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.

3989
Zarządzenie nr 131
Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej
z dnia 20 grudnia 2004 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego o wartości 1,30 zł,
emisji „Miasta Polskie".
Na podstawie art. 32 ust. 1. pkt. 2 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo
pocztowe (Dz. U. Nr 130, poz. 1188 z 2004 r., Nr 69 poz. 627) zarządzam co następuje:
§ 1.
1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy o wartości 1,30 zł, emisji „ Miasta
Polskie", zwany dalej „znaczkiem".
2. Na znaczku przedstawiono pomnik Hygiei na tle klasycystycznego budynku
Biblioteki Raczyńskich. Wzdłuż górnej krawędzi znaczka umieszczono napis
„POLSKA", „Poznań", oraz oznaczenie wartości „1,30 zł".
3. Znaczki wydrukowano techniką rotograwiurową na papierze fluorescencyjnym,
w wielomilionowym powtarzalnym nakładzie w formacie 31,25 x 25,5 mm,
w kolorach: żółtym, czerwonym , niebieskim , czarnym i granatowym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 3 stycznia 2005 r.
DYREKTOR GENERALNY
POCZTY POLSKIEJ
Tadeusz Bartkowiak
3990
Zarządzenie nr 139
Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej
z dnia 28 grudnia 2004 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego o wartości 1,30 zł,
emisji „Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy"
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 znaczek pocztowy o wartości 1,30 zł emisji „Finał Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy" zwany dalej „znaczkiem".
2. Na znaczku przedstawiono trzynastkę - jako kolejny numer finału. W prawym
górnym rogu znaczka umieszczono serduszko ze znakiem Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. W prawym dolnym rogu znaczka umieszczono oznaczenie
wartości „1,30 ZŁ", a wzdłuż lewej krawędzi znaczka - napis „POLSKA".
3. Znaczek wydrukowano techniką rotograwiturową, na papierze fluorescencyjnym, w
formacie 43 x 31, 25 mm, w nakładzie 10.000.000 sztuk w kolorach: żółtym,
czerwonym, niebieskim i czarnym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 6 stycznia 2005 r.
Dyrektor Generalny Poczty Polskiej
Tadeusz Bartkowiak

3991
Zarządzenie nr 1
Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej
z dnia 4 stycznia 2005 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego o wartości 1,30 zł,
emisji „100. rocznica urodzin Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego"
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 znaczek pocztowy o wartości 1,30 zł emisji „100.rocznica
urodzin Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego", zwany dalej „znaczkiem".
2. Na znaczku przedstawiono podobiznę poety K.I.Gałczyńskiego. Wzdłuż górnej
krawędzi znaczka umieszczono oznaczenie wartości „1,30 ZŁ" oraz napis „POLSKA",
a wzdłuż prawej krawędzi znaczka - napis „ 100. rocznica urodzin K.I.Gałczyńskiego
1905-1953"
3. Znaczek wydrukowano techniką rotograwiurową, na papierze fluorescencyjnym, w
formacie 31,25 x 43 mm, w nakładzie 600.000 sztuk w kolorach: żółtym, czerwonym,
niebieskim , czarnym i granatowym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14 stycznia 2005 r.
Dyrektor Generalny Poczty Polskiej
Tadeusz Bartkowiak
3992
Zarządzenie nr 2
Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej
z dnia 10 stycznia 2005 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego o wartości 1,30 zł,
emisji „500. rocznica urodzin Mikołaja Reja (1505 - 1569)"
Na podstawie art. 32 ust.1. pkt. 2 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe
(Dz. U. Nr 30, poz. 1188 z 2004r., Nr 69 poz. 627) zarządzam co następuje:
§ 1.
1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy o wartości 1,30 zł emisji „500.rocznica
urodzin Mikołaja Reja (1505 - 1569)", zwany dalej „znaczkiem".
2. Na znaczku przedstawiono podobiznę pisarza Mikołaja Reja. W prawym górnym
rogu znaczka umieszczono napis „500. rocznica urodzin Mikołaja Reja", a w prawym
dolnym rogu napis „POLSKA" oraz oznaczenie wartości „1,30 ZŁ".
3. Znaczek wydrukowano techniką rotograwiturową, na papierze fluorescencyjnym, w
formacie 31,25 x 39,5 mm, w nakładzie 400.000 sztuk w kolorach: czerwonym i
czarnym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26 stycznia 2005 r.
Dyrektor Generalny Poczty Polskiej
Tadeusz Bartkowiak
3993
Zarządzenie nr 9
Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej
z dnia 25 stycznia 2005 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego o wartości 1,30 zł w
dwóch formach wydawniczych, emisji „Kocham Cię"
Na podstawie art. 32 ust.1. pkt. 2 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo
pocztowe (Dz. U. Nr 130, poz. 1188 z 2004 r., Nr 69 poz. 627) zarządzam, co
następuje:

§ 1.
1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy o wartości 1,30 zł w dwóch formach
wydawniczych emisji „Kocham Cię", zwany dalej „znaczkiem".
2. Na znaczku przedstawiono postać Zorro wycinającego serce. Wzdłuż dolnej
krawędzi znaczka umieszczono napis „ Kocham Cię", a wzdłuż górnej krawędzi
napis - „POLSKA" i oznaczenie wartości „1,30 zł".
3. Znaczek wydrukowano techniką rotograwiturową, na papierze fluorescencyjnym,
w formacie 39,5 x 31, 25 mm, w kolorach: żółtym, czerwonym 1, czerwonym 2,
niebieskim i czarnym w następujących nakładach:
1/ znaczek - 5.300.000 sztuk
2/ znaczek z pustopolem do personalizacji - 300.000 sztuk
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2005 r.
DYREKTOR GENERALNY
POCZTY POLSKIEJ
Tadeusz Bartkowiak
3994-95
Zarządzenie nr 16
Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej
z dnia 18 lutego 2005r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu dwóch znaczków pocztowych o wartości
1,30 zł i 2,20 emisji „Wielkanoc".
Na podstawie art. 23 ust.1 ustawy z dnia 30 lipca 1997 roku o państwowym
przedsiębiorstwie użyteczności publicznej „Poczta Polska" (Dz. U. Nr 106 poz. 675 z
późniejszymi zmianami) oraz § 11 ust. 1 i 2 statutu państwowego przedsiębiorstwa
użyteczności publicznej „Poczta Polska" stanowiącego załącznik do obwieszczenia
Ministra Infrastruktury z dnia 15 września 2004 roku (M. P. Nr 42 poz. 738)
zarządzam, co następuje:
§ 1.
1. Wprowadzam do obiegu dwa znaczki pocztowe o wartości 1,30 z) i 2,20 zł emisji
„Wielkanoc" zwane dalej „znaczkami".
2. Na poszczególnych znaczkach przedstawiono:
- na pierwszym - przedstawiono kurczaka między kwiatami. Wzdłuż lewej krawędzi
znaczka umieszczono napis „POLSKA" oraz „WIELKANOC". W lewym górnym rogu
znaczka umieszczono oznaczenie wartości „2,2:0 ZŁ".
- na drugim - przedstawiono zajączka między kwiatami. Wzdłuż prawej krawędzi
znaczka umieszczono napis „POLSKA" oraz WIELKANOC". W prawym górnym rogu
znaczka umieszczono oznaczenie wartości „1,30 ZŁ".
3. Znaczki wydrukowano techniką rotograwiurową, na papierze fluorescencyjnym, w
formacie 31,25mm x 39,25mm, w następujących nakładach:
- wartość 1,30 zł- 19.000 000 sztuk
- wartość 2,20 zł - 2.300 000 sztuk w kolorach: żółtym, czerwonym, niebieskim,
zielonym i czarnym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2005r.
DYREKTOR GENERALNY POCZTY POLSKIEJ
Tadeusz Bartkowiak

