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 16 lutego 1984 r.
Nr 1
poz. 4
ZARZĄDZENIE NR 2 MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 19 stycznia 1984 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu sześciu znaczków pocztowych wartości
5 zł, 6 zł, 10 zł, 15 zł, 17 zł i 29 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.
2721-2726 1. Wprowadza się do obiegu sześć znaczków pocztowych wartości 5 zł,
6 zł, 10 zł, 15 zł, 17 zł i 29 zł emisji „Polskie ludowe instrumenty muzyczne".
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono:
1) wartości 5 zł — cymbały z palcotami. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka znajduje się
napis „POLSKA", w prawym górnym rogu — oznaczenie wartości „ZŁ 5", a wzdłuż
prawej krawędzi — napis „CYMBAŁY",
2) wartości 6 zł — bębenek z pobrzękadłami i baraban. Wzdłuż dolnej krawędzi
znaczka znajduje się oznaczenie wartości „6 ZŁ" i napis „BARABAN", a wzdłuż górnej
krawędzi napisy „POLSKA" i „BĘBENEK",
3) wartości 10 zł — harmonię polską. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka znajduje się
napis „POLSKA" i oznaczenie wartości „10 ZŁ", a wzdłuż prawej krawędzi — napis
„HARMONIA POLSKA",
4) wartości 15 zł — basy dłubane. W prawym dolnym rogu znaczka znajduje się
oznaczenie wartości „15 ZŁ", wzdłuż lewej krawędzi — napis „POLSKA", a wzdłuż
górnej krawędzi napis „BASY DŁUBANE",
5) wartości 17 zł — dudy. W prawym dolnym rogu znaczka znajduje się oznaczenie
wartości „17 ZŁ", wzdłuż lewej krawędzi — napis „POLSKA", a w prawym górnym rogu
— napis „DUDY",
6) wartości 29 zł — reprodukcję rzeźby artysty ludowego Tadeusza Żaka pn. „kapela
wiejska". Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka znajduje się napis „POLSKIE] LUDOWE
INSTRUMENTY MUZYCZNE", a wzdłuż górnej krawędzi — napis „POLSKA" i
oznaczenie i wartości „29 ZŁ”.
3. Znaczki wymienione w ust. 2 pkt l—6 wykonano wielobarwną techniką
rotograwiurową na papierze kredowanym w formacie 31,5 X 39,5 mm, w następujących
nakładach i kolorach:
1) wartości 5 zł — 5.000.000 sztuk, w kolorach: brązowym, pomarańczowym,
niebieskim, granatowym i czarnym,
2) wartości 6 zł — 5.000.000 sztuk, w kolorach: cielistym, brązowym, zielonym,
szarym i czarnym,
3) wartości 10 zł — 5.000.000 sztuk, w kolorach: żółtym, brązowym, zielonym i
czarnym,
4) wartości 15 zł— 4.000.000 sztuk, w kolorach: cielistym, brązowym, jasnozielonym, ciemno-zielonym i czarnym,
5) wartości 17 zł — 3.000.000 sztuk, w kolorach: żółtym, różowym, niebieskim,
wiśniowym i czarnym,
6) wartości 29 zł — 2.000.000 sztuk, w kolorach: żółtym, sepia, szaro-zielonym i
czarnym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 10 lutego 1984 r.
MINISTER ŁĄCZNOŚCI
Wł. Majewski

WARSZAWA

DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI
dnia 7 marca 1984 r.
Poz. 10

Nr 2

ZARZĄDZENIE NR 13 MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 5 marca 1984 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu sześciu znaczków pocztowych wartości
5 zł, 6 zł, 10 zł, 17 z, 25 zł i 27 zł.
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 1961 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.
2728-2733 1. Wprowadza się do obiegu sześć znaczków pocztowych wartości 5 zł,
6 zł, 10 zł, 17 zł, 25 zł i 27 zł emisji „Powojniki — Clematis", zwane dalej „znaczkami".
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono kwiaty sześciu gatunków
powojników, a mianowicie:
1) wartości 5 zł — Clematis lanuginosa. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka znajdują się
napisy „POLSKA" i „CLEMATIS LANUGINOSA", a w prawym górnym rogu —
oznaczenie wartości „5 ZŁ":
2) wartości 6 zł — Clematis tangutica. W lewym dolnym rogu znaczka znajduje się
oznaczenie wartości „6 ZŁ", wzdłuż górnej krawędzi — napis ,,POLSKA", a wzdłuż
prawej krawędzi — napis „CLEMATIS TANGUTICA",
3) wartości 10 zł — Clematis texensis. W lewym dolnym roku znaczka znajduje się
napis „POLSKA", w lewym górnym rogu — oznaczenie wartości „10 ZŁ", a wzdłuż
prawej krawędzi — napis „CLEMATIS TEXENSIS";
4) wartości 17 zł — Clematis alpina. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka znajdują się
napisy „POLSKA" i „CLEMATIS ALPINA", a w lewym górnym rogu — oznaczenie
wartości „17 ZŁ",
5) wartości 25 zł — Clematis vitalba. W lewym dolnym rogu znaczka znajduje się
oznaczenie wartości „25 ZŁ", wzdłuż górnej krawędzi — napis „POLSKA", a wzdłuż
prawej krawędzi — napis „CLEMATIS VITALBA";
6) wartości 27 zł — Clematis montana. W lewym dolnym rogu znajduje się
oznaczenie wartości „27 ZŁ", w lewym górnym rogu — napis „POLSKA", a wzdłuż
prawej krawędzi.— napis „CLEMATIS MONTANA".
