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

Czcionką zieloną zapisano dokumenty zmieniające dane zarządzenie wprowadzające. 
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ZARZĄDZENIE Nr 10 
DYREKTORA GENERALNEGO POCZTY POLSKIEJ 

z dnia 23 stycznia 2003 r. 
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego o wartości 1,20 zł emisji 

„Miasta polskie". 
Na podstawie art.10 ustawy z dnia 30 lipca 1997 r. o państwowym przedsiębiorstwie 
użyteczności publicznej „Poczta Polska" (Dz. U. Nr 106, poz. 675 z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 
i z 2002 r. Nr 25, poz. 253) zarządzam, co następuje: 

§ 1. 
1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy o wartości 1,20 zł, emisji „Miasta 
polskie", zwany dalej „znaczkiem". 
2. Na znaczku   przedstawiono   fragment pomnika Mikołaja Kopernika oraz Ratusza 
Staromiejskiego   w Toruniu. Wzdłuż górnej krawędzi znaczka umieszczono napis 
„POLSKA" i oznaczenie wartości „1,20 zł", a wzdłuż prawej krawędzi — napis 
„Toruń". 
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 31 stycznia 2003 r. 
DYREKTOR GENERALNY POCZTY POLSKIEJ 
Leszek KWIATEK 

3839 
ZARZĄDZENIE NR 15 

DYREKTORA GENERALNEGO POCZTY POLSKIEJ 
z dnia 14 lutego 2003 r. 

w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego o wartości 1,20 zł, emisji 
„Polska w Unii Europejskiej". 

Na podstawie art.10 ustawy z dnia 30 lipca 1997 r. o państwowym przedsiębiorstwie 
użyteczności publicznej „Poczta Polska" (Dz.U. Nr 106, poz. 675 z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 
i z 2002 r. Nr 25, poz. 253) zarządzam, co następuje: 

§ 1. 
1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy o wartości 1,20 zł, emisji „Polska w Unii 
Europejskiej", zwany dalej „znaczkiem". 
2. Na znaczku w sposób symboliczny przedstawiono negocjacje Polski z Unią Europejską. W 
środkowej części znaczka umieszczono napis „POLSKA", znak Unii Europejskiej oraz napis 
„EUROPA". Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono napis „Negocjacje Polska - Unia 
Europejska 1998  2002", a w   prawym   górnym rogu - oznaczenie wartości „1,20” 
3. Znaczek wydrukowano techniką   rotograwiurową,   na papierze fluorescencyjnym, 
w   nakładzie 3.800.000 sztuk, w   formacie 39,5 x 31,25 mm, w kolorach: żółtym, 
czerwonym 1, czerwonym 2, niebieskim i czarnym. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 18 lutego 2003 r. 
Dyrektor Generalny Poczty Polskiej 
Leszek Kwiatek 

3840 
ZARZĄDZENIE NR 24 

DYREKTORA GENERALNEGO POCZTY POLSKIEJ 
z dnia 10 marca 2003 r. 

w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego o wartości 10 zł, emisji „25. 
rocznica pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II". 

Na podstawie art.10 ustawy z dnia 30 lipca 1997 r. o państwowym przedsiębiorstwie 
użyteczności publicznej „Poczta Polska" (Dz.U. Nr 106, poz. 675 z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 
i z 2002 r. Nr 25, poz. 253) zarządzam, co następuje: 

§ 1. 
1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy o wartości   10 zł, emisji „25. rocznica 
pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II", zwany dalej „znaczkiem". 



2. Na   znaczku przedstawiono podobiznę   Ojca Świętego Jana Pawła II.    W lewym 
dolnym rogu   znaczka umieszczono herb papieża Jana Pawła II   i   napis „XXV 
ROCZNICA PONTYFIKATU JANA PAWŁA II 1978 - 2003", a wzdłuż prawej 
krawędzi - napis „POLSKA" i oznaczenie wartości „10 ZŁ". 
3. Znaczek   wydrukowano    techniką    sitodruku   na    srebrnej    folii, w   formacie 
30 x 35 mm, w nakładzie 360.000 sztuk. 

§ 2. 
Znaczek, o którym mowa w §1. z dniem 1 stycznia 2004 r. zostaje wycofany z obiegu i 
przestaje być urzędowym znakiem wartościowym służącym do uiszczania opłat za usługi 
pocztowe. 

§ 3. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 20 marca 2003 r. 
DYREKTOR GENERALNY POCZTY POLSKIEJ 
Leszek Kwiatek 

ZARZĄDZENIE NR 91 
DYREKTORA GENERALNEGO POCZTY POLSKIEJ 

z dnia 25 września 2003 r. 
zmieniające zarządzenie nr 24 Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej z dnia  
10 marca 2003 r., w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego  

o wartości 10 zł, emisji „25. rocznica pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II". 
W zarządzeniu nr 24 Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej z dnia 10 marca 2003 r. w 
sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego o wartości 10 zł, emisji „25. rocznica 
pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II", wprowadzam następujące zmiany: 

§ 1. 
1. W § 1. ust. 3: -wyrazy: 
„w nakładzie 360.000 sztuk - zastępuje się wyrazami: „w nakładzie 470.000 sztuk" 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
DYREKTOR GENERALNY POCZTY POLSKIEJ 
Leszek Kwiatek 
 

 
Zarządzenie nr 54 

Dyrektora Generalnego Państwowego Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej „Poczta 
Polska" 

z dnia 31 maja 2004 r. 
zmieniające zarządzenie Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej w sprawie 

wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego o wartości 10 zł, emisji „25. rocznica 
pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II" oraz waloru filatelistycznego o charakterze 

okolicznościowo - promocyjnym. 
Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe (Dz. U. Nr 130, poz. 
1188) zarządzam, co następuje: 

§ 1. 
1. W zarządzeniu nr 24 Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej z dnia 10 marca 2003 r., w 
sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego o wartości 10 zł, emisji „25. rocznica 
pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II", zmienionym zarządzeniem nr 91 Dyrektora 
Generalnego Poczty Polskiej z dnia 25 września 2003 r., wprowadzam następujące zmiany:  
1. W § 1. ust 3 wyrazy: 
„w nakładzie - 470.000 sztuk" 
zastępuje się wyrazami: 
„w nakładzie - 472.000 sztuk". 
2. Dodaje się § 3. w brzmieniu: 
„ § 3. 
1. Zezwalam na wykonanie waloru filatelistycznego o charakterze okolicznościowo - 
promocyjnym poprzez nadrukowanie na znaczku pocztowym, o którym mowa w § 1. napisu 
»WZÓR«. Walor ten nie może być wykorzystany do potwierdzenia opłacenia usługi 
pocztowej. 
2. Walor filatelistyczny, o którym mowa w ust. 1, nie będący znaczkiem pocztowym, 
wydrukowany zostanie na folii złotej, w nakładzie 1.000 sztuk. 
3. Dotychczasowy § 3. oznacza się jako § 4. 
 
