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 30 maja 1983 r.
Nr 2
Poz. 10
ZARZĄDZENIE NR 12 MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 11 marca 1983 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu sześciu znaczków pocztowych wartości
5 zł, 6 zł, 17 zł, 30 zł, 31 zł i 38 zł.
WARSZAWA

Na podstawie art. 37 ust. 1 i 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.
2672-2677 1. Wprowadza się do obiegu sześć znaczków pocztowych emisji
„Ochrona środowiska" zwanych dalej „znaczkami".
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono:
wartości 5 zł — bukiet polnych kwiatów na tle zboża,
wartości 6 zł — ryby, łabędzia i nenufary, wartości 17 zł — ptaka dudka na tle drzew,
wartości 30 zł — ryby i żaglówkę, wartości 31 zł — sarny i żubra na tle lasu, wartości
8 zł — kosz z owocami.
3. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczków wymienionych w ustępie 2 pkt 1-6 umieszczono
oznaczenie ich wartości, napis „POLSKA" oraz międzynarodowy znak „Ochrony
Środowiska".
4. Znaczki wykonano wielobarwną techniką offsetową w formacie 40,5 X 40,5 mm na
papierze kredowanym, w następujących nakładach i kolorach:
1) wartości 5 zł — 5.000.000 sztuk, w kolorach; żółtym, czerwonym, niebieskim,
fioletowym, zielonym i brązowym,
2) wartości 6 zł — 5.000.000 sztuk, w kolorach: pomarańczowym, jasno-niebieskim,
ciemno-niebieskim, zielonym i czarnym,
3) wartości 17 zł — 5.000.000 sztuk, w kolorach: pomarańczowym, niebieskim,
zielonym, oliwkowym i brązowym,
4) wartości 30 zł — 5.000.000 sztuk, w kolorach: pomarańczowym, czerwonym,
niebieskim, zielonym, czarnym,
5) wartości 31 zł — 4.000.000 sztuk, w kolorach: pomarańczowym, różowym,
niebieskim, zielonym, oliwkowym i brązowym,
6) wartości 38 zł — 2.000.000 sztuk, w kolorach: czerwonym, jasno-zielonym,
ciemno-zielonym i brązowym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 24 marca 1983 r.
PODSEKRETARZ STANU
W. Adamski
Poz. 11
ZARZĄDZENIE NR 13 MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 11 marca 1983 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu sześciu znaczków pocztowych wartości
5 zł, 6 zł, 17 zł, 25 zł, 27 zł i 31 zł.
Na podstawie art. 37 ust. 1 i 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.
2678-2683 1. Wprowadza się do obiegu sześć znaczków pocztowych emisji „Wybitni
Polacy" zwanych dalej „znaczkami".
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono portrety:
1) wartości 5 zł — Karola Kurpińskiego. W prawej górnej części znaczka
umieszczono napis i liczby „KAROL KURPINSKI 1785—1857",
2) wartości 6 zł — Marii Jasnorzewskiej-Pawlikowskiej. W lewej górnej części
znaczka umieszczono napis i liczby „MARIA JASNORZEWSKA-PAWLIKOWSKA

1891—1945",
3) wartości 17 zł — Stanisława Szobera. W prawej górnej części znaczka
umieszczono napis i liczby „STANISŁAW SZOBER 1879—1938",
4) wartości 25 zł — Tadeusza Banachiewicza. W lewej górnej części znaczka
umieszczono napis i liczby „TADEUSZ BANACHIEWICZ 1882—1954",
5) wartości 27 zł — Jarosława Iwaszkiewicza. W prawej górnej części znaczka
umieszczono napis i liczby „JAROSŁAW IWASZK1EWICZ 1894—1980",
6) wartości 31 zł — Władysława Tatarkiewicza. W lewej górnej części znaczka
umieszczono napis i liczby WŁADYSŁAW TATARK1EWICZ 1886—1980".
3. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczków wymienionych w ust. 2 pkt 1—6 umieszczono
napis, POLSKA" i oznaczenie ich wartości.
4. Znaczki wykonano techniką rotograwiurową na papierze kredowanym w formacie
31,25 X 39,5 w wielomilionowych powtarzalnych nakładach. W następujących kolorach:
1) wartości 5 zł — beżowym i brązowym.