3. Znaczki wymienione w ust. 2 pkt l—6 wykonano wielobarwną techniką
rotograwiurową na papierze kredowanym w formacie 39,5 X 31,25 mm, w
następujących nakładach i kolorach:
1) wartości 5 zł — 10.000.000 sztuk, w kolorach: żółtym, czerwonym, niebieskim,
zielonym i czarnym,
2) wartości 6 zł — 10.000.000 sztuk, w kolorach: żółtym, czerwonym, niebieskim,
pomarańczowym i czarnym,
3) wartości 10 zł — 5.000.000 sztuk, w kolorach: żółtym, czerwonym, jasnoniebieskim, ciemno-niebieskim i czarnym,
4) wartości 17 zł — 5.000.000 sztuk, w kolorach: żółtym, niebieskim, szarym i
czarnym,
5) wartości 25 zł — 3.000.000 sztuk, w kolorach: żółtym, czerwonym, niebieskim,
jasno-brązowym i czarnyn,
6) wartości 27 zł — 2.000.000 sztuk, w kolorach: żółtym, czerwonym, jasnoniebieskim, ciemno-niebieskim i czarnym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26 marca 1984 r.
MINISTER ŁĄCZNOŚCI
Wł. Majewski
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI
WARSZAWA
dnia 28 lutego 1984 r.
Nr 3
poz. 12
ZARZĄDZENIE NR 5 MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 1 lutego 1984 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. 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.
2727 1. Wprowadza się do obiegu znaczek pocztowy wartości 6 zł emisji „Przywódcy
ruchu ludowego — Wincenty Witos", zwany dalej „znaczkiem",
2. Na znaczku przedstawiono podobiznę Wincentego Witosa oraz symbol ruchu
ludowego — listek koniczyny. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono napis
„POLSKA" i oznaczenie wartości „6 ZŁ", a wzdłuż górnej krawędzi — napis
„WINCENTY WITOS" i liczby „1874—1945".
3. Znaczek wydrukowano techniką offsetową na papierze kredowanym w formacie
31,25 x 39,5 mm, w nakładzie 10.000.000 sztuk w kolorach zielonym i brązowym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2 marca 1984 r.
MINISTER ŁĄCZNOŚCI
Wł. Majewski
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI
dnia 26 kwietnia 1984 r.
Nr 4
poz. 26
ZARZĄDZENIE NR 19 MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 4 kwietnia 1984 r. ,
w sprawie wprowadzenia do obiegu sześciu znaczków pocztowych wartości
5 zł, 6 zł, 15 zł, 16 zł, 17 zł i 31 zł oraz bloczka wartości 33 zł z dopłatą 10 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 z 1982 r. Nr 7. poz. 54) zarządza się, co następuje:
§ 1.
2735-2740 1. Z okazji Igrzysk XXIII Olimpiady Los Angeles 1984 wprowadza się do
obiegu sześć znaczków pocztowych wartości 5 zł, 6 zł, 15 zł, 16 zł, 17, zł i 31 zł oraz
blok wartości 33 zł, zwane dalej „znaczkami”.
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono następujące dyscypliny
sportowe:
1) wartości 5 zł - piłkę ręczną mężczyzn. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka znajduje
się napis „IGRZYSKA XXIII OLIMPIADY - LOS ANGELES 1984”, w lewym górnym rogu
- napis „POLSKA", a w prawym górnym rogu - oznaczenie wartości „ZŁ 5”,
2) wartości 6 zł - szermierkę. Wzdłuż dolnej krawędzi oznaczenie wartości „ZŁ 6", a
wzdłuż prawej krawędzi znaczka znajdują się napisy „POLSKA” i „IGRZYSKA XXIII
OLIMPIADY”, w prawym górnym rogu napis „LOS ANGELES 1984”,
3) wartości 15 zł - kolarstwo. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka znajduje się napis
„IGRZYSKA XXIII OLIMPIADY - LOS ANGELES 1984”, a powyżej napis „POLSKA” i
oznaczenie wartości „15 ZŁ”,
4) wartości 16 zł - bieg na 10 km. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka znajduje się napis
„IGRZYSKA X OLIMPIADY LOS ANGELES 1932” w lewym górnym rogu - napis
„POLSKA", w prawym górnym rogu - oznaczenie wartości "ZŁ 16”, a wzdłuż prawej
krawędzi - napis „JANUSZ KUSOCIŃSKI”,
5) wartości 17 zł - bieg na 100 m. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka znajduje się napis
"IGRZYSKA X OLIMPIADY -LOS ANGELES 1932", wzdłuż lewej krawędzi - napis
"STANISŁAWA WALASIEWICZÓWNA” i oznaczenie wartości „17 ZŁ”, a w lewym
górnym rogu - napis „POLSKA”,
6) wartości 31 zł - slalom specjalny kobiet. W prawym dolnym rogu znaczka znajduje
się oznaczenie wartości „ZŁ 31”, w lewym dolnym rogu - napis „POLSKA”, a wzdłuż
górnej krawędzi - napis „XIV ZIMOWE IGRZYSKA OLIMPIJSKIE -SARAJEWO 1984".