Dyrektor Generalny Poczty Polskiej 
Tadeusz Bartkowiak 



Zarządzenie nr 81 
Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej 

z dnia 5 sierpnia 2004 r. 
w sprawie uchylenia aktów zarządu wewnętrznego Poczty Polskiej 

Na podstawie §11 ust. 1 i ust. 2 statutu państwowego przedsiębiorstwa użyteczności 
publicznej "Poczta Polska" stanowiącego załącznik do uchwały nr 9/2004 Rady Poczty 
Polskiej III kadencji z dnia 28 kwietnia 2004 zarządzam: 

§ 1. 
Uchyla się zarządzenie nr 54 Dyrektora Generalnego Państwowego Przedsiębiorstwa 
Użyteczności Publicznej „Poczta Polska" z dnia 31 maja 2004 r. zmieniające zarządzenie 
Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka 
pocztowego o wartości 10 zł, emisji „25. rocznica pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II" 
oraz waloru filatelistycznego o charakterze okolicznościowo-promocyjnym. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
Dyrektor Generalny Poczty Polskiej 
Tadeusz Bartkowiak 

 
Zarządzenie nr 82 

Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej 
z dnia 5 sierpnia 2004 r. 

w sprawie sprostowania błędu 
Na podstawie § 11 ust. 1 i ust. 2 statutu państwowego przedsiębiorstwa użyteczności 
publicznej "Poczta Polska" stanowiącego załącznik do uchwały nr 9/2004 Rady Poczty 
Polskiej III kadencji z dnia 28 kwietnia 2004 zarządzam: 

§ 1. 
W zarządzeniu nr 91 Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej z dnia 25 września 2003 r. 
zmieniającym zarządzenie nr 24 Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej z dnia 10 marca 
2003 r. w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego o wartości 10 zł, emisji „25. 
rocznica pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II" w § 1. ust. 1 liczbę „470.000" zastępuje 
się liczbą „472.000". 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 31 maja 
2004 r. 
Dyrektor Generalny Poczty Polskiej 
Tadeusz Bartkowiak 
 

3841-65 
ZARZĄDZENIE NR 23 

DYREKTORA GENERALNEGO POCZTY POLSKIEJ 
z dnia 10 marca 2003 r. 

w sprawie wprowadzenia do obiegu dwudziestu pięciu znaczków pocztowych  
o wartości 1,20 zł każdy, emisji  

„25. rocznica pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II". 
Na podstawie art.10 ustawy z dnia 30 lipca 1997 r. o państwowym przedsiębiorstwie 
użyteczności publicznej „Poczta Polska" (Dz. U. Nr 106, poz. 675 z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 
i z 2002 r. Nr 25, poz. 253) zarządzam, co następuje: 

§ 1. 
1. Wprowadzam do obiegu dwadzieścia pięć   znaczków pocztowych o wartości   1,20 zł 
każdy, emisji „25. rocznica pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II", zwanych dalej 
„znaczkami". 
2. Na poszczególnych znaczkach przedstawiono: 
1/ na pierwszym - Ojca Świętego na Balkonie Błogosławieństw Bazyliki Świętego Piotra. 
Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono napis „POLSKA" i oznaczenie wartości „1,20 
ZŁ", a wzdłuż lewej krawędzi - napis „POCZĄTEK PONTYFIKATU 1978", 
2/ na drugim — pierwszą pielgrzymkę Jana Pawła II do Polski. Wzdłuż lewej krawędzi 
znaczka umieszczono napis „I PIELGRZYMKA DO POLSKI 1979", a   wzdłuż górnej   
krawędzi -   napis „POLSKA" i   oznaczenie wartości   „1,20 ZŁ", 
3/ na trzecim -   papieża    podczas spotkania   z młodzieżą    francuską   w   Paryżu. 
Wzdłuż    lewej    krawędzi    znaczka umieszczono   napis „WIZYTA   WE FRANCJI 
1980", a wzdłuż górnej krawędzi - napis „POLSKA" i oznaczenie wartości „1,20 ZŁ", 



4/ na czwartym   -   zamach    na   Ojca   Świętego na Placu św. Piotra, Wzdłuż 
krawędzi     znaczka   umieszczono      napis   „ZAMACH   NA PLACU ŚW.   PIOTRA 
1981", a wzdłuż   górnej   krawędzi    - napis „POLSKA" i oznaczenie wartości „1,20 
ZŁ", 
5/ na piątym - papieża podczas wizyty w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej. Wzdłuż lewej 
krawędzi znaczka umieszczono napis „FATIMA 1982", a wzdłuż górnej krawędzi - napis 
„POLSKA" i oznaczenie wartości „1,20 ZŁ", 
6/ na szóstym - Ojca Świętego otwierającego Święte Drzwi. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka 
umieszczono napis „POLSKA" i oznaczenie wartości „1,20 ZŁ", a wzdłuż prawej krawędzi - 
napis „ROK ŚWIĘTY ODKUPIENIA 1983", 
7/ na siódmym - papieża Jana Pawła II składającego wizytę w Pałacu Kwirynalskim oraz 
prezydenta Republiki Włoskiej Sandro Pertiniego. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka 
umieszczono napis „POLSKA" i oznaczenie wartości „1,20 ZŁ", a wzdłuż prawej krawędzi - 
napis „WIZYTA W KWIRYNALE 1984", 
8/ na ósmym - spotkanie Ojca Świętego z młodzieżą. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka 
umieszczono napis „POLSKA" i oznaczenie wartości „1,20 ZŁ", a wzdłuż prawej krawędzi - 
napis „ŚWIATOWY DZIEŃ MŁODZIEŻY 1985", 
9/ na dziewiątym - papieża składającego wizytę w świątyni judaistycznej. Wzdłuż górnej 
krawędzi znaczka umieszczono napis „POLSKA" i oznaczenie wartości „1,20 ZŁ", a wzdłuż 
prawej krawędzi - napis „WIZYTA W RZYMSKIEJ SYNAGODZE 1986", 
10/ na dziesiątym - Ojca Świętego inaugurującego Rok Maryjny. Wzdłuż dolnej krawędzi 
znaczka umieszczono napis „POLSKA" i oznaczenie wartości „1,20 ZŁ", a wzdłuż prawej 
krawędzi - napis „INAUGURACJA ROKU MARYJNEGO 1987", 
11/ na jedenastym - papieża odwiedzającego instytucje europejskie w Strasburgu. Wzdłuż 
dolnej krawędzi znaczka umieszczono napis „POLSKA" i oznaczenie wartości „1,20 ZŁ", a 
wzdłuż lewej krawędzi - napis „WIZYTA W STRASBURGU  1988", 
12/ na dwunastym - papieża Jana Pawła II podczas spotkania z Michaiłem Gorbaczowem. 
Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono napis „POLSKA" i oznaczenie wartości „1,20 
ZŁ", a wzdłuż lewej krawędzi — napis „SPOTKANIE Z GORBACZOWEM 1989", 
13/ na trzynastym - Ojca Świętego podczas spotkania z chorymi na trąd w Gwinei Bissau. 
Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka pocztowego umieszczono napis „POLSKA" i oznaczenie 
wartości „1,20 ZŁ", a wzdłuż lewej krawędzi - napis „WIZYTA U CHORYCH NA TRĄD 
GWINEA BISSAU 1990", 
14/ na czternastym - papieża podczas Synodu Biskupów Europejskich. Wzdłuż lewej 
krawędzi znaczka umieszczono napis „SYNOD BISKUPÓW EUROPEJSKICH 1991", a 
wzdłuż górnej krawędzi — napis „POLSKA" i oznaczenie wartości   „1,20 ZŁ", 
15/ na piętnastym - Ojca Świętego prezentującego katechizm kościoła katolickiego. Wzdłuż 
dolnej krawędzi znaczka umieszczono napis „POLSKA" i oznaczenie wartości„l,20 ZŁ", a 
wzdłuż lewej krawędzi - napis „PUBLIKACJA KATECHIZMU KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO 
1992", 
16/ na szesnastym — papieża Jana Pawła II podczas modlitwy za Bałkany w Asyżu. Wzdłuż 
dolnej krawędzi znaczka umieszczono napis „POLSKA" i oznaczenie wartości „1,20 ZŁ", a 
wzdłuż prawej krawędzi - napis „MODLITWA ZA BAŁKANY W ASYŻU 1993", 
17/ na siedemnastym - Ojca Świętego odprawiającego mszę świętą w odnowionej Kaplicy 
Sykstyńskiej. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono napis „POLSKA" i oznaczenie 
wartości „1,20 ZŁ", a wzdłuż prawej krawędzi - napis „MSZA ŚW. W ODNOWIONEJ 
KAPLICY SYKSTYŃSKIEJ   1994", 
18/ na osiemnastym - papieża odwiedzającego Organizację Narodów Zjednoczonych w 50. 
rocznicę jej istnienia. Wzdłuż górnej krawędzi znaczka umieszczono napis „POLSKA" i 
oznaczenie wartości „1,20 ZŁ", a wzdłuż prawej krawędzi - napis „WIZYTA W ONZ 1995", 
19/ na dziewiętnastym - Ojca Świętego podczas wizyty w Niemczech. Wzdłuż dolnej 
krawędzi znaczka umieszczono napis „POLSKA" i oznaczenie wartości „1,20 ZŁ", a wzdłuż 
prawej krawędzi napis „WIZYTA W NIEMCZECH   1996", 
20/ na dwudziestym - wizytę papieża Jana Pawła II w Sarajewie. Wzdłuż dolnej krawędzi 
znaczka umieszczono napis „POLSKA" i oznaczenie wartości „1,20 ZŁ", a wzdłuż prawej 
krawędzi - napis „WIZYTA W SARAJEWIE 1997", 
21/ na dwudziestym pierwszym - Ojca Świętego podczas powitania z przywódcą kubańskim 
Fidelem Castro. Wzdłuż lewej krawędzi znaczka umieszczono napis „WIZYTA NA KUBIE 
1998", a wzdłuż górnej krawędzi - napis „POLSKA" i oznaczenie wartości „1,20 ZŁ", 
22/ na dwudziestym drugim — papieża Jana Pawła II otwierającego Drzwi Święte. Wzdłuż 
lewej krawędzi znaczka umieszczono napis „OTWARCIE DZRZWI ŚWIĘTYCH 1999", a 
wzdłuż górnej krawędzi - napis „POLSKA" i oznaczenie wartości „1,20 ZŁ", 



