupaka atakującego ukleję, płotkę, zatoczka rogowego, perkoza
dwuczubego, rdestnicę kędzierzawą, sit jeziorny.
3. Wzdłuż górnej krawędzi znaczków wymienionych w ust. 2 pkt. 1,2 i 3 umieszczono
napis „POLSKA" i ich oznaczenie wartości, a wzdłuż górnej krawędzi znaczka
wymienionego w ust. 2 pkt 4 - oznaczenie wartości oraz napis „POLSKA".
4. Znaczki wydrukowano techniką offsetową, na papierze fluorescencyjnym, w
formacie 43 x 31,25 mm, w nakładzie po 1.625.000 sztuk każdego, w kolorach:
żółtym, czerwonym, niebieskim, czarnym 1 i czarnym 2.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 31 marca 2004 r.
Dyrektor Generalny Poczty Polskiej
Tadeusz Bartkowiak

3928
ZARZĄDZENIE nr 34
DYREKTORA GENERALNEGO PAŃSTWOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA
UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ „POCZTA POLSKA”
z dnia 05 kwietnia 2004 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego o wartości 2710 zł z
przywieszką, emisji „Droga do Zjednoczonej Europy"
Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe (Dz. U. Nr
130, poz. 1188) zarządzam co następuje:
§ 1.
1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy o wartości 2,10 zł z przywieszką,
emisji „Droga do Zjednoczonej Europy", zwany dalej „znaczkiem".
2. Na znaczku przedstawiono mapę Europy, gdzie kolorem ciemnoniebieskim
zaznaczone zostały państwa Unii Europejskiej, a kolorem jasnoniebieskim państwa
przystępujące do Unii Europejskiej. Wzdłuż lewej krawędzi znaczka umieszczono
następujące flagi - Unii Europejskiej, Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej,
Republiki Cypryjskiej i Republiki Łotewskiej, a wzdłuż prawej krawędzi - Republiki
Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty-, Republiki Słowenii i Republiki
Słowackiej. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono oznaczenie wartości „2,10
zł",
napis „RZECZPOSPOLITA POLSKA" i flagę Rzeczypospolitej Polskiej, a
wzdłuż górnej krawędzi - napis „DROGA DO ZJEDNOCZONEJ EUROPY".
3. Znaczek wydrukowano techniką offsetową, na papierze fluorescencyjnym, w
formacie 31,25 x 43 mm, w nakładzie 1.400.000 sztuk, w kolorach: żółtym,
czerwonym, niebieskim i czarnym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2004 r.
Dyrektor Generalny Poczty Polskiej
Tadeusz Bartkowiak
3929
ZARZĄDZENIE nr 32
DYREKTORA GENERALNEGO PAŃSTWOWEGO
UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ „POCZTA POLSKA”
z dnia 01 kwietnia 2004 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego o wartości 2,10 zł,
emisji „Europa"
Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe (Dz. U. Nr
130, poz. 1188) zarządzam co następuje:
§ 1.
1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy o wartości 2,10 zł, emisji „Europa",
zwany dalej „znaczkiem".
2. Na znaczku zilustrowano w sposób symboliczny wakacje, które są tematem
tegorocznej emisji znaczków w ramach serii Europa. Wzdłuż dolnej krawędzi
znaczka umieszczono napis „Polska" i oznaczenie wartości „2,10 zł", a wzdłuż lewej
krawędzi – napis „EUROPA".

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, granatowym i czarnym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 5 maja 2004 r.
Dyrektor Generalny Poczty Polskiej
Tadeusz Bartkowiak
3930
Zarządzenie nr 42
Dyrektora Generalnego Państwowego Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej
„Poczta Polska"
z dnia 4 maja 2004 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego o wartości 3,45 zł,
emisji „10. Konferencja Rządowych Producentów Znaczków Pocztowych"
Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe (Dz. U. Nr
130, poz. 1188) zarządzam, co następuje:
§ 1.
1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy o wartości 3,45 zł, emisji, „10.
Konferencja Rządowych Producentów Znaczków Pocztowych", zwany dalej
„znaczkiem".
2. Na znaczku przedstawiono statuetkę z placu pomiędzy kościołem Mariackim i
kościołem św. Barbary w Krakowie. W lewym górnym rogu znaczka umieszczono
oznaczenie wartości „3,45 zł", w prawym górnym rogu - znak 10. Konferencji
Rządowych Producentów Znaczków Pocztowych, a wzdłuż prawej krawędzi - napis
„POLSKA".
3. Znaczek wydrukowano techniką stalorytniczą i rotograwiurową na papierze
fluorescencyjnym, w formacie 31,25 x 51 mm, w nakładzie 500.000 sztuk, w
kolorach: jasnobrązowym, ciemnobrązowym i zielonym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 7 maja 2004 r.
Dyrektor Generalny Poczty Polskiej
Tadeusz Bartkowiak
3931
ZARZĄDZENIE nr 36
DYREKTORA GENERALNEGO PAŃSTWOWEGO PRZEDSIBIORSTWA
PUBLICZNEJ „POCZTA-POLSKA"
z dnia 22 kwietnia 2004 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego o wartości 1,90 zł z
przywieszką, emisji „Miasta polskie"
Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe (Dz. U. Nr
130, poz. 1188) zarządzam co następuje:
§ 1.
1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy o wartości 1,90 zł z przywieszką,
emisji „Miasta polskie", zwany dalej „znaczkiem".

