
 

 

Decyzja Nr 60/2013/PRUP 

Dyrektora Zarządzającego Pionem Rozwoju Usług Pocztowych 

z dnia 29 kwietnia 2013 roku 

 

w sprawie wprowadzenia do obiegu  kartek pocztowych z nadrukowanym znakiem opłaty 

pocztowej o wartości 2,35 zł, emisji: Piękno ziemi polskiej 

 

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 Uchwały1/2013 Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia       

8 stycznia 2013 roku w przedmiotowej sprawie: 

 

§ 1 

 

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

o wartości 2,35 zł, emisji: Piękno ziemi polskiej, zwane dalej kartkami. 

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

na których przedstawiono: 

1) na pierwszym – Rogalinek (fot.: A. Wojnar). W górnym prawym rogu znaczka 

umieszczono napis: Polska i oznaczenie wartości: 2,35 zł, 

2) na drugim – Rogalin (fot.: J. Budzyński). W górnym lewym rogu znaczka umieszczono 

napis: Polska i oznaczenie wartości: 2,35 zł, 

3) na trzecim – Klasztor w Lubiniu (fot.: J. Budzyński). W dolnym prawym rogu znaczka 

umieszczono napis: Polska i oznaczenie wartości: 2,35 zł, 

4) na czwartym – Pałac w Drzeczkowie (fot.: A. Borowiec). W lewym dolnym rogu znaczka 

umieszczono napis: Polska i oznaczenie wartości: 2,35 zł, 

      Do znaków opłaty pocztowej dołączono przywieszkę z napisem: PRIORYTET. 

3. W części ilustracyjnej kartek umieszczono: 

1) na pierwszej – fotografię Puszczy Zielonki z podpisem: Puszcza Zielonka                      

(fot.: M. Kowalska). Poniżej umieszczono napis: Piękno ziemi polskiej. W górnym lewym 

rogu kartki umieszczono napis Wielkopolska. 

2) na drugiej – fotografię Rogalinka z podpisem: Rogalinek (fot.: A. Wojnar). Poniżej 

umieszczono napis: Piękno ziemi polskiej. W górnym lewym rogu kartki umieszczono 

napis Wielkopolska. 

3) na trzeciej – fotografię wiatraka w Świerczynie z podpisem: Wiatrak w Świerczynie  (fot.: 

A. Borowiec). Poniżej umieszczono napis: Piękno ziemi polskiej. W górnym lewym rogu 

kartki umieszczono napis Wielkopolska. 
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4) na czwartej – fotografię drewnianego kościoła z podpisem: Kościół „Na Pólku” w Bralinie 

(fot.: E. Skiba). Poniżej umieszczono napis: Piękno ziemi polskiej. W górnym lewym rogu 

kartki umieszczono napis Wielkopolska. 

 

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

na kartonie białym, w nakładzie 21.500 sztuk każdej, w następujących kolorach druku:  

żółtym, czerwonym, niebieskim  i czarnym. 

 

§ 2 

      Decyzja podlega publikacji w sieci intranetowej Spółki – dostęp z sieci WAN. 

§ 3 

 

Decyzja wchodzi w życie z dniem  30 kwietnia 2013 roku. 

 

                                                                                                             

Właściwy podpis na oryginale 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


