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
WARSZAWA
dnia 18 marca 1982 r.
Nr 1
Poz. 2
Pismo okólne
z dnia 5 stycznia 1982 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 2,50 zł
2614 1. Z dniem 5 stycznia 1982 r. wprowadza się do obiegu znaczek pocztowy
wartości 2,50 zł, wydany z okazji 40 rocznicy powstania Polskiej Partii Robotniczej.
2. Na znaczku umieszczono napis „40 ROCZNICA POWSTANIA PPR — PARTII
WALKI O WYZWOLENIE NARODOWE I SPOŁECZNE". Wzdłuż dolnej krawędzi
znaczka znajduje się oznaczenie wartości „2,50'' i napis ,,POLSKA".
3. Znaczek wydrukowano techniką offsetowa na papierze kredowanym w formacie
31,25 x 43 mm w nakładzie 6.000.000 sztuk, w kolorach: cielisto-różowym, ciemnoczerwonym i czarnym.
PODSEKRETARZ STANU
W. Adamski
Poz. 4
Pismo okólne
z dnia 5 stycznia 1982 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu sześciu znaczków pocztowych wartości
1 zł, 2 zł, 2,50 zł, 6 zł, 8 zł, i 10,50 zł.
2615-20 1. Z dniem 20 stycznia 1982 r. wprowadza się do obiegu sześć znaczków
pocztowych stanowiących emisje „Polska ceramika szlachetna”.
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono najciekawsze obiekty z
porcelany z fajansu, wykonane w najsłynniejszych polskich manufakturach, a
mianowicie:
1) wartości 1 zł — talerz. Wzdłuż górnej krawędzi znaczka znajduje się napis
„WŁOCŁAWEK OK. 1890 — FAJANS”,
2) wartości 2 zł — filiżankę ze spodkiem. Wzdłuż górnej krawędzi znaczka
znajduje się napis „KORZEC 1790 —1796 — PORCELANA",
3) wartości 2,50 zł — wazę i sosjerkę Wzdłuż górnej krawędzi znaczka znajduje
się napis „BARANÓWKA OK 1830 — PORCELANA",
4) wartości 6 zł — kałamarzyk. Wzdłuż górnej krawędzi znaczka znajduje się napis
„HORODNICA 1844 — PORCELANA",
5) wartości 8 zł — kubek „myśliwski" Wzdłuż prawej krawędzi znaczka znajduje się
napis "LUBARTÓW 1840—1850 — FAJANS",
6) wartości 10,50 zł — figurkę szlachcica Wzdłuż prawej krawędzi znaczka
znajduje się napis ,,BIAŁA PODLASKA 1740— 1760 — FAJANS".
3. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczków wyszczególnionych w ust. 2 pkt 1—6
znajduje się napis "POLSKA" i oznaczenie wartości znaczków.
4. Znaczki wydrukowano techniką rotograwiurową na papierze kredowanym w
formacie 31,25 x 39,5 mm, w następujących nakładach i kolorach:
1) wartości 1 zł — 6.000.000 sztuk, w kolorach: żółtym, czerwonym, niebieskim,
szaro-zielonym i złotym,
2) wartości 2 zł — 6.000.000 sztuk, w kolorach: żółtym, brązowym, niebieskim,
oliwkowym i złotym,
3) wartości 2,50 zł — 8.000000 sztuk, .w kolorach: żółtym, amarantowym,
jasnoniebieskim, ciemno-niebieskim i złotym,
4) wartości 6 zł — 6.000.000 sztuk, w kolorach: żółtym, amarantowym, niebieskim,
szarym i złotym,
5) wartości 8 zł — 4.000.000 sztuk, w kolorach: żółtym, brązowym czarnym i
złotym,
6) wartości 10,50 zł — 1.500.000 sztuk, w kolorach: żółtym, amarantowym,
niebieskim, brązowym i złotym.
PODSEKRETARZ STANU: W. Adamski

DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI
dnia 14 czerwca 1982 r.
Nr 3
poz. 14
PISMO OKÓLNE
z dnia 12 marca 1982 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu sześciu znaczków pocztowych wartości
1 zł, 2 zł, 2,50 zł, 3,50 zł, 9 zł, 10 zł.
WARSZAWA