2. Do znaczka została wydrukowana przywieszką w kolorze granatowym o
wymiarach31,25 x 12,75 mm +/- 0,5 mm z napisami: „PRIORYTET", „PRIORITAIRE"
w kolorze białym.
3. Oznakowanie przesyłek za pomocą przywieszki wymienionej w ust. 2 jest
wyróżnikiem ich kategorii.
4. Na znaczku przedstawiono fragmenty kościoła Zesłania Ducha Świętego i pałacu
Izraela Poznańskiego w Łodzi. Wzdłuż górnej krawędzi znaczka umieszczono
oznaczenie wartości „ 1,90 zł" i napis „POLSKA", a poniżej - napis „Łódź".
5. Znaczek wydrukowano techniką rotograwiurową, na papierze fluorescencyjnym, w
wielomilionowym powtarzalnym nakładzie, w formacie 31,25 x 25,5 mm, w kolorach:
żółtym, czerwonym, niebieskim, granatowym i czarnym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14 maja 2004 r.
Dyrektor Generalny Poczty Polskiej
Tadeusz Bartkowiak
3932-39
Zarządzenie nr 47
Dyrektora Generalnego Państwowego Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej
„Poczta Polska"
z dnia 27 maja 2004 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu ośmiu znaczków pocztowych o wartości
po 1,25 zł każdy z szesnastoma przywieszkami w dwóch ozdobnych arkuszach,
po cztery znaczki i osiem przywieszek w każdym arkuszu, emisji „Osiem wizyt
duszpasterskich Ojca Świętego Jana Pawła II w Polsce"
Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe (Dz. U. Nr
130, poz. 1188) zarządzam co następuje:
§ 1.
1. Wprowadzam do obiegu osiem znaczków pocztowych o wartości po 1,25 zł każdy
z szesnastoma przywieszkami w dwóch ozdobnych arkuszach, po cztery znaczki i
osiem przywieszek w każdym arkuszu, emisji „Osiem wizyt duszpasterskich Ojca
Świętego Jana Pawła II w Polsce", zwanych dalej „znaczkami".
2. Na poszczególnych znaczkach przedstawiono podobiznę Ojca Świętego Jana
Pawła II. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczków umieszczono napis „POLSKA", w lewym
górnym rogu - klucze św. Piotra, a w prawym górnym rogu - oznaczenie wartości
„1,25 zł".
3. Znaczki wydrukowano techniką offsetową, na papierze kredowanym, w formacie
30x40 mm, w nakładzie 1.000.000 sztuk każdego, w kolorach: żółtym, czerwonym,
niebieskim i czarnym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2 czerwca 2004 r.
Dyrektor Generalny Poczty Polskiej
Tadeusz Bartkowiak
3940-43
Zarządzenie nr
Dyrektora Generalnego Państwowego Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej
„Poczta Polska”
z dnia 15 czerwca 2004 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu czterech znaczków pocztowych o wartości
1,25 zł każdy, emisji „Egzotyczne ptaki hodowlane"