3. Na wszystkich znaczkach wymienionych w ust. 2 pkt 1. 1-6 znajduje się znak
Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
4. Znaczki wykonano wielobarwną techniką offsetową na papierze kredowanym w
formacie 43 X 31,25 mm, w następujących nakładach i kolorach:
1) wartości 5 zł -10.000.000 sztuk, w kolorach: żółtym, czerwonym, niebieskim.
zielonym i czarnym,
2) wartości 6 zł - 10.000.000 sztuk, w kolorach: żółtym, czerwonym. niebieskim,
zielonym i czarnym,

3) wartości 15 zł - 8.000.000 sztuk, w kolorach: żółtym, czerwonym, niebieskim,
zielonym i czarnym,
4) wartości 16 zł - 5.000.000 sztuk, w kolorach: żółtym, czerwonym, niebieskim,
zielonym, brązowym i czarnym,
5) wartości 17 zł - 5.000.060 sztuk, w kolorach: czerwonym, niebieskim, zielonym,
brązowym i czarnym.
6) wartości 31 zł - 3.000.000 sztuk, w kolorach: żółtym, czerwonym, niebieskim,
zielonym i czarnym.
5. Znaczki wymienione w ust. 2 pkt 4-5 wydrukowano również w formie bloczka. Na
marginesach bloczka znajdują się napisy „IGRZYSKA XXIII OLIMPIADY – LOS
ANGELES 1984", „33 + 10 ZŁ DOPŁATA NA PKOL”. Bloczek wykonano w nakładzie
1.700.000 sztuk, w kolorach: żółtym, czerwonym, niebieskim, zielonym, brązowym,
szarym, czerwonym i złotym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 kwietnia 1984 r.
MINISTER ŁĄCZNOŚCI
Wł. Majewski
Poz. 27
ZARZĄDZENIE NR 20 MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 4 kwietnia 1984 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. 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.
2741 1. Z okazji 40 rocznicy bitwy o Monte Cassino wprowadza się do obiegu
znaczek pocztowy wartości 15 zł, zwany dolej „znaczkiem".
2. Na znaczku przedstawiono Krzyż Pamiątkowy z napisem „MONTE CASSINO
MAJ-1944" na tle ruin Klasztoru Benedyktynów oraz kwiat maku. W lewym dolnym rogu
znaczka znajduje się napis „POLSKA", a w lewym górnym rogu — oznaczenie wartości
„15 ZŁ".
3. Znaczek wydrukowano techniką rotograwiurową na papierze kredowanym w
formacie 31,25 X 43 mm, w nakładzie 5.000.000 sztuk, w kolorach: czerwonym,
ciemno-oliwkowym, beżowym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 18 maja 1984 r.
MINISTER ŁĄCZNOŚCI
Wł. Majewski
Poz. 28
ZARZĄDZENIE NR 21 MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 4 kwietnia 1984 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 27 zł
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.
2734 1. Z okazji Światowej Wystawy Filatelistycznej „Hiszpania 84" w Madrycie
wprowadza się do obiegu znaczek pocztowy wartości 27 zł, zwany dalej ,,znaczkiem".
2. Na znaczku przedstawiono reprodukcję obrazu p.n. „Ekstaza Św. Franciszka"
artysty malarza Domenico Theotocopuli (1541—1614) zwanego El Greco. Wzdłuż
dolnej krawędzi znaczka znajduje się oznaczenie wartości „27 ZŁ" i napis „POLSKA", a
wzdłuż pozostałych krawędzi napisy „DOMENICO THEOTOCOPULI (1541—1614) EL
GRECO — HISZPANIA 84 — ŚWIATOWA WYSTAWA FILATELISTYCZNA".
3. Znaczek wydrukowano wielobarwną techniką rotograwiurową na papierze
kredowanym w formacie 40,5 X 54 mm w nakładzie 4.000.000 sztuk, w kolorach:
żółtym, czerwonym, niebieskim, granatowym i srebrnym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 21 kwietnia 1981 r.