2621-26 1. Z dniem 22 marca 1982 r. wprowadza się do obiegu sześć znaczków
pocztowych, wydanych z okazji 100 rocznicy śmierci Ignacego Łukasiewicza.
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono:
1) wartości 1 zł - podobiznę Ignacego Łukasiewicza i rysunek wynalezionej przez
niego lampy naftowej. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono liczby „18221882", a wzdłuż prawej krawędzi - napis "IGNACY ŁUKASIEWICZ",
2) wartości 2 zł – lampę naftową mosiężną, asymetryczną z regulatorem,
3) wartości 2,50 zł – lampę naftową srebrzoną ze stopu cynowo-ołowianego,
4) wartości 3,50 zł - dwie lampy naftowe ze stopu mosiądzowanego i metalu
chromowanego z regulatorem,
5) wartości 9 zł - lampę naftową mosiężną,
6) wartości 10 zł – lampę naftową, gazowo-żarową z metalu chromowanego.
3. Wzdłuż lewej krawędzi znaczków wymienionych w ust. 2 pkt 1-6 umieszczono
napis „POLSKA" i oznaczenie ich wartości.
4. Znaczki wydrukowano techniką rotograwiurową na papierze kredowanym w
formacie 31,25X 43 mm, w następujących nakładach i kolorach :
1) wartości 1 zł - 8.000.000 sztuk, w kolorach: cielistym, brązowym, ugier i
czarnym,
2) wartości 2 zł - 5.000.000 sztuk, w kolorach: żółtym, brązowym, zielonym, ugier i
czarnym,
3) wartości 2,50 zł - 5.000.000 sztuk, w kolorach: czerwonym, brązowym, ugier i
czarnym,
4) wartości 3,50 zł - 5.000.000 sztuk, w kolorach: czerwonym, niebieskim,
brązowym, ugier i czarnym,
5) wartości 9 zł - 5.000.000 sztuk, w kolorach: ugier, szarym i czarnym,
6) wartości 10 zł - 10.000.000 sztuk, w kolorach: żółtym, brązowym, ugier i
czarnym.
DYREKTOR GENERALNY
E. Janowski
Poz. 15
Pismo okólne
z dnia 12 marca 1982 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 2,50 zł.
2627 1. Z dniem 8 kwietnia 1982 r. wprowadza się do obiegu znaczek pocztowy
wartości 2,50 zł, wydany z okazji 100 rocznicy urodzin Karola Szymanowskiego.
2. Na znaczku przedstawiono znak obchodów 100 rocznicy urodzin Karola
Szymanowskiego na tle nut. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono
następujący napis:
„1882 KAROL 1937 SZYMANOWSKI", a w lewym górnym rogu znaczka — napis
„POLSKA" i onznaczenie wartości „2,50".
3. Znaczek wydrukowano techniką rotograwiurową na papierze kredowanym w
formacie 31,25X43 mm, w nakładzie 10.000.000 sztuk, w kolorach: brązowym i
złotym.
DYREKTOR GENERALNY
E. Janowski

WARSZAWA

DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI
dnia 15 czerwca 1982 r.
poz. 30
PISMO OKÓLNE
z dnia 26 kwietnia 1982 r.

Nr 5

w sprawie wprowadzenia do obiegu dwóch znaczków pocztowych wartości
27 zł i 31 zł oraz bloczka wartości 58 zł.
2628-29+bl.121 1. Z dniem 5 maja 1982 r. wprowadza się do obiegu dwa znaczki
pocztowe, wydane dla upamiętnienia 50-lecia zwycięstwa polskich lotników Challenge.
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono:
1) wartości 27 zł - sylwetkę samolotu RWD-6. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka
mieszczono napis "RWD-6, F. ZWIRKO, S. WIGURA" i oznaczenie wartości „27 ZŁ",
a wzdłuż górnej krawędzi - napisy "POLSKA" i "CHALLENGE 1932",
2) wartości 31 zł - sylwetkę samolotu RWD-9. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka
umieszczono napisy "POLSKA" i "CHALLENGE 1934", a wzdłuż górnej krawędzi oznaczenie wartości „31 ZŁ" i napis "RWD-9, J. BAJAN, G. POKRZYWKA".
3. Znaczki wyszczególnione w ust. 2 pkt 1-2 wydrukowano również w formie
bloczka. Na bloczku przedstawiono na tle konturów mapy Europy trasy lotów
Międzynarodowych Zawodów Samolotów Turystycznych Challenge w latach 1932 i
1934 wraz z napisami wyjaśniającymi.
4. Znaczki wydrukowano techniką rotograwiurową ona papierze kredowanym w
formacie 39,5 X 31,25 mm w nakładzie po 3.000.000 sztuk każdego znaczka, a
bloczek w nakładzie 1.300.000 sztuk, w kolorach: żółtym, czerwonym, niebieskim,
granatowym i czarnym.
PODSEKRETARZ STANU
W. Adamski
poz. 29
PISMO OKÓLNE
z dnia 26 kwietnia 1982 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu czterech znaczków pocztowych wartości
3 zł, 15 zł, 25 zł, i 31 zł.
2630-33 1. Z dniem 10 maja 1982 r. wprowadza się do obiegu cztery znaczki
pocztowe emisji „Polscy laureaci Nagrody Nobla”.
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono podobizny:
1) wartości 3 zł - Henryka Sienkiewicza. Wzdłuż lewej krawędzi znaczka znajduje
się napis „HENRYK SIENKIEWICZ 1846-1916. NOBEL 1905”.
2) wartości 15 zł - Władysława Reymonta. Wzdłuż lewej krawędzi znaczka
znajduje się napis „WŁADYSŁAW REYMONT 1367-1925. NOBEL 1924”.
3) wartości 25 zł - Marii Skłodowskiej-Curie. Wzdłuż lewej krawędzi znaczka
znajduje się napis "MARIA SKŁODOWSKA-CURIE 1867-1934, NOBEL 1903, 1911",
4) wartości 31 zł - Czesława Miłosza. Wzdłuż lewej krawędzi znaczka znajduje się
napis "CZESŁAW MIŁOSZ 1911, NOBEL 1980".
3. Wzdłuż górnej krawędzi znaczków wyszczególnionych w ust. 2 pkt 1-4 znajduje
się oznaczenie wartości znaczków i napis "POLSKA".
4. Znaczki wydrukowano techniką offsetową na papierze kredowanym w formacie
31,25 X 43 mm, w następujących nakładach i kolorach:
1) wartości 3 zł - 6.000.000 sztuk, w kolorach ciemno-zielonym,
2) wartości 15 zł - 6.000.000 sztuk, w kolorze brązowym,
3) wartości 25 zł - 8.000.000 sztuk, w kolorze granatowym,
4) wartości 31 zł - 2.000.000 sztuk, w kolorze szarym.
PODSEKRETARZ STANU
W. Adamski
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI
WARSZAWA
dnia 15 lipca 1982 r.
Nr 6
Poz. 41
PISMO OKÓLNE
z dnia 28 maja 1982 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu dwóch znaczków pocztowych wartości
25 i 27 zł.
2634-5 1. Z dniem 28 maja 1982 r. wprowadza się do obiegu dwa znaczki
pocztowe wydane z okazji Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej — Hiszpania 82.