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe (Dz. U. Nr
130, poz. 1188) zarządzam co następuje:
§ 1.
1. Wprowadzam do obiegu cztery znaczki pocztowe o wartości 1,25 zł każdy, emisji
„Egzotyczne ptaki hodowlane", zwane dalej „znaczkami".
2. Na poszczególnych znaczkach przedstawiono następujące gatunki ptaków:
1/ na pierwszym - rozellę królewską i rozellę białolicą. Wzdłuż lewej krawędzi
znaczka umieszczono napis „Rozella królewska Platycercus elegans", a wzdłuż
prawej krawędzi - napis „Rozella białolicą Platycercus eximius",
2/ na drugim - nimfy. Wzdłuż lewej krawędzi znaczka umieszczono napis „Nimfa
Nymphicus hollandicus",
3/ na trzecim - papużki faliste. Wzdłuż górnej krawędzi znaczka umieszczono napis
„Papużka falista Melopsittacus undulatus",
4/ na czwartym - zeberkę, amadyńca i ryżowca siwego. Wzdłuż lewej krawędzi
znaczka umieszczono napis „Żeberka Poephila guttata", wzdłuż górnej krawędzi napis „Amadyniec Chloebia gouldiae", a wzdłuż prawej krawędzi - napis „Ryżowiec
siwy Padda oryzivora".
3. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczków wymienionych w ust. 2 pkt. 2-4 umieszczono
oznaczenie wartości „1,25 zł" oraz napis „POLSKA", a wzdłuż dolnej krawędzi
znaczka wymienionego w ust. 2 pkt. 1 umieszczono napis „POLSKA" oraz
oznaczenie wartości „1,25 zł".
4. Znaczki wydrukowano techniką offsetową, na papierze fluorescencyjnym, w
formacie 31,25 x 43 mm, w nakładzie po 2.000.000 sztuk każdego, w kolorach:
żółtym, czerwonym, niebieskim, czarnym 1 i czarnym 2.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 czerwca 2004 r.
Dyrektor Generalny Poczty Polskiej
Tadeusz Bartkowiak
3944-47
Zarządzenie nr 64
Dyrektora Generalnego Państwowego Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej
„Poczta Polska”
z dnia 5 lipca 2004 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu czterech znaczków pocztowych o wartości
1,25 zł, 1,90 zł, 2,10 zł i 2,60 zł, emisji „150. rocznica urodzin Jacka Michała
Malczewskiego"
Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe (Dz. U. Nr
130, poz. 1188) zarządzam co następuje:
§ 1.
1. Wprowadzam do obiegu cztery znaczki pocztowe o wartości 1,25 zł, 1,90 zł, 2,10
zł i 2,60 zł, emisji „150. rocznica urodzin Jacka Michała Malczewskiego, zwane dalej
„znaczkami".
2. Na poszczególnych znaczkach przedstawiono reprodukcje następujących dzieł
Jacka Malczewskiego, ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie:
1/ wartości 1,25 zł - „Autoportret w białym stroju". Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka
umieszczono napis „Polska" i oznaczenie wartości „1,25 zł", a wzdłuż górnej
krawędzi - napis „Jacek Malczewski 1854 - 1929",

2/ wartości 1,90 zł - „Ellenai". Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono napis
„Polska" i oznaczenie wartości „1,90 zł", a wzdłuż lewej krawędzi - napis „Jacek
Malczewski 1854 - 1929",
3/ wartości 2,10 zł -„Tobiasz z harpią". Wzdłuż lewej krawędzi znaczka umieszczono
napis „Jacek Malczewski 1854 - 1929", a wzdłuż prawej krawędzi - napis „Polska" i
oznaczenie wartości „2,10 zł",
4/ wartości 2,60 zł -„Nieznana nuta". Wzdłuż górnej krawędzi znaczka umieszczono
napis „Jacek Malczewski 1854-1929", a wzdłuż prawej krawędzi -napis „Polska" i
oznaczenie wartości „2,60 zł".
3. Znaczki wydrukowano techniką rotograwiurową, na papierze fluorescencyjnym, w
następujących formatach:
1/ wartości 1,25 zł i 1,90 zł-31,25 x 43 mm,
2/ wartości 2,10 zł i 2,60 zł-43x31,25 mm,
w następujących nakładach:
1/ wartości 1,25 zł, 1,90 zł, 2,10 zł-po 500.000 sztuk każdego,
2/ wartości 2,60 zł - 200.000 sztuk,
w kolorach: żółtym, czerwonym, niebieskim, czarnym 1 i czarnym 2.
§ 2.
Znaczki o których mowa w § 1. z dniem 1 stycznia 2005 r. zostają wycofane z obiegu
i przestają być urzędowymi znakami wartościowym służącym do uiszczania opłat za
usługi pocztowe.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 lipca 2004 r.
Dyrektor Generalny Poczty Polskiej
Tadeusz Bartkowiak
3948 + bl 195
Zarządzenie nr 67
Dyrektora Generalnego Państwowego Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej
„Poczta Polska"
z dnia 9 lipca 2004 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego o wartości 3,45 zł w
formie bloku, emisji „Światowa Wystawa Filatelistyczna"
Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe (Dz. U. Nr
130, poz. 1188) zarządzam co następuje:
§ 1.
1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy o wartości 3,45 zł w formie bloku,
emisji „Światowa Wystawa Filatelistyczna", zwany dalej „znaczkiem".
2. Na znaczku przedstawiono wojownika - króla małp, według literatury chińskiej.
Wzdłuż lewej krawędzi znaczka umieszczono napis „SINGAPORE 2004", a wzdłuż
prawej krawędzi - napis „POLSKA" i oznaczenie wartości „3,45 ZŁ".
3. Znaczek wydrukowano techniką offsetową, na papierze fluorescencyjnym, w
formacie 39,5 x 31,25 mm, w kolorach: żółtym, czerwonym 1, czerwonym 2,
niebieskim, czarnym 1 i czarnym 2, w następujących nakładach:
1/ znaczek w bloku perforowanym - 290.000 sztuk,
2/ znaczek w bloku nieperforowanym - 60.000 sztuk.
§ 2.