Zarządzenie nr 24
Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej
w sprawie zmiany zarządzenia nr 16 z dnia 18 lutego 2005r.,
dotyczącego wprowadzenia do obiegu dwóch znaczków pocztowych o
wartości 1,30 zł i 2,20 zł emisji: „ Wielkanoc"
Na podstawie art. 23 ust.1 ustawy z dnia 30 lipca 1997 roku o państwo wym
przedsiębiorstwie użyteczności publicznej „Poczta Polska" (Dz. U. Nr 106
poz. 675 z późniejszymi zmianami) oraz § 11 ust. 1 i 2 statutu państwowego
przedsiębiorstwa użyteczności publicznej „Poczta Polska" stanowiącego załącznik
do obwieszczenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 września 2004 roku (M. P. Nr 42
poz. 738) zarządzam, co następuje:
W zarządzeniu nr 16 Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej z dnia 18 lutego
2005r., w sprawie wprowadzenia do obiegu dwóch znaczków pocztowych emisji
„Wielkanoc", wprowadzam następujące zmiany:
§ 1.
W §1.ust 3:
- wyrazy:
„w formacie 31,25 x 39,25"
- zastępuje się wyrazami:
„ w formacie 25,5 x 31,25"
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1
marca 2005r.
DYREKTOR GENERALNY
Tadeusz Bartkowiak
3996-97
Zarządzenie nr 23
Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej
z dnia 4 marca 2005r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu dwóch znaczków pocztowych o wartości
1,30 zł każdy emisji „Świat baśni Hansa Christiana Andersena. 200. rocznica
urodzin pisarza".
Na podstawie art. 23 ust.1 ustawy z dnia 30 lipca 1997 roku o państwowym
przedsiębiorstwie użyteczności publicznej „Poczta Polska" (Dz. U. Nr 106 poz. 675 z
późniejszymi zmianami) oraz § 11 ust. 1 i 2 statutu państwowego przedsiębiorstwa
użyteczności publicznej „Poczta Polska" stanowiącego załącznik do obwieszczenia
Ministra Infrastruktury z dnia 15 września 2004 roku (M. P. Nr 42 poz. 738)
zarządzam, co następuje:
§ 1.
1. Wprowadzam do obiegu dwa znaczki pocztowe o wartości 1,30 zł każdy emisji
„Świat baśni Hansa Christiana Andersena. 200.rocznica urodzin pisarza" zwane dalej
„znaczkami".
2. Na poszczególnych znaczkach przedstawiono:
- na pierwszym - ilustrację do bajki „Królowa Śniegu". Wzdłuż dolnej krawędzi
znaczka umieszczono napis „H. Ch. Andersen 200. rocznica urodzin" oraz
oznaczenie wartości „1,30 zł", a wzdłuż górnej krawędzi - napis „Polska" oraz
„Królowa Śniegu".
- na drugim - ilustrację do bajki „Mała Syrenka". Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka
umieszczono napis „H.Ch. Andersen 200. rocznica urodzin" oraz oznaczenie
wartości „1,30 zł", a wzdłuż górnej krawędzi - napis „ Polska" oraz „Mała Syrenka".

3. Znaczki wydrukowano techniką offsetową, na papierze fluorescencyjnym, w
formacie 31,25mm x 43 mm, w następujących nakładach:
pierwszy - 500 000 sztuk
drugi - 600 000 sztuk
w kolorach: czerwonym, niebieskim, czarnym, żółtym 1, żółtym 2 i granatowym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 marca 2005r.
DYREKTOR GENERALNY POCZTY POLSKIEJ
Tadeusz Bartkowiak
3998
Zarządzenie nr 37
Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej
z dnia 6 kwietnia 2005 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego o wartości 1,30 zł,
emisji „Jan Paweł II 1920-2005"
Na podstawie art. 23 ust.1 ustawy z dnia 30 lipca 1997 roku o państwowym
przedsiębiorstwie użyteczności publicznej „Poczta Polska" (Dz. U. Nr 106 poz. 675 z
późniejszymi zmianami) oraz § 11 ust. 1 i 2 statutu państwowego przedsiębiorstwa
użyteczności publicznej „Poczta Polska" stanowiącego załącznik do obwieszczenia
Ministra Infrastruktury z dnia 15 września 2004 roku (jt. M. P. Nr 42 poz. 738, ze
zmianami M.P. z 2005r. Nr 14 poz.252) zarządzam, co następuje:
§ 1.
1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy o wartości 1,30 zł emisji „Jan Paweł
1920 - 2005" zwany dalej „znaczkiem".
2. Na znaczku przedstawiono Jana Pawła II. W lewym dolnym rogu znaczka
umieszczono oznaczenie wartości „1,30 ZŁ". Wzdłuż górnej krawędzi znaczka
umieszczono napis „Jan Paweł II 1920 - 2005", a wzdłuż prawej krawędzi znaczka napis „POLSKA".
3. Znaczek wydrukowano techniką offsetową, na papierze fluorescencyjnym, w
formacie 31, 25 x 43 mm, w nakładzie 5.600.000 sztuk w kolorach: żółtym,
czerwonym, niebieskim, ciemnoniebieskim, czarnym 1 i czarnym 2.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 8 kwietnia 2005 r.
DYREKTOR GENERALNY POCZTY POLSKIEJ
Tadeusz Bartkowiak
3999-4002
Zarządzenie Nr 41
Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej
z dnia 18 kwietnia 2005 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu czterech znaczków pocztowych o wartości
1,30 każdy, emisji „Sporty ekstremalne"
Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 1997 roku o państwowym
przedsiębiorstwie użyteczności publicznej „Poczta Polska" (Dz. U. Nr 106 poz. 675 z
późniejszymi zmianami) oraz § 11 ust. 1 i 2 statutu państwowego przedsiębiorstwa
użyteczności publicznej „Poczta Polska" stanowiącego załącznik do obwieszczenia
Ministra Infrastruktury z dnia 15 września 2004 roku (M. P. Nr 42 poz. 738 z
późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:
§ 1.
1. Wprowadzam do obiegu cztery znaczki pocztowe o wartości 1,30 zł każdy emisji

„Sporty ekstremalne", zwane dalej „znaczkami".
2. Na poszczególnych znaczkach przedstawiono:
1) na pierwszym - skoki spadochronowe. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka
umieszczono napis „sporty ekstremalne", a wzdłuż górnej krawędzi napis „Polska"
oraz oznaczenie wartości „1,30 zł".
2) na drugim - skok bungy. Wzdłuż górnej krawędzi znaczka umieszczono napis
„sporty ekstremalne", a wzdłuż prawej krawędzi napis „Polska” oraz oznaczenie
wartości „1,30 zł".
3) na trzecim - wspinaczkę skałkową. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono
napis „sporty ekstremalne", a wzdłuż górnej krawędzi napis „Polska" oraz oznaczenie
wartości „1,30 zł".
4) na czwartym - rafting. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono napis „sporty
ekstremalne", a wzdłuż górnej krawędzi napis „Polska" oraz oznaczenie wartości
„1,30 zł".
3. Znaczek 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, czarnym 1, czarnym 2 i srebrnym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 kwietnia 2005 r.
DYREKTOR GENERALNY POCZTY POLSKIEJ
Tadeusz Bartkowiak
4003 + bl. 199
Zarządzenie nr 44
Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej
z dnia 21 kwietnia 2005 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego o wartości 3,50 zł w
formie bloku, emisji „Światowa Wystawa Filatelistyczna"
Na podstawie art. 23 ust.1 ustawy z dnia 30 lipca 1997 roku o państwowym
przedsiębiorstwie użyteczności publicznej „Poczta Polska" (Dz. U. Nr 106 poz. 675 z
późniejszymi zmianami) oraz § 11 ust. 1 i 2 statutu państwowego przedsiębiorstwa
użyteczności publicznej „Poczta Polska" stanowiącego załącznik do obwieszczenia
Ministra Infrastruktury z dnia 15 września 2004 roku (jt. M. P. Nr 42 poz. 738, ze
zmianami M.P. z 2005r. Nr 14 poz.252) zarządzam, co następuje:
§ 1.
1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy o wartości 3,50 zł w formie bloku
emisji „Światowa Wystawa Filatelistyczna", zwany dalej „znaczkiem".
2. Na znaczku przedstawiono muszlę szponiatkę (Lambis trunkata). Wzdłuż górnej
krawędzi znaczka umieszczono napis „POLSKA" oraz oznaczenie wartości „zł 3,50".
3. Znaczek wydrukowano techniką offsetową, na papierze fluorescencyjnym, w
formacie 39,5 x 31, 25 min, w kolorach: żółtym, czerwonym 1, czerwonym 2,
niebieskim, czarnym 1 i czarnym 2 w następujących nakładach:
1/ znaczek w bloku perforowanym - 300.000 sztuk
2/ znaczek w bloku nieperforowanym - 150.000 sztuk
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 21 kwietnia 2005 r.
DYREKTOR GENERALNY POCZTY POLSKIEJ
Tadeusz Bartkowiak