2) wartości 6 zł — różowym i granatowym,
3) wartości 17 zł — jasno-zielonym i ciemno-zielonym,
4) wartości 25 zł — żółtym i brązowym,
5) wartości 27 zł — niebieskim i granatowym,
6) wartości 31 zł — jasno-fioletowym i ciemno-fioletowym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 marca 1983 r.
PODSEKRETARZ STANU
W. Adamski
Poz. 12
ZARZĄDZENIE NR 14 MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 11 marca 1983 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu czterech znaczków pocztowych wartości
5 zł, 6 zł, 15 zł i 27 zł z dopłatą 5 zł.
Na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 46 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. o łączności
(Dz. U. 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.
2684-2687 1. Wprowadza się do obiegu cztery znaczki pocztowe emisji „Zwycięstwa
Polaków w Igrzyskach XXII Olimpiady" zwane dalej „znaczkami".
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono następujące dyscypliny
sportowe:
1) wartości 5 zł — bieg z przeszkodami.
W prawym górnym rogu znaczka znajduje się napis „POLSKA",
2) wartości 6 zł — jeździectwo.
W prawym górnym rogu znaczka znajduje się napis „POLSKA",
3) wartości 15 zł — piłkę nożną.
W środkowej części górnej krawędzi znaczka znajduje się napis „POLSKA",
4) wartości 27+5 zł — skok o tyczce.
W prawym górnym rogu znaczka znajduje się napis „POLSKA". Dopłata „5 ZŁ"
przeznaczona jest na Polski Komitet Olimpijski.
3. W lewym górnym rogu znaczków wymienionych w ust. 2 pkt 1—4 znajduje się
oznaczenie ich wartości.
4. Znaczki wykonano techniką rotograwiurową w formacie 39,5X31,25 mm na
papierze kredowanym w następujących nakładach i kolorach:
1) wartości 5 zł — 10.000.000 sztuk, w kolorach: różowym i fioletowym,
2) wartości 6 zł — 10.000.000 sztuk, w kolorach: różowym, brązowym i czarnym,
3) wartości 15 zł — 4.000.000 sztuk, w kolorach: beżowym i zielonym,
4) wartości 27+5 zł — 2.000.000 sztuk, w kolorach: niebieskim, granatowym i
czarnym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 5 kwietnia 1983 r.
PODSEKRETARZ STANU
W. Adamski

Poz. 13
ZARZĄDZENIE NR 16 MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 15 marca 1983 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 6 zł.
Na podstawie art. 37 ust. 1 i 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.
2688 1. Z okazji 40 rocznicy Powstania w Getcie Warszawskim wprowadza się do
obiegu znaczek pocztowy wartości 6 zł z przywieszką zwany dalej „znaczkiem".
2. Na znaczku przedstawiono fragment Pomnika Bohaterów Getta wg artysty
rzeźbiarza Natana Rappaporta. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka znajduje się
oznaczenie wartości „6 ZŁ" i napis „POLSKA".
3. Znaczek wykonano techniką rotograwiurową na papierze kredowanym w formacie
31,25X39,5 mm w nakładzie 8.000.000 sztuk, w kolorach: beżowym i brązowym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 19 kwietnia 1983 r.
PODSEKRETARZ STANU
W. Adamski
Poz. 16
ZARZĄDZENIE NR 20 MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 21 marca 1983 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 5 zł.
Na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 46 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. o łączności
(Dz. U. z 1961 r. Nr 8, poz. 48. 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.
2689 1. Z okazji 30 rocznicy powstania Rady Współpracy Celnej wprowadza się do
obiegu znaczek pocztowy wartości 5 zł, zwany dalej „znaczkiem".
2. Na znaczku przedstawiono funkcjonariusza urzędu celnego w czasie pełnienia
swoich funkcji oraz znak Rady Współpracy Celnej. W prawym dolnym rogu znaczka
znajduje się oznaczenie wartości „5 ZŁ", w lewym dolnym rogu napisy: „30 LAT RADY
WSPÓŁPRACY CELNEJ" i „URZĄD CELNY DOUANE", a wzdłuż górnej krawędzi
napis „POLSKA".