Znaczek o którym mowa w § 1. z dniem 1 stycznia 2005 r. zostanie wycofany z
obiegu i przestanie być urzędowym znakiem wartościowym, służącym do uiszczania
opłat za usługi pocztowe.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 lipca 2004 r.
Dyrektor Generalny Poczty Polskiej
Tadeusz Bartkowiak
3949-52 + bl 196
Zarządzenie nr 77
Dyrektora Generalnego Państwowego Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej
„Poczta Polska"
z dnia 30 lipca 2004 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu czterech znaczków pocztowych o wartości
1,25 zł, 1,25 zł, 1,25 zł i 1,25 zł, emisji „Igrzyska XXVIII Olimpiady Ateny 2004"
Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe (Dz. U. Nr
130, poz. 1188) zarządzam co następuje:
§ 1.
1. Wprowadzam do obiegu cztery znaczki pocztowe o wartości 1,25 zł, 1,25 zł, 1,25
zł i 1,25 zł, emisji „Igrzyska XXVIII Olimpiady Ateny 2004", zwane dalej „znaczkami".
2. Na poszczególnych znaczkach przedstawiono antyczne płaskorzeźby o tematyce
sportowej oraz współczesnych sportowców, reprezentujących następujące dyscypliny
sportowe:
1/ na pierwszym - boks,
2/ na drugim - lekkoatletykę,
3/ na trzecim - jeździectwo,
4/ na czwartym - zapasy.
3. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczków wymienionych w ust. 2 pkt. 1-4 umieszczono
oznaczenie ich wartości „1,25 zł" i napis „POLSKA", a wzdłuż górnej krawędzi
znaczków - Koła Olimpijskie oraz napis „ATENY 2004".
4. Znaczki wydrukowano techniką offsetową, na papierze fluorescencyjnym, w
formacie 43x31,25 mm, w nakładzie po 1.300.000 sztuk każdego, w kolorach: żółtym,
czerwonym, niebieskim, złotym i czarnym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2 sierpnia 2004 r.
Dyrektor Generalny Poczty Polskiej
Tadeusz Bartkowiak
3953
Zarządzenie nr 76
Dyrektora Generalnego Państwowego Przedsiębiorstwa
Użyteczności Publicznej „Poczta Polska"
z dnia 30 lipca 2004 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowych o wartości 1,25 zł,
emisji „100. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza"
Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe (Dz. U. Nr
130, poz. 1188) zarządzam co następuje:
§ 1.
1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy o wartości 1,25 zł, emisji „100.
rocznica urodzin Witolda Gombrowicza", zwany dalej „znaczkiem".

2. Na znaczku przedstawiono podobiznę pisarza Witolda Gombrowicza. Wzdłuż
lewej krawędzi znaczka umieszczono napis „WITOLD GOMBROWICZ 1904 - 1969",
a wzdłuż górnej krawędzi znaczka - oznaczenie wartości „1,25 ZŁ" oraz napis
„POLSKA".
3. Znaczek wydrukowano techniką offsetową, na papierze fluorescencyjnym, w
formacie 31,25 x 39,5 mm, w nakładzie 500.000 sztuk, w kolorze ciemnoniebieskim.
§ 2.
Znaczek o którym mowa w § 1. z dniem 1 stycznia 2005 r. zostanie wycofany z
obiegu i przestanie być urzędowym znakiem wartościowym służącym do uiszczania
opłat za usługi pocztowe.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 4 sierpnia 2004 r.
Dyrektor Generalny Poczty Polskiej
Tadeusz Bartkowiak
3954-70
Zarządzenie nr 88
Dyrektora Generalnego Państwowego Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej
„POCZTA POLSKA"
z dnia 13 sierpnia 2004 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu siedemnastu znaczków pocztowych o
wartości 1,25 zł każdy, emisji „Sanktuaria Maryjne"
Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe (Dz. U. Nr
130, poz. 1188, Nr 69 poz.627) zarządzam co następuje:
§ 1.
1.Wprowadzam do obiegu siedemnaście znaczków pocztowych o wartości 1,25 zł
każdy, emisji „Sanktuaria Maryjne", zwanych dalej „znaczkami".
2. Na poszczególnych znaczkach przedstawiono:
1/ na pierwszym - wizerunek Matki Bożej Płaczącej z Archikatedry św. Jana
Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Lublinie. Wzdłuż lewej krawędzi znaczka
umieszczono napis „POLSKA", wzdłuż górnej krawędzi - napis „Matka Boża
Płacząca", a wzdłuż prawej krawędzi - oznaczenie wartości „1,25 zł".
2/ na drugim - wizerunek Matki Bożej Miedzeńskiej z Kościoła Zwiastowania
Najświętrzej Marii Panny w Miedznej. Wzdłuż górnej krawędzi znaczka
umieszczono napis „POLSKA", a wzdłuż prawej krawędzi - oznaczenie wartości
„1,25 zł" i napis „Matka Boża Miedzeńska".
3/ na trzecim - wizerunek Matki Bożej Sianowskiej z Kościoła Narodzenia
Najświętszej Marii Panny w Sianowie. Wzdłuż lewej krawędzi znaczka
umieszczono napis „Matka Boża Sianowska", w prawym górnym rogu oznaczenie wartości „1,25 zł", a wzdłuż prawej krawędzi - napis „POLSKA".
4/ na czwartym - wizerunek Matki Bożej Dzikowskiej z Klasztoru Wniebowzięcia
Najświętszej Marii Panny w Tarnobrzegu. Wzdłuż lewej krawędzi znaczka
umieszczono napis „Matka Boża Dzikowska", wzdłuż górnej krawędzi - napis
„POLSKA", a wzdłuż prawej krawędzi - oznaczenie wartości „1,25 zł".
5/ na piątym - wizerunek Matki Bożej Jasnogórskiej z Sanktuarium Królowej Polski na
Jasnej Górze. Wzdłuż lewej krawędzi znaczka umieszczono napis „POLSKA",
wzdłuż górnej krawędzi - napis „Matka Boża Jasnogórska", a wzdłuż prawej
krawędzi -oznaczenie wartości „1,25 zł".