4004 + bl. 200
Zarządzenie nr 45
Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej
z dnia 22 kwietnia 2005 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego o wartości 3,50 zł w
formie bloku, emisji „Pontyfikat Jana Pawła II 1978 - 2005 "
Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 1997 roku o państwowym
przedsiębiorstwie użyteczności publicznej „Poczta Polska" (Dz. U. Nr 106 poz. 675 z
późniejszymi zmianami) oraz § 11 ust. 1 i 2 statutu państwowego przedsiębiorstwa
użyteczności publicznej „Poczta Polska" stanowiącego załącznik do obwieszczenia
Ministra Infrastruktury z dnia 15 września 2004 roku (jt. M. P. Nr 42 poz. 738, ze
zmianami M.P. z 2005r. Nr 14 poz.252) zarządzam, co następuje:
1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy o wartości 3,50 zł w formie bloku
emisji „Pontyfikat Jana Pawia II 1978-2005", zwany dalej „znaczkiem".
2. Na znaczku przedstawiono papieża Jana Pawła II na tle gór. Wzdłuż lewej
krawędzi znaczka umieszczono napis „ Pontyfikat Jana Pawła II 1978 - 2005". W
prawym górnym rogu umieszczono oznaczenie wartości „3,50 zł", a wzdłuż prawej
krawędzi - napis „POLSKA".
3. Znaczek wydrukowano techniką offsetową na papierze fluorescencyjnym, w
formacie 31, 25 x 39,5 mm, w nakładzie 1.500.000 sztuk, w kolorach: żółtym,
czerwonym, niebieskim, złotym, ciemnozielonym i czarnym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 22 kwietnia 2005 r.
DYREKTOR GENERALNY POCZTY POLSKIEJ
Tadeusz Bartkowiak
4005
Zarządzenie nr 51
Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej
z dnia 27 kwietnia 2005 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego o wartości 3,50 zł,
emisji „Miasta Polskie".
Na podstawie art. 23 ust.1 ustawy z dnia 30 lipca 1997 roku o państwowym
przedsiębiorstwie użyteczności publicznej „Poczta Polska" (Dz. U. Nr 106 poz. 675 z
późniejszymi zmianami) oraz § 11 ust. 1 i 2 statutu państwowego przedsiębiorstwa
użyteczności publicznej „Poczta Polska" stanowiącego załącznik do obwieszczenia
Ministra Infrastruktury z dnia 15 września 2004 roku (jt. M. P. Nr 42 poz. 738, ze
zmianami M.P. z 2005r. Nr 14 poz.252) zarządzam, co następuje:
§ 1.
1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy o wartości 3,50 zł, emisji „ Miasta
Polskie" zwany dalej „znaczkiem".
2. Na znaczku przedstawiono wieżę Archikatedry Świętego Jana Chrzciciela wraz z
przylegającymi budynkami. W prawym dolnym rogu znaczka przedstawiono napis
„Przemyśl”. W prawym górnym rogu umieszczono oznaczenie wartości „1,30 zł", a
wzdłuż bocznej krawędzi - napis „POLSKA".
3. Znaczki wydrukowano techniką rotograwiturową, na papierze fluorescencyjnym, w
wielomilionowym powtarzalnym nakładzie w formacie 25,5 x 31,25 mm
w kolorach: ciemnozielonym i jasnozielonym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 kwietnia 2005 r.
DYREKTOR GENERALNY POCZTY POLSKIEJ
Tadeusz Bartkowiak

4006
Zarządzenie nr 56
Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej
z dnia 27 kwietnia 2005 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego o wartości 2,20 zł,
emisji „Europa - Gastronomia"
Na podstawie art. 23 ust.1 ustawy z dnia 30 lipca 1997 roku o państwowym
przedsiębiorstwie użyteczności publicznej „Poczta Polska" (Dz. U. Nr 106 poz. 675 z
późniejszymi zmianami) oraz § 11 ust. 1 i 2 statutu państwowego przedsiębiorstwa
użyteczności publicznej „Poczta Polska" stanowiącego załącznik do obwieszczenia
Ministra Infrastruktury z dnia 15 września 2004 roku (jt. M. P. Nr 42 poz. 738, ze
zmianami M.P. z 2005r. Nr 14 poz.252) zarządzam, co następuje:
§ 1.
1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy o wartości 2,20 zł emisji „Europa
- Gastronomia", zwany dalej „znaczkiem".
2. Na znaczku przedstawiono serek podhalański - oscypek, chleb oraz naczynie z
serkiem z którego potem wyrabiany jest oscypek. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka
umieszczono oznaczenie wartości „2,20 zł" oraz napis „Polska". Wzdłuż lewej
krawędzi znaczka umieszczono napis „EUROPA", a wzdłuż górnej krawędzi napis
„oscypek podhalański".
3. Znaczek wydrukowano techniką offsetową na papierze fluorescencyjnym, w
formacie 39, 5 x 31, 25 mm, w nakładzie 450.000 sztuk, w kolorach: żółtym,
czerwonym niebieskim, jasnobrązowym, ciemnobrązowym i czarnym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 5 maja 2005 r.
DYREKTOR GENERALNY POCZTY POLSKIEJ
Tadeusz Bartkowiak
4007
Zarządzenie nr 59
Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej
z dnia 5 maja 2005 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego o wartości 1,30 zł,
emisji „60.rocznica zakończenia drugiej wojny światowej"
Na podstawie art. 23 ust.1 ustawy z dnia 30 lipca 1997 roku o państwowym
przedsiębiorstwie użyteczności publicznej „Poczta Polska" (Dz. U. Nr 106 poz. 675 z
późniejszymi zmianami) oraz § 11 ust. 1 i 2 statutu państwowego przedsiębiorstwa
użyteczności publicznej „Poczta Polska" stanowiącego załącznik do obwieszczenia
Ministra Infrastruktury z dnia 15 września 2004 roku (jt. M. P. Nr 42 poz. 738, ze
zmianami M.P. z 2005r. Nr 14 poz.252) zarządzam, co następuje:
§ 1.
1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy o wartości 1,30 zł emisji „60.rocznica
zakończenia drugiej wojny światowej", zwany dalej „znaczkiem".
2. Na znaczku przedstawiono archiwalne zdjęcie, na którym widnieje powalona
rzeźba orła hitlerowskiego. W górnej połowie znaczka umieszczono oznaczenie
wartości „1,30" oraz napisy: „ POLSKA" i „60.rocznica zakończenia II wojny
światowej".
3. Znaczek wydrukowano techniką offsetową, na papierze fluorescencyjnym, w
formacie 51 x 31, 25 mm, w nakładzie 3.000.000 sztuk, w kolorach: czerwonym i
czarnym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 6 maja 2005 r.
DYREKTOR GENERALNY POCZTY POLSKIEJ
Tadeusz Bartkowiak