23/ na dwudziestym trzecim - Ojca Świętego podczas Światowego Dnia Młodzieży. Wzdłuż 
lewej krawędzi znaczka umieszczono napis „ŚWIATOWY DZIEŃ MŁODZIEŻY 2000", a 
wzdłuż górnej krawędzi - napis „POLSKA" i oznaczenie wartości „1,20 ZŁ", 
24/ na dwudziestym czwartym — papieża Jana Pawła II zamykającego Drzwi Święte. 
Wzdłuż lewej krawędzi znaczka umieszczono napis „ZAMKNIĘCIE DRZWI ŚWIĘTYCH 
2001", a wzdłuż górnej krawędzi - napis „POLSKA" i oznaczenie wartości „1,20 ZŁ", 
25/ na dwudziestym piątym - Ojca Świętego składającego wizytę w parlamencie włoskim. 
Wzdłuż lewej krawędzi znaczka umieszczono napis „WIZYTA W PARLAMENCIE WŁOSKIM 
2002", a wzdłuż górnej krawędzi - napis „POLSKA" i oznaczenie wartości „1,20 ZŁ". 
3. W lewym dolnym rogu znaczków wymienionych w ust. 2 pkt. 1-5, 11- 15 i 21 — 25 oraz w 
prawym dolnym rogu znaczków wymienionych w ust. 2 pkt. 6 - 10 i 16 - 20 umieszczono 
herb papieża Jana Pawła II oraz napis „XXV ROK PONTYFIKATU JANA PAWŁA II  1978 - 
2003". 
4. Znaczki wydrukowano techniką offsetową, na papierze kredowanym w nakładzie po 
800.000 sztuk każdego, w formacie 33,58 x 24 mm, w kolorach: żółtym, czerwonym, 
niebieskim i czarnym. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 20 marca 2003 r. 
DYREKTOR GENERALNY POCZTY POLSKIEJ 
Leszek Kwiatek 

 
3866-67 

ZARZĄDZENIE NR 29 
DYREKTORA GENERALNEGO POCZTY POLSKIEJ 

z dnia 21 marca 2003 r. 
W sprawie wprowadzenia do obiegu dwóch znaczków pocztowych o wartości 1,20 zł i 

2,10 zł, emisji „Wielkanoc". 
Na podstawie art.10 ustawy z dnia 30 lipca 1997 r. o państwowym przedsiębiorstwie 
użyteczności publicznej „Poczta Polska" (Dz.U. Nr 106, poz. 675 z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 
i z 2002 r. Nr 25, poz. 253) zarządzam, co następuje: 

§ 1. 
1. Wprowadzam do obiegu dwa znaczki pocztowe o wartości   1,20 zł i 2,10 zł,   emisji 
„Wielkanoc", zwane dalej „znaczkami". 
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono: 
1/ wartości 1,20 zł -figurę Chrystusa Frasobliwego. Wzdłuż lewej krawędzi znaczka 
umieszczono napis „POLSKA" i oznaczenie wartości „1,20 ZŁ", a wzdłuż prawej krawędzi - 
napis „WIELKANOC", 
2/ wartości 2,10 zł - figurę Chrystusa Zwycięzcy. 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 43 x 31,25 mm, w następujących kolorach: 
1/ wartości 1,20 zł - żółtym, czerwonym, niebieskim, fioletowym i czarnym, 
2/ wartości 2,10 zł - żółtym, czerwonym, niebieskim, zielonym i czarnym, 
w nakładach: 
1/ wartości 1,20 zł - 17.400.000 sztuk, 
2/ wartości 2,10 zł    - 2.600.000 sztuk. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28 marca 2003 r. 
DYREKTOR GENERALNY POCZTY POLSKIEJ 
Leszek Kwiatek 

 
3868 

ZARZĄDZENIE NR 14 
DYREKTORA GENERALNEGO POCZTY POLSKIEJ 

z dnia 14 lutego 2003 r. 
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego o wartości 1,20 zł, emisji 

„500. rocznica urodzin Andrzeja Frycza Modrzewskiego". 
Na podstawie art.10 ustawy z dnia 30 lipca 1997 r. o państwowym przedsiębiorstwie 
użyteczności publicznej „Poczta Polska" (Dz. U. Nr 106, poz. 675 z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 
i z 2002 r. Nr 25, poz. 253) zarządzam, co następuje: 

§ 1. 