6/ na szóstym - wizerunek Matki Bożej Łaskawej z Konkatedry św. Stanisława
Biskupa i Męczennika oraz śś. Piotra i Pawła w Lubaczowie. Wzdłuż dolnej
krawędzi znaczka umieszczono napis „Matka Boża Łaskawa", w lewym górnym
rogu - oznaczenie wartości „1,25 zł", a wzdłuż prawej krawędzi napis „POLSKA".
7/ na siódmym - wizerunek Matki Bożej Fatimskiej z Kościoła Niepokalanego Serca
Najświętszej Marii Panny-Pani Fatimskiej w Szczecinie. Wzdłuż lewej krawędzi
znaczka umieszczono napis „Matka Boża Fatimska", w lewym górnym rogu oznaczenie wartości „1,25 zł", a w wzdłuż prawej krawędzi - napis „POLSKA".
8/ na ósmym - wizerunek Bolesnej Matki Bożej Skrzatuskiej z Kościoła
Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Skrzatuszu. Wzdłuż dolnej krawędzi
umieszczono napis „Bolesna Matka Boża Skrzatuska", a wzdłuż górnej krawędzi napis „POLSKA" oraz oznaczenie wartości „1,25 zł".
9/ na dziewiątym - wizerunek Matki Bożej Bolesnej Oborskiej z Kościoła Nawiedzenia
Najświętszej Marii Panny w Oborach. Wzdłuż lewej krawędzi znaczka
umieszczono napis „POLSKA" i oznaczenie wartości „1,25 zł", a wzdłuż prawej
krawędzi - napis „Matka Boża Bolesna Oborska".
10/ na dziesiątym - wizerunek Matki Bożej Świętorodzinnej z Bazyliki śś. Filipa Neri i
Jana Chrzciciela w Studziannej. Wzdłuż górnej krawędzi znaczka umieszczono
napis „POLSKA", a wzdłuż prawej krawędzi - oznaczenie wartości „1,25 zł" oraz
napis „Matka Boża Świętorodzinna".
11/ na jedenastym - wizerunek Matki Bożej Rzeszowskiej z Kościoła Wniebowzięcia
Najświętszej Marii Panny w Rzeszowie. Wzdłuż lewej krawędzi znaczka
umieszczono napis „POLSKA", w prawym górnym rogu - oznaczenie wartości
„1,25 zł", a wzdłuż prawej krawędzi - napis „Matka Boża Rzeszowska".
12/ na dwunastym - wizerunek Matki Bożej Nieustającej Pomocy z Klasztoru ss.
Karmelitanek Bosych w Niedźwiadach. Wzdłuż lewej krawędzi znaczka
umieszczono napis „Matka Boża Nieustającej Pomocy", wzdłuż górnej krawędzi napis „POLSKA", a wzdłuż prawej krawędzi - oznaczenie wartości „1,25 zł".
13/ na trzynastym - wizerunek Matki Bożej Piekarskiej z Bazyliki pw. Imienia
Najświętszej Marii Panny i św. „ Matka Boża Piekarska", wzdłuż górnej krawędzi napis „POLSKA", a wzdłuż prawej krawędzi - oznaczenie wartości „1,25 zł".
14/ na czternastym - wizerunek Matki Bożej Pokornej Rudzkiej z Kościoła
Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Rudach. Wzdłuż lewej krawędzi
znaczka umieszczono napis „Matka Boża Pokorna Rudzka", w lewym górnym
rogu - oznaczenie wartości „1,25 zł", wzdłuż prawej krawędzi - napis „POLSKA".
15/ na piętnastym - wizerunek Matki Bożej Łomżyńskiej z Katedry św. Michała
Archanioła w Łomży. Wzdłuż lewej krawędzi znaczka umieszczono napis
„POLSKA", wzdłuż górnej krawędzi - napis „Matka Boża Łomżyńska", a w wzdłuż
prawej krawędzi -oznaczenie wartości „1,25 zł".
16/ na szesnastym - wizerunek Matki Bożej Rywałdzkiej z Kościoła św. Sebastiana i
Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Rywałdzie Królewskim. Wzdłuż lewej
krawędzi znaczka umieszczono napis „Matka Boża Rywałdzka", a wzdłuż prawej
krawędzi -oznaczenie wartości „1,25 zł" oraz napis „POLSKA".
17/ na siedemnastym - wizerunek Matki Bożej Rychwałdzkiej z Kościoła św. Mikołaja
i Matki Bożej Szkaplerznej w Rychwaldzie. Wzdłuż lewej krawędzi znaczka
umieszczono napis „POLSKA", wzdłuż prawej krawędzi - oznaczenie wartości
„1,25 zł" i napis „Matka Boża Rychwałdzka".