4008
Zarządzenie nr 73
Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej
z dnia 30 maja 2005 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego o wartości 2,80 zł,
emisji „Miasta Polskie".
Na podstawie art. 23 ust.1 ustawy z dnia 30 lipca 1997 roku o państwowym
przedsiębiorstwie użyteczności publicznej „Poczta Polska" (Dz. U. Nr 106 poz. 675 z
późniejszymi zmianami) oraz § 11 ust. 1 i 2 statutu państwowego przedsiębiorstwa
użyteczności publicznej „Poczta Polska" stanowiącego załącznik do obwieszczenia
Ministra Infrastruktury z dnia 15 września 2004 roku (jt. M. P. Nr 42 poz. 738, ze
zmianami M.P. z 2005r. Nr 14 poz.252) zarządzam, co następuje:
§ 1.
1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy o wartości 2,80 zł, emisji „ Miasta
Polskie" zwany dalej „znaczkiem".
2. Na znaczku przedstawiono Urząd Wojewódzki od strony Wałów Chrobrego.
Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono napis „Szczecin", a wzdłuż górnej
krawędzi znaczka umieszczono oznaczenie wartości „2,80 zł" oraz napis „POLSKA".
3. Znaczki wydrukowano techniką rotograwiturową, na papierze fluorescencyjnym, w
wielomilionowym powtarzalnym nakładzie w formacie 31,25 x 25,5 mm w kolorach:
żółtym, niebieskim, czerwonym, brązowym i czarnym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 maja 2005 r.
DYREKTOR GENERALNY POCZTY POLSKIEJ
Tadeusz Bartkowiak
4009-12
Zarządzenie nr 66
Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej
z dnia 25 maja 2005 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu czterech znaczków pocztowych o wartości
1,30 zł, 2,00 zł, 2,20 zł, 2,80 zł, emisji „Moja ulubiona lektura".
Na podstawie art. 23 ust.1 ustawy z dnia 30 lipca 1997 roku o państwowym
przedsiębiorstwie użyteczności publicznej „Poczta Polska" (Dz. U. Nr 106 poz. 675 z
późniejszymi zmianami) oraz § 11 ust. 1 i 2 statutu państwowego przedsiębiorstwa
użyteczności publicznej „Poczta Polska" stanowiącego załącznik do obwieszczenia
Ministra Infrastruktury z dnia 15 września 2004 roku (jt. M. P. Nr 42 poz. 738, ze
zmianami M.P. z 2005r. Nr 14 poz.252) zarządzam, co następuje:
§ 1.
1. Wprowadzam do obiegu cztery znaczki pocztowe o wartości 1,30 zł, 2,00 zł, 2,20
zł, 2,80 zł, emisji „Moja ulubiona lektura", zwane dalej „znaczkami'.
2. Na poszczególnych znaczkach przedstawiono:
1) na pierwszym - ilustrację do książki „ Godzina pąsowej róży". Wzdłuż dolnej
krawędzi znaczka umieszczono oznaczenie wartości „zł 1,30", wzdłuż lewej krawędzi
napis „Polska", wzdłuż górnej krawędzi napis „Maria Kruger Godzina pąsowej róży",
a wzdłuż prawej krawędzi napis „Moja ulubiona lektura".
2) na drugim - ilustrację do książki „Mały Książę". Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka
umieszczono oznaczenie wartości „zł 2,00", wzdłuż lewej krawędzi napis „Polska",
wzdłuż górnej krawędzi napis „Antoine de Saint - Exupery Mały Książę", a wzdłuż
prawej krawędzi napis „Moja ulubiona lektura".
3) na trzecim - ilustrację do książki „ 20 000 mil podmorskiej żeglugi". Wzdłuż dolnej
krawędzi znaczka umieszczono oznaczenie wartości „zł 2,20", wzdłuż lewej krawędzi
napis „Polska", wzdłuż górnej krawędzi napis „Juliusz Werne 20 000 mil podmorskiej
żeglugi", a wzdłuż prawej krawędzi napis „Moja ulubiona lektura".

4) na czwartym - ilustrację do książki „ W pustyni i w puszczy". Wzdłuż dolnej
krawędzi znaczka umieszczono oznaczenie wartości „zł 2,80", wzdłuż lewej krawędzi
napis „Polska", wzdłuż górnej krawędzi napis „Henryk Sienkiewicz W pustyni i w
puszczy”, a wzdłuż prawej krawędzi napis „Moja ulubiona lektura".
3. Znaczki wydrukowano techniką offsetową, na papierze fluorescencyjnym, w
formacie 40,5 x 50,5 mm w nakładzie po 500.000 sztuk każdego, w kolorach: żółtym,
czerwonym, niebieskim, jasnozielonym, ciemnozielonym i czarnym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2005 r.
DYREKTOR GENERALNY POCZTY POLSKIEJ
Tadeusz Bartkowiak
4013
Zarządzenie nr 79
Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej
z dnia 13 czerwca 2005 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego o wartości 2,20 zł,
emisji „Miasta Polskie".
Na podstawie art. 23 ust.1 ustawy z dnia 30 lipca 1997 roku o państwowym
przedsiębiorstwie użyteczności publicznej „Poczta Polska" (Dz. U. Nr 106 poz. 675 z
późniejszymi zmianami) oraz § 11 ust. 1 i 2 statutu państwowego przedsiębiorstwa
użyteczności publicznej „Poczta Polska" stanowiącego załącznik do obwieszczenia
Ministra Infrastruktury z dnia 15 września 2004 roku (jt. M. P. Nr 42 poz. 738, ze
zmianami M.P. z 2005r. Nr 14 poz.252) zarządzam, co następuje:
§ 1.
1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy o wartości 2,20 zł, emisji „ Miasta
Polskie" zwany dalej „znaczkiem".
2. Na znaczku przedstawiono Molo w Sopocie. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka
umieszczono napis„SOPOT", a wzdłuż górnej krawędzi - napis „POLSKA" oraz
oznaczenie wartości „2,20 zł”.
3. Znaczki wydrukowano techniką rotograwiturową, na papierze fluorescencyjnym, w
wielomilionowym powtarzalnym nakładzie w formacie 31,25 x 25,5 mm w kolorach:
żółtym, czerwonym, niebieskim, niebiesko-zielonym i czarnym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 czerwca 2005 r.
DYREKTOR GENERALNY POCZTY POLSKIEJ
Tadeusz Bartkowiak
4014-17
Zarządzenie nr 87
Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej
z dnia 22 czerwca 2005 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu czterech znaczków pocztowych o wartości
1,30 zł, 2,00 zł, 2,20 zł, 2,80 zł, emisji „200-lecie powstania Muzeum w
Wilanowie".
Na podstawie art. 23 ust.1 ustawy z dnia 30 lipca 1997 roku o państwowym
przedsiębiorstwie użyteczności publicznej „Poczta Polska" (Dz. U. Nr 106 poz. 675 z
późniejszymi zmianami) oraz § 11 ust. 1 i 2 statutu państwowego przedsiębiorstwa
użyteczności publicznej „Poczta Polska" stanowiącego załącznik do obwieszczenia
Ministra Infrastruktury z dnia 15 września 2004 roku (jt. M. P. Nr 42 poz. 738, ze
zmianami M.P. z 2005r. Nr 14 poz.252) zarządzam, co następuje:
§ 1.
1. Wprowadzam do obiegu cztery znaczki pocztowe o wartości 1,30 zł, 2,00 zł, 2,20
zł, 2,80 zł, emisji „200-lecie powstania Muzeum w Wilanowie", zwane dalej
„znaczkami”.