1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy o wartości  1,20 zł, emisji „500. rocznica 
urodzin Andrzeja Frycza Modrzewskiego", zwany dalej „znaczkiem". 
2. Na znaczku przedstawiono podobiznę Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Wzdłuż 
dolnej krawędzi znaczka umieszczono napis: „500. ROCZNICA URODZIN 
ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO 1503- 1572", a wzdłuż prawej krawędzi - napis 
„POLSKA" i oznaczenie wartości „1,20 ZŁ". 
3. Znaczek wydrukowano techniką stalorytniczą, na papierze fluorescencyjnym, w nakładzie 
400.000 sztuk, w formacie 31,25 x 43 mm, w kolorze: ciemnobrązowym. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28 marca 2003 r. 
DYREKTOR GENERALNY POCZTY POLSKIEJ 
Leszek Kwiatek 

 
3869 

ZARZĄDZENIE NR 38 
DYREKTORA GENERALNEGO POCZTY POLSKIEJ 

z dnia 1 kwietnia 2003 r. 
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego o wartości 3,40 zł, emisji 

„Miasta polskie". 
Na podstawie art.10 ustawy z dnia 30 lipca 1997 r. o państwowym przedsiębiorstwie 
użyteczności publicznej „Poczta Polska" (Dz. U. Nr 106, poz. 675 z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 
i z 2002 r. Nr 25, poz. 253) zarządzam, co następuje: 

§ 1. 
1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy o wartości 3,40 zł, emisji „Miasta 
polskie", zwany dalej „znaczkiem". 
2. Na znaczku przedstawiono drewnianą studnię z Rynku oraz kościół farny pod 
wezwaniem św. Bartłomieja i św. Jana Chrzciciela w Kazimierzu Dolnym. Wzdłuż 
górnej  krawędzi znaczka    umieszczono napis „POLSKA" i oznaczenie wartości 
„3,40 zł", a poniżej - napis „Kazimierz Dolny". 
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 10 kwietnia 2003 r. 
 
DYREKTOR GENERALNY POCZTY POLSKIEJ 
Leszek Kwiatek 

 
3870-71 + bl. 190 

ZARZĄDZENIE NR 39 
DYREKTORA GENERALNEGO POCZTY POLSKIEJ 

z dnia 4 kwietnia 2003 r. 
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego o wartości 1,20 zł oraz 

znaczka pocztowego o wartości 3,40 zł w formie bloczka, emisji „750 - lecie lokacji 
Poznania". 

Na podstawie art.10 ustawy z dnia 30 lipca 1997 r. o państwowym przedsiębiorstwie 
użyteczności publicznej „Poczta Polska" (Dz.U. Nr 106, poz. 675 z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 
i z 2002 r. Nr 25, poz. 253) zarządzam, co następuje: 
§1. 
1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy o wartości 1,20 zł oraz znaczek pocztowy o 
wartości 3,40 zł w formie bloczka, emisji „750 - lecie lokacji Poznania", zwane dalej 
„znaczkami". 
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono: 
1/ wartości 1,20 zł - panoramę współczesnego Poznania. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka 
umieszczono napis: „750 - LECIE LOKACJI POZNANIA", a w prawym górnym rogu - napis 
„POLSKA" i oznaczenie wartości „1,20 ZŁ",  
2/ wartości 3,40 zł - panoramę dawnego Poznania według ryciny z XVII w. oraz herb miasta 
ze sklepienia Wielkiej Sieni Ratusza. W lewym górnym rogu znaczka umieszczono 
oznaczenie wartości „3,40 ZŁ" oraz   napis „POLSKA". 
3. Znaczek o wartości 1,20 zł wydrukowano techniką rotograwiurową, na papierze 
fluorescencyjnym, w formacie 51 x 31,25 mm, w nakładzie 6.600.000 sztuk, w kolorach: 
żółtym, czerwonym, niebieskim, granatowym i czarnym. 



4. Znaczek o wartości 3,40 zł wydrukowano techniką stalorytniczą i rotograwiurową, w 
formacie 39,5 x 31,25 mm, w nakładzie 450.000 sztuk, w kolorach: jasnobrązowym, 
ciemnobrązowym i szarozielonym. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 kwietnia 2003 r. 
 
DYREKTOR GENERALNY POCZTY POLSKIEJ 
Leszek KWIATEK 

 
3872 

ZARZĄDZENIE NR. 42 
DYREKTORA GENERALNEGO POCZTY POLSKIEJ 

z dnia 10 kwietnia 2003 r. 
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego o wartości 1,20 zł, emisji 

„Polska w Unii Europejskiej". 
Na podstawie art.10 ustawy z dnia 30 lipca 1997 r. o państwowym przedsiębiorstwie 
użyteczności publicznej „Poczta Polska" (Dz. U. Nr 106, poz. 675 z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 
i z 2002 r. Nr 25, poz. 253) zarządzam, co następuje: 

§ 1. 
1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy o wartości 1,20 zł, emisji „Polska w Unii 
Europejskiej", zwany dalej „znaczkiem". 
2. Na znaczku w sposób symboliczny przedstawiono tematykę związaną z podpisaniem 
przez Polskę Traktatu Akcesyjnego. W lewej części znaczka znajduje się fragment jednej ze 
świątyń na Akropolu, a w środkowej części znaczka - napis „POLSKA", znak Unii 
Europejskiej i napis „EUROPA". Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono napis 
„Traktat Akcesyjny Ateny 16 kwietnia 2003 r.", a w prawym górnym rogu— oznaczenie 
wartości „1,20 ZŁ". 
3. Znaczek wydrukowano techniką rotograwiurową, na papierze fluorescencyjnym, w 
nakładzie 3.850.000 sztuk, w formacie 39,5 x 31,25 mm, w kolorach: żółtym, czerwonym 1, 
czerwonym 2, niebieskim i czarnym. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16 kwietnia 2003 r. 
 
DYREKTOR GENERALNY POCZTY POLSKIEJ 
wz /podpis nieczytelny/ 
Leszek Kwiatek 

 
3873 

ZARZĄDZENIE NR 44 
DYREKTORA GENERALNEGO POCZTY POLSKIEJ 

z dnia 18 kwietnia 2003 r. 
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego o wartości 2,10 zł, emisji 

„EUROPA". 
Na podstawie art.10 ustawy z dnia 30 lipca 1997 r. o państwowym przedsiębiorstwie 
użyteczności publicznej „Poczta Polska" (Dz. U. Nr 106, poz. 675 z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 
i z 2002 r. Nr 25, poz. 253) zarządzam, co następuje: 

§ 1. 
1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy o wartości 2,10 zł, emisji „EUROPA", zwany 
dalej „znaczkiem". 
2. Na znaczku przedstawiono plakat Wiesława Wałkuskiego „Vanitas". Wzdłuż dolnej 
krawędzi znaczka umieszczono napis „POLSKA" i oznaczenie wartości „2,10 zł", a wzdłuż 
lewej krawędzi - napis „EUROPA". 
3. Znaczek wydrukowano techniką rotograwiurową, na papierze fluorescencyjnym, w 
nakładzie 1.360.000 sztuk, w formacie 40,5 x 54 mm, w kolorach: żółtym, czerwonym, 
niebieskim, ciemnobrązowym i czarnym. 

§ 2. 
Zarządzenie w chodzi w życie z dniem 5 maja 2003 r. 
 
DYREKTOR GENERALNY POCZTY POLSKIEJ 
Leszek Kwiatek 

 
 
 



3874 
ZARZĄDZENIE NR50 

DYREKTORA GENERALNEGO POCZTY POLSKIEJ 
z dnia 16 maja 2003 r. 

w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego o wartości 1,20 zł, emisji 
„Polska w Unii Europejskiej". 