2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono:
1) wartości 25 zł — stylizowany globus w formie piłki nożnej. Wzdłuż dolnej
krawędzi znaczka znajduje się oznaczenie wartości „ZŁ 25" i napis „POLSKA", w lewym górnym rogu napis „MISTRZOSTWA ŚWIATA W PIŁCE NOŻNEJ", a w prawym
górnym rogu — napis „HISZPANIA 82".
2) wartości 27 zł — piłkę nożną i byka. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka znajduje
się napis „MISTRZOSTWA ŚWIATA W PIŁCE NOŻNEJ — HISZPANIA 82", a wzdłuż
górnej krawędzi napis „POLSKA" i oznaczenie wartości „ZŁ 27".
3. Znaczki wydrukowano wielobarwną techniką rotograwiurową na papierze
kredowanym następująco:
1) wartości 25 zł — w formacie 31,25X43 mm, w nakładzie 3.000.000 sztuk, w
kolorach: żółtym, zielonym, szarym i czarnym,
2) wartości 27 zł — w formacie 39,5 X 31,25 mm, w nakładzie 2.000.000 sztuk, w
kolorach: żółtym, zielonym, niebieskim, szarym i czarnym.
PODSEKRETARZ STANU
W. Adamski
poz. 42
PISMO OKÓLNE
z dnia 28 maja 1982 r .
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego w formie bloczka
wartości 65 zł.
2636 (bl.122) 1. Z dniem 11 czerwca 1982 r. wprowadza się do obiegu znaczek
pocztowy w formie bloczka, wydany dla upamiętnienia Międzynarodowej Wystawy
Filatelistycznej "Philexfrance 82" w Paryżu.
2. Na znaczku w formie bloczka przedstawiono reprodukcję obrazu francuskiego
malarza z XVII wieku przedstawiającego Marię Kazimierę córkę Henryka
margrabiego de la Grange d'Arquien – późniejszą żonę króla Jana III Sobieskiego.
Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono oznaczenie wartości "ZŁ 65" i napis
"POLSKA".
Na bloczku znajdują się napisy: "MARIA KAZIMIERA SOBIESKA DE LA GRANGE
D'ARQUIEN" i "MIĘDZYNARODOWA WYSTAWA FILATELISTYCZNA PARYŻ” oraz
znak wystawy.
3. Znaczek w formie bloczka wydrukowano techniką rotograwiurową na papierze
kredowanym w formacie 31,25 X 43 mm, w nakładzie 1.000.000 sztuk, w kolorach:
kremowym, czerwonym, niebieskim, szarym i brązowym.
PODSEKRETARZ STANU
W. Adamski
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI
dnia 15 sierpnia 1982 r.
Nr 8
poz. 46
ZARZĄDZENIE NR 43
MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 21 lipca 1982 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego o wartości 31 zł
WARSZAWA

§ 1.
Na podstawie art. 46 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. o łączności (Dz. U. z 1961
r. Nr 8, poz. 48, z 1971 r. Nr 12, poz. 115, z 1972 r. Nr 53, poz. 346, z 1974 r. Nr 24,
poz. 142 i z 1982 r. Nr 7, poz. 54) zarządza się, co następuje:
2638 1. Z okazji II Konferencji Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie
badania i pokojowego wykorzystania przestrzeni kosmicznej wprowadza się do
obiegu znaczek pocztowy wartości 31 zł.
2. Na znaczku przedstawiono tekst "II KONFERENCJA ONZ - UNISPACE 82”
umieszczony na orbicie wokół kuli ziemskiej oraz znak Organizacji Narodów
Zjednoczonych. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono napis "POLSKA” i
oznaczenie wartości „31 ZŁ”.
3. Znaczek wydrukowano techniką rotograwiurową na papierze kredowanym w
formacie 31,25 X 43 mm w nakładzie 1.500.000 sztuk, w kolorach: niebieskim, żółtym
i granatowym

§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 9 sierpnia 1982 r.
MINISTER ŁACZNOŚCI
Wł. Majewski
Poz. 50
PISMO OKÓLNE
z dnia 24 czerwca 1982 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 4,50 zł.
2637 1. Z dniem 20 lipca 1982 r. wprowadza się do obiegu znaczek pocztowy
wartości 4,50 zł, wydany z okazji 60-lecia Związku Polaków w Niemczech.
2. Na znaczku przedstawiono podobizny Stanisława Sierakowskiego i Bolesława
Domańskiego — czołowych działaczy Związku Polaków w Niemczech oraz symbol
Wisły i Krakowa — Rodło. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono napis „B.
DOMANSKI — POLSKA — S. SIERAKOWSKI", powyżej oznaczenie wartości „4,50
ZŁ'', a wzdłuż górnej krawędzi — napis „60-LECIE ZWIĄZKU POLAKÓW W
NIEMCZECH".
3. Znaczek wydrukowano techniką offsetową na papierze kredowanym w formacie
40,5 X 27 mm, w nakładzie 6.000.000 sztuk, w kolorach: ciemno-zielonym i czarnym.
PODSEKRETARZ STANU
W. Adamski
W tym samym Dzienniku Łączności nr 8 po raz ostatni ogłoszono wprowadzenie znaczka (2637)
i wprowadzono zarządzeniem (zgodnie z zapisem ustawowym) znaczek (2638)

DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI
dnia 1 września 1982 r.
Nr 9
Poz. 55
ZARZĄDZENIE NR 50
MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 20 sierpnia 1982 roku
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 10 zł.
WARSZAWA

Na podstawie art. 46 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. o łączności (Dz. U. z 1961 r.
Nr 8, poz. 48, z 1971 r. Nr 12, poz. 115 z 1972 r. Nr 53, poz. 346, z 1974 r. Nr 24,
poz. 142 i z 1982, Nr 7, poz. 54) zarządza się co następuje:
§ 1.
2639 Wprowadza się do obiegu znaczek pocztowy wartości 10 zł. Znaczek ten jest
przedrukiem znaczka pocztowego wartości 6,50 zł. wprowadzonego do obiegu dnia
15 maja 1981 r. (Dziennik Łączności Nr 3, poz. 21), emisji „Polskie miasta na starych
rycinach", przedstawiającego widok miasta Wrocławia z 1493 roku według
drzeworytu z kroniki Schedla.
Na znaczku tym dokonano nadruku nowej wartości w kolorze czarnym. Nadruk
„10,00" znajduje się poniżej dawnej wartości znaczka, którą unieważniają trzy
poziome kreski,
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 20 sierpnia 1982 r.
MINISTER ŁĄCZNOŚCI
Wł. Majewski
poz. 56
ZARZĄDZENIE NR 51
MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 20 sierpnia 1982 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu trzech znaczków pocztowych wartości
2.50 zł, 25 zł i 65 zł oraz bloczka wartości 130 zł z dopłatą 10 zł.
Na podstawie art. 46 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. o łączności (Dz. U. Nr 8,
poz. 48, z 1971 r. Nr 12, poz. 115, z 1972 r. Nr 53, poz. 346, z 1974 r. Nr 24, poz.
142 i z 1982 r. Nr 7, poz. 54) zarządza się, co następuje:
§ 1.
2640-42+bl.123 1. Z okazji 600-lecia obecności Obrazu Jasnogórskiego,
wprowadza się do obiegu trzy znaczki pocztowe wartości 2,50 zł, 25 zł i 65 zł.

2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono:
1) wartości 2,50 zł - Ojca Augustyna Kordeckiego z obrazu pn. "Oblężenie Jasnej
Góry przez Szwedów w 1655 r." Wzdłuż lewej krawędzi znaczka umieszczono napis
„O. AUGUSTYN KORDECKI",
2) wartości 25 zł - fragment obrazu pn. "Oblężenie Jasnej Góry przez Szwedów w
1655 r." Wzdłuż lewej krawędzi znaczka umieszczono napis "OBLĘŻENIE JASNEJ
GÓRY 1655".
3) wartości 65 zł - obraz Madonny Częstochowskiej. Wzdłuż lewej krawędzi
znaczka umieszczono napis "MADONNA CZĘSTOCHOWSKA",.
3. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczków wyszczególnionych w ust. 2 pkt 1-3
umieszczono napis "POLSKA" i oznaczenie wartości.
4. Znaczki wykonano wielobarwną techniką rotograwiurową na papierze
kredowanym w formacie 40,5 X 54 mm, w następujących nakładach i kolorach :
1) wartości 2,50 zł - 6.000.000 sztuk, w kolorach: żółtym, czerwonym, niebieskim,
brązowym i złotym,
2) wartości 25 zł - 6.000.000 sztuk, w kolorach: żółtym, czerwonym, niebieskim,
brązowym i złotym,
3) wartości 65 zł - 2.000,000 sztuk, w kolorach: żółtym, czerwonym, niebieskim,
granatowym i złotym.
5. Znaczek wymieniony w ust. 2 pkt 3 wydrukowano również w formie bloczka
składającego się z dwóch znaczków. Na marginesach bloczka umieszczono napisy
„600 LAT OBECNOŚCI OBRAZU JASNOGÓRSKIEGO", liczby „1382-1982" oraz
oznaczenie wartości bloczka „130 + 10 ZŁ" "DOPŁATA NA PZF”. Bloczek wykonano
w nakładzie 500.000 sztuk.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26 sierpnia 1982 r.
MINISTER ŁĄCZNOŚCI
Wł. Majewski
Poz. 57
ZARZĄDZENIE NR 52
MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 20 sierpnia 1982 roku
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego o wartości 6 zł.
Na podstawie art. 46 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. o łączności (Dz. U. z 1961
r. Nr 8, poz. 48, z 1971 r. Nr 12, poz. 115, z 1972 r. Nr 53, poz. 346, z 1974 r. Nr 24,
poz. 142 i z 1982 r. Nr 7, poz. 54) zarządza się, co następuje:
§ 1.
2643 1. Z okazji 100-lecia polskiego ruchu robotniczego wprowadza się do obiegu
znaczek pocztowy wartości 6 zł.
2. Na znaczku w sposób symboliczny przedstawiono manifestację robotniczą ze
sztandarami na których widnieją napisy „PROLETARIAT" i „100 LAT POLSKIEGO
RUCHU ROBOTNICZEGO". W prawym dolnym rogu znaczka umieszczono
oznaczenie wartości „ZŁ 6'', a w lewym górnym rogu — napis „POLSKA".
3. Znaczek wydrukowano techniką rotograwiurową na papierze kredowanym w
formacie 31,25 X 39,5 mm w nakładzie 6.000.000 sztuk, w kolorach: żółtym,
czerwonym, wiśniowym, niebieskim i czarnym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie dniem 3 września 1982 r.
MINISTER ŁĄCZNOŚCI
Wł. Majewski
Poz. 58
ZARZĄDZENIE Nr 53
MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 20 sierpnia 1982 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu pięciu znaczków poczt owych wartości
5 zł, 6 zł, 13 zł, 20 zł i 29 zł
Na podstawie art. 46 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. o łączności (Dz. U. z 1961 r.
Nr 8, poz. 48, z 1971 r. Nr 12, poz. 115, 1972 r. Nr 53, poz. 346, z 1974 r. Nr 24, poz.
142 i z 1982 r. Nr 7, poz. 54) zarządza się, co następuje:

§ 1.
2644-48 1. Wprowadza się do obiegu pięć znaczków pocztowych wartości 5 zł,
6 zł, 15 zł, 20 zł i 29 zł emisji „Wybitni działacze polskiego ruchu robotniczego".
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono podobizny:
1) wartości 5 zł — Norberta Barlickiego. W prawym dolnym rogu znaczka znajduje
się oznaczenie wartości „5,00 ZŁ", w lewym dolnym rogu liczby „1880—1941'', a
wzdłuż górnej i prawej krawędzi napisy: „NORBERT BARLICKI" i „POLSKA"
2) wartości 6 zł — Pawła Findera. W prawym dolnym rogu znaczka znajdują się
liczby „1904—1944", w lewym dolnym rogu oznaczenie wartości „6,00 ZŁ", wzdłuż
lewej i górnej krawędzi — napisy „POLSKA" i „PAWEŁ FINDER",
3) wartości 15 zł — Mariana Buczka. W prawym dolnym rogu znaczka znajduje się
oznaczenie wartości „15 ZŁ", w lewym dolnym rogu — liczby „1896—1939", a wzdłuż
górnej i prawej krawędzi napisy: „MARIAN BUCZEK" i „POLSKA",
4) wartości 20 zł — Cezaryny Wojnarowskiej. W prawym dolnym rogu znaczka
znajduje się oznaczenie wartości „20 ZŁ", w lewym dolnym rogu liczby „1861—1911",
a wzdłuż górnej i prawej krawędzi napisy „CEZARYNA WOJNAROWSKA" i
„POLSKA",
5) wartości 29 zł — Ignacego Daszyńskiego. W prawym dolnym rogu znaczka
znajdują się liczby „1866—1936", w lewym dolnym rogu — oznaczenie wartości „29
ZŁ", a wzdłuż lewej i górnej krawędzi — napisy „POLSKA" i „IGNACY DASZYNSKI".
3. Znaczki wykonano techniką rotograwiurową na papierze kredowanym w
formacie 25,5 X 31,25 mm, w następujących nakładach i kolorach:
1) wartości 5 zł — 10.000.000 sztuk, w kolorach: jasnoniebieskim, ciemnoniebieskim i czarnym,
2) wartości 6 zł — 10.000.000 sztuk, w kolorach: jasnozielonym, ciemno-zielonym
i czarnym,
3) wartości 15 zł — 10.000.000 sztuk, w kolorach: cielistym, czerwonym i czarnym,
4) wartości 20 zł — 10.000.000 sztuk, w kolorach: różowym, fioletowym i czarnym,
5) wartości 39 zł — 5.000.000 sztuk, w kolorach: żółtym, brązowym i czarnym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 10 września 1981 roku.
MINISTER ŁĄCZNOŚCI
Wł. Majewski
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI
dnia 12 października 1982 r.
Nr 10
poz. 68
ZARZĄDZENIE NR 61
MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 18 września 1982 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu dwóch znaczków pocztowych wartości
10 zł i 25 zł
WARSZAWA

Na podstawie art. 46 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. o łączności (Dz. U. z 1961 r.
Nr 8, poz. 48, z 1971 r. Nr 12, poz. 115, z 1972 r. Nr 53, poz. 346, z 1974 r. Nr 24,
poz. 142 i z 1982 r. Nr 7, poz. 54) zarządza się, co następuje:
§ 1.
2649-50 1. Z okazji 100 rocznicy odkrycia prątka gruźlicy przez Roberta Kocha
wprowadza się do obiegu dwa znaczki pocztowe wartości 10 zł i 25 zł.
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono podobizny:
1) wartości 10 zł — Roberta Kocha. Wzdłuż prawej krawędzi znaczka
umieszczono napis „ROBERT KOCH 1843—1910", a w górnej części znaczka —
oznaczenie wartości „10,00", napis „POLSKA" i znak walki z gruźlicą,
2) wartości 25 zł — Odo Bujwida. Wzdłuż lewej krawędzi znaczka umieszczono
napis „TUBERCULINA ODOBUJWID 1857—1942", a w górnej części znaczka —
znak walki z gruźlicą, napis „POLSKA" i oznaczenie wartości „25,00".
3. Znaczki wykonano techniką rotograwiurową na papierze kredowanym w
formacie 31,25 X 43 mm, w następujących nakładach i kolorach:
1) wartości 10 zł — 10.000.000 sztuk, w kolorach: zielonym, czerwonym,
pomarańczowym, szarym i czarnym,