MINISTER ŁĄCZNOŚCI: Wł. Majewski

DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI
WARSZAWA
dnia 25 czerwca 1984 r.
Nr 8
poz. 49
ZARZĄDZENIE Nr 40 MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 15 czerwca 1984 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości
27 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. Nr 8, poz. 49, 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.
2742 1. Z okazji XIX Kongresu Światowego Związku Pocztowego w Hamburgu
wprowadza, się do obiegu znaczek pocztowy wartości 27 zł z przywieszką, zwany dalej
„znaczkiem".
2. Na znaczku przedstawiono reprodukcję obrazu „Portret niemieckiej księżniczki”
artysty malarza Lucasa Cranacha Starszego. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka znajdują
się napisy „POLSKA" i „DOPŁATA NA PZF" oraz oznaczenie wartości „27+10 ZŁ", a
wzdłuż górnej krawędzi napis i liczby „LUCAS CRANACH ST. 1472—1553".
3. Znaczek wydrukowano, wielobarwną techniką rotograwiurową na papierze
kredowanym w formacie 31,25 X 51 mm w nakładzie 1.700.000 sztuk, w kolorach: żółtym, czerwonym, niebieskim, czarnym i złotym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 czerwca 1984 r.
MINISTER ŁĄCZNOŚCI
Wł. Majewski
poz. 50
ZARZĄDZENIE Nr 41 MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 15 czerwca 1984 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu czterech znaczków pocztowych wartości
3 zł, 6 zł, 25 zł i 27 zł
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.
2743-46 1. Wprowadza się do obiegu cztery znaczki pocztowe emisji „Wisła w
malarstwie" zwane dalej „znaczkami".
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono reprodukcje obrazów o
tematyce nadwiślańskiej, a mianowicie:
1) wartości 5 zł — fragment obrazu „Widok ogólny Warszawy od strony Pragi" artysty
malarza Bernarda Belotto Canaletto. W prawym dolnym rogu znaczka umieszczono
oznaczenie wartości „ZŁ 5", w lewym dolnym rogu — napis „POLSKA", a w lewym
górnym rogu — napis „B.B. CANALETTO",
2) wartości 6 zł — „Święto trąbek" artysty malarza Aleksandra Gierymskiego. W
prawym dolnym rogu znaczka umieszczono oznaczenie wartości „ZŁ 6", w lewym
dolnym rogu — napis ,,POLSKA", a w lewym górnym rogu — napis „A. GIERYMSKI",
3) wartości 25 zł — „Wisła pod Bielanami" artysty malarza Józefa Rapackiego. W
prawym dolnym rogu znaczka umieszczono oznaczenie wartości „ZŁ 25", w lewym
dolnym rogu — napis ,,POLSKA", a w lewym górnym rogu — napis „J. RAPACKI",
4) wartości 27 zł — „Przystań statków parowych na Powiślu" artysty malarza
Franciszka Kostrzewskiego. W prawym dolnym rogu znaczka umieszczono oznaczenie
wartości „ZŁ 27", w lewym dolnym rogu — napis „POLSKA" a w lewym górnym rogu —
napis „F. KOSTRZEWSKI".
3. Znaczki wykonano wielobarwną techniką rotograwiurową na papierze kredowanym
w formacie 54 X 40.5 mm w następujących nakładach i kolorach:
1) wartości 5 zł — 8.000.000 sztuk w kolorach: żółtym, czerwonym, niebieskim,
szaro-niebieskim i czarnym,
2) wartości 6 zł — 8.000.000 sztuk w kolorach: żółtym, czerwonym, niebieskim,
zielonym i czarnym,
3) wartości 25 zł — 5.000.000 sztuk. w kolorach: żółtym, czerwonym, niebieskim,

szaro-niebieskim i czarnym,
4) wartości 27 zł — 1.700.000 sztuk, w kolorach: żółtym, czerwonym, niebieskim,
szarym i czarnym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 20 czerwca 1984 r.
MINISTER ŁĄCZNOŚCI
Wł. Majewski
poz. 51
ZARZĄDZENIE Nr 42 MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 15 czerwca 1984 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 z
(Dz. U. 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.
2747 1. Wprowadza się do obiegu znaczek pocztowy wartości 5 zł emisji „Głowy
Wawelskie", zwany dalej „znaczkiem".
2. Na znaczku przedstawiono jedną z głów z bali Poselskiej na Wawelu. Wzdłuż
lewej krawędzi znaczka umieszczono .napis „GŁOWY WAWELSKIE" oraz oznaczenie
wartości „5 ZŁ", wzdłuż prawej krawędzi napis „Wojownik", a wzdłuż dolnej krawędzi
napis „POLSKA". Znaczki wykonano techniką rotograwiurową, na papierze
kredowanym, w formacie 21,5 X 25,5 mm, w nakładzie 100 000 000 sztuk, w kolorze
zielonym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 10 lipca 1984 r.