Na podstawie art.10 ustawy z dnia 30 lipca 1997 r. o państwowym przedsiębiorstwie 
użyteczności publicznej „Poczta Polska" (Dz. U. Nr 106, poz. 675 z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 
i z 2002 r. Nr 25, poz. 253) zarządzam, co następuje: 

§ 1. 
1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy o wartości 1,20 zł, emisji „Polska w Unii 
Europejskiej", zwany dalej „znaczkiem". 
2. Na znaczku w sposób symboliczny przedstawiono tematykę związaną z referendum 
europejskim. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono napis „Referendum Europejskie 
7 – 8 czerwca 2003 r.”, w prawym górnym rogu - oznaczenie wartości „1,20 ZŁ", a w 
środkowej części - napis „POLSKA", znak Unii Europejskiej i napis „EUROPA". 
3. Znaczek wydrukowano techniką rotograwiurową, na papierze fluorescencyjnym, w 
nakładzie 3.830.000 sztuk, w formacie 39,5 x 31,25 mm, w kolorach: żółtym, czerwonym 1, 
czerwonym 2, niebieskim i czarnym. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26 maja 2003 r. 
 
DYREKTOR GENERALNY POCZTY POLSKIEJ 
Leszek Kwiatek 
 

3875-78 
ZARZĄDZENIE NR 52 

DYREKTORA GENERALNEGO POCZTY POLSKIEJ 
z dnia 19 maja 2003 r. 

w sprawie wprowadzenia do obiegu czterech znaczków pocztowych o wartości 1,20 zł, 
1,80 zł, 2,10 zł i 2,60 zł, emisji „Łazienki Królewskie". 

Na podstawie art.10 ustawy z dnia 31 lipca 1997 r. o państwowym przedsiębiorstwie 
użyteczności publicznej „Poczta Polska" (Dz. U. Nr 106, poz. 675 z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 
i z 2002 r. Nr 25, poz. 253) zarządzam, co następuje: 

§ 1. 
1. Wprowadzam do obiegu cztery znaczki pocztowe o wartości 1,20 zł, 1,80 zł, 2,10 zł i 2,60 
zł, emisji „Łazienki Królewskie", zwane dalej „znaczkami". 
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono: 
1 /wartości 1,20 zł - elewację południową Pałacu Na Wyspie. Wzdłuż dolnej krawędzi 
znaczka umieszczono napis „Pałac Na Wyspie", 
2/ wartości 1,80 zł - elewację północną Pałacu Na Wyspie. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka 
umieszczono napis „Paląc Na Wyspie", 
3/ wartości 2,10 zł - Pałac Myślewicki. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono napis 
„Pałac Myślewicki", 
4/ wartości 2,60 zł - Amfiteatr. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono napis 
„Amfiteatr". 
3. Wzdłuż górnej krawędzi znaczków wymienionych ust. 2 pkt. 1-4 umieszczono napis 
„POLSKA" i oznaczenie ich wartości. 
4. Znaczki  wydrukowano techniką rotograwiurową, na papierze fluorescencyjnym, w 
formacie 43x31,25 mm, w kolorach: żółtym, czerwonym, niebieskim, czarnymi i czarnym 2, w 
następujących nakładach: 
1/ wartości 1,20 zł - 4.000.000 sztuk  
2/ wartości 1,80 zł - 3.000.000 sztuk,  
3/ wartości 2,10 zł - 2.000.000 sztuk,  
4/ wartości 2,60 zł - 1.500.000 sztuk. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 maja 2003 r. 
 
DYREKTOR GENERALNY POCZTY POLSKIEJ 
Leszek Kwiatek 

 
 
 



3879-82 
ZARZĄDZENIE NR 66 

DYREKTORA GENERALNEGO POCZTY POLSKIEJ 
z dnia 16 czerwca 2003 r. 

w sprawie wprowadzenia do obiegu czterech znaczków pocztowych o wartości 1,20 zł, 
1,80 zł, 2,10 zł i 2,60 zł, emisji „Moje wymarzone wakacje". 

Na podstawie art.10 ustawy z dnia 30 lipca 1997 r. o państwowym przedsiębiorstwie 
użyteczności publicznej „Poczta Polska" (Dz. U. Nr 106, poz. 675 z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 
i z 2002 r. Nr 25, poz. 253) zarządzam, co następuje: 

§ 1. 
1.Wprowadzam do obiegu cztery znaczki pocztowe o wartości 1,20 zł, 1,80 zł, 2,10 zł i 2,60 
zł, emisji „Moje wymarzone wakacje", zwane dalej „znaczkami". 
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono: 
1/ wartości 1,20 zł - prace Anny Gołębiewskiej. Wzdłuż górnej krawędzi  znaczka 
umieszczono napis „POLSKA" i oznaczenie wartości „1,20 zł", a wzdłuż prawej krawędzi - 
napis „Moje wymarzone wakacje", 
2/ wartości 1,80 zł - pracę Marleny Krejpcio. Wzdłuż dolnej krawędzi  znaczka umieszczono 
napis „Moje wymarzone wakacje", a wzdłuż górnej krawędzi – napis „Polska" i oznaczenie 
wartości „1,80 zł". 
3/ wartości 2,10 zł - pracę Michała Korzenia. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono 
napis „MOJE WYMARZONE WAKACJE", a wzdłuż górnej krawędzi - napis „POLSKA" i 
oznaczenie wartości „2,10 ZŁ". 
4/ wartości 2,60 zł - pracę Ewy Zajdler. Wzdłuż lewej krawędzi znaczka umieszczono napis 
„MOJE WYMARZONE WAKACJE", a w lewym górnym rogu – napis „POLSKA" i oznaczenie 
wartości „2,60 zł". 
3. Znaczki wydrukowano techniką rotograwiurową, na papierze fluorescencyjnym, w 
kolorach: żółtym, czerwonym, niebieskim, jasnozielonym i czarnym, w następujących 
formatach: 
1/ wartości 1,20 zł, 2,10 zł i 2,60 zł - 54 x 40,5 mm,  
2/ wartości 1,80 zł - 40,5 154 mm, 
i nakładach: 
1/ wartości 1,20 zł - 4.250.000 sztuk  
2/ wartości 1,80 zł - 1.600.000 sztuk, 
3/wartości 2,10 zł -1.050.000 sztuk,  
4/ wartości 2,60 zł -    900.000 sztuk. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 20 czerwca 2003 r. 
DYREKTOR GENERALNY POCZTY POLSKIEJ, 
Leszek Kwiatek 
 

3883-86 
ZARZĄDZENIE NR 73 

DYREKTORA GENERALNEGO POCZTY POLSKIEJ 
z dnia 30 czerwca 2003 r. 

w sprawie wprowadzania do obiegu czterech znaczków pocztowych o wartości 1,20 zł, 
1,80 zł, 2,10 zł i 2,60 zł, emisji „Polskie bajki i baśnie". 