3. Znaczki wydrukowano techniką offsetową na papierze fluorescencyjnym, w
formacie 31,25 x 39,5 mm, w nakładzie po 650.000 sztuk każdego, w kolorach:
żółtym, czerwonym, niebieskim, czarnym 1 i czarnym 2.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14 sierpnia 2004 r.
Dyrektor Generalny Poczty Polskiej
Tadeusz Bartkowiak
3971
Zarządzenie Nr 93
Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej
z dnia 27 sierpnia 2004 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego o wartości 1,25zł,
emisji „Pamięci Czesława Niemena"
Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe (Dz. U. Nr
130, poz. 1188 z 2004r., Nr 69 poz.627) zarządzam co następuje:
§ 1.
1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy o wartości 1,25zł, emisji „Pamięci
Czesława Niemena", zwany dalej „znaczkiem".
2. Na znaczku przedstawiono podobiznę piosenkarza i kompozytora Czesława
Niemena.
3. Wzdłuż górnej krawędzi znaczka umieszczono napis „Czesław Niemen", a wzdłuż
prawej krawędzi znaczka - napis „Polska" i oznaczenie wartości „1,25 zł".
4. Znaczek wydrukowano techniką offsetową, na papierze fluorescencyjnym, w
formacie 43 x 31,25 mm, w nakładzie 500.000 sztuk, w kolorach: beżowym,
jasnoszarym, ciemnoszarym, czarnym 1 i czarnym 2.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 sierpnia 2004 r.
Dyrektor Generalny Poczty Polskiej
Tadeusz Bartkowiak
3972
Zarządzenie nr 94
Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej
z dnia 30 sierpnia 2004 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego o wartości 2,10 zł,
emisji „Flisacy na Dunajcu"
Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe (Dz. U. Nr
130, poz. 1188 z 2004r, Nr 69 poz.627) zarządzam co następuje:
§ 1.
1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy o wartości 2,10 zł, emisji „Flisacy na
Dunajcu", zwany dalej „znaczkiem".
2.Na znaczku przedstawiono flisaków na tratwie płynących Dunajcem, na tle Trzech
Koron i Czerwonego Klasztoru. Wzdłuż górnej krawędzi znaczka umieszczono
oznaczenie wartości „2,10 ZŁ" oraz napis „POLSKA".

3. Znaczek wydrukowano techniką offsetową, na papierze fluorescencyjnym, w
formacie 43 x 31,25, w nakładzie 600.000 sztuk, w kolorach: żółtym, czerwonym,
niebieskim i czarnym.
§ 2.
Znaczek o którym mowa w § 1. z dniem 1 kwietnia 2005 r. zostanie wycofany z
obiegu i przestanie być urzędowym znakiem wartościowym, służącym do uiszczania
opłat za usługi pocztowe.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 3 września 2004 r.
Dyrektor Generalny Poczty Polskiej
Tadeusz Bartkowiak
3973-76
Zarządzenie nr 99
Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej
z dnia 7 września 2004 r.*
w sprawie wprowadzenia do obiegu czterech znaczków pocztowych o wartości
1,25zł każdy, emisji „Sporty motorowe"
Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe (Dz. U. Nr
130, poz. 1188z2004r., Nr 69 poz.627) zarządzam co następuje:
§ 1.
1. Wprowadzam do obiegu cztery znaczki pocztowe o wartości 1,25 zł każdy, emisji
„Sporty motorowe", zwane dalej „znaczkami".
2. Na znaczkach przedstawiono następujące dyscypliny sportu:
1/ na pierwszym - żużlowy,
2/ na drugim - samochodowy,
3/ na trzecim - kartingowy,
4/ na czwartym - motocyklowy
3. Wzdłuż lewej krawędzi znaczków wymienionych w ust. 2 pkt 1-4 umieszczono
napis „Polska" i oznaczenie wartości „1,25 zł".
4. Znaczki wydrukowano techniką offsetową, na papierze fluorescencyjnym, w
formacie 39,5 x 31,25 mm, w nakładzie 500.000 sztuk każdego, w kolorach: żółtym,
czerwonym, niebieskim, czarnym 1 i czarnym 2.
Dyrektor Generalny Poczty Polskiej
Tadeusz Bartkowiak
*dokument do którego dotarliśmy nie posiadał daty wprowadzenia znaczków do obiegu.