3. Znaczek wykonano wielobarwną techniką rotograwiurową na papierze
kredowanym w formacie 31,25 X 39.5 mm w nakładzie 8.000.000 sztuk, w kolorach:
żółtym, czerwonym, zielonym, szarym i czarnym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28 kwietnia 1983 r.
PODSEKRETARZ STANU
W. Adamski
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI
WARSZAWA
dnia 30 czerwca 1983 r.
Nr 3
poz. 36
ZARZĄDZENIE NR 38 MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 30 czerwca 1983 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu dwóch znaczków pocztowych wartości
31 zł i 65 zł oraz bloczka wartości 65 zł.
Na podstawie art. 37 ust. 1 i 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.
2690-2691+bl.125(zn.2691) 1. Z okazji II Wizyty Papieża Jana Pawła II w Polsce w
1983 r., wprowadza się do obiegu dwa znaczki pocztowe wartości 31 zł i 65 zł.
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono:
1) wartości 31 zł - Papież Jan Paweł II na tle Jasnej Góry. Wzdłuż lewej krawędzi

znaczka umieszczono napis "JAN PAWEŁ II";
2) wartości 65 zł - Papież Jan Paweł II na tle Niepokalanowa. Wzdłuż lewej krawędzi
znaczka umieszczono napis "JAN PAWEŁ II".
3. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczków wyszczególnionych w ust. 2 pkt 1 i 2
umieszczono napis "POLSKA" i oznaczenie wartości.
4. Znaczki wykonano techniką rotograwiurową, na papierze kredowanym, w formacie
40,5 X 54 mm, w następujących nakładach i kolorach:
1) wartości 31 zł - 6.000.000, w kolorach: czerwonym, niebieskim, żółtym, czarnym i
złotym;
2) wartości 65 zł - 3.000.000, w kolorach: czerwonym, niebieskim, żółtym, czarnym i
złotym.
5. Znaczek wymieniony w ust. 2 pkt 2 wydrukowano również w formie bloczka. Na
marginesach bloczka umieszczono faxymile podpisu Jana Pawła II oraz napis "II WIZYTA W POLSCE". Bloczek wykonano w nakładzie 1.300.000 sztuk.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16 czerwca 1983 r.
MINISTER ŁĄCZNOŚCI
WŁ. Majewski
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI
WARSZAWA
dnia 15 sierpnia 1983 r.
Nr 4
Poz. 40
ZARZĄDZENIE NR 5 MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 21 stycznia 1983 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego 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 1932 r. Nr 7, poz. 54) zarządza się, co następuje:
§ 1.
2670 1. Wprowadza się do obiegu znaczek pocztowy wartości 6 zł emisji „120 rocznica Powstania Styczniowego".
2. Na znaczku przedstawiono reprodukcję obrazu artysty malarza Artura Grottgera, z
cyklu „POLONIA" p.n. Bitwa. Wzdłuż lewej krawędzi znaczka umieszczono napis
„POLSKA" oraz w lewym górnym rogu oznaczenie wartości „6 zł". W prawym górnym
rogu liczbę „1863", a wzdłuż prawej krawędzi znaczka napis „Powstanie Styczniowe".
3. Znaczek wydrukowano wielobarwną techniką rotograwiurową na papierze
kredowanym w formacie 51 X 31,25 mm w nakładzie 8.000.000 szt. w kolorach jasnobrązowym i ciemno-brązowym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 22 stycznia 1983 r.
PODSEKRETARZ STANU
W. Adamski
Poz. 41
ZARZĄDZENIE NR 7 MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 4 lutego 1983 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego 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.
2671 1. Wprowadza się do obiegu znaczek pocztowy wartości 6 zł emisji „150 lat
Teatru Wielkiego w Warszawie".
2. Na znaczku przedstawiono reprodukcję obrazu artysty malarza Macieja
Zaleskiego z roku 1838. W prawym górnym rogu znaczka umieszczono napis
„POLSKA" i oznaczenie wartości ,,6 zł", w prawym dolnym rogu napis „MACIEJ
ZALESKI. 1938 R", a wzdłuż dolnej krawędzi znaczka napis „150 LAT TEATRU
WIELKIEGO".

3. Znaczek wydrukowano wielobarwną techniką rotograwiurową na papierze
kredowanym w formacie 54 X 40,5 mm w nakładzie 10.000.000 sztuk w kolorach:
żółtym, czerwonym, niebieskim, czarnym i złotym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 24 lutego 1983 r.