Na podstawie art.10 ustawy z dnia 30 lipca 1997 r. o państwowym przedsiębiorstwie 
użyteczności publicznej „Poczta Polska" (Dz.U. Nr 106, poz. 67S z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 
i z 2002 r. Nr 25, poz. 253) zarządzam, co następuje: 

§ 1. 
1. Wprowadzam do obiegu cztery znaczki pocztowe o wartości 1,20 zł, 1,80 zł, 2,10 zł i 2,60 
zi, emisji „Polskie bajki i baśnie", zwane dalej „znaczkami". 
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono ilustracje, które odnoszą się do 
następujących bajek i baśni: 
1/ wartości 1,20 zł - „Baśń o Kraku", 
2/ wartości 1,80zl -„Głupi Maciuś", 
3/ wartości 2,10 zł - „O królewnie zaklętej w żabę", 
4/ wartości 2,60 zł - „Kwiat paproci". 
3. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczków wymienionych ust. 2 pkt. 1-4 umieszczono napis 
„Polska" i oznaczenie ich wartości. 
4. Znaczki wydrukowano techniką rotograwiurową, na papierze fluorescencyjnym, w 
formacie 40,5 x 54 mm, w następujących kolorach: 
1/ wartości 1,20 zł -żółtym, czerwonym, niebieskim, jasnofioletowym i czarnym,  



2/ wartości 1,80 zł - żółtym, czerwonym, niebieskim, jasnożółtym i czarnym,  
3/ wartości 2,10 zł - żółtym, czerwonym, niebieskim, jasnoniebieskim i czarnym, 
4/ wartości 2,60 zł - żółtym, czerwonym, niebieskim, jasnozielonym i czarnym,  
i w nakładach: 
1/ wartości 1,20 zł - 4.000.000 sztuk, 
2/ wartości 1,80 zł - 3.000.000 sztuk, 
3/ wartości 2,10 zł - 2.000.000 sztuk, 
4/ wartości 2,60 zł - 1.500.000 sztuk. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życic z dniem 30 czerwca 2003 r. 
DYREKTOR GENERALNY POCZTY POLSKIEJ 
Leszek Kwiatek 

 
3887 + bl 191 

ZARZĄDZENIE NR 74 
DYREKTORA GENERALNEGO POCZTY POLSKIEJ 

z dnia 17 lipca 2003 r. 
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego o wartości 3,40 zł  

w formie bloczka, emisji „XIX Ogólnopolska Wystawa Filatelistyczna". 
Na podstawie art.10 ustawy z dnia 30 lipca 1997 r. o państwowym przedsiębiorstwie 
użyteczności publicznej „Poczta Polska" (Dz. U. Nr 106, poz. 675 z 2000 r. Nr 120, poz.1268 
i z 2002 r. Nr 25, poz. 253) zarządzam, co następuje: 

§ 1. 
1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy o wartości 3,40 zł w formie bloczka, emisji 
„XIX Ogólnopolska Wystawa Filatelistyczna", zwany dalej „znaczkiem". 
2. Na znaczku przedstawiono Archikatedrę pw. Chrystusa Króla oraz fragment Pomnika 
Powstańców Śląskich w Katowicach. Wzdłuż górnej krawędzi znaczka umieszczono 
oznaczenie wartości „3,40 ZŁ" oraz napis „POLSKA". 
3. Znaczek wydrukowano techniką stalorytniczą i rotograwiurową, na papierze 
fluorescencyjnym, w formacie 31,25 x 39,5 mm, w kolorach: jasnobrązowym, 
ciemnobrązowym i brązowym, w nakładzie: 
1/ znaczek w bloczku perforowanym - 450.000 sztuk,  
2/ znaczek w bloczku nieperforowanym - 80.000 sztuk. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 18 sierpnia 2003 r. 
DYREKTOR GENERALNY POCZTY POLSKIEJ 
Leszek Kwiatek 
 

3888-91 
DYREKTOR GENERALNY POCZTY POLSKIEJ 

ZARZĄDZENIE NR 93 
DYREKTORA GENERALNEGO POCZTY POLSKIEJ 

z dnia 29 września 2003 r. 
w sprawie wprowadzenia do obiegu czterech znaczków pocztowych o wartości 1,20 zł, 

1,80 zł, 2,10 zł i 2,60 zł, emisji „150. rocznica urodzin Juliana Fałata". 
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 1,20 zł, 1,80 zł, 2,10 zł 1 2,60 
zł, emisji „150. rocznica urodzin Juliana Fałata", zwane dalej „znaczkami". 
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono następujące dzieła Juliana Fałata: 
1/ wartości 1,20 zł - „Autoportret z paletą", wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono 
napis „Polska" i oznaczenie wartości „zł 1,20", a wzdłuż prawej krawędzi - napis „Julian Fałat 
1853 -1929", 
2/ wartości 1,80 zł - „Oszczepnicy",  wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono 
oznaczenie wartości „1,80 zł" i napis „Polska", a wzdłuż prawej krawędzi - napis „Julian Fałat 
1853 -1929", 
3/ wartości 2,10 zł - „Pejzaż zimowy z rzeką i ptakiem", wzdłuż dolnej krawędzi znaczka 
umieszczono napis „Polska" i oznaczenie wartości „2,10 zł", a wzdłuż prawej krawędzi - 
napis „Julian Falat 1853 - 1929", 
4/ wartości 2,60 zł - „Na statku - kupcy na wyspie Cejlon", wzdłuż dolnej krawędzi znaczka 
umieszczono oznaczenie wartości „2,60 zł" i napis „Polska", a wzdłuż lewej   krawędzi - napis 
„Julian Fałat 1853-1929". 



3. Znaczki wydrukowano techniką rotograwiurową, na papierze fluorescencyjnym, w 
kolorach: żółtym, czerwonym, niebieskim i czarnym, w następujących formatach: 
- wartości 1,20 zł i 1,80 zi - 31,25 x 43 mm, 
-wartości 2,10 zł i 2,60 zł - 43 x 31,25 mm, 
i w nakładach: 
1/ wartości 1,20 zł - 2.400.000 sztuk,  
2/ wartości 1,80 zł - 1.000.000 sztuk,  
3/ wartości 2,10 zł - 800.000 sztuk,  
4/ wartości 2.60 zł - 650.000 sztuk. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 września 2003 r. 
DYREKTOR GENERALNY POCZTY POLSKIEJ 
p.o. DYREKTORA 
Andrzej Siniakiewicz 

 
3892 

ZARZĄDZENIE NR 96 
DYREKTORA GENERALNEGO POCZTY POLSKIEJ 

z dnia 7 października 2003 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) 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 trąbkę pocztową oraz papierowe samoloty. W prawym dolnym 
rogu znaczka umieszczono oznaczenie wartości „2,10 ZŁ", wzdłuż lewej krawędzi - napis 
„POLSKA", a w środkowej części znaczka - napis „Światowy Dzień Poczty". 
2. Znaczek wydrukowano techniką rotograwiurową, na papierze fluorescencyjnym, w 
formacie 31,25 x 43 mm, w nakładzie 1.100.000 sztuk, w kolorach: żółtym, czerwonym, 
niebieskim, granatowym i czarnym. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 9 października 2003 r. 
DYREKTOR GENERALNY POCZTY POLSKIEJ 
Tadeusz Bartkowiak 

 
3893-95 

ZARZĄDZENIE NR 99 
DYREKTORA GENERALNEGO POCZTY POLSKIEJ 

z dnia 13 października 2003 r. 
w sprawie wprowadzenia do obiegu trzech znaczków pocztowych o wartości 1,20 zł, 

1,80 zł i 2,10 zł, emisji „Sanktuaria Maryjne". 
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 trzy znaczki pocztowe o wartości 1,20 zł,   1,80 zł i 2,10 zł, emisji 
„Sanktuaria Maryjne", zwane dalej „znaczkami". 
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono: 
1/ wartości 1,20 zł - wizerunek Matki Zbawiciela z Kościoła Najświętszego Zbawiciela w 
Warszawie. Wzdłuż lewej krawędzi znaczka umieszczono napis „POLSKA", w prawym 
górnym rogu - oznaczenie wartości „1,20 zł", a wzdłuż prawej krawędzi — napis „Matka 
Zbawiciela", 
2/ wartości 1,80 zł - wizerunek Matki Bożej Łaskawej z Bazyliki Wniebowzięcia Najświętszej 
Marii Panny w Krzeszowie. Wzdłuż lewej krawędzi znaczka umieszczono napis „Matka Boża 
Łaskawa z Krzeszowa", w lewym górnym rogu - oznaczenie wartości „1,80 zł", a wzdłuż 
prawej krawędzi - napis „POLSKA", 
3/ wartości 2,10 zł-wizerunek Matki Bożej Zielenickiej z Kościoła Niepokalanego Poczęcia 
Najświętszej Marii Panny w Zielenicach. Wzdłuż lewej krawędzi znaczka umieszczono napis 
„POLSKA", w prawym górnym rogu - oznaczenie wartości „2,10 zł", a wzdłuż prawej 
krawędzi - napis „Matka Boża Zielenicka". 



