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 20 stycznia 1985 r.
Nr 1
poz. 1
ZARZĄDZENIE NR 89 MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 27 grudnia 1984 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu sześciu znaczków pocztowych wartości
5 zł, 10 zł, 15 zł, 20 zł, 25 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.
2776-81 1. Wprowadza się do obiegu sześć znaczków pocztowych wartości 5 zł,
10 zł, 15 zł, 20 zł, 25 zł i 31 zł emisji "Architektura sakralna", zwane dalej
"znaczkami".
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono:
1) wartości 5 zł - zbór ewangelicko-augsburski. Wzdłuż górnej krawędzi znaczka
znajduje się oznaczenie wartości "ZŁ 5" i napis "POLSKA", a wzdłuż prawej krawędzi
- napis "ZBÓR EWANGELICKO-AUGSBURSKI - WARSZAWA 1777 R",
2) wartości 10 zł - kościół rzymsko-katolicki. Wzdłuż górnej krawędzi znaczka
znajduje się oznaczenie wartości "ZŁ 10" i napis "POLSKA", a wzdłuż prawej
krawędzi - napis "KOŚCIÓŁ RZYMSKO-KATOLICKI ŚW. ANDRZEJA – KRAKÓW XI
W."
3) wartości 15 zł - cerkiew grecko-katolicką. Wzdłuż górnej krawędzi znaczka
znajduje się oznaczenie wartości „ZŁ 15" i napis "POLSKA", a wzdłuż prawej
krawędzi - napis "CERKIEW GRECKO-KATOLICKA RYCHWAŁD 1653 R.",
4) wartości 20 zł - cerkiew prawosławną. Wzdłuż lewej krawędzi znaczka znajduje
się napis „CERKIEW PRAWOSŁAWNA-WARSZAWA 1868 R.", a wzdłuż górnej
krawędzi -napis. "POLSKA " i oznaczenie wartości "ZŁ 20",
5) wartości 25 zł – synagogę. Wzdłuż górnej krawędzi znaczka znajduje się
oznaczenie wartości "ZŁ 25" oraz napisy „POLSKA" i "SYNAGOGA - TYKOCIN 1642
R.".
6) wartości 31 zł - meczet tatarski. W lewym górnym rogu znaczka znajduje się
oznaczenie wartości „ZŁ 31 ", poniżej napis „P0LSKA”, a wzdłuż górnej krawędzi napis "MECZET TATARSKI KRUSZYNIANY XVIII W”.
3. Znaczki wydrukowano wielobarwną techniką rotograwiurową na papierze
kredowanym w formacie 31,25X51 mm, w następujących nakładach i kolorach:
1) wartości 5 zł - 8.000.000 sztuk. w kolorach: niebieskim, oliwkowym, zielnym,
brązowym i czarnym,
2) wartości 10 zł - 8.000.000 sztuk, w kolorach: szarym, czerwonym, niebieskim i
czarnym,
3) wartości 15 zł - 5.000.000 sztuk, w kolorach: żółto-zielonym, szarym,
niebieskim, brązowym i czarnym,
4) wartości 20 zł - 8.000.000 sztuk, w kolorach: żółtym, kremowym, niebieskim,
szarym i czarnym,
5) wartości 25 zł - 3.000.000 sztuk. w kolorach: żółtym, czerwonym, niebieskim,
brązowym i czarnym,
6) wartości 31 zł - 2.000.000 sztuk, w kolorach: jasno-zielonym, brązowym.
niebieskim, szarym i czarnym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28 grudnia 1984 r .
MINISTER ŁĄCZNOŚCI
Wł. Majewski
poz. 5
ZARZĄDZENIE NR 3 MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 14 stycznia 1985 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 3,50 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.
2782 1. Wprowadza się do obiegu znaczek pocztowy wartości 3.50 zł emisji
„Głowy wawelskie”, zwany dalej „znaczkiem”.
2. Na znaczku przedstawiono jedną z głów z Sali Poselskiej na Wawelu. Wzdłuż
dolnej krawędzi znaczka umieszczono napis „POLSKA „,wzdłuż lewej krawędzi napis
„Głowy WAWELSKIE”, w lewym górnym rogu - oznaczenie wartości „3,50 ZŁ”, a
wzdłuż prawej krawędzi - napis „WŁADCA WSCHODNI”.