2) wartości 25 zł — 6.000.000 sztuk, w kolorach: wiśniowym, pomarańczowym,
szarym i czarnym.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 22 września 1982 r.
MINISTER ŁĄCZNOŚCI
W. Majewski
poz. 69
ZARZĄDZENIE NR 62
MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 18 września 1982 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu dwóch znaczków pocztowych wartości
60 zł i 100 zł
Na podstawie art. 46 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. o łączności (Dz. U. z 1961 r.
Nr 8, poz. 48, z 1971 r. Nr 12, poz. 115, z 1972 r. Nr 53, poz. 346, z 1974 r. Nr 24,
poz. 142 i z 1982 r. Nr 7, poz. 54) zarządza się, co następuje:
§1
2651-52 1. Wprowadza się do obiegu dwa znaczki pocztowe wartości 60 zł i 100 zł
emisji „Głowy wawelskie". 2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono:
1) wartości 60 zł — głowę alegoryczną. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka znajduje
się napis „POLSKA", powyżej — oznaczenie wartości „ZŁ 60", a wzdłuż lewej i górnej
krawędzi — napisy „GŁOWA ALEGORYCZNA" i „GŁOWY WAWELSKIE",
2) wartości 100 zł — głowę mężczyzny. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka znajduje
się napis „POLSKA", powyżej — oznaczenie wartości „100 ZŁ", a wzdłuż górnej i
prawej krawędzi — napisy „GŁOWY WAWELSKIE" i „GŁOWA MĘŻCZYZNY".
3. Znaczki wykonano techniką rotograwiurową na papierze kredowanym w
formacie 25,5 X 31,25 mm, w wielomilionowych powtarzalnych nakładach, w
kolorach:
1) wartości 60 zł — pomarańczowym i brązowym,
2) wartości 100 zł — oliwkowym i brązowym.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 września 1982 r.
MINISTER ŁĄCZNOŚCI
W. Majewski
poz. 72
ZARZĄDZENIE NR 65
MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 18 września 1982 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 27 zł.
Na podstawie art. 46 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. o łączności (Dz. U. z 1961 r.
Nr 8, poz. 48, z 1971 r. Nr 12, poz. 115, z 1972 r. Nr 53, poz. 346, z 1974 r. Nr 24,
poz. 142 i z 1982 r. Nr 7, poz. 54) zarządza się, co następuje:
§1
2653 1. Z okazji kanonizacji Ojca Maksymiliana Marii Kolbego wprowadza się do
obiegu znaczek pocztowy wartości 27 zł.
2. Na znaczku przedstawiono podobiznę Ojca Maksymiliana Marii Kolbego w
ubraniu obozowym według obrazu artysty malarza Mieczysława Kościelniaka.
Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono napis „POLSKA" i oznaczenie
wartości „27 ZŁ", a wzdłuż górnej krawędzi — napis „O. MAKSYMILIAN KOLBE" i
liczby „1894—1941".
3. Znaczek wydrukowano techniką rotograwiurową na papierze kredowanym w
formacie 31,25 X 43 mm, w nakładzie 3.000.000 sztuk, w kolorach: żółtym,
czerwonym, niebieskim, szaro-granatowym i brunatnym.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 10 października 1982 r.
MINISTER ŁĄCZNOŚCI
W. Majewski
poz. 73
ZARZĄDZENIE NR 66
MINISTRA ŁĄCZNOŚCI

z dnia 18 września 1982 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 27 zł
Na podstawie art. 46 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. o łączności (Dz. U. z 1961 r.
Nr 8, poz. 48, z 1971 r. Nr 12, poz. 115, z 1972 r. Nr 53, poz. 346, z 1974 r. Nr 24,
poz. 142 i z 1982 r. Nr 7, poz. 54) zarządza się, co następuje:
§1
2654 1. Z okazji 50 lat polskich badań polarnych wprowadza się do obiegu
znaczek pocztowy wartości 27 zł.
2. Na znaczku przedstawiono symboliczną stację naukową, wokół której
umieszczono nazwy geograficzne miejsc, gdzie polscy naukowcy prowadzili badania
polarne. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka znajduje się napis „50 LAT POLSKICH
BADAŃ POLARNYCH", powyżej — napis „POLSKA" i oznaczenie wartości „27 ZŁ",
a wzdłuż pozostałych krawędzi — napisy „WYSPA NIEDŹWIEDZIA, SPITSBERGEN,
GRENLANDIA, ANTARKTYDA, ISLANDIA, SZETLANDY POŁUDNIOWE" oraz
liczby „1932—1982".
3. Znaczek wydrukowano techniką offsetową na papierze kredowanym w formacie
40,5 X 40,5 mm, w nakładzie 2.000.000 sztuk, w kolorach: niebieskim, żółtym,
czerwonym, szarym i czarnym.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 października 1982 r.
MINISTER ŁĄCZNOŚCI
W. Majewski
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI
WARSZAWA
dnia 15 listopada 1982 r.
Nr 11
Poz. 77
ZARZĄDZENIE NR 70
MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 18 października 1982 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu trzech znaczków pocztowych wartości
12 zł, 17 zł i 25 zł.
Na podstawie art. 46 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. o łączności (Dz. U. z 1961 r.
Nr 8, poz. 48, z 1971 r. Nr 12, poz. 115, z 1972 r. Nr 53, poz. 346, z 1974 r. Nr 24,
poz. 142 i z 1982 r. Nr 7, poz. 54) zarządza się, co następuje:
§1
2655-57 1. Wprowadza się do obiegu trzy znaczki pocztowe wartości 12 zł, 17 zł i
25 zł emisji „Stare miasta nad Wisłą".
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono reprodukcje grafik, a
mianowicie:
1) wartości 12 zł — spław drzewa na Wiśle wg J. Telekowskiego,
2) wartości 17 zł — Kazimierz Dolny, spichrze wg M. E. Andriollego, XIX w.,
3) wartości 25 zł — Gdańsk, Wisłoujście XVIII w.
3. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczków wymienionych w ust. 2 pkt l—3 umieszczono
napis „POLSKA" i oznaczenie ich wartości.
4. Znaczki wykonano techniką rotograwiurową na papierze kredowanym w
formacie 31,25X25,5 mm, w wielomilionowych powtarzalnych nakładach, w
następujących kolorach:
1) wartości 12 zł — ultramaryna,
2) wartości 17 zł — niebieskim,
3) wartości 25 zł — granatowym.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2 listopada 1982 r.
MINISTER ŁĄCZNOŚCI
Wł. Majewski
Poz. 78
ZARZĄDZENIE NR 71
MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 18 października 1982 r.