3. Znaczki wydrukowano techniką rotograwiurową, na papierze fluorescencyjnym, w 
formacie: 31,25 x 39,5 mm, w kolorach: żółtym czerwonym, niebieskim, czarnym 1 i czarnym 
2, w następujących nakładach: 
1/ wartości 1,20 zł - 4.800.000 sztuk,  
2/ wartości 1,80 zł - 1.700.000 sztuk,  
3/ wartości 2,10 zł - 1.100.000 sztuk. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14 października 2003 r. 
 
DYREKTOR GENERALNY POCZTY POLSKIEJ 
Tadeusz Bartkowiak 

 
3896-98 

ZARZĄDZENIE NR 98 
DYREKTORA GENERALNEGO POCZTY POLSKIEJ 

z dnia 13 października 2003 r. 
w sprawie wprowadzenia do obiegu trzech Maczków pocztowych wartości 1,20 zł, 1,20 

zł i 1,20 zł, emisji „100. rocznica wyścigów motocyklowych 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 trzy znaczki pocztowe o wartości 1,20 zł, 1,20 zł i 1,20 zł, emisji 
„100. rocznica wyścigów motocyklowych w Polsce", zwane dalej „znaczkami". 
2. Na znaczkach przedstawiono motocyklistów na następujących modelach motocykli: 
1/ na pierwszym - pionierski motocykl z 1903 r., 
2/ na drugim - motocykl Rudge, produkcji angielskiej z przełomu lat dwudziestych 
i trzydziestych XX w.,  
3/ na trzecim - motocykl wyścigowy NSU z końca lat trzydziestych XX w. 
3. Wzdłuż lewej krawędzi znaczków wymienionych w ust. 2 pkt. 1-3 umieszczono napis 
„Polska", w lewym górnym rogu - oznaczenie ich wartości, a w środkowej części - napis „100. 
rocznica wyścigów motocyklowych w Polsce". 
4. Znaczki wydrukowano techniką rotograwiurową, na papierze fluorescencyjnym, w 
formacie: 43 x 31,25 mm, w nakładzie po 2.500.000 sztuk każdego, w kolorach: żółtym, 
czerwonym, niebieskim, brązowym i czarnym. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 20 października 2003 r. 
 
DYREKTOR GENERALNY POCZTY POLSKIEJ 
Tadeusz Bartkowiak 

 
3899-900 

ZARZĄDZENIE NR 103 
DYREKTORA GENERALNEGO POCZTY POLSKIEJ 

z dnia 29 października 2003 r. 
w sprawie wprowadzenia do obiegu dwóch znaczków pocztowych o wartości 1,20 zł, i 

1,20 zł, emisji „50 - lecie Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk". 
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 1,20 zł i 1,20 zł, emisji 
„50 - lecie Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk", zwane dalej „znaczkami". 
2. Na znaczkach wymienionych  w ust. 1 przedstawiono   Zespół Pieśni i Tańca Śląsk 
w strojach rozbarskich. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczków umieszczono napis »Zespół Pieśni 
i Tańca "Śląsk"«, a wzdłuż górnej krawędzi: 
- na pierwszym - oznaczenie wartości „1,20 zł" i napis „Polska", 
- na drugim - napis „Polska" i oznaczenie wartości „1,20 zł". 
3. Znaczki  wydrukowano techniką  rotograwiurową na papierze  fluorescencyjnym, w 
formacie 31,25x39,5 mm, w nakładzie po 1 000.000 sztuk każdego, w następujących 
kolorach: żółtym, czerwonym, niebieskim, granatowym i czarnym. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 29 października 2003 r. 
 
Dokument jaki nam przedstawiono nie był podpisany. 

 



3901 
ZARZĄDZENIE NR 104 

DYREKTORA GENERALNEGO POCZTY POLSKIEJ 
z dnia 31 października 2003 r. 

w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego o wartości 2,10 zł, emisji 
„Internetowa Panorama Polski". 

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 „Internetowa 
Panorama Polski", zwany dalej „znaczkiem". 
2. Na znaczku przedstawiono parę bocianów na gnieździe. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka 
umieszczono napis „www.poland.gov.pl", a w lewym górnym rogu – napis „Polska" i 
oznaczenie wartości „2,10 zł". 
3. Znaczek wydrukowano techniką rotograwiurową na papierze fluorescencyjnym, w 
formacie 43 x 31,25 mm, w nakładzie 500.000 sztuk, w kolorach: żółtym, czerwonym 1, 
czerwonym 2, niebieskim i czarnym. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 31 października 2003 r. 
DYREKTOR GENERALNY 
Tadeusz Bartkowiak 
 

3902-05 
ZARZĄDZENIE NR 102 

DYREKTORA GENERALNEGO POCZTY POLSKIEJ 
z dnia 28 października 2003 r. 

w sprawie wprowadzenia do obiegu czterech znaczków pocztowych o wartości 1,20 zł, 
1,20 zł, 1,20 zł i 1,20 zł, emisji „Ptaki". 

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 1,20 zł, 1,20 zh 1,20 zł i 1,20 
zł, emisji „Ptaki", zwane dalej „znaczkami". 
2. Na znaczkach wymienionych w ust. 1 przedstawiono Rybołowa. W lewym dolnym 
rogu znaczków umieszczono godło PANDA i inicjały WWF - Światowego Funduszu na Rzecz 
Przyrody, a wzdłuż prawej krawędzi - napis „Rybołów Pandion haliaetus". 
3. Wzdłuż górnej krawędzi znaczków wymienionych w ust. 1 umieszczono: 
- na pierwszym i trzecim - napis „Polska" i oznaczenie wartości „1,20 ZŁ" 
- na drugim i czwartym - oznaczenie wartości „1,20 ZŁ" i napis „Polska". 
4. Znaczki wydrukowano  techniką   rotograwiurową,  na papierze   fluorescencyjnym, 
w formacie: 31,25 x 43 mm, w   nakładzie po 1.500.000 sztuk  każdego, w kolorach: 
żółtym, czerwonym, niebieskim, czarnym 1 i czarnym 2. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 31 października 2003 r. 
DYREKTOR GENERALNY 
Tadeusz Bartkowiak 

 
3906-09 

ZARZĄDZENIE NR 117 
DYREKTORA GENERALNEGO POCZTY POLSKIEJ 

z dnia 25 listopada 2003 r. 
w sprawie wprowadzenia do obiegu czterech znaczków pocztowych o wartości 1,20 zł, 

1,80 zł, 2,10 zł i 2,60 zł, emisji „Boże Narodzenie". 
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 1,20 zł, 1,80 zł, 2,10 zł i 2,60 
zł, emisji „Boże Narodzenie", zwane dalej „znaczkami". 
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono: 
1/ wartości 1,20 zł - stajenkę betlejemską, 
2/ wartości 1,80 zł - Trzech Króli oraz gwiazdę betlejemską,  
3/ wartości 2,10 zł - Zwiastowanie Najświętszej Maryi Panny,  
4/ wartości 2,60 zł -   ucieczkę Świętej Rodziny do Egiptu. 