MINISTER ŁĄCZNOŚCI
Wł. Majewski
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI
WARSZAWA
dnia 29 czerwca 1984 r.
Nr 9
poz. 58
ZARZĄDZENIE NR 49 MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 29 czerwca 1984 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu czterech znaczków pocztowych wartości
5 zł, 6 zł, 10 zł i 16 zł.
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.
2748-51 1. Wprowadza się do obiegu 4 znaczki pocztowe wartości 5 zł, 6 zł, 10 zł i
16 zł emisji „40 lat Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej", zwane dalej "znaczkami".
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono:
1) wartości 5 zł - Order Krzyża Grunwaldu,
2) wartości 6 zł - Order Odrodzenia Polski,
3) wartości 10 zł - Order Sztandaru Pracy I klasy,
4) wartości 16 zł - Order Budowniczych Polski Ludowej.
3. Wzdłuż górnej krawędzi znaczków wymienionych w ust. 2 pkt 1-4 znajduje się
napis „1944 22 VII 1984", w dolnej części znajduje się napis "POLSKA
RZECZPOSPOLITA LUDOWA" oraz oznaczenie ich wartości.
4. Znaczki wykonano wielobarwną techniką rotograwiurową, na papierze
kredowanym, w formacie 31,25 X 51 mm, w kolorach: szarym, niebieskim, czerwonym i
złotym, w następujących nakładach:
1) wartości 5 zł – 8.400.000 sztuk,
2) wartości 6 zł - 8.400.000 sztuk,
3) wartości 10 zł - 5.400.000 sztuk,
4) wartości 16 zł - 5.400.000 sztuk.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 21 lipca 1984 r.

MINISTER ŁĄCZNOŚCI
Wł. Majewski
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI
dnia 20 października 1984 r.
Nr 13
poz. 68
ZARZĄDZENIE NR 55 MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 25 lipca 1984 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu czterech znaczków pocztowych
wartości 4 zł, 5 zł, 6 zł, 25 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.
2752-55 1. Wprowadza się do obiegu cztery znaczki pocztowe emisji „40 rocznica
Powstania Warszawskiego", zwane dalej "znaczkami”.
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono:
1) wartości 4 zł - grupa powstańców na zbiórce,
2) wartości 5 zł - powstaniec przenoszący pocztę oraz pieczęć "Harcerska Poczta
Polowa",
3) wartości 6 zł - grupa powstańców w walce,
4) wartości 25 zł - ranni opatrywani przez powstańczą służbę sanitarną oraz znak
Czerwonego Krzyża.
3. Wzdłuż górnej krawędzi znaczków wymienionych w ust.2 pkt. 1-4 - znajduje się
napis "POLSKA " i oznaczenie ich wartości, a wzdłuż dolnej krawędzi napis „40
ROCZNICA POWSTANIA WARSZAWSKIEGO”.
4. Znaczki wykonano technika, rotograwiurową na papierze kredowanym w formacie
39.5 X 31,25 mm w kolorach: jasno-szarym, ciemno-szarym i czerwonym, w
następujących nakładach:
1) wartości 4 zł - 5.000.000 sztuk.
2) wartości 5 zł - 8.000.000 sztuk.
3) wartości 6 zł - 8.000.000 sztuk,
4) wartości 25 zł - 2.000.000 sztuk.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 1984 r.
MINISTER ŁĄCZNOŚCI
wz. Wł. Gurgul
PODSEKRETARZ STANU
poz. 76
ZARZĄDZENIE NR 65 MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 24 sierpnia 1984 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu dwóch znaczków pocztowych wartości
5 zł i 6 zł.
Na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 46 ustawy z dnia 31 stycznia 1981 r. o łączności
(Dz. U. Nr 8, poz. 48, z 1971 r. 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.
2756-57 1. Wprowadza się do obiegu dwa znaczki pocztowe wartości 5 zł i 6 zł,
emisji „45 rocznica Wojny Obronnej 1939 r.", zwane dalej „znaczkami".
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono:
1) wartości 5 zł — symboliczny fragment obrony Kępy Oksywskiej oraz podobiznę płk
Stanisława Dąbka. Wzdłuż górnej krawędzi znaczka znajduje się napis „WOJNA
OBRONNA 1939 r.", w lewym dolnym rogu umieszczono oznaczenie wartości „o ZŁ", w
prawym dolnym rogu napis „PŁK STANISŁAW DĄBEK", poniżej wzdłuż dolnej krawędzi
znaczka znajdują się napisy „OBRONA KĘPY OKSYWSKIEJ" oraz „POLSKA".
2) wartości 6 zł — symboliczny fragment bitwy nad Bzurą oraz podobiznę gen. dyw.