PODSEKRETARZ STANU
W. Adamski
Poz. 45
ZARZĄDZENIE NR 44 MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 30 czerwca 1983 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu pięciu znaczków pocztowych wartości
5 zł, 5 zł, 6 zł, 13 zł i 27 zł.
Na podstawie art. 37 ust. 1 i 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.
2692-2696 1. Wprowadza się do obiegu pięć znaczków pocztowych emisji „Wojsko
Jana III Sobieskiego", zwanych dalej „znaczkami".
2. Znaczki poszczególnych wartości prezentują przedstawicieli następujących
formacji wojskowych:
1) wartości 5 zł — dragonów. Wzdłuż lewej krawędzi znaczka umieszczono napis
„DRAGONI XVII W.", a w lewym górnym rogu — oznaczenie wartości „5 zł",
2) wartości 5 zł — pancernych. W prawym górnym rogu znaczka umieszczono
oznaczenie wartości „5 zł", a wzdłuż prawej krawędzi — napis „PANCERNI XVII W",
3). wartości 6 zł — piechoty. Wzdłuż górnej krawędzi znaczka umieszczono
oznaczenie wartości „6 zł" i napis. „PIECHOTA XVII W",
4) wartości 15 zł — jazdy lekkiej. Wzdłuż górnej krawędzi umieszczono napis
„JAZDA LEKKA XVII W" i oznaczenie wartości „15 zł",
5) wartości 27 zł — husarii. Wzdłuż lewej krawędzi znaczka umieszczono napis
„HUSARIA XVII W", a w lewym górnym rogu oznaczenie wartości „27 zł".
3. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczków wymienionych w ust. 2 umieszczono napis
„POLSKA".
4. Znaczki wykonano techniką rotograwiurową na papierze kredowanym w formacie
31,25 X 39,5 mm w następujących nakładach i kolorach:
1) wartości 5 zł — 4.000.000 sztuk, w kolorach: żółtym, czerwonym, niebieskim i
czarnym,
2) wartości o zł — 4.000.000 sztuk, w kolorach: żółtym, czerwonym, niebieskim,
szaro-zielonym i czarnym,
3) wartości 6 zł — 5.000.000 sztuk, w kolorach: żółtym, czerwonym, niebieskim i
czarnym,
4) wartości 15 zł — 4.000.000 sztuk, w kolorach: żółtym, czerwonym, niebieskim i
czarnym,
5) wartości 27 zł — 2.000.000 sztuk, w kolorach: żółtym, czerwonym, niebieskim,
zielonym i czarnym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 5 lipca 1983 r.
PODSEKRETARZ STANU
W. Adamski
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI
dnia 9 września 1983 r.
Nr 7
Poz. 61
ZARZĄDZENIE NR 54 MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 1 sierpnia 1983 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 5 zł.
WARSZAWA

Na podstawie art. 37 ust. 1 i 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.
2697 1. Wprowadza się do obiegu znaczek pocztowy wartości 5 zł, wydany z okazji
50 rocznicy złamania szyfru Enigmy, zwany dalej „znaczkiem".
2. Na znaczku symbolicznie przedstawiono literę „E", w niej flagę o barwach
narodowych oraz napis „50 ROCZNICA ZŁAMANIA SZYFRU ENIGMY". Wzdłuż dolnej
krawędzi znaczka umieszczono oznaczenie wartości „5 zł" i napis „POLSKA",
3. Znaczek wykonano techniką offsetową na papierze kredowanym w formacie 31,25
X 43 mm w nakładzie 10.000.000 sztuk.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16 sierpnia 1983 r.
MINISTER ŁĄCZNOŚCI
wz. W. Adamski
PODSEKRETARZ STANU
Poz. 62
ZARZĄDZENIE NR 55 MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 1 sierpnia 1983 r
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 6 zł.
Na podstawie art. 37 ust. 1 i 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
2698 1. Wprowadza się do obiegu znaczek pocztowy wartości 6 zł emisji "750-lecie
nadania praw miejskich Toruniowi 1233-1983", zwany dalej "znaczkiem".