3977
Zarządzenie nr Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej ^
z dnia 9 października 2004 r.*
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego o wartości 2,10 zł,
emisji „Światowy Dzień Poczty"
Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe (Dz. U. Nr
130, poz. 1188 z 2004r., Nr 69 poz.627) zarządzam co następuje:
§ 1.
1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy o wartości 2,10 zł, emisji „Światowy
Dzień Poczty", zwany dalej „znaczkiem".
2. Na znaczku przedstawiono biegnącego listonosza. Wzdłuż dolnej krawędzi
znaczka umieszczono napis „ŚWIATOWY DZIEŃ POCZTY", a wzdłuż górnej
krawędzi - oznaczenie wartości „2,10 ZŁ" oraz napis" POLSKA".

3. Znaczki wydrukowano techniką offsetową, na papierze fluorescencyjnym, w
formacie 39,5 x 31,25 mm, w nakładzie 1.300.000 sztuk, w kolorach: żółtym,
łososiowym, niebieskim, granatowym i czarnym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 9 października 2004 r.
Dyrektor Generalny Poczty Polskiej
Tadeusz Bartkowiak
*dokument do którego dotarliśmy to brudnopis, który nie posiadał numeru zarządzenia.

3978-82
Zarządzenie nr 110
Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej
z dnia 14 października 2004 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu pięciu znaczków pocztowych o wartości
1,25 zł każdy, emisji „Dziedzictwo kulturowe świata - Polska"
Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe (Dz. U. Nr
130, poz. 1188, Nr 69 poz.627) zarządzam co następuje:
§ 1.
1. Wprowadzam do obiegu pięć znaczków pocztowych o wartości 1,25 zł każdy,
emisji „Dziedzictwo kulturowe świata - Polska", zwanych dalej „znaczkami".
2. Na poszczególnych znaczkach przedstawiono następujące zabytki umieszczone
na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO:
1/ na pierwszym - wieża Katedry Św. Jana Chrzciciela i Św. Jana Ewangelisty w
Toruniu. Wzdłuż lewej krawędzi znaczka umieszczono napisy „POLSKA", „Toruń",
a w prawym górnym rogu znaczka - oznaczenie wartości „1,25 Zł".
2/ na drugim - fragment panoramy Warszawy od strony Wisły. Wzdłuż górnej
krawędzi znaczka umieszczono oznaczenie wartości „1,25 ZŁ" oraz napisy
„POLSKA", „Warszawa".
3/ na trzecim - renesansowy Ratusz w Zamościu. Wzdłuż lewej krawędzi znaczka
umieszczono napisy „POLSKA", „Zamość", a w prawym górnym rogu - oznaczenie
wartości „1,25 ZŁ".
4/ na czwartym - widok Zamku w Malborku od strony Nogatu. Wzdłuż górnej
krawędzi znaczka umieszczono oznaczenie wartości „1,25 zł" oraz napisy
„POLSKA", „Malbork".
5/ na piątym - Kościół Mariacki w Krakowie nocą. W prawym górnym rogu znaczka
umieszczono oznaczenie wartości „1,25 ZŁ", a wzdłuż prawej krawędzi znaczka
umieszczono napisy „POLSKA", "Kraków".
3. Znaczki wydrukowano techniką offsetową na papierze fluorescencyjnym, w
formacie 43 x 31, 25 mm, w nakładzie po 1.300.000 sztuk każdego.
4. Znaczki wymienione w ust. 2, pkt 1-3 wydrukowano w kolorach: żółtym,
czerwonym, niebieskim, granatowym i czarnym,
w pkt 4 w kolorach: żółtym, czerwonym, niebieskim, ciemnozielonym i czarnym,
w pkt 5 w kolorach: żółtym, czerwonym, niebieskim i czarnym
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 20 października 2004 r.
Dyrektor Generalny Poczty Polskiej
Tadeusz Bartkowiak

