Pisownia dokumentu jest zgodna z oryginałem.
Czcionką czerwoną zapisano numer główny znaczka określonych w PSPZP.
Kolorem żółtym zakreślono datę wprowadzenia znaczków do obiegu.

DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI
dnia 15 stycznia1980 r.
Nr 1
Poz. 2
PISMO OKÓLNE
z dnia 30 listopada 1979 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 2 zł.
WARSZAWA

2478 1. Z dniem 30 listopada 1979 r. wprowadza się do obiegu znaczek pocztowy
wartości 2 zł emisji „Arcydzieła sztuki 1979 — Rzeźba". Znaczek o tym samym
rysunku lecz w odmiennej wersji kolorystycznej i o innej wartości nominalnej został
wprowadzony do obiegu w dniu 30 września 1978 r.
2. Na znaczku przedstawiono rzeźbę „Pokój" z Zamku Królewskiego w Warszawie
wykonaną przez artystę rzeźbiarza Andrzeja Le Brun. W dolnej części znaczka umieszczono napis „POKÓJ — RZEŹBA Z ZAMKU KROLEW» SKIEGO", a w prawym
górnym rogu — napis „POLSKA"^ i oznaczenie wartości „2,00 ZŁ".
3. Znaczek wydrukowano techniką offsetową na papierze znaczkowym w formacie
31,25X25,5 mm w kolorze brązowym, w wielomilionowym powtarzalnym nakładzie.
PODSEKRETARZ STANU
W. Adamski
Poz. 3
PISMO OKÓLNE
z dnia 4 grudnia 1979 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu dwóch znaczków pocztowych wartości
2 zł i 6,90 zł.
2479-80 1. Z dniem 4 grudnia 1979 r. wprowadza się do obiegu dwa znaczki
pocztowe, stanowiące emisję „Polskie malarstwo ludowe — Malowidła na szkle".
2. Na znaczkach przedstawiono następujące reprodukcje obrazów na szkle:
1) wartości 2 zł — „Święta Rodzina" wg ludowej malarki Eweliny Pęksowej.
Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka znajduje się oznaczenie wartości „2 ZŁ" i napis
„POLSKA",
2) wartości 6,90 zł — „Boże Narodzenie" wg ludowego malarza Zdzisława
Walczaka. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka znajduje się oznaczenie wartości „6,90
ZŁ" i napis „POLSKA”.
3. Znaczki wydrukowano techniką rotograwiurową na papierze kredowanym w
formacie 31,25X43 mm, w kolorach: żółtym, czerwonym, niebieskim, czarnym i
złotym, w następujących nakładach:
1) wartości 2 zł — 10.000.000 sztuk,
2) wartości 6,90 zł — 1.300.000 sztuk.
PODSEKRETARZ STANU
W. Adamski
poz. 4
PISMO OKÓLNE
z dnia 4 grudnia 1979 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu pięciu znaczków pocztowych wartości
1 zł. 1.50 zł, 2 zł, 4.50 zł i 6.90 zł.
2481-85 1. Z dniem 28 grudnia 1979 r. wprowadza się do obiegu pięć znaczków
pocztowych stanowiących kolejną emisję „Badanie kosmosu„.
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono:
1) na znaczku wartości 1 zł - statek kosmiczny Sojuz 30 i stację orbitalną Sojuz 29
-Salut 6. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono napisy „M.
HERMASZEWSKI" i „SOJUZ 30", a wzdłuż górnej krawędzi -napis „POLSKA” i
oznaczenie wartości „1,00„,
2) na znaczku wartości 1.50 zł - dwa statki badawcze: Copernicus i Kopernik 500.
Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono napisy "OAO COPERNICUS” i
„KOPERNIK 500”, a wzdłuż górnej krawędzi napis „POLSKA” i oznaczenie wartości
„1.50",

3) na znaczku wartości 2 zł - sondy księżycowe Ranger 7 i Łunnik 2. Wzdłuż
dolnej krawędzi znaczka umieszczono napisy „RANGER 7” i „ŁUNNIK 2„, a wzdłuż
górnej krawędzi - napis „POLSKA” i oznaczenie wartości „2.00”,
4) na znaczku wartości 4,50 zł - podobiznę J. Gagarina oraz rakietę Wostok.
Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono napisy "J. GAGARIN” i "WOSTOK 1”.
a wzdłuż górnej krawędzi -napis „POLSKA” i oznaczenie wartości „4,50”,
5) na znaczku wartości 6.90 zł -podobiznę N. Armstronga, lądownik księżycowy
LM i statek kosmiczny Apollo 11. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono
napisy „N. ARMSTRONG” i "APOLLO 11", a wzdłuż górnej krawędzi - napis
„POLSKA” i oznaczenie wartości „6.90".
3. Znaczki wydrukowano techniką rotograwiurową na papierze kredowanym w
formacie 31.25X43 mm, w kolorach: ugier, czerwonym, niebieskim, brązowym i
granatowym w dwóch formach wydawniczych:
1) w arkuszach dużych po 50 sztuk znaczków w następujących nakładach:
wartości 1 zł - 10.000.000 sztuk
wartości 1.50 zł - 10.000.000 sztuk
wartości 2 zł - 8.000.000 sztuk,
wartości 4,50 zł — 5.000.000 sztuk,
wartości 6,90 zł — 2.000.000 sztuk.
2) w arkusikach 5-znaczkowych z przywieszką w nakładzie 900.000 sztuk.
4. Na marginesie arkusików określonych w ust. 3 pkt 2 umieszczono napis
„BADANIE KOSMOSU" w trzech wersjach językowych oraz wartość nominalną
znaczków „15,90+5,00" i napis „DOPŁATA NA PZF".
PODSEKRETARZ STANU
W. Adamski
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI
dnia 29 lutego1980 r.
Nr 4
poz. 14
PISMO OKÓLNE
z dnia 31 stycznia 1980 r.
w sprawie wprowadzania do obiegu ośmiu znaczków pocztowych wartości 1 zł,
2 zł, 2,50 zł, 3 zł, 4 zł. 6 zł, 6.50 zł i 6,90 zł
WARSZAWA