2. Na znaczku przedstawiono panoramiczny widok Torunia według miedziorytu
Christiana Daniela Pietescha oraz stylizowany herb Torunia. W prawym dolnym rogu
znaczka umieszczono napis "Polska"; wzdłuż górnej krawędzi napis „1233 — TORUŃ
— 1983", a w prawym górnym rogu — oznaczenie wartości „6 zł”.
3. Znaczek wydrukowano wielobarwną techniką rotograwiurową na papierze
kredowanym w formacie 54 X 27 mm w nakładzie 10.600.000 sztuk.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 sierpnia 1983 r.
MINISTER ŁĄCZNOŚCI
wz. W. Adamski
PODSEKRETARZ STANU
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI
WARSZAWA
dnia 10 listopada 1983 r.
Nr 8
poz. 72
ZARZĄDZENIE NR 65 MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 31 sierpnia 1983 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu czterech znaczków pocztowych wartości
5 zł, 6 zł, 6 zł i 25 zł oraz bloczka wartości 65 zł z dopłatą 10 zł.
Na podstawie art. 37 ust. 1 i 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
2700-2704 1. Z okazji 300 rocznicy Odsieczy Wiedeńskiej wprowadza się do obiegu
cztery znaczki pocztowe wartości 5 zł, 6 zł, 6 zł i 25 zł oraz blok wartości 65 zł, zwane
dalej "znaczkami".
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono reprodukcje obrazów
przedstawiających Jana III Sobieskiego, a mianowicie:
1) wartości 5 zł - według obrazu nieznanego polskiego malarza z drugiej połowy XVII
wieku. W prawym górnym rogu znaczka znajduje się oznaczenie wartości "ZŁ 5".
2) wartości 6 zł - według obrazu nieznanego malarza z kręgu dworskiego. W lewym
górnym rogu znaczka znajduje się oznaczenie wartości „6 ZŁ",
3) wartości 6 zł - według obrazu artysty malarza Francesco Trevisani zwanego
Romano. W lewym górnym rogu znaczka znajduje się oznaczenie wartości „6 ZŁ",
4) wartości 25 zł - według obrazu artysty malarza Jerzego Eleutera Szymonowicza-

Siemiginowskiego. W prawym górnym rogu znaczka znajduje się oznaczenie wartości
"ZŁ 25",
3. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczków wymienionych w ust. 2 pkt 1-4 znajduje się
napis "JAN III SOBIESKI", a wzdłuż górnej krawędzi - napis "POLSKA".
4. Znaczki są perforowane, wykonano je wielobarwną techniką rotograwiurową na
papierze kredowanym w formacie 40,5 X 54 mm, w następujących nakładach i
kolorach:
1) wartości 5 zł - 5.000.000 sztuk, w kolorach: żółtym, czerwonym, niebieskim,
czarnym i złotym,
2) wartości 6 zł - 5.000.000 sztuk, w kolorach: żółtym, czerwonym, niebieskim.
czarnym i złotym,
3) wartości 6 zł - 5.000.000 sztuk, w kolorach: żółtym, czerwonym, niebieskim, szarozielonym i złotym,
4) wartości 25 zł - 2.000.000 sztuk, w kolorach: żółtym, czerwonym, niebieskim,
szarym i złotym.
5. Na znaczku w formie bloczka przedstawiono reprodukcję obrazu „Sobieski pod
Wiedniem” według obrazu artysty malarza Jana Matejki. Wzdłuż dolnej krawędzi
znaczka znajdują się napisy „POLSKA”, „JAN MATEJKO", „MUZEUM-WATYKAN” oraz
oznaczenie wartości „65 + 10 ZŁ” i napis „DOPŁATA NA PZF”, a wzdłuż górnej
krawędzi - napis „300 ROCZNICA ODSIECZY WIEDEŃSKIEJ".
6. Znaczek w formie bloczka jest nieperforowany, wydrukowano go wielobarwną
techniką rotograwiurową na papierze kredowanym w formacie 81 X 54 mm, w nakładzie
1.500.000 sztuk, w kolorach: żółtym, czerwonym, niebieskim, czarnym i złotym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12 września 1983 r.
MINISTER ŁĄCZNOŚCI
wz. w. Adamski
PODSEKRETARZ STANU
Poz. 74
ZARZĄDZENIE NR 67 MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 12 września 1983 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 6 zł.