3983-84
Zarządzenie nr 116
Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej
z dnia 29 października 2004 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu dwóch znaczków pocztowych o wartości
1,25 zł i 2,10 zł, emisji „ Boże Narodzenie"
Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe (Dz. U. Nr
130, poz. 1188 z 2004r., Nr 69 poz. 627) zarządzam co następuje:
§ 1.
1. Wprowadzam do obiegu dwa znaczki pocztowe o wartości 1,25 zł i 2,10 zł, emisji
„Boże Narodzenie", zwane dalej „znaczkami".
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono:
1/ wartości 1,25 zł- małą kapliczkę wśród gór, do której wierni spieszana pasterkę.
Wzdłuż górnej krawędzi znaczka umieszczono oznaczenie wartości „1,25 ZŁ" oraz
napis „POLSKA".
2/ wartości 2,10 zł - Gwiazda Betlejemska w oknie - znak do rozpoczęcia Wieczerzy
Wigilijnej. W prawym górnym rogu znaczka umieszczono oznaczenie wartości
„2,10 ZŁ", a wzdłuż prawej krawędzi - napis „POLSKA".
3. Znaczki wydrukowano techniką rotograwiurową, na papierze fluorescencyjnym, w
formacie 31,25 x 25,5 mm, w nakładzie 235.000 sztuk, w kolorach: żółtym,
czerwonym, niebieskim, granatowym i czarnym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2 listopada 2004 r.
Dyrektor Generalny Poczty Polskiej
Tadeusz Bartkowiak
Zarządzenie nr 121
Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej
z dnia 24 listopada 2004 roku
zmieniające zarządzenie nr 116 z dnia 29 października 2004 roku, w sprawie
wprowadzenia do obiegu dwóch znaczków pocztowych o wartości 1,25 zł i 2,10
zł, emisji „Boże Narodzenie".
W zarządzeniu nr 116 Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej z dnia 29 października
2004 roku w sprawie wprowadzenia do obiegu dwóch znaczków pocztowych o
wartości 1,25 zł i 2,10 zł, emisji „Boże Narodzenie", wprowadzam następujące
zmiany:
§ 1.
W § 1. ust 3:
wyrazy: „w nakładzie 235.000 sztuk"
zastępuje się wyrazami: „nakłady: - wartości 1,25 zł - 23 000.000 sztuk
- wartości 2,10 zł - 2 700.000 sztuk
w § 2.:
datę: „wchodzi w życie z dniem 2 listopada 2004r."
zastępuje się datą: „wchodzi w życie z dniem 5 listopada 2004r."
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Dyrektor Generalny Poczty Polskiej
Tadeusz Bartkowiak

3985-88 + bl. 197
Zarządzenie Nr 125
Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej
z dnia 7 grudnia 2004 roku
w sprawie wprowadzenia do obiegu czterech znaczków pocztowych o wartości
1,25 zł każdy, emisji „Kosmiczna historia Ziemi".
Na podstawie art. 32 ust.1. pkt. 2 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe
(Dz. U. Nr 130, poz. 1188 z 2004r, Nr 69 poz. 627) zarządzam co następuje:
§ 1.
1. Wprowadzam do obiegu cztery znaczki pocztowe o wartości 1,25 zł każdy, emisji
„Kosmiczna historia Ziemi", zwane dalej „znaczkami".
2. Na poszczególnych znaczkach przedstawiono:
1) na pierwszym- narodziny- powstanie Ziemi w dysku protoplanetarnym wokół
młodego Słońca. Wzdłuż lewej krawędzi znaczka umieszczono napis „ POLSKA ",
a wzdłuż górnej krawędzi - oznaczenie wartości „1,25 zł" oraz napis „narodziny".
2) na drugim - dzieciństwo - obraz młodej Ziemi bombardowanej przez asteroidy.
Wzdłuż górnej krawędzi znaczka umieszczono napis „dzieciństwo" oraz
oznaczenie wartości „1,25 zł", a wzdłuż prawej krawędzi - napis „POLSKA".
3) na trzecim - młodość - Ziemia w czasach dinozaurów. Wzdłuż dolnej krawędzi
znaczka umieszczono oznaczenie wartości „1,25 zł" oraz napis „ młodość", a
wzdłuż lewej krawędzi - napis „POLSKA".
4) na czwartym - dojrzałość - Ziemia okrążana przez Międzynarodową Stację
Kosmiczną. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono napis „dojrzałość ? " i
oznaczenie wartości „1,25 zł", a wzdłuż prawej krawędzi - napis „POLSKA".
3. Znaczki wydrukowano techniką offsetową, na papierze fluorescencyjnym, w
formacie 43 x 31,25 mm, w nakładzie po 500.000 sztuk każdego, w kolorach: żółtym,
czerwonym , niebieskim i czarnym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie 3 grudnia 2004 r.
Dyrektor Generalny Poczty Polskiej
Tadeusz Bartkowiak