2486-93 1. Z dniem 31 stycznia 1980 r. wprowadza się do obiegu osiem znaczków
pocztowych emisji „150 - lecie Stadniny Koni w Sierakowie Wielkopolskim".
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono:
1) wartości 1 zł - czwórkę koni w zaprzęgu,
2) wartości 2 zł - masztalerza z koniem,
3) wartości 2,50 zł - dwukółki treningowe,
4) wartości 3 zł - pogoń za lisem,
5) wartości 4 zł - sanie w zaprzęgu,
6) wartości 6 zł - konie w zaprzęgu roboczym,
7) wartości 6.50 zł - rozgrzewkę koni,
8) wartości 6.90 zł - konia przed przeszkodą.
Wzdłuż dolnej krawędzi wszystkich znaczków znajduje się napis „150-LECIE
STADNINY KONI W SIERAKOWIE", wzdłuż górnej krawędzi - napis "POLSKA" i
oznaczenie wartości znaczka.
3. Znaczki wydrukowano techniką rotograwiurową na papierze kredowanym w
formacie 31,25 X 51 mm, w kolorach: żółtym, niebieskim, czerwonym i czarnym w
następujących nakładach:
1) wartości 1 zł - 3.000.000 sztuk,
2) wartości 2 zł - 8.000.000 sztuk,
3) wartości 2,50 zł - 8.000.000 sztuk,
4) wartości 3 zł - 2.000.000 sztuk,
5) wartości 4 zł - 2.000.000 sztuk,
6) wartości 6 zł - 8.000.000 sztuk,
7) wartości 6,50 zł - 8.000.000 sztuk,
8) wartości 6,90 zł - 1.300.000 sztuk,
PODSEKRETARZ STANU
W. Adamski

poz. 15
PISMO OKÓLNE
z dnia 11 lutego 1980 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu dwóch znaczków pocztowych wartości po
2.50 każdy.
2494-95 1. Z dniem 11 lutego 1980 r. wprowadza się do obiegu dwa znaczki
pocztowe wartości po 2.50 zł, wydane z okazji VIII Zjazdu Polskiej Zjednoczonej
Partii Robotniczej.
2. Na poszczególnych znaczkach zreprodukowało plakaty:
1) na pierwszym znaczku - plakat artysty plastyka Janusza Stannego
przedstawiający portret robotnika z goździkiem. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka
umieszczono napis "VIII ZJAZD PZPR”, w prawym górnym rogu - oznaczenie
wartości „2,50”, a wzdłuż prawej krawędzi - napis „POLSKA" .
2) na drugim znaczku - plakat artysty plastyka Andrzeja Bareckiego
przedstawiający kontury mapy Polski w postaci rozłożonej książki, na której stronach
umieszczono teksty: „O DALSZY ROZWÓJ SOCJALISTYCZNEJ POLSKI, O
POMYŚLNOŚĆ NARODU POLSKIEGO” oraz „VIII ZJAZD PZPR - 1980”. Wzdłuż
dolnej krawędzi znaczka umieszczono oznaczenie wartości „2,50 ZŁ” i napis
„POLSKA .”
3. Znaczki wydrukowano techniką rotograwiurową na papierze kredowanym w
nakładzie po 6.000.000 sztuk każdego, w następujących formatach i kolorach:
1) pierwszy znaczek - w formacie 31.25 X 51 mm, w kolorach: żółtym, czerwonym,
niebieskim, szarym i czarnym,
2) drugi znaczek - w formacie 31.25X39,5 mm, w kolorach: jasnoczerwonym,
ciemnoczerwonym, szarym i czarnym.
PODSEKRETARZ STANU
W. Adamski
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI
dnia 10 kwietnia 1980 r.
Nr 8
poz. 29
PISMO OKÓLNE
z dnia 21 marca 1980 r.
sprawie wprowadzenia do obiegu czterech znaczków pocztowych wartości 2 zł,
2.50 zł, 6.50 zł i 8.40 zł oraz znaczka w formie bloczka wartości 10,50 zł z
dopłatą 5 zł na rzecz Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
WARSZAWA

2496-499+500(bl.115) 1. Z dniem 31 marca 1980 r. wprowadza się do obiegu
cztery znaczki pocztowe oraz znaczek w formie bloczka, wydane z okazji Igrzysk
XXII Olimpiady - Moskwa 1980.
2. Na poszczególnych znaczkach przedstawiono następujące dyscypliny
sportowe:
1) wartości 2 zł - jeździectwo. W dolnej części znaczka znajduje się napis
"IGRZYSKA XXII OLIMPIADY - MOSKWA 1980" i oznaczenie wartości „2 ZŁ", w
lewym górnym rogu - napis "POLSKA", a w prawym górnym – znak Polskiego
Komitetu Olimpijskiego,
2) wartości 2,50 zł - łucznictwo. W prawym dolnym rogu znaczka znajduje się
oznaczenie wartości „2,50 ZŁ", w lewej części - napisy "IGRZYSKA XXII OLIMPIADY
- MOSKWA 1980” i "POLSKA ", a w prawym górnym rogu – znak Polskiego Komitetu
Olimpijskiego,
3) wartości 6,50 zł - biathlon. W prawym dolnym rogu znaczka znajduje się
oznaczenie wartości „6,50 ZŁ", w lewym dolnym rogu - znak Polskiego Komitetu
Olimpijskiego, a wzdłuż górnej i prawej krawędzi napisy: "POLSKA" i "XIII ZIMOWE
IGRZYSKA OLIMIJSKIE – LAKE PLACID 1980",
4) wartości 8,40 zł - siatkówka. W górnej części znaczka znajduje się oznaczenie
wartości „8,40 ZŁ", napisy: "IGRZYSKA XXII OLIMPIADY - MOSKWA 1980" i
"POLSKA " a poniżej - znak Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
3. Znaczki wymienione w ust. 2 pkt 1-4 wydrukowano techniką rotograwiurową na
papierze kredowanym w formacie 51 X 31.25 mm w następujących nakładach i
kolorach:

1) wartości 2 zł - 8.000.000 sztuk, w kolorach: szarym, czerwonym, żółtym.
ultramaryna i czarnym,
2) wartości 2.50 zł - 8.000.000 sztuk, w kolorach: niebieskoszarym, jasnobrązowym, czerwonym, niebieskim i granatowym,
3) wartości 6.50 zł - 8.000.000 sztuk, w kolorach: szaro-niebieskim, fioletowym,
żółtym, brązowym i zielonym,
4) wartości 8.40 zł - 2.000.000 sztuk, w kolorach: zielonym, czerwonym, żółtym.
granatowym i czarnym.
4. Na znaczku w formie bloczka wartości 10,50+5 zł przedstawiono dyscyplinę
sportową - kanadyjki. W prawym górnym rogu znaczka znajduje się napis „POLSKA"
i oznaczenie wartości „10,50+5 ZŁ". Na marginesie bloczka znajduje się znak
Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz napisy: „DOPŁATA NA PKOl.” i „IGRZYSKA
XXII OLIMPIADY - MOSKW A 1980”.
5. Znaczek w formie bloczka wydrukowano techniką rotograwiurową, na papierze
kredowanym w formacie 43X31,25 mm, w nakładzie 1.100.000 sztuk, w kolorach:
szaro-niebieskim, żółtym, czerwonym, niebieskim i srebrnym.
PODSEKRETARZ STANU
W. Adamski
poz. 31
PISMO OKÓLNE
z dnia 21 marca 1980 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 2,50 zł.
2501 1. Z dniem 3 kwietnia 1980 r. wprowadza się da obiegu znaczek pocztowy
wartości 2,50 zł, wydany z okazji 400-lecia Zamościa.
2. Na znaczku przedstawiono front ratusza miejskiego oraz plan Zamościa z 1618
r. wg G. Brauna. W lewym dolnym rogu znaczka znajduje się napis "POLSKA" i
oznaczenie wartości „2,50", a wzdłuż górnej krawędzi napis - ”400 LAT ZAMOŚCIA
1580-1980".
3. Znaczek wydrukowano techniką offsetową w formacie 40,5X40,5 mm, w
nakładzie 10.000.000 sztuk, w kolorach: kremowym, brązowym i zielonym.
PODSEKRETARZ STANU
W. Adamski
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI
WARSZAWA
dnia 29 kwietnia 1980 r.
Nr 10
poz. 38
PISMO OKÓLNE
z dnia 9 kwietnia 1980 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego w formie bloczka
wartości 6,90 zł z dopłatą 3 zł na rzecz Polskiego Związku Filatelistów.
2502+bl. 116 1. Z dniem 12 kwietnia 1980 r. wprowadza się do obiegu znaczek
pocztowy w formie bloczka, wydany dla upamiętnienia międzynarodowej współpracy
naukowo-technicznej w ramach programu Interkosmos.
2. Na znaczku w formie bloczka przedstawiono w formie schematycznej stację
orbitalną Salut oraz flagi Polski i Związku Radzieckiego okalające kulę ziemską. W
prawym dolnym rogu znaczka umieszczono oznaczenie wartości 6,90+3,00",
powyżej napis "INTERKOSMOS", a w lewym górnym rogu - napis "POLSKA ".
Na bloczku umieszczono znak "INTERKOSMOS", napis "MIĘDZYNARODOWA
WSPÓŁPRACA
NAUKOWO-TECHNICZNA
W
RAMACH
PROGRAMU
INTERKOSMOS" oraz symboliczną grafikę. W prawym dolnym rogu bloczka
umieszczono napis "DOPŁATA NA PZF" i datę „1980 R".
3. Znaczek w formie bloczka wydrukowano techniką rotograwiurową na papierze
kredowanym w formacie 31,25X39,5 mm, w nakładzie 1.300.000 sztuk, w kolorach:
niebiesko-zielonym, żółtym, czerwonym, niebieskim i srebrnym.
PODSEKRETARZ STANU
W. Adamski
poz. 41
PISMO OKÓLNE
z dnia 9 kwietnia 1980 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 2,50 zł.