w sprawie wprowadzenia do obiegu czterech znaczków pocztowych wartości
5 zł, 6 zł, 12 zł i 15 zł.
Na podstawie art. 46 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. o łączności (Dz. U. z 1961 r.
Nr 8, poz. 48, z 1971 r. Nr 12, poz. 115, z 1972 r. Nr 53, poz. 346, z 1974 r. Nr 24,
poz. 142 i z 1982 r. Nr 7, poz. 54). zarządza się, co następuje:
§1
2658-61 1. Wprowadza się do obiegu cztery znaczki pocztowe emisji „Matematycy
polscy".
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono podobizny:
1) wartości o zł — Stanisława Zaremby. Wzdłuż lewej krawędzi znaczka
umieszczono napis „STANISŁAW ZAREMBA" i liczby „1863—1842", a wzdłuż prawej
krawędzi napis ,,POLSKA" i oznaczenie wartości „5.00",
2) wartości 6 zł — .Wacława Sierpińskiego. Wzdłuż lewej krawędzi znaczka
umieszczono napis „POLSKA" i oznaczenie wartości ,,6,00", a wzdłuż prawej krawędzi — napis „WACŁAW SIERPINSKI" i liczby „1882—1969",
3) wartości 12 zł — Zygmunta Janiszewskiego. Wzdłuż lewej krawędzi znaczka
umieszczono napis ,,POLSKA” i oznaczenie wartości 2,00”, a wzdłuż prawej
krawędzi napis „ZYGMUNT JANISZEWSKI” i liczby „1888—1920”,
4) wartości 15 zł — Stefana Banacha. Wzdłuż, lewej krawędzi znaczka
umieszczono napis ,,POLSKA" i oznaczenie wartości „15.00", a wzdłuż prawej krawędzi — napis „STEFAN RANACH" liczby „1892—1945".
3. Znaczki wykonano techniką rotograwiurową na papierze kredowanym w
formacie 39,5 X 31,25 mm, w następujących nakładach i kolorach:
1) wartości 5 zł — 6.000.000 sztuk, w kolorach: różowym, niebieskim i czarnym,
2) wartości 6 zł — 6.000.000 sztuk, w kolorach: pomarańczowym. fioletowym i
czarnym,
3) wartości 12 zł — 6.000.000 sztuk, w kolorach: niebieskim, brązowym i czarnym,
4) wartości 15 zł— 5.000.000 sztuk, w kolorach: żółtym, brązowym i czarnym.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 23 listopada 1982 r.
MINISTER ŁĄCZNOŚCI
Wł. Majewski
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI
dnia 30 grudnia 1982
Nr 13
poz. 90
ZARZĄDZENIE NR 85
MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 2 grudnia 1982 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 2,50 zł
WARSZAWA

Na podstawie art. 46 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. o łączności (Dz. U. z 1961 r.
Nr 8, poz. 48, z 1971 r. Nr 12, poz. 115, z 1972 r. Nr 53, poz. 346, z 1974 r. Nr 24,
poz. 142 i z 1982 r. Nr 7, poz. 54) zarządza się, co następuje:
§1
2662 1. Wprowadza się do obiegu znaczek pocztowy wartości 2,50 zł emisji
„Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego".
2. Na znaczku przedstawiono awers i rewers medalu według projektu Bogdana
Chmielewskiego z napisami:
„WOJSKOWA RADA OCALENIA NARODOWEGO" i „OCALIMY OJCZYZNĘ
NASZĄ POLSKĘ". Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka znajduje się napis „POLSKA" i
oznaczenie wartości „2,50".
3. Znaczek wydrukowano techniką rotograwiurową na papierze kredowanym w
formacie 51X31,25 mm w nakładzie 5.000.000 sztuk, w kolorach: żółtym,
czerwonym; szarym i czarnym.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 13 grudnia 1982 r.
PODSEKRETARZ STANU
W. Adamski