3. Znaczki wykonano techniką rotograwiurową na papierze kredowanym w
formacie 21,5X25,5 mm, w nakładzie 20.000.000 sztuk, w kolorze brązowym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 24 stycznia 1985 r.
MINISTER ŁĄCZNOŚCI
Wł. Majewski
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI
WARSZAWA
dnia 20 marca 1985 r.
Nr 3
poz. 20
ZARZĄDZENIE NR 13 MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 25 lutego 1985 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu sześciu znaczków pocztowych wartości
4 zł, 10 zł, 12 zł, 15 zł, 20 zł i 30 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.
2783-88 1. Wprowadza się do obiegu sześć znaczków pocztowych wartości 4 zł,
10 zł, 12 zł, 15 zł, 20 zł i 30 zł emisji „Rozwój pojazdów pożarniczych”, zwanych dalej
„znaczkami”.
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono:
1) wartości 4 zł — sikawkę parową z XIX wieku. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka
umieszczono napis „SIKAWKA PAROWA XIX W.”, wzdłuż lewej krawędzi — napis
„POLSKA”, a w prawym górnym rogu — oznaczenie wartości „ZŁ 4”,
2) wartości 10 zł — Polski Fiat z pompą i zbiornikiem na wodę. Wzdłuż dolnej
krawędzi znaczka umieszczono napis „POLSKI FIAT POMPA I ZBIORNIK NA
WODĘ”, wzdłuż lewej krawędzi — napis „POLSKA”, a w prawym górnym rogu —
oznaczenie wartości „ZŁ 10”,
3) wartości 12 zł — samochód Jelcz do gaszenia proszkiem. Wzdłuż dolnej
krawędzi znaczka umieszczono napis „SAMOCHÓD JELCZ DO GASZENIA PROSZKIEM”, a w prawym górnym rogu znaczka — oznaczenie wartości „ZŁ 12”, a wzdłuż
prawej krawędzi — napis „POLSKA”,
4) wartości 15 zł — sikawkę ręczną z XIX wieku. Wzdłuż dolnej krawędzi
znaczka umieszczono napis „SIKAWKA RĘCZNA XIX W.”, wzdłuż lewej krawędzi —
napis „POLSKA”, a w prawym górnym rogu — oznaczenie wartości „ZŁ 15”,
5) wartości 20 zł — drabinę Magirus na podwoziu Jelcza. Wzdłuż dolnej krawędzi
znaczka umieszczono napis „DRABINA MAGIRUS NA PODWOZIU JELCZA”, w
lewym górnym rogu — oznaczenie wartości „20 ZŁ”, a wzdłuż prawej krawędzi —
napis „POSLKA”,
6) wartości 30 zł — ciężką sikawkę ręczną z XVIII wieku. Wzdłuż dolnej krawędzi
znaczka umieszczono napis „CIĘŻKA SIKAWKA RĘCZNA XVIII W.”, w lewym
górnym rogu — oznaczenie wartości „30 ZŁ”, a wzdłuż prawej krawędzi — napis
„POLSKA”.
2. Znaczki wydrukowano wielobarwną techniką rotograwiurową na papierze
kredowanym w formacie 43 X 31,25 mm, w następujących nakładach i kolorach:
1) wartości 4 zł — 8.000.000 sztuk, w kolorach: brązowym, czerwonym, szaroniebieskim, szarym i czarnym,
2) wartości 10 zł — 8.000.000 sztuk, w kolorach: brązowym, czerwonym,
niebieskim, szarym i czarnym,

3) wartości 12 zł — 6.000.000 sztuk, w kolorach: czerwonym, niebieskim, szarym i
czarnym,
4) wartości 15 zł — 5.000.000 sztuk, w kolorach: brązowym, czerwonym, szaroniebieskim, zielonym i czarnym,
5) wartości 20 zł — 3.000.000 sztuk, w kolorach: szaro-oliwkowym, czerwonym,
niebieskim, szarym i czarnym,
6) wartości 30 zł — 1.300.000 sztuk, w kolorach: żółtym, czerwonym, niebieskim,
szarym i czarnym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 lutego 1985 r.
MINISTER ŁĄCZNOŚCI
z upow. DYREKTOR GENERALNY
Edmund Janowski
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI
dnia 20 kwietnia 1985 r.
Nr 4
poz. 30
ZARZĄDZENIE NR 19 MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 19 marca 1985 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 27 zł
WARSZAWA

Na podstawie art. 50 ust.1 i 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o łączności (Dz.