2503 1. Z dniem 21 kwietnia 1980 r. wprowadza się do obiegu znaczek pocztowy
wartości 2,50 zł, wydany z okazji 35 rocznicy Układu o Przyjaźni, Współpracy i
Wzajemnej Pomocy między PRL i ZSRR.
2. Na znaczku przedstawiono dwie pieczęcie z godłami Polskiej Rzeczypospolitej
Ludowej i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. W prawym dolnym rogu
znaczka umieszczono liczbę: „1980", zaś w lewym - napis "XXXV ROCZNICA
UKŁADU O PRZYJAŻNI, WSPÓŁPRACY I WZAJEMNEJ POMOCY MIĘDZY PRL i
ZSRR". W prawym górnym rogu znajduje się napis "POLSKA " i oznaczenie wartości
„2,50".
3. Znaczek wydrukowano techniką offsetową w formacie 40,5X40,5 mm, w
nakładzie 6.000.000 sztuk, w kolorach: kremowym, żółtym, czerwonym i czarnym.
PODSEKRETARZ STANU
W. Adamski
poz. 42
PISMO OKÓLNE
z dnia 9 kwietnia 1980 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu z łączka pocztowego wartości 2,50 zł.
2504 1. Z dniem 22 kwietnia 1980 r. wprowadza się do obiegu znaczek pocztowy
wartości 2,50 zł, wydany z okazji 110 rocznicy urodzin Włodzimierza Lenina.
2. Na znaczku przedstawiono reprodukcję obrazu „Lenin w Krakowie" polskiego
artysty malarza Zbigniewa Pronaszki. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono
napis „POLSKA" i oznaczenie wartości „2,50", powyżej napis „Z. PRONASZKO", a
wzdłuż lewej krawędzi napis „W. LENIN — 110 ROCZNICA URODZIN".
3. Znaczek wydrukowano techniką rotograwiurową na papierze kredowanym w
formacie 40,5X54 mm, w nakładzie 6.000.000 sztuk, w kolorach: żółtym, czerwonym,
niebieskie czarnym i złotym.
PODSEKRETARZ STANU
W. Adamski
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI
WARSZAWA
dnia 18 czerwca 1980 r.
Nr 12
Poz. 48
PISMO OKÓLNE
z dnia 29 kwietnia 1980 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 2,50 zł.
2505 1. Z dniem 1 maja 1980 r. wprowadza się do obiegu znaczek pocztowy
wartości 2,50 zł, wydany z okazji 75 rocznicy wybuchu Rewolucji w 1905 roku.
2. Na znaczku umieszczono reprodukcję rysunku przedstawiającego manifestację
robotniczą. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka znajduje się oznaczenie wartości „ZŁ
2,50" i napis „POLSKA", a w prawym górnym rogu — datę „1905 R".
3. Znaczek wydrukowano techniką rotograwiurową na papierze kredowanym w
formacie 31,25X39,5 mm, w nakładzie 6.000.000 sztuk, w kolorach: żółtym,
czerwonym i czarnym.
PODSEKRETARZ STANU
W. Adamski
poz. 50
PISMO OKÓLNE
z dnia 29 kwietnia 1980 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 2,50 zł.
2506 1. Z dniem 9 maja 1980 r. wprowadza się do obiegu znaczek pocztowy
wartości 2,50 zł, wydany z okazji 35 rocznicy zwycięstwa nad faszyzmem.
2. Na znaczku przedstawiono symbolicznego gołębia pokoju unoszącego się nad
zdruzgotaną swastyką, datę „9.V.1945" i napis „ZWYCIĘSTWO". Wzdłuż górnej
krawędzi znaczka umieszczono napis „POLSKA" i oznaczenie wartości „2,50".

3. Znaczek wydrukowano techniką rotograwiurową na papierze kredowanym w
formacie 31,25X51 mm, w 6.000.000 sztuk, w kolorach: czerwonym, szarym, i
srebrnym.
PODSEKRETARZ STANU
W. Adamski
poz. 51
PISMO OKÓLNE
z dnia 9 kwietnia 1980 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 2 zł.
2507 1. Z dniem 14 maja 1980 r. wprowadza się do obiegu znaczek pocztowy
wartości 2 zł, wydany z okazji 25 rocznicy podpisania Układu Warszawskiego.
2. Na znaczku przedstawiono tarczę z godłami państw — członków Układu
Warszawskiego. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono napis „UKŁAD
WARSZAWSKI" oraz liczby „1955—1980", wzdłuż lewej krawędzi — napis
„POLSKA", a w lewym górnym rogu oznaczenie wartości „2 ZŁ".
3. Znaczek wydrukowano techniką offsetową, w formacie 31,25X39,5 mm, w
nakładzie 6.000.000 sztuk, w kolorach: czerwonym, szarym i czarnym.
PODSEKRETARZ STANU
W. Adamski
poz. 54
PISMO OKÓLNE
z dnia 15 maja 1980 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu sześciu znaczków pocztowych wartości
2 zł, 2 zł, 2,50 zł, 2,50 zł, 6,50 zł i 3,40 zł.
2508-13 1. Z dniem 22 maja 1980 r. wprowadza się do obiegu sześć znaczków
pocztowych stanowiących emisję „Polskie wyprawy naukowe".
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono cele niektórych polskich
wypraw naukowych, a mianowicie:
1) wartości 2 zł — wyprawy antarktyczne. Na znaczku zaprezentowano
charakterystyczny pejzaż antarktyczny oraz kontury kontynentu Antarktydy. Wzdłuż
lewej i górnej krawędzi znaczka znajduje się napis „OD 1959 WYPRAWY
ANTARKTYCZNE",
2) wartości 2 zł — wyprawę speleologiczną. Na znaczku zaprezentowano
fragment wnętrza jaskini kubańskiej oraz kontury granic Kuby. Wzdłuż lewej i górnej
krawędzi znaczka znajduje się napis „1961 WYPRAWA SPELEOLOGICZNA",
3) wartości 2,50 zł — wyprawy archeologiczne. Na znaczku zaprezentowano
fragment ruin pretorium w obozie Dioklecjana oraz kontury granic Syrii. Wzdłuż lewej
i górnej krawędzi znaczka znajduje się napis „OD 1959 WYPRAWY
ARCHEOLOGICZNE",
4) wartości 2,50 zł — wyprawy etnologiczne. Na znaczku zaprezentowano typowy
dla Mongolii Centralnej pejzaż oraz kontury granic Mongolii. Wzdłuż lewej i górnej
krawędzi znaczka znajduje się napis „OD 1963 WYPRAWY ETNOLOGICZNE",
5) wartości 6,50 zł — wyprawę wysokogórską. Na znaczku zaprezentowano
południowo-wschodnią ścianę masywu Kangczendzenga oraz kontury granic
Nepalu, pod którymi znajduje się napis „KANGCZENDZENGA POŁUDNIOWA 8490
M". Wzdłuż lewej i górnej krawędzi znaczka znajduje się napis „1978 WYPRAWA
WYSOKOGÓRSKA",
6) wartości 8,40 zł — wyprawy paleontologiczne. Na znaczku zaprezentowano
fragment pejzażu Pustyni Gobijskiej ze szkieletem Tyranozaura oraz kontury granic
Mongolii. Wzdłuż lewej i górnej krawędzi znaczka znajduje się napis „1963—71
WYPRAWY PALEONTOLOGICZNE".
3. W prawym dolnym rogu znaczków określonych w ust. 2 pkt 1—6 znajduje się
liczba „1980" i napis „POLSKA", a w lewym dolnym rogu — oznaczenie wartości.
4. Znaczki wydrukowano techniką rotograwiurową w formacie 55X32,8 mm, w
kolorach: żółtym, czerwonym, niebieskim, czarnym i srebrnym, w następujących
nakładach:
1) wartości 2 zł — 6.000,000 sztuk,
2) wartości 2 zł — 6.000.000 sztuk,
3) wartości 2,50 zł — 6.000.000 sztuk,
4) wartości 2,50 zł — 6.000.000 sztuk,

