Pisownia dokumentu jest zgodna z oryginałem.
Pismem pogrubionym zaznaczono paragraf o wycofaniu znaczka(ów) z obiegu.
Kolorem żółtym zakreślono datę wycofania znaczków z obiegu.
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
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
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
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