Na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 46 ustawy o łączności z dnia 31 stycznia 1961 r.
(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.
2699 1. Wprowadza się do obiegu znaczek pocztowy wartości 6 zł, z okazji 15-lecia
Orderu Uśmiechu zwany dalej „znaczkiem".
2. Na znaczku przedstawiono rysunek namalowany przez Renatę Dobrowolską z
Młodzieżowego Domu, Kultury Muranów w Warszawie, przedstawiający dziewczynkę,
domek i słońce. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka znajduje się oznaczenie wartości „ZŁ
6" i napis „POLSKA", a wzdłuż górnej krawędzi napis „ORDER UŚMIECHU".
3. Znaczek wykonano techniką rotograwiurową, na papierze kredowanym, w
formacie 31,25X51 mm, w nakładzie 8.000.000 sztuk w kolorach: żółtym, czerwonym,
niebieskim i szaro-zielonym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 9 września 1983 r.
MINISTER ŁĄCZNOŚCI
wz. W. Adamski
PODSEKRETARZ STANU
Poz. 81
ZARZĄDZENIE NR 75 MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 4 października 1983 r.
w sprawie wprowadzenia, do obiegu czterech znaczków pocztowych wartości
5 zł, 5 zł, 6 zł i 6 zł.
Na podstawie art. 37, ust. 1 i art. 46 ustawy z dnia 31 o łączności stycznia 1961 r.
(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
2705-2708 1. Z okazji 40 rocznicy Ludowego Wojska Polskiego wprowadza się do
obiegu cztery znaczki pocztowe wartości 5 zł, 5 zł, 6 zł i 6 zł, zwane dalej „znaczkami".
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono:
1) wartości 5 zł — podobiznę Wandy Wasilewskiej. W dolnej części znaczka znajduje
się napis „LUDOWE WOJSKO POLSKIE" oraz liczby „1943— 1983", wzdłuż górnej
krawędzi — napis „POLSKA" i oznaczenie wartości „5 ZŁ", a wzdłuż prawej krawędzi
napis „WANDA WAS1LEWSKA" i liczby „1905—1964",
2) wartości 5 zł — podobiznę generała broni Zygmunta Berlinga. W dolnej części
znaczka znajduje się na pis „LUDOWE WOJSKO POLSKIE" oraz liczby „1943—1983",
a wzdłuż pozostałych krawędzi znaczka — napisy i liczby „GEN. BRONI ZYGMUNT
BERLING", „POLSKA", oznaczenie wartości „5 ZŁ", „1896—1980",
3) wartości 6 zł — reprodukcję obrazu Stanisława Poznańskiego „Przysięga
Kościuszkowców". Wzdłuż górnej krawędzi znaczka znajduje się napis „LUDOWE
WOJSKO POLSKIE" i liczby „1943—1983", a wzdłuż prawej krawędzi znaczka napis
„POLSKA" i oznaczenie wartości „6 ZŁ",
4) wartości 6 zł — reprodukcję fragmentu obrazu Stanisława Poznańskiego
„Czuwanie". W dolnej części znaczka znajduje się napis „LUDOWE WOJSKO
POLSKIE" oraz liczby „1943—1983", a wzdłuż górnej krawędzi znaczka — napis
„POLSKA" i oznaczenie, wartości „6 ZŁ”.
3. Znaczki wykonano wielobarwną techniką rotograwiurową na papierze kredowanym
w formacie 31,25 X 51 mm, w nakładzie po 6.000.000 sztuk znaczków każdego
rodzaju, w następujących kolorach:
1) wartości 5 zł — pomarańczowym, zielonym i czarnym,
2) wartości 5 zł — zielonym i czarnym,
3) wartości 6 zł — żółtym, czerwonym, niebieskim, zielonym i czarnym,
4) wartości 6 zł — żółtym, czerwonym, niebieskim, szarym i czarnym.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12 października 1983 r.
MINISTER ŁĄCZNOŚCI
wz. W. Adamski
PODSEKRETARZ STANU
Poz. 82
ZARZĄDZENIE NR 76 MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 4 października 1983 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 6 zł.
Na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 46 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. o łączności
(Dz. U. z 1961 r. Nr 8, poz. 48, 11971 r. Nr 12, poz. 115, z 1972 r. Nr 53, poz. 346, z
1974 r. b 24, poz. 142 i z 1982 r. Nr 7, poz. 54) zarządza się, co następuje:
§ 1.