5) wartości 6,50 zł — 5.000.000 sztuk,
6) wartości 8,40 zł — 1.300.000 sztuk.
PODSEKRETARZ STANU
W. Adamski
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI
dnia 1 lipca 1980 r.
Nr 13
poz. 63
PISMO OKÓLNE
z dnia 31 maja 1980 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 2 zł.
WARSZAWA

2514 1. Z dniem 7 czerwca 1980 r. wprowadza się obiegu znaczek pocztowy
wartości 2 zł, wydany z okazji 800-lecia Szkoły Płockiej — Małachowianki.
2. Na znaczku przedstawiono herb Szkoły na tle fragmentu budynku,
przebudowanego w roku 1843 wg projektu Antoniego Corazziego. Wzdłuż lewej
krawędzi znaczka umieszczono napis „800 LAT SZKOŁY PŁOCKIEJ", wzdłuż górnej
krawędzi — oznaczenie wartości" 2 ZŁ i napis „POLSKA", a wzdłuż prawej krawędzi
— napis „MAŁACHOWIANKI" i liczbę „1980".
3. Znaczek wydrukowano techniką rotograwiurową w formacie 21,5 X 25,5 mm na
papierze kredowym w nakładzie 20.000.000 sztuk, w kolorach: zielonym i czarnym.
PODSEKRETARZ STANU
W. Adamski
poz. 64
PISMO OKÓLNE
z dnia 31 maja 1980 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 2,50 zł,
2521 1. Z dniem 12 lipca 1980 r. wprowadza się do obiegu znaczek pocztowy
wartości 2,50 zł, wydany z okazji 1000-lecia Sandomierza.
2. Na znaczku przedstawiono fragment ratusza w Sandomierzu i znak ochrony
zabytków. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka znajduje się napis ,,1000 LAT
SANDOMIERZA — RATUSZ", a wzdłuż górnej krawędzi — napis „POLSKA"' i
oznaczenie wartości „2,50 ZŁ".
3. Znaczek wydrukowano techniką rotograwiurową na papierze kredowanym w
formacie 21,5 X 25,5 mm w kolorach: brązowym i czarnym, w wielomilionowym,
powtarzalnym nakładzie.
PODSEKRETARZ STANU
W. Adamski
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI
WARSZAWA
dnia 15 lipca 1980 r.
Nr 14
poz. 69
PISMO OKÓLNE
z dnia 20 czerwca 1980 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu sześciu znaczków pocztowych wartości
2 zł, 2 zł, 2,50 zł, 2,50 zł, 8 zł i 10,50 zł
2515-20 1. Z dniem 30 czerwca 1980 r. wprowadza się do obiegu sześć znaczków
pocztowych, stanowiących emisję „Grzyby niejadalne — wymagające ochrony".
2. Na poszczególnych znaczkach przedstawiono następujące grzyby:
1) wartości 2 zł — podgrzybek pasożytniczy. W dolnej części znaczka
umieszczono napis „XEROCOMUS PARASITICUS (BULL. EX FB.) QUEL.", a
wzdłuż lewej krawędzi — napis „PODGRZYBEK PASOŻYTNICZY"
2) .wartości 2 zł — okratek czerwony. W dolnej części znaczka umieszczono napis
„CLATHRUS RUBER MICH. EX PERS.", a wzdłuż lewej krawędzi — napis
„OKRATEK CZERWONY",
3) wartości 2,50 zł — sromotnik fiołkowy. W dolnej części znaczka umieszczono
napis „PHALLUS HADRIANI VENT. EX PERS.", a wzdłuż lewej krawędzi. — napis
„SROMOTNIK FIOŁKOWY",

4) wartości 2,50 zł :— szyszkowiec szyszkowaty. W dolnej części znaczka
umieszczono napis „STROBILOMYCES FLOCCOPUS (VAHL. EX FR) P.KARST.", a
wzdłuż lewej krawędzi — napis „SZYSZKOWIEC SZYSZKOWATY",
5) wartości 8 zł — szmaciak gałęzisty. W dolnej części znaczka umieszczono
napis „SPARASSIS CRISPA WULF. EX FR.", S Wzdłuż prawej krawędzi — napis
"SZMACIAK GAŁĘZISTY",
6) wartości 10,50 zł — purchawica olbrzymia. W dolnej części znaczka
umieszczono napis „LENGERMANNIA GIGANTES (PERS.) ROSTK.", a wzdłuż
lewej krawędzi — napis „PURCHAWICA OLBRZYMIA".
3. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczków określonych w ust. 2 pkt. 1—6 umieszczono
napis „POLSKA" i oznaczenie wartości znaczka.
4. Znaczki wydrukowano techniką rotograwiurową na papierze kredowanym w
formacie 31,25X39,5 mm, w następujących nakładach i kolorach.:
1) wartości 2 zł — 8.000.000 sztuk, w kolorach: żółtym, niebieskim, czerwonym i
czarnym,
2) wartości 2 zł — 8.000.000 sztuk, w kolorach: oliwkowym, żółtym, czerwonym,
niebieskim i czarnym,
3) wartości 2,50 zł — 8.000.000 sztuk, w kolorach: szaro-zielonym, żółtym,
niebieskim, czerwonym i czarnym,
4) wartości 2,50 zł - 8,000.000 sztuk, w kolorach: beżowym, żółtym, czerwonym,
niebieskimi, czarnym,
5) wartości 8 zł — 3.000.000 sztuk, w kolorach: niebieskim, żółtym, czerwonym i
czarnym,
6) wartości 10,50 zł — 1.500.000 sztuk, w kolorach szaro-zielonym, żółtym,
czerwonym, niebieskim i czarnym.
PODSEKRETARZ STANU
W. Adamski
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI
dnia 15 września 1980 r.
Nr 16
poz. 80
PISMO OKÓLNE
z dnia 9 lipca 1980 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu sześciu znaczków pocztowych wartości 2
zł, 2,50 zł, 6 zł, 6,50 zł, 6,90 zł i 8,40 zł.
WARSZAWA

