
Decyzja Nr 16/2013/PRUP 

Dyrektora Zarządzającego Pionem Rozwoju Usług Pocztowych 

z dnia 28 lutego 2013 roku 

 

w sprawie wprowadzenia do obiegu  kartek pocztowych z nadrukowanym znakiem opłaty 

pocztowej o wartości 2,35 zł, emisji: Zwierzęta w polskich ZOO 

 

 

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku Prawo pocztowe (Dz. U. 2012r., 

poz. 1529) oraz § 4 ust. 4 pkt 2 lit. d Regulaminu wydawania wewnętrznych aktów prawnych oraz 

przedkładania dokumentów przeznaczonych do rozpatrzenia przez Zarząd Poczty Polskiej S.A., 

stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 1/2013 Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 8 stycznia 2013 roku  

w sprawie Regulaminu wydawania wewnętrznych aktów prawnych oraz przedkładania dokumentów 

przeznaczonych do rozpatrzenia przez Zarząd Poczty Polskiej S.A., zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

1. Wprowadza się do obiegu cztery kartki pocztowe z nadrukowanym znakiem opłaty pocztowej  

o wartości 2,35 zł, emisji: Zwierzęta w polskich ZOO, zwaną dalej kartkami. 

2. W prawym górnym rogu strony adresowej kartek nadrukowano znaki opłaty pocztowej, na których 

przedstawiono: 

1) na pierwszym – Tygrys amurski Panthera tigris altaica. W prawym górnym rogu znaczka 

umieszczono napis: Polska a w prawym dolnym rogu znaczka umieszczono oznaczenie wartości: 

2,35 zł, 

2) na drugim – Tukan tęczodzioby Ramphastos sulfuratus. W prawym górnym rogu znaczka 

umieszczono napis: Polska, a w prawym dolnym rogu znaczka umieszczono oznaczenie 

wartości: 2,35 zł, 

3) na trzecim – Kondor  wielki Vultur gryphus. W prawym górnym rogu znaczka umieszczono napis: 

Polska,  a  w  prawym  dolnym  rogu  znaczka  umieszczono  oznaczenie  wartości: 2,35 zł, 

4) na czwartym – Niedźwiedź brunatny Ursus arctos. W prawym górnym rogu znaczka 

umieszczono napis: Polska, a w prawym dolnym rogu znaczka umieszczono oznaczenie 

wartości: 2,35 zł. 

      Do znaków opłaty pocztowej dołączono przywieszkę z napisem: PRIORYTET. 

3. W części ilustracyjnej kartek umieszczono: 

1) na pierwszej – stado pelikanów różowych, wydrę, addaksa i znak ZOO CHORZÓW oraz napisy: 

Pelikan różowy Pelecanus onocrotalus, Wydra Lutra lutra, Addaks Addax  nasomaculatus, 

Zwierzęta w polskich ZOO, 

2) na drugiej –alpakę, surykatkę, niedźwiedzia himalajskiego i znak Ogrodu Zoobotanicznego w 

Toruniu oraz napisy: Alpaka, Lama pacos, Surykatka, Suricata suricatta, Niedźwiedź himalajski, 

Ursus thibetanus i Zwierzęta w polskich ZOO, 
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3) na trzeciej - pingwiny tońce, słonia afrykańskiego, geparda i znak ZOO Gdańsk- Oliwa oraz 

napisy: Pingwin toniec, Spheniscus demersus, Słoń afrykański,  Loxodonta africana, Gepard, 

Acinonyx jubatus i Zwierzęta w polskich ZOO, 

4) na czwartej – legwana zielonego, owcę grzywiastą arui, makaka lapundera i znak graficzny 

Braniewo oraz napisy: Legwan zielony, Iguana iguana, Owca grzywiasta arui, Ammotragus 

lervia, Makak lapunder, Macaca nemestrina i Zwierzęta w polskich ZOO. 

 

4. Kartki o wymiarach 148 x 105 mm, wydrukowano jednostronnie, techniką offsetową,  

na kartonie białym, w nakładzie 26.700 sztuk każdej, w następujących kolorach druku:  żółtym, 

czerwonym, niebieskim  i czarnym. 

 

§ 2 

Decyzja wchodzi w życie z dniem  28 lutego 2013 roku. 

 

                                                                                                                   

Właściwy podpis na oryginale 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