Tadeusza Kutrzeby. Wzdłuż górnej krawędzi znaczka znajduje się napis „WOJNA
OBRONNA 1939", w lewej dolnej części znaczka umieszczono oznaczenie wartości „ZŁ

6" i napis „GEN. DYW. TADEUSZ KUTRZEBA", wzdłuż dolnej krawędzi znaczka
znajdują się napisy „BITWA NAD BZURĄ" oraz „POLSKA".
3. Znaczki wykonano wielobarwną techniką rotograwiurową na papierze kredowanym
w formacie 54 X 27 mm w nakładzie po 8.000.000 sztuk, w kolorach:
1) wartości 5 zł — niebieskim, czerwono-brązowym oliwkowym, szarym i czarnym,
2) wartości 6 zł — żółtym, niebieskim, beżowym, brązowym i czarnym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 1984 r.
MINISTER ŁĄCZNOŚCI
w.z. L. Kołatkowski
PODSEKRETARZ STANU
poz. 79
ZARZĄDZENIE NR 68 MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 25 sierpnia 1984 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 16 zł.
Na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 46 ustawy z dnia 31 stycznia 1981 r. o łączności
(Dz. U. Nr 8, poz. 48, z 1971 r. 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.
2758 1. Wprowadza się do obiegu znaczek pocztowy wartości 16 zł, emisji „Pomnik
Martyrologii Dzieci — Łódź", zwany dalej „znaczkiem”.
2. Na znaczku znajduje się pomnik „Pęknięte Serce" znajdujący się na terenie byłego
obozu koncentracyjnego dla nieletnich przy ulicy Przemysłowej w Łodzi, autorstwa
Jadwigi Janus i inż. architekta Ludwika Mackiewicza. Wzdłuż górnej krawędzi znaczka
znajduje się napis „POMNIK MARTYROLOGII DZIECI — ŁÓDŹ", wzdłuż dolnej
krawędzi umieszczono napis „POLSKA" i oznaczenie wartości „ZŁ 16".
3. Znaczki wykonano wielobarwną techniką rotograwiurową, na papierze
kredowanym, w formacie 31,25 X 43 mm w nakładzie 10.000.000 sztuk, w kolorach:
niebieskim, brązowym, szarym i czarnym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 17 września 1984 r.
MINISTER ŁĄCZNOŚCI
w.z. L. Kołatkowski
PODSEKRETARZ STANU
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI
WARSZAWA
dnia 20 października 1984 r.
Nr 14
poz. 88
ZARZĄDZENIE NR 73 MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 28 września 1984 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu 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. 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.
2759 1. Z okazji 40 rocznicy Służby Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej
wprowadza się do obiegu dwa znaczki pocztowe wartości 5 zł i 6 zł, zwane dalej
„znaczkami".
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono:
1) wartości 5 zł — milicjanta na tle obiektów fabrycznych i ruin,
2) wartości 6 zł — milicjanta na tle nowoczesnej aparatury ośrodka dyspozycyjnego.
3. Wzdłuż lewej i górnej krawędzi znaczków wymienionych w ust. 2 pkt l—2 znajduje
się napis „40 ROCZNICA SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA I MILICJI OBYWATELSKIEJ
1944—1984", wzdłuż dolnej krawędzi znaczków umieszczono napis „POLSKA" oraz
oznaczenie wartości.
4. Znaczki wykonano techniką rotograwiurową, na papierze kredowanym, w formacie
43X31,25 mm, w kolorach: żółtym, czerwonym, niebieskim, zielonym i czarnym, w

nakładzie po 8.000.000 sztuk.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 29 września 1984 r.
MINISTER ŁĄCZNOŚCI
Wł. Majewski
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI
dnia 20 listopada 1984 r.
Nr 15
poz. 97
ZARZĄDZENIE NR 81 MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 29 października 1984 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu siedmiu znaczków pocztowych wartości
5 zł, 5 zł, 6 zł, 10 zł, 16 zł, 27 zł i 31 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.
2761-67 1. Wprowadza się do obiegu siedem znaczków pocztowych wartości 5 zł,
5 zł, 6 zł, 10 zł, 16 zł, 27 zł i 31 zł emisji „Rozwój lotnictwa polskiego", zwane dalej
„znaczkami".
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono:
1) wartości 5 zł — balon wg drzeworytu St. Ostoi Chrostowskiego. Wzdłuż górnej
krawędzi znaczka wydrukowano napis „POLSKA", w prawym dolnym rogu oznaczenie
wartości „ZŁ 5", wzdłuż lewej i dolnej krawędzi znaczka znajdują się napisy „PIERWSZY
BALON 1784 — J. ŚNIADECKI" oraz „PIERWSZY START W POLSCE P.
BLANCHARD, J. POTOCKI 1790".
2) wartości 5 zł — podobiznę Michała Scipio del Campo, sylwetkę samolotu Cz.