2522-27 1. Z dniem 21 lipca 1980 r. wprowadza się do obiegu sześć znaczków
pocztowych stanowiących emisję „Z tradycji szkolnictwa morskiego".
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono portrety kapitanów
żeglugi wielkiej — wychowawców wielu pokoleń młodzieży związanej z gospodarką
morską oraz znane statki szkolne, a mianowicie:
1) wartości 2 zł — statek szkolny s/v „Lwów" i portret Tadeusza Ziółkowskiego. W
lewym dolnym rogu znaczka znajduje się napis „S/V LWÓW", a w prawym górnym
rogu napis „T. ZIOŁKOWSKI",
2) wartości 2,50 zł — statek szkolno-towarowy m/s „Antoni Garnuszewski" i portret
Antoniego Garnuszewskiego. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka znajduje się napis
„M/S ANTONI GARNUSZEWSKI", a. w prawym górnym rogu — napis „A.
GARNUSZEWSKI",
3) wartości 6 zł — statek szkolny m/s „Zenit" i portret Antoniego Ledóchowskiego.
Wzdłuż lewej krawędzi znaczka znajduje się napis „M/S ZENIT", a w prawym górnym
rogu — napis „A. LEDÓCHOWSKI",
4) wartości 6,50 zł — statek szkolny s/t „Jan Turlejski" i portret Kazimierza
Porębskiego. Wzdłuż lewej krawędzi znaczka znajduje się napis „S/T JAN
TURLEJSKI", a w prawym górnym rogu — napis „K. PORĘBSKI",
5) wartości 6,90 zł — statek szkolny m/s „Horyzont" i portret Gustawa Kańskiego.
W lewym dolnym rogu znaczka znajduje się napis „M/S HORYZONT", a w prawymi
górnym rogu — napis „G. KAŃSKI",
6) wartości 8,40 zł — statek szkolny s/v „Dar Pomorza" i portret Konstantego
Maciejewicza. W lewym górnym rogu znaczka znajduje się napis „S/V DAR
POMORZA", a w prawym górnym rogu — napis „K. MACIEJEWICZ".

3. W prawym dolnym rogu znaczków wyszczególnionych w ust. 2 pkt l—6 znajduje
się napis „Z TRADYCJI SZKOLNICTWA MORSKIEGO" i liczba „1980", a w lewym
górnym rogu — oznaczenie wartości znaczka i napis „POLSKA".
4. Znaczki wydrukowano techniką offsetową na papierze kredowanym w formacie
54X27 mm, w następujących nakładach i kolorach:
l) wartości 2 zł — 8.000.000 sztuk, w kolorach: różowym, fioletowym i czarnym,
2) wartości 2,50 zł — 8.000.000 sztuk, w kolorach: jasno-niebieskim, ciemnoniebieskim i czarnym,
3) wartości 6 zł — 6.000,000 sztuk, w kolorach: jasno-zielonym, ciemno-zielonym i
czarnym,
4) wartości 6,50 zł — 6.000.000 sztuk, w kolorach: żółtym,. szarym i czarnym,
5) wartości 6,90 zł — 2.000.000 sztuk, w kolorach: beżowym, szarozielonym i
czarnym,
6) wartości 8,40 zł — 1.300.000 sztuk, w kolorach: niebieskim, zielonym i
czarnym.
PODSEKRETARZ STANU
W. Adamski
Poz. 81
PISMO OKÓLNE
z dnia 30 lipca 1980 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu sześciu znaczków pocztowych wartości
2 zł, 2.50 zł, 3.40 zł 5 zł, 6.50 zł i 8 zł.
2528-33 1. Z dniem 15 sierpnia 1980 r. wprowadza się do obiegu serię sześciu
znaczków pocztowych stanowiących emisję „Rośliny lecznicze".
2. Na poszczególnych znaczkach przedstawiono zioła uprawowe wchodzące w
skład różnych leków ziołowych, a mianowicie :
1) wartości 2 zł — Pokrzyk Wilcza Jagoda. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka
umieszczono napis „ATROPA BELLADONNA L." i liczbę „1980", a wzdłuż lewej
krawędzi — napis „POKRZYK WILCZA JAGODA",
2) wartości 2,50 zł — Bieluń Indiański. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka
umieszczono napis „BIELUŃ INDIAŃSKI — DATURA INNOXIA MILL." i liczbę
„1980",
3) wartości 3,40 zł — Kozłek Lekarski. W prawym dolnym rogu znaczka
umieszczono napisy „KOZŁEK LEKARSKI — VALERIANA OFFICINALIS L.", a w
górnej części lewej krawędzi liczbę „1980",
4) wartości 5 zł — Mięta Pieprzowa. W lewym dolnym rogu znaczka umieszczono
liczbę „1980" i napisy „MIĘTA PIEPRZOWA — MENTHA PIPERITA L.",
5) wartości 6,50 zł — Nagietek Lekarski. W prawym dolnym rogu znaczka
umieszczono liczbę „1980" i napisy „NAGIETEK LEKARSKI — CALENDULA
OFFICINALIS L.",
6) wartości 8 zł — Szałwia Lekarska. Wzdłuż lewej krawędzi znaczka
umieszczono napis „SZAŁWIA LEKARSKA" i liczbę „1980", a wzdłuż prawej
krawędzi — napis „SALVIA OFFICINALIS. L.".
3. Wzdłuż górnej krawędzi znaczków wyszczególnionych w ust. 2 pkt l—6
umieszczono oznaczenie wartości znaczka, i napis „POLSKA".
4. Znaczki wydrukowano techniką rotograwiurową na papierze kredowanym w
formacie 31,25X43 mm w następujących nakładach i kolorach:
l) wartości 2 zł — 8.000.000 sztuk, w kolorach: żółtym, czerwonym, niebieskim,
szarym i czarnym,
2) wartości 2,50 zł — 8.000.000 sztuk, w kolorach: żółtym, czerwonym,
niebieskim, szarym i czarnym,
3) wartości 3,40 zł— 6.000.000 sztuk, w kolorach: żółtym, czerwonym, niebieskim,
szarym i czarnym,
4) wartości 5 zł — 6.000.000 sztuk, w kolorach: żółtym, czerwonym, niebieskim,
brązowym i czarnym,
5) wartości 6,50 zł — 6.000.000 sztuk, w kolorach: żółtym, czerwonym,
niebieskim, szarym i czarnym,
6) wartości 8 zł — 1.300.000 sztuk, w kolorach: żółtym, czerwonym, niebieskim,
brązowym i czarnym.
PODSEKRETARZ STANU
W. Adamski