3. Wzdłuż górnej krawędzi znaczków wymienionych w ust. 2 pkt. 1 i 2 umieszczono 
oznaczenie ich wartości oraz napis „POLSKA, a wzdłuż dolnej krawędzi znaczków 
wymienionych w ust. 2 pkt. 3 i 4 - napis „POLSKA" i oznaczenie ich wartości. 
4. Znaczki wydrukowano techniką offsetową, na papierze fluorescencyjnym, w kolorach: 
żółtym, czerwonym, niebieskim, granatowym i czarnym, w następujących formatach: 
1/ wartości 1,20 zł i 1,80 zł - 43 x 31,25 mm, 
2/ wartości 2,10 zł i 2,60 zł - 31,25 x 43 mm, 
i w nakładach: 
1/ wartości 1,20 zł - 20.000.000 sztuk, 
2/ wartości 1,80 zł - 3.200.000 sztuk, 
3/ wartości 2,10 zł - 2.350.000 sztuk, 
4/ wartości 2,60 zł - 1.300.000 sztuk. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 27 listopada 2003 r. 
DYREKTOR GENERALNY 
Tadeusz Bartkowiak 

ZARZADZENIE NR 
DYREKTORA GENERALNEGO POCZTY POLSKIEJ 

z dnia 23 grudnia 2003 r. 
zmieniające zarządzenie Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej w sprawie 

wprowadzenia do obiegu czterech znaczków pocztowych o wartości 1,20 zł, 1,80 zł, 
2,10 zł i 2,60 zł, emisji „Boże Narodzenie" oraz w sprawie waloru filatelistycznego o 

charakterze okolicznościowo - promocyjnym. 
Na podstawie art 32 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe (Dz. U. Nr 130, poz. 
1188) zarządzam, co następuje: 

§ 1. 
W zarządzeniu nr 117 Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej z dnia 25 listopada 2003 r., w 
sprawie wprowadzenia do obiegu czterech znaczków pocztowych, emisji „Boże Narodzenie", 
wprowadzam następujące zmiany:  
1/  W § 1. ust. 4 pkt 4 wyrazy: 
„wartości 2,60 zł - 1.300.000 sztuk" 
zastępuje się wyrazami: 
„wartości 2,60 zł -1.250.000 sztuk".  
2/  Dodaje się § 2. w brzmieniu: 

„§ 2. 
1. Zezwalam na wykonanie waloru filatelistycznego o charakterze okolicznościowo 
promocyjnym poprzez nadrukowanie na znaczku pocztowym, o którym mowa w § 1. ust. 2 
pkt. 4 napisu „WZÓR". Walor ten nie może być wykorzystany do potwierdzenia opłacenia 
usługi pocztowej. 
2. Walor filatelistyczny, o którym mowa w § 2. ust 1 nie będący znaczkiem pocztowym, 
wydrukowany zostanie w wersji kolorystycznej właściwej dla znaczka pocztowego o wartości 
2,60 zł, w nakładzie 50.000 sztuk i różnić się będzie od znaczka pocztowego nadrukiem 
„WZÓR" w kolorze czerwonym. 
3. Dotychczasowy § 2. oznacza się jako § 3. 

§ 3. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
DYREKTOR GENERALNY POCZTY POLSKIEJ 
Tadeusz BARTKOWIAK 
Dokument do którego dotarliśmy nie posiadał numeru zarządzenia. 

 
3910-13 

ZARZĄDZENIE NR 122 
DYREKTORA GENERALNEGO POCZTY POLSKIEJ 

z dnia 11 grudnia 2003 r. 
w sprawie wprowadzenia do obiegu czterech znaczków pocztowych o wartości 1,20 zł, 

1,80 zł, 2,10 zł i 2,60 zł, emisji „Polonica" oraz waloru filatelistycznego o charakterze 
okolicznościowo — promocyjnym. 

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 1,20 zł, 1,80 zł, 2,10 zł i 
2,60 zł, emisji „Polonica", zwane dalej „znaczkami". 



2. Na znaczkach poszczególnych wartości umieszczono reprodukcje znaczków wydanych 
przez następujące administracje pocztowe: 
1/ wartości 1,20 zł - Pocztę Szwedzką. Znaczek przedstawia podobiznę wybitnej poetki 
Wisławy Szymborskiej. 
2/ wartości 1,80zł -  Pocztę Francuską.   Na znaczku znajduje  się   portret   uczonej 
Marii Skłodowskiej - Curie. 
3/ wartości 2,10 zł - Pocztę Szwedzką. Znaczek przedstawia poetę Czesława Miłosza, 
odbierającego Nagrodę Nobla z rąk króla Karola XVI Gustawa. 
4/ wartości 2,60 zł - Pocztę Watykańską. Na znaczku ukazano wizerunek Matki Bożej 
Częstochowskiej, Bazylikę Jasnogórską Wniebowzięcia NMP w Częstochowie oraz kolumnę 
Zygmunta III Wazy na tle katedry św. Jana w Warszawie. 
3. Wzdłuż górnej krawędzi znaczków wymienionych w ust. 2, pkt. 1, 2 i 3 umieszczono napis 
„POLSKA" i oznaczenia ich wartości, a wzdłuż prawej krawędzi znaczka wymienionego w 
ust. 2 pkt. 4 - napis „POLSKA" i oznaczenie jego wartości. 
4. Znaczki wydrukowano techniką offsetową, na papierze fluorescencyjnym, w 
następujących formatach: 
1/ wartości 1,20 zł i 2,10 zł - 31,25 x 43 mm,  
2/ wartości 1,80 zł i 2,60 zł - 43 x 31,25 mm, 
w nakładach: 
1/ wartości 1,20 zł, 1,80 zł i 2,10 zł - po 500.000 sztuk każdego, 
2/ wartości 2,60 zł - 310.000 sztuk, 
w kolorach: 
1/ wartości 1,20 zł - bordowym, szarozielonym i czarnym, 
2/ wartości 1,80 zł - żółtym, czerwonym, niebieskim, szarozielonym i czarnym, 
3/ wartości 2,10 zł - szarogranatowym, szarozielonym i czarnym, 
4/ wartości 2,60 zł - szarym, szarozielonym i czarnym. 

§ 2. 
1. Zezwalam na wykonanie waloru filatelistycznego o charakterze okolicznościowo 
promocyjnym poprzez nadrukowanie na znaczku pocztowym, o którym mowa w § 1 
ust. 2, pkt. 4 napisu „WZÓR". Walor ten nie może być wykorzystany do potwierdzenia 
opłacenia usługi pocztowej. 
2. Walor filatelistyczny, o którym mowa w § 2., ust. 1, nie będący znaczkiem pocztowy 
wydrukowany  zostanie w  wersji   kolorystycznej właściwej dla znaczka pocztowego wartości 
2,60 zł, w nakładzie 190.000 sztuk i różnić się będzie od znaczka pocztowego nadrukiem w 
kolorze czarnym „WZÓR". 

§ 3. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12 grudnia 2003 r. 
DYREKTOR GENERALNY 
Tadeusz Bartkowiak 
 