Zbierańskiego i S. Cywińskiego oraz znak Aeroklubu PRL. Wzdłuż górnej krawędzi
znaczka znajdują się napisy „PIERWSZY LOT NAD WARSZAWĄ 1911" oraz
„POLSKA", w lewym dolnym rogu oznaczenie wartości „5 ZŁ", a poniżej wzdłuż dolnej
krawędzi umieszczono napis „MICHAŁ SCIPIO DEL CAMPO 1887—1984".
3) wartości 6 zł — balon „Polonez" oraz puchar Gordon-Bennetta. Wzdłuż górnej
krawędzi znaczka znajdują się napisy „PUCHAR GORDON-BENNETTA" oraz „POLSKA", w lewym dolnym rogu " oznaczenie wartości „6 ZŁ", a poniżej, wzdłuż dolnej
krawędzi „S. MAKNE", I. CIEŚLAK I MIEJSCE, PARYŻ — 1983".
4) wartości 10 zł — sylwetki szybowców PWS 101 oraz Jantar, znaki
Międzynarodowej Federacji Lotniczej (FAI), Aeroklubu PRL oraz medal Lilienthala.
Wzdłuż górnej krawędzi Znaczka wydrukowano napisy „ZDOBYWCY MEDALU
LILIENTHALA" oraz „POLSKA", w prawym dolnym rogu oznaczenie wartości „10 ZŁ", a
poniżej, wzdłuż dolnej krawędzi oraz wzdłuż prawej krawędzi znajdują się napisy „T.
GÓRA, P. MAJEWSKA, E. MAKULA, J. WROBLEWSKI, A. DANKOWSKA".
5) wartości 16 zł — sylwetkę samolotu „Wilga", znaki Międynarodowej Federacji
Lotniczej (FAI) i Aeroklubu PRL. Wzdłuż górnej krawędzi znaczka wydrukowano napis
„POLSKA", w prawym dolnym rogu oznaczenie wartości „ZŁ 16", a wzdłuż lewej, dolnej
i prawej krawędzi znaczka umieszczono napisy „SAMOLOTOWE MISTRZOSTWA
ŚWIATA W PRECYZYJNYM LATANIU, SKIEN — NORWEGIA I MIEJSCE 1983 K.
LENARTOWICZ".
6) wartości 27 zł — sylwetkę Jana Nagórskiego i samolot typu „Farman" na tle
pejzażu polarnego. Wzdłuż górnej krawędzi znaczka znajdują się napisy „LOT NAD
ARKTYKĄ 1914" oraz „POLSKA", w lewym dolnym rogu oznaczenie wartości „27 ZŁ", a
poniżej wzdłuż dolnej krawędzi napis J. NAGÓRSKI 1888-1976".
7) wartości 31 zł — sylwetki samolotów „Łoś" z szachownicą i PZL P-7 oraz znak
Aeroklubu PRL. Wzdłuż górnej krawędzi znaczka znajdują się napisy „POLSCY
KONSTRUKTORZY LOTNICZY" oraz „POLSKA", w lewym dolnym roku oznaczenie
wartości „31 ZŁ", a wzdłuż lewej i dolnej krawędzi wydrukowano napis „CZ.
ZBIERAŃSKI, S. CYWIŃSKI, S. J. DRZEWIECCY, Z. PUŁAWSKI, J. DĄBROWSKI".
3. Znaczki wydrukowano techniką rotograwiurową, na papierze kredowanym, w
formacie 39,5 X 31,25 mm w następujących nakładach i kolorach:
1) wartości 5 zł — 8.000.000 sztuk, w kolorach: zielonym, fioletowym i czarnym;

2) wartości 5 zł — 8.000.000 sztuk, w kolorach: żółto-zielonym, amarantowym,
niebieskim i czarnym;
3) wartości 6 zł — 8.000.000 sztuk, w kolorach: żółtym, czerwonym, jasnoniebieskim, ciemno-niebieskim i czarnym;
4) wartości 10 zł — 5.000.000 sztuk, w kolorach: żółtym, żółto-czerwonym,
niebieskim, amarantowym i czarnym;
5) wartości 16 zł — 5.000.000 sztuk, w kolorach: zielonym, czerwonym, orange,
niebieskim i czarnym;
6) wartości 27 zł - 2.000.000 sztuk, w kolorach: ciemno-fioletowym, czerwonym,
żółtym, niebieskim i czarnym;
7) wartości 31 zł — 1.700.000 sztuk, w kolorach: ciemnozielonym, amarantowym,
żółtym, niebieskim i czarnym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 5 listopada 1984 r.
MINISTER ŁĄCZNOŚCI
Wł. Majewski
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI
dnia 20 grudnia 1984 r.
Nr 16
poz. 103
ZARZĄDZENIE NR 84 MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 27 listopada 1984 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu sześciu znaczków pocztowych wartości
4 zł, 5 zł, 5 zł, 10 zł, 10 zł, 65 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.
2768-73 1. Wprowadza się do obiegu serię sześciu znaczków pocztowych wartości
4 zł, 5 zł, 5 zł, 10 zł, 10 zł, 65 zł, emisji „Chronione zwierzęta futerkowe", zwane dalej
„znaczkami”.