2. Na poszczególnych znaczkach przedstawiono:
1) na pierwszym - portret Stanisława Kostki Potockiego. Wzdłuż górnej krawędzi
znaczka umieszczono oznaczenie wartości „1,30 zł" oraz napis „Polska". Wzdłuż
prawej krawędzi umieszczono napis „Stanisław Kostka Potocki, 1781r.".
2) na drugim - puchar Nautilusa z XVII w. Wzdłuż górnej krawędzi znaczka
umieszczono oznaczenie wartości „2,00 zł" oraz napis „Polska". Wzdłuż prawej
krawędzi umieszczono napis „Puchar Nautilus, XVII w.".
3) na trzecim - porcelanową figurkę kwiaciarki z XVIII w. Wzdłuż górnej krawędzi
znaczka umieszczono oznaczenie wartości „2,20 zł" oraz napis „Polska". Wzdłuż
prawej krawędzi umieszczono napis „Kwiaciarka, porcelana, XVIII w".
4) na czwartym - zegar kominkowy z XIX w. Wzdłuż górnej krawędzi znaczka
umieszczono oznaczenie wartości „2,80 zł" oraz napis „Polska". Wzdłuż prawej
krawędzi umieszczono napis „Zegar z Jazonem, XIX w".
3. Znaczki wydrukowano techniką rotograwiury na papierze fluorescencyjnym, w
formacie 31,25 x 43mm, w nakładzie po 600.000 sztuk każdego w kolorach: żółtym,
czerwonym, niebieskim, złotym i czarnym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 21 czerwca 2005 r.
DYREKTOR GENERALNY POCZTY POLSKIEJ
Tadeusz Bartkowiak
4018-21
Zarządzenie nr 105
Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej
z dnia 14 lipca 2005 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu czterech znaczków pocztowych o wartości
1,30 zł, 2,00 zł, 2,20 zł, 2,80 zł w dwóch formach wydawniczych emisji „Róże".
Na podstawie art. 23 ust.1 ustawy z dnia 30 lipca 1997 roku o państwowym
przedsiębiorstwie użyteczności publicznej „Poczta Polska" (Dz. U. Nr 106 poz. 675 z
późniejszymi zmianami) oraz § 11 ust. 1 i 2 statutu państwowego przedsiębiorstwa
użyteczności publicznej „Poczta Polska" stanowiącego załącznik do obwieszczenia
Ministra Infrastruktury z dnia 15 września 2004 roku (jt. M. P. Nr 42 poz. 738, ze
zmianami M.P. z 2005r. Nr 14 poz.252) zarządzam, co następuje:
§ 1.
1. Wprowadzam do obiegu cztery znaczki pocztowe o wartości 1,30 zł, 2,00 zł, 2,20
zł, 2,80 zł, w dwóch formach wydawniczych emisji „Róże", zwane dalej „znaczkami'.
2. Na poszczególnych znaczkach przedstawiono róże w hafcie polskim:
1) wartości 1,30 zł - róże w hafcie podhalańskim. W lewym górnym rogu znaczka
umieszczono napis „Polska", poniżej - napis „Róże haft podhalański", a w prawym
górnym rogu - oznaczenie wartości „1,30 zł".
2) wartości 2,00 zł - róże w hafcie łowickim. W lewym dolnym rogu znaczka
umieszczono napis „ Róże haft łowicki", a wzdłuż górnej krawędzi - napis „Polska"
i oznaczenie wartości „2,00 zł".
3) wartości 2,20 zł - róże w hafcie łowickim. W prawym dolnym rogu znaczka
umieszczono napis „ Róże haft łowicki", a wzdłuż górnej krawędzi - napis „Polska"
i oznaczenie wartości „2,20 zł".
4) wartości 2,80 zł - róże w hafcie łowickim. W lewym dolnym rogu znaczka
umieszczono napis „ Róże haft łowicki", a wzdłuż górnej krawędzi - napis „Polska"
i oznaczenie wartości „2,80 zł".
3. Znaczki wydrukowano techniką offsetową na papierze fluorescencyjnym, w
formacie 31,25 x 39,5 mm, w następujących kolorach: żółtym, czerwonym 1,
czerwonym 2, niebieskim, czarnym + lakier zapachowy oraz znaczki z pustopolem do
personalizacji w kolorach: żółtym, czerwonym 1, czerwonym 2, niebieskim i czarnym.
w nakładach:

1) wartości 1,30 zł - 4.100.000 sztuk
2) wartości 2,00 zł i 2,20 zł - 1.600.000 sztuk
3) wartości 2,80 zł - 1.000.000 sztuk
- znaczki z pustopolem do personalizacji w nakładach:
1) wartości 1,30 zł - 100.000 sztuk
2) wartości 2,20 zł - 100.000 sztuk
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 lipca 2005 r.
DYREKTOR GENERALNY POCZTY POLSKIEJ
Tadeusz Bartkowiak
Zarządzenie Nr 109
Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej
z dnia 27 lipca 2005 r.
zmieniające zarządzenie Nr 105 Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej z dnia
14 lipca 2005 r., w sprawie wprowadzenia do obiegu czterech znaczków
pocztowych o wartości 1,30 zł, 2,00 zł, 2,20 zł, 2,80 zł w dwóch formach
wydawniczych emisji „Róże”
W zarządzeniu nr 105 "Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej z dnia 14 lipca 2005
r., w sprawie wprowadzenia do obiegu czterech znaczków pocztowych o wartości
1,30 zł, 2,00 zł, 2,20 zł, 2,80 zł w dwóch formach wydawniczych emisji „Róże",
wprowadzam następujące zmiany:
§1
W §1 ust.3:
- wyrazy
„1) wartości 1,30 zł - 100.000 sztuk
2) wartości 2,20 zł -100.000 sztuk"
-zastępuje się wyrazami:
„1) wartości 1,30 zł - 1.000.000 sztuk
2) wartości 2,20 zł - 1.000.000 sztuk"
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
DYREKTOR GENERALNY POCZTY POLSKIEJ
Tadeusz Bartkowiak
4022
Zarządzenie nr 104
Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej
z dnia 12 lipca 2005 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego o wartości 0,20 zł,
emisji „Miasta Polskie".
Na podstawie art. 23 ust.1 ustawy z dnia 30 lipca 1997 roku o państwowym
przedsiębiorstwie użyteczności publicznej „Poczta Polska" (Dz. U. Nr 106 poz. 675 z
późniejszymi zmianami) oraz § 11 ust. 1 i 2 statutu państwowego przedsiębiorstwa
użyteczności publicznej „Poczta Polska" stanowiącego załącznik do obwieszczenia
Ministra Infrastruktury z dnia 15 września 2004 roku (jt. M. P. Nr 42 poz. 738, ze
zmianami M.P. z 2005r. Nr 14 poz.252) zarządzam, co następuje:
§ 1.
1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy o wartości 0,20 zł, emisji „ Miasta
Polskie", zwany dalej „znaczkiem".
2. Na znaczku przedstawiono Kościół farmy p.w. Wszystkich Świętych. Wzdłuż dolnej
krawędzi znaczka umieszczono napis „SIERADZ", a wzdłuż górnej krawędzi oznaczenie wartości „20 GR" oraz napis „POLSKA".

3. Znaczki wydrukowano techniką rotograwiurową, na papierze fluorescencyjnym, w
wielomilionowym powtarzalnym nakładzie w formacie 25,5 x 31,25 mm w kolorach:
żółtym, czerwonym, niebieskim, szarym i czarnym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 29 lipca 2005 r.
DYREKTOR GENERALNY POCZTY POLSKIEJ
Tadeusz Bartkowiak
4023-26
Zarządzenie nr 107
Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej
z dnia 27 lipca 2005 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu czterech znaczków pocztowych o wartości
1,30 zł, 1,30 zł, 2,00 zł, 2,00 zł, emisji „Mistrzostwa Świata w lekkoatletyce".
Na podstawie art. 23 ust.1 ustawy z dnia 30 lipca 1997 roku o państwowym
przedsiębiorstwie użyteczności publicznej „Poczta Polska" (Dz. U. Nr 106 poz. 675 z
późniejszymi zmianami) oraz § 11 ust. 1 i 2 statutu państwowego przedsiębiorstwa
użyteczności publicznej „Poczta Polska" stanowiącego załącznik do obwieszczenia
Ministra Infrastruktury z dnia 15 września 2004 roku (jt. M. P. Nr 42 poz. 738, ze
zmianami M.P. z 2005r. Nr 14 poz.252) zarządzam, co następuje:
§ 1.
1. Wprowadzam do obiegu cztery znaczki pocztowe o wartości 1,30 zł, 1,30 zł, 2,00
zł, 2,00 zł, emisji „Mistrzostwa Świata w lekkoatletyce", zwane dalej „znaczkami’.
2. Na poszczególnych znaczkach przedstawiono sportowców, reprezentujących
następujące dyscypliny sportu:
1) na pierwszym - bieg przez płotki,
2) na drugim - siatkówkę,
3) na trzecim - skok w dal,
4) na czwartym - skok o tyczce,
3. W środkowej części znaczka umieszczono napis „Mistrzostwa Świata w
Lekkoatletyce HELSINKI 2005". W prawym górnym rogu znaczków wymienionych w
ust.2 pkt. 1 -2 umieszczono oznaczenie wartości „1,30 zł" , w pkt 3-4 „2,00 zł",
natomiast wzdłuż prawej krawędzi znaczków - napis „Polska".
4. 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 1, niebieskim 2 i czarnym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 5 sierpnia 2005 r.
DYREKTOR GENERALNY POCZTY POLSKIEJ
Tadeusz Bartkowiak
4027
Zarządzenie nr 117
Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej
z dnia 8 sierpnia 2005 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego o wartości 3,50 zł. w
formie bloku, emisji „85. rocznica Cudu nad Wisła".
Na podstawie art. 23 ust.1 ustawy z dnia 30 lipca 1997 roku o państwowym
przedsiębiorstwie użyteczności publicznej „Poczta Polska" (Dz. U. Nr 106 poz. 675 z
późniejszymi zmianami) oraz § 11 ust. 1 i 2 statutu państwowego przedsiębiorstwa
użyteczności publicznej „Poczta Polska", stanowiącego załącznik do obwieszczenia
Ministra Infrastruktury z dnia 15 września 2004 roku (jt. M. P. Nr 42 poz. 738, ze
zmianami M.P. z 2005r. Nr 14 poz.252) zarządzam, co następuje:

§ 1.
1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy o wartości 3,50 zł. w formie bloku,
emisji „85. rocznica Cudu nad Wisłą", zwany dalej znaczkiem.
2. Na znaczku przedstawiono podobiznę Józefa Piłsudskiego i godło Polski z 1919
roku. W lewym dolnym rogu znaczka umieszczono oznaczenie wartości „3,50 zł.",
wzdłuż lewej krawędzi - napis „POLSKA", a wzdłuż górnej krawędzi - napis „85.
ROCZNICA CUDU NAD WISŁĄ".
3. Znaczek wydrukowano techniką rotograwiurową, na papierze fluorescencyjnym, w
nakładzie 400.000 sztuk, w formacie 39,5 mm x 31,25 mm, w kolorach: żółtym,
czerwonym, brązowym, szarym i czarnym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12 sierpnia 2005 r.
DYREKTOR GENERALNY POCZTY POLSKIEJ
Tadeusz Bartkowiak
4028
Zarządzenie nr 116
Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej
z dnia 8 sierpnia 2005 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego o wartości 2,20 zł,
emisji „25. rocznica powstania NSZZ „Solidarność"".
Na podstawie art. 23 ust.1 ustawy z dnia 30 lipca 1997 roku o państwowym
przedsiębiorstwie użyteczności publicznej „Poczta Polska" (Dz. U. Nr 106 poz. 675 z
późniejszymi zmianami) oraz § 11 ust. 1 i 2 statutu państwowego przedsiębiorstwa
użyteczności publicznej „Poczta Polska", stanowiącego załącznik do obwieszczenia
Ministra Infrastruktury z dnia 15 września 2004 roku (jt. M. P. Nr 42 poz. 738, ze
zmianami M.P. z 2005r. Nr 14 poz.252) zarządzam, co następuje:
§ 1.
1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy o wartości 2,20 zł, emisji „25. rocznica
powstania NSZZ „Solidarność"" zwany dalej znaczkiem.
2. Na znaczku przedstawiono podobiznę Lecha Wałęsy. Wzdłuż dolnej krawędzi
znaczka umieszczono napis „25. ROCZNICA POWSTANIA NSZZ „Solidarność",
wzdłuż lewej krawędzi znak NSZZ Solidarność, a wzdłuż górnej krawędzi napis
„POLSKA" i oznaczenie wartości „2,20 zł.".
3. Znaczek wydrukowano techniką offsetową, na papierze fluorescencyjnym, w
nakładzie 400.000 sztuk, w formacie 39,5 mm x 31,25 mm, w kolorach: czerwonym,
szarym i czarnym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 17 sierpnia 2005 r.
DYREKTOR GENERALNY POCZTY POLSKIEJ
Tadeusz Bartkowiak
4029
Zarządzenie nr 118
Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej
z dnia 8 sierpnia 2005 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego o wartości 1,30 zł,
emisji „80-lecie powstania Polskiego Radia".
Na podstawie art. 23 ust.1 ustawy z dnia 30 lipca 1997 roku o państwowym
przedsiębiorstwie użyteczności publicznej „Poczta Polska" (Dz. U. Nr 106 poz. 675 z
późniejszymi zmianami) oraz § 11 ust. 1 i 2 statutu państwowego przedsiębiorstwa
użyteczności publicznej „Poczta Polska", stanowiącego załącznik do obwieszczenia

Ministra Infrastruktury z dnia 15 września 2004 roku (jt. M. P. Nr 42 poz. 738, ze
zmianami M.P. z 2005r. Nr 14 poz.252) zarządzam, co następuje:
§ 1.
1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy o wartości 1,30 zł, emisji „80-lecie
powstania Polskiego Radia" zwany dalej znaczkiem.
2. Na znaczku przedstawiono znak jubileuszowy 80-lecia powstania Polskiego Radia.
W lewym dolnym rogu znaczka umieszczono oznaczenie wartości „1,30 zł." , wzdłuż
lewej krawędzi napis „POLSKA", a wzdłuż prawej krawędzi napis „80-lecie powstania
Polskiego Radia".
3. Znaczek wydrukowano techniką offsetową, na papierze fluorescencyjnym, w
nakładzie 1.000.000 sztuk, w formacie 31,25 mm x 43 mm w kolorach: czerwonymi
czarnym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2005 r.
DYREKTOR GENERALNY POCZTY POLSKIEJ
Tadeusz Bartkowiak
4030
Zarządzenie nr 133
Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej
z dnia 16 września 2005 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego o wartości 2,20 zł,
emisji „XV Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina".
Na podstawie art. 23 ust.1 ustawy z dnia 30 lipca 1997 roku o państwowym
przedsiębiorstwie użyteczności publicznej „Poczta Polska" (Dz. U. Nr 106 poz. 675 z
późniejszymi zmianami) oraz § 11 ust. 1 i 2 statutu państwowego przedsiębiorstwa
użyteczności publicznej „Poczta Polska", stanowiącego załącznik do obwieszczenia
Ministra Infrastruktury z dnia 15 września 2004 roku (jt. M. P. Nr 42 poz. 738, ze
zmianami M.P. z 2005r. Nr 14 poz.252) zarządzam, co następuje:
§ 1.
1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy o wartości 2,20 zł, emisji „XV
Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina" zwany dalej
znaczkiem.
2. Na znaczku przedstawiono podobiznę Fryderyka Chopina. Wzdłuż dolnej krawędzi
znaczka umieszczono napis „XV Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im.
Fryderyka Chopina" a w lewym górnym rogu napis „POLSKA" i oznaczenie wartości
„2,20 zł".
3. Znaczek wydrukowano techniką offsetową, na papierze fluorescencyjnym, w
formacie 39,5 x 31,25 mm w nakładzie 1.600.000 sztuk w dwóch formach
wydawniczych:
a) 800.000 szt. znaczków w arkuszach sprzedażnych (każdy arkusz zawiera 20 szt.
znaczków) wydrukowanych w kolorach: żółtym, czerwonym, niebieskim i czarnym;
b) 200.000 szt. arkusików, zawierających 4 znaczki; arkusik wydrukowano w
kolorach: żółtym, czerwonym, niebieskim, zielonym, czarnym 1 i czarnym 2.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16 września 2005 r.
DYREKTOR GENERALNY POCZTY POLSKIEJ
Tadeusz Bartkowiak