2710 1. Wprowadza się do obiegu znaczek pocztowy wartości 6 zł, z okazji 60-lecia
Polskiego Związku Bokserskiego, zwany dalej „znaczkiem".
2. Na znaczku przedstawiono walkę bokserów na ringu. W lewym górnym rogu
znaczka umieszczono oznaczenie wartości „6.00", a w prawym górnym rogu — napis
„POLSKA".
3. Znaczek wykonano techniką offsetową na papierze kredowanym w formacie 40,5
X 27 mm w nakładzie 10.000.000 sztuk, w kolorach; czerwonym, niebieskim,
granatowym, brązowym, czarnym.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 9 listopada 1983 r.
MINISTER ŁĄCZNOŚCI
wz. W. Adamski
PODSEKRETARZ STANU

WARSZAWA

DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI
dnia 22 listopada 1983 r.
Poz. 88

Nr 9

ZARZĄDZENIE NR 81 MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 11 października 1983 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 15 zł
Na podstawie art. 37 ust. 1 i 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.
2709 1. Wprowadza się do obiegu znaczek pocztowy wartości 15 zł, z okazji
Światowego Roku Telekomunikacji, zwany dalej „znaczkiem".
2. Na znaczku symbolicznie przedstawiono rysunek rozchodzących się i przemieszczających fal, na tle których umieszczono znak Światowego Roku Telekomunikacji i
profile dwóch głów ludzkich. W prawym dolnym rogu znaczka umieszczono oznaczenie
wartości „15 ZŁ", w lewym dolnym rogu—napis „POLSKA", a wzdłuż górnej krawędzi —
napis „ŚWIATOWY ROK TELEKOMUNIKACJI".
3. Znaczek wykonano techniką rotograwiurową na papierze kredowanym w formacie
39,5 x 31,25 mm, w nakładzie 4.000.000 sztuk, w kolorach: czerwonym, niebieskim
i czarnym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 18 października 1983 r.
MINISTER ŁĄCZNOŚCI
wz. W. Adamski
PODSEKRETARZ STANU
Poz. 93
ZARZĄDZENIE NR 93 MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 10 listopada 1983 r.
w sprawie wprowadzenia do obiega dwóch znaczków pocztowych wartości 5 zł i 6 zł
Na podstawie art. 37 ust. 1 i 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.
2711-2712 1. Wprowadza się do obiegu dwa znaczki pocztowe emisji „Odnowa
zabytków Krakowa", zwane dalej „znaczkami".
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono:
1) wartości 5 zł — fragment Sukiennic. Wzdłuż lewej krawędzi znaczka znajduje się
napis „KRAKÓW — SUKIENNICE", a wzdłuż górnej krawędzi — oznaczenie wartości
5 ZŁ" i napis „POLSKA",
2) wartości 6 zł — Wieżę Ratuszową na Rynku Krakowskim. W lewej części znaczka
znajdują się napisy: „WIEŻA RATUSZOWA — KRAKÓW", oznaczenie wartości „6 ZŁ" i
napis „POLSKA".
3. Na znaczkach wymienionych w ust. 2 pkt 1—2 znajduje się znak Ochrony
Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego.
4. Znaczki wykonano techniką offsetową na papierze kredowanym w formacie 31,25
x 43 mm, w nakładzie po 8.000.000 sztuk, w następujących kolorach:
1) wartości 5 zł — brązowym, fioletowym i czarnym,
2) wartości 6 zł — ciemnoniebieskim, szaro-zielonym i czarnym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 listopada 1983 r.
MINISTER ŁĄCZNOŚCI
wz. W. Adamski
PODSEKRETARZ STANU
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI
dnia 15 grudnia 1983 r.
Nr 10
Poz. 104
ZARZĄDZENIE NR 103 MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 12 grudnia 1983 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu dwóch znaczków pocztowych wartości 5 zł i 6 zł.
WARSZAWA

Na podstawie art. 37 ust. 1 i 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
2719-2720 1. Wprowadza się do obiegu dwa znaczki pocztowe wartości 5 zł i 6 zł
emisji „40 rocznica powstania Krajowej Rady Narodowej i Armii Ludowej", zwane dalej
„znaczkami".