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono:
1) wartości 4 zł — łasicę. W prawym górnym rogu znaczka wydrukowano napis
„POLSKA" oraz oznaczanie wartości „ZŁ 4'', wzdłuż dolnej krawędzi „ŁASICA —
MUSTELA NIVALIS L.”;
2) wartości 5 zł — gronostaja. W lewy górnym rogu znaczka znajduje się oznaczenie
wartości „5 ZŁ”, w prawym górnym rogu napis „POLSKA”, wzdłuż dolnej krawędzi
wydrukowano napis „GRONOSTAJ — MUSTELA ERMINEA L.";
3) wartości 5 zł — kunę domową. W lewym górnym rogu znaczka znajduje się napis
„POLSKA" oraz oznaczenie wartości „5 ZŁ", w prawym rogu dolnej krawędzi
wydrukowano napis „KUNA DOMOWA — MARTES FOINA ERXL.";
4) wartości 10 zł — bobra. W lewym górnym rogu znaczka wydrukowano napis
„POLSKA", w prawym górnym rogu oznaczenie wartości „ZŁ 10", a wzdłuż dolnej
krawędzi napis „BÓBR — CASTOR FIBER L.";
5) wartości 10 zł — wydrę. W lewym górnym rogu znaczka wydrukowano napis
„POLSKA", w prawym górnym rogu oznaczenie wartości „ZŁ 10", a wzdłuż dolnej
krawędzi znajduje się napis „WYDRA — LUTRA LUTRA L.",
6) wartości 65 zł — świstaka. W lewym górnym rogu znaczka wydrukowano napis
„POLSKA", w prawym górnym rogu oznaczenie wartości „ZŁ 65", a wzdłuż dolnej
krawędzi znajduje się napis „ŚWISTAK — MARMOTA MARMOTA L.".
Na znaczkach wymienionych w ust. 2 pkt l -6 umieszczono międzynarodowy znak
Ochrony Środowiska. Znaczki wydrukowano technika rotograwiurową, na papierze
kredowanym, w formacie 39,5 X 31,25 mm, w następujących nakładach i kolorach:
1) wartości 4 zł — 5.000 000 sztuk, w kolorach: żółtym, amarantowym, niebieskim i
czarnym;
2) wartości 5 zł — 8.000.000 sztuk, w kolorach: żółtym, fioletowym, niebieskim i
czarnym;
3) wartości 5 zł — 8.000.000 sztuk, w kolorach. żółtym. lożowym, niebieskim i
brązowym;

4) wartości 10 zł — 10.000.000 sztuk, w kolorach: żółtym, brązowo-czerwonym,
niebieskim i czarnym;
5) wartości 10 zł — 10.000.000 sztuk, w kolorach: żółtym, różowym, niebieskim i
czarnym;
6) wartości 65 zł — 1.700.000 sztuk, w kolorach; żółtym, brązowo-czerwonym,
niebieskim i czarnym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 4 grudnia 1984 r.
MINISTER ŁĄCZNOŚCI
Wł. Majewski
poz. 104
ZARZĄDZENIE NR 85 MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 27 listopada 1984 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu dwóch znaczków pocztowych wartości
5 zł i 15 zł,
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.
2774-75 1. Wprowadza się do obiegu dwa znaczki pocztowe wartości 5 zł i 15 zł,
emisji „Odnowa zabytków Krakowa", zwane dalej „znaczkami".
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono:
1) wartości 5 zł — Katedrę Królewską na Wawelu. Wzdłuż lewej krawędzi znaczka
wydrukowano napis „KATEDRA KRÓLEWSKA NA WAWELU", w górnej części znaczka
znajduje się napis „POLSKA", oznaczenie wartości „ZŁ 5" oraz „KRAKÓW";
2) wartości 15 zł — Zamek Królewski na Wawelu. Wzdłuż górnej krawędzi znaczka
wydrukowano oznaczenie wartości ,„15 ZŁ" oraz napis „POLSKA", a wzdłuż dolnej
krawędzi „KRAKÓW", „ZAMEK KRÓLEWSKI NA WAWELU".
3. Na znaczkach wymienionych w ust. 2 pkt 1-2 umieszczono Znak Ochrony
Światowego Dziedzictwa Naturalnego, Przyrodniczego i Kulturalnego UNESCO.
4. Znaczki wydrukowano techniką offsetową, na papierze kredowanym, w formacie
31,25 x 43 mm, w następujących nakładach i kolorach:
1) wartości 5 zł — 10.000.000 sztuk, w kolorach: zielono-niebieskim, brązowym i
czarnym;
2) wartości 15 zł — 10.000.000 sztuk, w kolorach: niebiesko-zielonym, brązowofioletowym i czarnym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 10 grudnia 1984 r.
MINISTER ŁĄCZNOŚCI
Wł. Majewski