4031-34
Zarządzenie nr 138
Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej
z dnia 27 września 2005 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu czterech znaczków pocztowych o wartości
1,30 zł, 2,00 zł, 2,20 zł i 2,80 zł emisji „Polskie ogrody zoologiczne".
Na podstawie art. 23 ust.1 ustawy z dnia 30 lipca 1997 roku o państwowym
przedsiębiorstwie użyteczności publicznej „Poczta Polska" (Dz. U. Nr 106 poz. 675 z
późniejszymi zmianami) oraz § 11 ust. 1 i 2 statutu państwowego przedsiębiorstwa
użyteczności publicznej „Poczta Polska" stanowiącego załącznik do obwieszczenia
Ministra Infrastruktury z dnia 15 września 2004 roku (jt. M. P. Nr 42 poz. 738, ze
zmianami M.P. z 2005r. Nr 14 poz.252) zarządzam, co następuje:
§ 1.
1. Wprowadzam do obiegu cztery znaczki pocztowe o wartości 1,30 zł, 2,00 zł, 2,20
zł i 2,80 zł emisji „Polskie ogrody zoologiczne", zwane dalej „znaczkami'.
2. Na poszczególnych znaczkach przedstawiono:
1) o wartości 1,30 zł - małpiatkę z Madagaskaru; wzdłuż dolnej krawędzi znaczka
umieszczono napis „Małpiatka z Madagaskaru (Lemuridae) ZOO Opole",
2) o wartości 2,00 zł - tygrysa syberyjskiego; wzdłuż dolnej krawędzi znaczka
umieszczono napis „Tygrys syberyjski (Panthera tigris altaica) ZOO Wrocław",
3) o wartości 2,20 zł - nosorożca białego; wzdłuż dolnej krawędzi znaczka
umieszczono napis „Nosorożec biały (Ceratotherium simum) ZOO Poznań",
4) o wartości 2,80 zł - mrówkojada; wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono
napis „Mrówkojad (Myrmecophagidae) ZOO Warszawa".
3. Wzdłuż lewej krawędzi znaczków wymienionych w ust. 2 pkt. 1-4 umieszczono
napis „Polska" i oznaczenie ich wartości.
4. Znaczki wydrukowano techniką offsetową, na papierze fluorescencyjnym w
formacie 31,25 x 43 mm w kolorach: żółty, czerwony, niebieski, czarny 1 i czarny 2 w
następujących nakładach:.
1) wartości 1,30 zł - 3.900.000 sztuk
2) wartości 2,00 zł i 2,20 zł - po 1.500.000 sztuk każdego rodzaju
3) wartości 2,80 zł - 950.000 sztuk
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 września 2005 r.
DYREKTOR GENERALNY POCZTY POLSKIEJ
Tadeusz Bartkowiak
4035
Zarządzenie nr 143
Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej
z dnia 5 października 2005 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego o wartości 0,30 zł,
emisji „Miasta polskie - Katowice".
Na podstawie art. 23 ust.1 ustawy z dnia 30 lipca 1997 roku o państwowym
przedsiębiorstwie użyteczności publicznej „Poczta Polska" (Dz. U. Nr 106 poz. 675 z
późniejszymi zmianami) oraz § 11 ust. 1 i 2 statutu państwowego przedsiębiorstwa
użyteczności publicznej „Poczta Polska" stanowiącego załącznik do obwieszczenia
Ministra Infrastruktury z dnia 15 września 2004 roku (jt. M. P. Nr 42.poz. 738, ze
zmianami M.P. z 2005r. Nr 14 poz.252) zarządzam, co następuje:
§ 1.
1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy o wartości 0,30 zł, emisji „ Miasta
polskie Katowice", zwany dalej „znaczkiem".

2. Na znaczku przedstawiono budynek Teatru Śląskiego im. Stanisława
Wyspiańskiego w Katowicach. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono napis
„KATOWICE", w lewym górnym rogu napis „POLSKA, a w prawym górnym rogu –
oznaczenie wartości „30 GR".
3. Znaczek wydrukowano techniką rotograwiurową, na papierze fluorescencyjnym, w
formacie 31,25 mm x 25,5 mm w wielomilionowym powtarzalnym nakładzie, w
kolorach: żółtym, czerwonym, niebieskim, czerwonobrązowym i czarnym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 5 października 2005 r.
DYREKTOR GENERALNY POCZTY POLSKIEJ
Tadeusz Bartkowiak
4036
Zarządzenie nr 144
Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej
z dnia 5 października 2005 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego o wartości 1,30 zł,
emisji „Światowy Dzień Poczty - Historyczne obiekty pocztowe".
Na podstawie art. 23 ust.1 ustawy z dnia 30 lipca 1997 roku o państwowym
przedsiębiorstwie użyteczności publicznej „Poczta Polska" (Dz. U. Nr 106 poz. 675 z
późniejszymi zmianami) oraz § 11 ust. 1 i 2 statutu państwowego przedsiębiorstwa
użyteczności publicznej „Poczta Polska", stanowiącego załącznik do obwieszczenia
Ministra Infrastruktury z dnia 15 września 2004 roku (jt. M. P. Nr 42 poz. 738, ze
zmianami M.P. z 2005r. Nr 14 poz.252) zarządzam, co następuje:
§ 1.
1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy o wartości 1,30 zł, emisji „Światowy
Dzień Poczty - Historyczne obiekty pocztowe" zwany dalej znaczkiem.
2. Na znaczku przedstawiono Główną Pocztę w Krakowie. W lewym górnym rogu
znaczka umieszczono napis „Światowy Dzień Poczty - Historyczne obiekty
pocztowe", a w prawym górnym rogu napis „POLSKA" i oznaczenie wartości „1,30
zł".
3. Znaczek wydrukowano techniką offsetową, na papierze fluorescencyjnym, w
formacie 43,00 mm x 31,25 mm, w nakładzie 500.000 sztuk, w kolorach: żółtym,
czerwonym, niebieskim, brązowym, czarnym 1 i czarnym 2.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 7 października 2005 r.
DYREKTOR GENERALNY POCZTY POLSKIEJ
Tadeusz Bartkowiak
4037
Zarządzenie nr 145
Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej
z dnia 5 października 2005 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego o wartości 2,20 zł,
emisji ,,60. rocznica utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych".
Na podstawie art. 23 ust.1 ustawy z dnia 30 lipca 1997 roku o państwowym
przedsiębiorstwie użyteczności publicznej „Poczta Polska" (Dz. U. Nr 106 poz. 675 z
późniejszymi zmianami) oraz § 11 ust. 1 i 2 statutu państwowego przedsiębiorstwa
użyteczności publicznej „Poczta Polska", stanowiącego załącznik do obwieszczenia
Ministra Infrastruktury z dnia 15 września 2004 roku (jt. M. P. Nr 42 poz. 738, ze
zmianami M.P. z 2005r. Nr 14 poz.252) zarządzam, co następuje:
§ 1.
1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy o wartości 2,20 zł, emisji „60. rocznica
utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych", zwany dalej znaczkiem.
2 Na znaczku przedstawiono wykonane z różnego ciasta postacie ludzików,

trzymających się za ręce. W lewym dolnym rogu znaczka umieszczono oznaczenie
wartości „2,20 zł", wzdłuż lewej krawędzi napis „Polska" , a wzdłuż górnej krawędzi
napis „60. rocznica utworzenia ONZ".
3. Znaczek wydrukowano techniką offsetową, na papierze fluorescencyjnym, w
formacie 39,5 mm x 31,25 mm, w nakładzie 500.000 sztuk, w kolorach: żółtym,
czerwonym, niebieskim, szarym, czarnym 1 i czarnym 2.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14 października 2005 r.
DYREKTOR GENERALNY POCZTY POLSKIEJ
Tadeusz Bartkowiak
4038-42
Zarządzenie nr 161
Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej
z dnia 28 października 2005 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu pięciu znaczków pocztowych o wartości
1,30 zł, 1,30 zl, 2,20 zł, 2,20 zł i 2,80 zł emisji „Stolice państw Unii Europejskiej'
Na podstawie art. 23 ust.1 ustawy z dnia 30 lipca 1997 roku o państwowym
przedsiębiorstwie użyteczności publicznej „Poczta Polska" (Dz. U. Nr 106 poz. 675 z
późniejszymi zmianami) oraz § 11 ust. 1 i 2 statutu państwowego przedsiębiorstwa
użyteczności publicznej „Poczta Polska" stanowiącego załącznik do obwieszczenia
Ministra Infrastruktury z dnia 15 września 2004 roku (jt. M. P. Nr 42 poz. 738, ze
zmianami M.P. z 2005r. Nr 14 poz.252) zarządzam, co następuje:
§ 1.
1. Wprowadzam do obiegu pięć znaczków pocztowych o wartości 1,30 zł, 1,30 zł,
2,20 zł, 2,20 zł i 2,80 zł emisji „Stolice państw Unii Europejskiej", zwane dalej
„znaczkami1.
2. Na poszczególnych znaczkach przedstawiono:
1) o wartości 1,30 zł - kościół św. Macieja i statuę św. Stefana w Budapeszcie; w
prawym dolnym rogu znaczka umieszczono napis „Budapeszt", a w lewym
dolnym rogu znaczka napis „Stolice państw Unii Europejskiej",
2) o wartości 1,30 zł
- Katedrę Wileńską w Wilnie; w prawym dolnym rogu
znaczka umieszczono napis „Wilno", a w lewym dolnym rogu znaczka napis
„Stolice państw Unii Europejskiej",
3) o wartości 2,20 zł - Budynek Rządowy w Dublinie; w prawym dolnym rogu
znaczka umieszczono napis „Dublin", a w lewym dolnym rogu znaczka napis
„Stolice państw Unii Europejskiej",
4) o wartości
2,20 zł - Pomnik Odkrywców w
Belem w Lizbonie; w prawym
dolnym rogu znaczka umieszczono napis „Lizbona", a w lewym dolnym rogu
znaczka napis „Stolice państw Unii Europejskiej",
5) o wartości 2,80 zł - Łuk Triumfalny na Placu Charles de Gaulle'a w Paryżu;
w prawym dolnym rogu znaczka umieszczono napis „Paryż", a w lewym dolnym
rogu znaczka napis „Stolice państw Unii Europejskiej".
3. Wzdłuż górnej krawędzi znaczków wymienionych w ust. 2 pkt. 1-5 umieszczono
napis „Polska" i oznaczenie ich wartości.
4. Znaczki wydrukowano techniką offsetową, na papierze fluorescencyjnym w
formacie 39,5 mm x 31,25 mm w kolorach: żółtym, czerwonym, niebieskim,
granatowym, szarym i czarnym w nakładzie po 500.000 sztuk każdy
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 24 października 2005 r.
DYREKTOR GENERALNY POCZTY POLSKIEJ
Tadeusz Bartkowiak