Poz. 82
PISMO OKÓLNE
z dnia 30 lipca 1980 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 2,50 zł.
2534 1. Z dniem 20 sierpnia 1980 r. wprowadza się do obiegu znaczek pocztowy
wartości 2,50 zł, wydany z okazji 450 rocznicy urodzin Jana Kochanowskiego.
2. Na znaczku przedstawiono podobiznę Jana Kochanowskiego. Wzdłuż dolnej
krawędzi znaczka znajduje się napis „POLSKA" i oznaczenie wartości „2,50 ZŁ",
powyżej napis „JAN KOCHANOWSKI", a wzdłuż górnej krawędzi — napis „450
R.OCZNICA URODZIN" i liczby „1530—1980".
3. Znaczek wydrukowano techniką offsetową na papierze kredowanym w formacie
27X54 mm, w nakładzie 10.000.000 sztuk, w kolorach: żółtym, czerwonym,
niebieskim, ugier i czarnym.
PODSEKRETARZ STANU
W. Adamski
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI
dnia 16 października 1980 r.
Nr 17
Poz.93
PISMO OKÓLNE
z dnia 18 września 1980 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 8,40 zł
WARSZAWA

2535 1. Z dniem 19 września 1980 r. wprowadza się do obiegu znaczek pocztowy
wartości 8,40 zł, wydany z okazji 35 rocznicy powstania Organizacji Narodów
Zjednoczonych.
2. Na znaczku przedstawiono emblemat Organizacji Narodów Zjednoczonych na
tle widoku ogólnego sali obrad Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów
Zjednoczonych. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono liczby „1945—1980",
„ONZ", barwy narodowe, oznaczenie wartości „8,40" oraz napis „POLSKA".
3. Znaczek wydrukowano techniką rotograwiurową na papierze kredowym w
formacie 43 X 31,25 mm w nakładzie 4.000.000 sztuk, w kolorach: niebieskim,
czerwonym i brązowym.
PODSEKRETARZ STANU
W. Adamski
Poz. 96
PISMO OKÓLNE
z dnia 29 września 1980 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 6,90 zł.
2536 1. Z dniem 2 października 1980 r. wprowadza się do obiegu znaczek
pocztowy wartości 6,90 zł, wydany z okazji X Międzynarodowego Konkursu
Pianistycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie.
2. Na znaczku przedstawiono na tle drzew wierzbowych podobiznę Fryderyka
Chopina. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka znajduje się napis „POLSKA" i oznaczenie
wartości „6,90 ZŁ", a wzdłuż pozostałych krawędzi napis: „X MIĘDZYNARODOWY
KONKURS PIANISTYCZNY IM. FR. CHOPINA WARSZAWA — PAŹDZIERNIK
1980".
3. Znaczek wydrukowano techniką offsetową na papierze kredowanym w formacie
40,5 X 40,5 mm, w nakład 4.000.000 sztuk, w kolorach beżowym i czarnym.
PODSEKRETARZ STANU
W. Adamski
Poz. 95
PISMO OKÓLNE
z dnia 29 września 1980 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu czterech znaczków pocztowych wartości 2
zł, 2,50 zł, 6 zł i 6,50 zł.
2537-40 1. Z dniem 9 października 1980 r. wprowadza się do obiegu cztery
znaczki pocztowe stanowiące emisję „Dzień Znaczka 1980 — Postęp pocztowy".

2. Na poszczególnych znaczkach przedstawiono zastosowanie urządzeń
technicznych i procesów technologicznych w różnych dziedzinach pracy poczty, a
mianowicie:
1) wartości 2 zł — opróżnianie skrzynek pocztowych i samochód osobowy „Fiat
126 p". W lewym dolnym rogu znaczka znajduje się oznaczenie wartości „2 ZŁ", w
lewym górnym rogu — napis ,,POLSKA", a wzdłuż prawej krawędzi — napis „DZIEŃ
ZNACZKA 1980",
2) wartości 2,50 zł — rozdzielnia listowa wraz z transporterem. W lewym dolnym
rogu znaczka znajduje się oznaczenie wartości ,,2,50 ZŁ", wzdłuż lewej krawędzi —
napis „DZIEŃ ZNACZKA 1980", a w lewym górnym rogu — napis „POLSKA",
3) wartości 6 zł — załadunek paczek do samolotu. Wzdłuż lewej krawędzi znaczka
znajduje się napis „DZIEŃ ZNACZKA 1980", w lewym górnym rogu — oznaczenie
wartości „6 ZŁ", a w prawym górnym rogu — napis „POLSKA",
4) wartości 6,50 zł — skrzynki przydrożne. W lewym dolnym rogu znaczka
znajduje się oznaczenie wartości „6,50 ZŁ", w lewym górnym rogu — napis „POLSKA", a wzdłuż prawej krawędzi — napis „DZIEŃ ZNACZKA 1980".
3. Znaczki wydrukowano techniką rotograwiurową na papierze kredowanym w
formacie 51 X 31,25 mm, w kolorach: żółtym, czerwonym, niebieskim, szarym i
czarnym, w następujących nakładach:
l) wartości 2 zł — 8.450.000 sztuk,
2) wartości 2,50 zł — 8.4500.000 sztuk,
3) wartości 6 zł — 5.450.000 sztuk,
4) wartości 6,50 zł — 5.450.000 sztuk.
PODSEKRETARZ STANU
W. Adamski
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI
dnia 10 grudnia 1980 r.
Nr 18
Poz. 106
PISMO OKÓLNE
z dnia 19 listopada 1980 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 8,40 zł.
WARSZAWA