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono:
1) wartości 5 zł — odznakę Armii Ludowej brygady im. generała Bema. Wzdłuż
dolnej krawędzi znaczki umieszczono oznaczenie wartości „5 ZŁ" i napis „POLSKA",
a wzdłuż górnej krawędzi napis „40 ROCZNICA ARMII LUDOWEJ",
2) wartości 6 zł — rysunek symboliczny — rękę z mieczem przecinającym łańcuch
wg plakatu Jana Krolikowskiego i Włodzimierza Zakrzewskiego. Wzdłuż dolnej krawędzi
znaczka umieszczono oznaczenie wartości „6 ZŁ" i napis „POLSKA", a wzdłuż lewej
i górnej krawędzi — napis „40 ROCZNICA POWSTANIA KRAJOWEJ RADY
NARODOWEJ".
3. Znaczki wykonano na papierze kredowanym w formacie 31,25 X 43 mm.
1) pierwszy znaczek — techniką offsetową w nakładzie 6.000.000 sztuk, w kolorach:
sepia, czerwonym, szarym i czarnym,
2) drugi znaczek — techniką rotograwiurową w nakładzie 5.000.000 sztuk, w kolorach: żółtym, czerwonym, niebieskim, zielonym i czarnym.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 1983 r.
MINISTER ŁĄCZNOŚCI
W. Majewski
Poz. 105
ZARZĄDZENIE NR 104 MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 12 grudnia 1983 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu sześciu znaczków pocztowych wartości
5 zł, 5 zł, 6 zł, 6 zł, 25 zł i 38 zł.
Na podstawie art. 37 ust. l i art. 46 ustawy z dnia 31 15 grudnia 1983 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.
2713-2718 1. Wprowadza się do obiegu sześć znaczków pocztowych wartości 5 zł,
5 zł, 6 zł, 6 zł, 25 zł i 38 zł emisji „Kobiece stroje ludowe", zwane dalej „znaczkami".
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono portrety kobiet w ludowych
nakryciach głowy z następujących regionów:
1) wartości 5 zł — biskupiańskiego. Wzdłuż górnej krawędzi znaczka umieszczono
napis „BISKUPIAŃSKI",
2) wartości 5 zł — rozbarskiego. Wzdłuż lewej krawędzi znaczka umieszczono napis
„ROZBARSKI",
3) wartości 6 zł — warmińsko-mazurskiego. Wzdłuż prawej krawędzi znaczka
umieszczono napis „WARMIŃSKO-MAZURSKI",
4) wartości 6 zł — cieszyńskiego. Wzdłuż prawej krawędzi znaczka umieszczono
napis „CIESZYŃSKI",
5) wartości 25 zł — kurpiowskiego. Wzdłuż lewej krawędzi znaczka umieszczono
napis „KURPIOWSKI",
6) wartości 38 zł — lubuskiego. Wzdłuż prawej krawędzi znaczka umieszczono napis
„LUBUSKI".
3. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczków wymienionych w ust. 2 pkt 1—6 umieszczono
oznaczenie wartości znaczka i napis „POLSKA".
4. Znaczki wykonano wielobarwną techniką rotograwiurową na papierze kredowanym
w formacie 31,25 X 43 mm, w następujących nakładach i kolorach:
1) wartości 5 zł — 5.000.000 sztuk, w kolorach: żółtym, czerwonym, zielonym,
szarym i czarnym,
2) wartości 5 zł — 5.000.000 sztuk, w kolorach: żółtym, czerwonym, niebieskim,
różowym i czarnym,
3) wartości 6 zł — 5.000.000 sztuk, w kolorach: żółtym, czerwonym, niebieskim,
szarym i czarnym,

4) wartości 6 zł — 5.000.000 sztuk, w kolorach: żółtym, czerwonym, niebieskim,
pomarańczowym i czarnym,
5) wartości 25 zł — 4.000.000 sztuk, w kolorach: żółtym, czerwonym, niebieskim,
różowym i czarnym,
6) wartości 38 zł — 2.000.000 sztuk, w kolorach: żółtym, różowym, niebieskim,
czerwonym i czarnym.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16 grudnia 1983 r.
MINISTER ŁĄCZNOŚCI
W. Majewski