4043-46
Zarządzenie nr 160
Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej
z dnia 28 października 2005 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu czterech znaczków pocztowych o wartości
1,30 zł, 1,30 zł, 2,00 zł, 2,00 zł emisji „Impresjonizm w malarstwie polskim".
Na podstawie art. 23 ust.1 ustawy z dnia 30 lipca 1997 roku o państwowym
przedsiębiorstwie użyteczności publicznej „Poczta Polska" (Dz. U. Nr 106 poz. 675 z
późniejszymi zmianami) oraz § 11 ust. 1 i 2 statutu państwowego przedsiębiorstwa
użyteczności publicznej „Poczta Polska" stanowiącego załącznik do obwieszczenia
Ministra Infrastruktury z dnia 15 września 2004 roku (jt. M. P. Nr 42 poz. 738, ze
zmianami M.P. z 2005r. Nr 14 poz.252) zarządzam, co następuje:
§ 1.
1. Wprowadzam do obiegu cztery znaczki pocztowe o wartości 1,30 zł, 1,30 zł, 2,00
zł i 2,00 zł emisji „Impresjonizm w malarstwie polskim", zwane dalej „znaczkami’.
2. Na poszczególnych znaczkach przedstawiono reprodukcje obrazów:
1) o wartości 1,30 zł - Leona Wyczółkowskiego pt.
„Orka na Ukrainie". Wzdłuż
lewej krawędzi znaczka umieszczono napis „Wyczółkowski",
2) o wartości 1,30 zł - Józefa .Pankiewicza
pt. „Martwa natura z owocami i
nożem". Wzdłuż lewej krawędzi znaczka umieszczono napis „Pankiewicz",
3) o wartości 2,00 zł - Olgi Boznańskiej pt. „Kwiaciarki". Wzdłuż lewej krawędzi
znaczka umieszczono napis „Boznańska",
4) o wartości 2,00 zł Władysława Podkowińskiego
pt. „W ogrodzie przy
klombie" Wzdłuż lewej krawędzi znaczka umieszczono napis „Podkowiński".
3. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczków wymienionych w ust. 2 pkt. 1 - 4 umieszczono
napis „POLSKA" i oznaczenie ich wartości.
4. Znaczki wydrukowano techniką rotograwiurową, na papierze fluorescencyjnym, w
formacie 43 mm x 31,25 mm, w nakładzie po 500.000 szt. każdego w kolorach:
żółtym, czerwonym, niebieskim, czarnym 1 i czarnym 2.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 3 listopada 2005 r.
DYREKTOR GENERALNY POCZTY POLSKIEJ
Tadeusz Bartkowiak
4047
Zarządzenie nr 175
Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej
z dnia 19 listopada 2005 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego o wartości 1,30 zł,
emisji „200-lecie Polskich Towarzystw Lekarskich".
Na podstawie art. 23 ust.1 ustawy z dnia 30 lipca 1997 roku o państwowym
przedsiębiorstwie użyteczności publicznej „Poczta Polska" (Dz. U. Nr 106 poz. 675 z
późniejszymi zmianami) oraz § 11 ust. 1 i 2 statutu państwowego przedsiębiorstwa
użyteczności publicznej „Poczta Polska", stanowiącego załącznik do obwieszczenia
Ministra Infrastruktury z dnia 15 września 2004 roku (jt. M. P. Nr 42 poz. 738, ze
zmianami M.P. z 2005r. Nr 14 poz.252) zarządzam, co następuje:
§ 1.
1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy o wartości 1,30 zł, emisji „200-lecie
Polskich Towarzystw Lekarskich", zwany dalej „znaczkiem".
2. Na znaczku przedstawiono stetoskop wystający z kieszonki fartucha lekarskiego.
Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono napis „POLSKA"
i oznaczenie
wartości „1,30 zł", a wzdłuż górnej krawędzi znaczka napis
„200-LECIE
POLSKICH TOWARZYSTW LEKARSKICH".

3. Znaczek wydrukowano techniką offsetową, na papierze fluorescencyjnym, w
formacie 31,25 mm x 39,5 mm, w nakładzie 400.000 sztuk, w kolorach: żółtym,
czerwonym, niebieskim, granatowym i czarnym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 24 listopada 2005 r.
DYREKTOR GENERALNY POCZTY POLSKIEJ
Tadeusz Bartkowiak
4048-49
Zarządzenie nr 176
Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej
z dnia 19 listopada 2005 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu dwóch znaczków pocztowych o wartości
1,30 zł i 2,20 zł, emisji „Boże Narodzenie".
Na podstawie art. 23 ust.1 ustawy z dnia 30 lipca 1997 roku o państwowym
przedsiębiorstwie użyteczności publicznej „Poczta Polska" (Dz. U. Nr 106 poz. 675 z
późniejszymi zmianami) oraz § 11 ust. 1 i 2 statutu państwowego przedsiębiorstwa
użyteczności publicznej „Poczta Polska" stanowiącego załącznik do obwieszczenia
Ministra Infrastruktury z dnia 15 września 2004 roku (jt. M. P. Nr 42 poz. 738, ze
zmianami M.P. z 2005r. Nr 14 poz.252) zarządzam, co następuje:
§ 1.
1. Wprowadzam do obiegu dwa znaczki pocztowe o wartości 1,30 zł i 2,20 zł, emisji
„Boże Narodzenie", zwane dalej „znaczkami’.
2. Na poszczególnych znaczkach przedstawiono:
1) o wartości 1,30 zł - aniołka z choinką w niebieskiej sukience,
2) o wartości 2,20 zł -aniołka z choinka w różowej sukience.
3. Wzdłuż lewej krawędzi znaczków wymienionych w ust. 2 pkt. 1-2 umieszczono
napis „POLSKA", w lewym górnym rogu napis „BOŻE NARODZENIE", a w prawym
górnym rogu oznaczenie ich wartości.
4. Znaczki wydrukowano techniką rotograwiurową na papierze fluoroscencyjnym w
formacie 25,5 mm x 31,25 mm w kolorach: żółtym, czerwonym, niebieskim,
granatowym i czarnym, w następujących nakładach:
1) wartości 1,30 zł - 26.000.000 szt.
2) wartości 2,20 zł - 2.800.000 szt.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28 listopada 2005 r.
DYREKTOR GENERALNY POCZTY POLSKIEJ
Tadeusz Bartkowiak