poz. 89
ZARZĄDZENIE NR 84
MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 2 grudnia 1982 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu dwóch znaczków pocztowych wartości
15 zł, 25 zł, oraz znaczka w formie bloczka wartości 65 zł.
Na podstawie art. 46 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. o łączności (Dz. U. z 1961 r.
Nr 8, poz. 115, z 1972 r. Nr 53, poz. 346, poz. 48, z 1971 r. Nr 12, z 1974 r. Nr 24,
poz. 142 i z 1982 r. Nr 7, poz. 54) zarządza się, co następuje:
§1
2663-2664+bl.124 (zn. 2665) 1. Wprowadza się do obiegu dwa znaczki pocztowe
oraz bloczek emisji „Odnowa zabytków Krakowa".
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono:
1) wartości 15 zł — portal Kamienicy Dziekańskiej. W środkowej części znaczka
znajduje się napis „PORTAL KAMIENICY DZIEKAŃSKIEJ KRAKÓW ULICA
KANONICZA 21",
2) wartości 25 zł — portal Collegium Iuridicum. W środkowej części znaczka
znajduje się napis „PORTAL COLLEGIUM IURIDICUM KRAKÓW ULICA GRODZKA
53".
3. Wzdłuż górnej krawędzi znaczków wymienionych w ust. 2, pkt l—2 znajduje się
oznaczenie ich wartości i napis „POLSKA".
4. Znaczki wymienione w ust. 2, pkt l—2 wykonano wielobarwną techniką
offsetową na papierze kredowanym w formacie 31,25 X 43 mm, w następujących
nakładach i kolorach:
1) wartości 15 zł — 8.000.000 sztuk, w kolorach: żółtym, zielonym i czarnym,
2) wartości 25 zł — 5.000.000 sztuk, w kolorach: czerwonym, fioletowym i
czarnym.
5. Na znaczku w formie bloczka przedstawiono fragment planu starego Krakowa
oraz znak Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa. W dolnej części
znaczka znajduje się napis „POLSKA" i oznaczenie wartości „65,00 ZŁ", a wzdłuż
lewej krawędzi napis „KRAKÓW— STARE MIASTO".
Na marginesach bloczka znajduje się napis „KRAKÓW" oraz rysunki
następujących obiektów: Sukiennic, Barbakanu, Bramy Floriańskiej, Kościoła Piotra i
Pawła, Kościoła Św. Andrzeja, Wawelu z Katedrą, Collegium Maius, Kościoła Św.
Anny, Wieży Ratuszowej i Kościoła Mariackiego.
6. Znaczek w formie bloczka wydrukowano techniką stalorytniczo-wklęsłodrukową
i rotograwiurową na papierze znaczkowym, w formacie 25,5 X 31,25 mm w nakładzie
1.200.000 sztuk, w kolorach: brunatnym, zielonym i brązowym.
7. Na znaczkach wymienionych w ust. 2 pkt 1—2 i ust. 5 znajduje się znak
Ochrony Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 20 grudnia 1982 r.
PODSEKRETARZ STANU
W. Adamski
poz. 87
ZARZĄDZENIE NR 82
MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 2 grudnia 1982 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu czterech znaczków pocztowych wartości
5 zł, 6 zł, 8 zł i 25 zł.
Na podstawie art. 46 ustawy z dnia 31 o łączności (Dz. U. z 1961 r. Nr 8, poz. 48,
poz. 115, z 1972 r. Nr 53, poz. 346, z 1974 r. i z 1982 r. Nr 7, poz. 54) zarządza się,
§1
2666-69 1. Wprowadza się do obiegu cztery znaczki pocztowe wartości 5 zł, 6 zł,
8 zł i 25 zł emisji „Pomniki polskiej kartografii".
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono:
1) wartości 5 zł — fragment mapy Polski opracowanej przez Bernarda
Wapowskiego z roku 1526. Wzdłuż górnej krawędzi znaczka umieszczono napis „B.
WAPOWSKI — POLONIA — 1526",

2) wartości 6 zł — fragment mapy Warszawy Kwatermistrzowstwa* Królestwa
Polskiego z 1839 roku. Wzdłuż górnej krawędzi znaczka umieszczono napis
„KWATERMISTRZOSTWO — KRÓLESTWO POLSKIE — 1839",
3) wartości 8 zł — mapę Polski z Atlasu Geograficzne Eugeniusza Romera z 1908
roku. Wzdłuż górnej krawędzi znaczka umieszczono napis „E. ROMER ATLAS
GEOGRAFICZNY — 1908",
4) wartości 25 zł — plan miasta Krakowa z 1703 roku A. Buchowieckiego oraz
astrolabium używane XVII wieku. Wzdłuż górnej krawędzi znaczka mieszczono napis
„A. BUCHOWIECKI — PLAN KRAKOWA — 1703".
3. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczków wymienionych w 2 pkt 1—4 umieszczono
napis „POLSKA" i oznaczę ich wartości.
4. Znaczki wykonano techniką offsetową na papierze kredowanym w formacie
40,5 X 40,5 mm, w następujących nakładach i kolorach:
1) wartości 5 zł — 6.000.000 sztuk, w kolorach: beżowym, ugier, brązowym i
czarnym,
2) wartości 6 zł — 6.000.000 sztuk, w kolorach: beżowym, wiśniowym i czarnym,
3) wartości 8 zł — 6.000.000 sztuk, w kolorach: beżowym, pomarańczowym,
jasno-zielonym, ciemno-zielonym, i czarnym,
4) wartości 25 zł — 4.000.000 sztuk, w kolorach: beżowym, żółtym, brązowym,
zielonym i czarnym.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28 grudnia 1982 roku.
PODSEKRETARZ STANU
W Adamski
*Dokumenty wprowadzające znaczki do obiegu są obarczone dużą ilością błędów gramatycznych,
ortograficznych, stylistycznych czy znaczeniowych.