2541 1. Z dniem 21 listopada 1980 r. wprowadza się do obiegu znaczek pocztowy
wartości 8,40 zł, wydany dla popularyzacji Deklaracji Organizacji Narodów
Zjednoczonych o Wychowaniu Społeczeństw w Duchu Pokoju.
2. Na znaczku przedstawiono symbolicznie dziecko z gołąbkiem pokoju oraz znak
Organizacji Narodów Zjednoczonych. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka znajduje się
napis „DEKLARACJA O WYCHOWANIU SPOŁECZEŃSTW W DUCHU POKOJU", w
lewym górnym rogu — napis „POLSKA", a w prawym górnym rogu znaczka —
oznaczenie wartości „8,40".
3. Znaczek wydrukowano techniką offsetową na papierze kredowanym w formacie
43X31.25 mm, w nakładzie 4.000.000 sztuk, w kolorach: żółtym, niebieskim,
czerwonym i czarnym.
PODSEKRETARZ STANU
W. Adamski
Poz. 107
PISMO OKÓLNE
z dnia 19 listopada 1980 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 2,50 zł.
2542 1. Z dniem 29 listopada 1980 r. wprowadza się do obiegu znaczek pocztowy
wartości 2,50 zł, wydany dla upamiętnienia 150 rocznicy Powstania Listopadowego.
2. Na znaczku przedstawiono reprodukcję obrazu artysty malarza Wojciecha
Kossaka pn. „Olszynka Grochowska". Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono
oznaczenie wartości „2.50" i napis „POLSKA", a wzdłuż górnej krawędzi — napis
„150 ROCZNICA POWSTANIA LISTOPADOWEGO".
3. Znaczek wydrukowano techniką rotograwiurową na papierze kredowanym w
formacie 54X40,5 mm w nakładzie 8.000.000 sztuk, w kolorach: żółtym, czerwonym,
niebieskim, szaro-fioletowym i czarnym.
PODSEKRETARZ STANU: W. Adamski

Poz. 111
PISMO OKÓLNE
z dnia 2 grudnia 1980 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu sześciu znaczków pocztowych wartości
2 zł, 2,50 zł, 3 zł, 5 zł, 6 zł i 6,50 zł.
2543-48 1. Z dniem 16 grudnia 1980 r. wprowadza się do obiegu sześć znaczków
pocztowych stanowiących emisję „Warszawskie pojazdy konne".
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono:
l) wartości 2 zł — wóz strażacki. Wzdłuż górnej krawędzi znaczka umieszczono
napis „WÓZ STRAŻACKI" — WIEK XIX I POCZĄTEK XX W.",
2) wartości 2,50 zł — omnibus warszawski. Wzdłuż górnej krawędzi znaczka
umieszczono napis „OMNIBUS WARSZAWSKI — POCZĄTEK XIX WIEKU",
3) wartości 3 zł — wóz browarniany. Wzdłuż górnej krawędzi znaczka
umieszczono napis „WÓZ BROWARNIANY — WIEK XIX I POCZĄTEK XX W.",
4) wartości 5 zł — sanie dorożkarskie. Wzdłuż górnej krawędzi znaczka
umieszczono napis „SANIE DOROŻKARSKIE — WIEK XIX I POCZĄTEK XX W.",
5) wartości 6 zł — tramwaj konny. Wzdłuż górnej krawędzi znaczka umieszczono
napis „TRAMWAJ KONNY — PRZEŁOM XIX I XX W.",
6) wartości 6,50 zł — dorożkę warszawską. Wzdłuż górnej krawędzi znaczka
umieszczono napis „DOROŻKA WARSZAWSKA — PRZEŁOM XIX I XX WIEKU".
3. Wzdłuż lewej krawędzi znaczków określonych w ust. 2 pkt 1—6 umieszczono
napis „POLSKA", a w prawym górnym rogu — oznaczenie wartości znaczka.
4. Znaczki wydrukowano techniką rotograwiurową na papierze kredowanym w
formacie 54X27 mm, w następujących kolorach i nakładach:
l) wartości 2 zł — 8.000.000 sztuk, w kolorach: żółtym, czerwonym, beżowym,
brązowym i czarnym,
2) wartości 2,50 zł — 8.000.000 sztuk, w kolorach: beżowym, pomarańczowym,
szaro-fioletowym, brązowym i czarnym,
3) wartości 3 zł — 3.000.000 sztuk, w kolorach: żółtym, czerwonym, brązowym,
oliwkowym, zielonym i czarnym,
4) wartości 5 zł — 3.000.000 sztuk, w kolorach: beżowym, żółtym, niebieskim,
brązowym i czarnym,
5) wartości 6 zł— 8.000.000 sztuk, w kolorach: beżowym, czerwonym, niebieskim,
jasno-brązowym i czarnym,
6) wartości 6,50 zł — 1.500.000 sztuk, w kolorach: fioletowym, czerwonym,
niebieskim, szaro-brązowym i czarnym.
PODSEKRETARZ STANU
W. Adamski