U. Nr 54, poz. 275) zarządza się, co następuje:
§ 1.
2789 1. Wprowadza się do obiegu znaczek pocztowy wartości 27 zł emisji
„Panorama Racławicka”, zwany dalej „znaczkiem”.
2. Na znaczku przedstawiono reprodukcję fragmentu obrazu „Bitwa pod
Racławicami” artystów malarzy Jana Styki i Wojciecha Kossaka. Fragment ten
przedstawia Naczelnika Tadeusza Kościuszkę jako głównodowodzącego wojsk
polskich w tej bitwie. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono napis
„PANORAMA RACŁAWICKA — JAN STYKA — WOJCIECH KOSSAK”, a wzdłuż
napis — „POLSKA” i oznaczenie górnej krawędzi — wartości „27 ZŁ”.
3. Znaczek wydrukowano wielobarwną techniką rotograwiurową na papierze
kredowanym w formacie 54 X 40,5 mm, w nakładzie 5.000.000 sztuk, w kolorach:
żółtym, czerwonym, niebieskim, szarym i zielonym,
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 4 kwietnia 1985 r.
MINISTER ŁĄCZNOŚCI
Wł. Majewski
poz. 35
ZARZĄDZENIE NR 27 MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 10 kwietnia 1985 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 10 zł.
Na podstawie art. 50 ust, l i 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o łączności (Dz.
U. Nr 54, poz. 275) zarządza się, co następuje:
§1.
2790 1. Wprowadza się do obiegu znaczek pocztowy wartości 10 zł emisji „Wybitni
działacze Stronnictwa Demokratycznego”, zwany dalej „znaczkiem”.
2. Na znaczku przedstawiono podobiznę Wincentego Rzymowskiego. Wzdłuż
dolnej krawędzi znaczka znajduje się napis „POLSKA” i oznaczenie wartości „10 ZŁ”,
a wzdłuż lewej krawędzi — napis „WINCENTY RZYMOWSKI” i liczby „1883—1950”.
3. Znaczek wydrukowano techniką offsetową na papierze kredowanym w formacie
31,25 X 39,5 mm, w nakładzie 8.000.000 sztuk, w kolorach czerwonym i
granatowym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 11 kwietnia 1985 r.
MINISTER ŁĄCZNOŚCI
Wł. Majewski

poz. 37
ZARZĄDZENIE NR 28 MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 15 kwietnia 1985 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 15 zł
Na podstawie art. 50 ust.1 i 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o łączności (Dz.
U. Nr 54, poz. 275) zarządza się, co następuje:
§ 1.
2791 1. Z okazji Międzynarodowego Roku Młodzieży 1985 wprowadza się do
obiegu znaczek pocztowy wartości 15 zł, zwany dalej „znaczkiem”.
2. Znaczek ma rysunek symboliczny i przedstawia liczbę „85” oraz napis „NASZ
ROK” na tle tkaniny. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono napis „POLSKA”
i oznaczenie wartości „15 ZŁ”, a wzdłuż górnej krawędzi — napis
„MIĘDZYNARODOWY ROK MŁODZIEŻY”.
3. Znaczek wydrukowano wielobarwną techniką rotograwiurową na papierze
kredowanym w formacie 31,25 X 43 mm w nakładzie 6.000.000 sztuk, w kolorach:
żółtym, czerwonym, niebieskim i czarnym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 kwietnia 1985 r.
MINISTER ŁĄCZNOŚCI
Wł. Majewski
poz. 41
ZARZĄDZENIE NR 32 MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 15 kwietnia 1985 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 5 zł.
Na podstawie art. 50 ust.1 i 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o łączności (Dz.
U. Nr 54, poz. 275) zarządza się, co następuje:
§ 1.
2795 1. Z okazji 40 rocznicy zwycięstwa nad faszyzmem wprowadza się do obiegu
znaczek pocztowy wartości 5 zł, zwany dalej „znaczkiem”.
2. Na znaczku przedstawiono reprodukcję obrazu pn. „Zwycięstwo Berlin 1945”
artysty malarza Józefa Młynarskiego. Wzdłuż górnej krawędzi znaczka umieszczono
napis „DZIEŃ ZWYCIĘSTWA 9.V.1945”, a wzdłuż prawej krawędzi — napis
„POLSKA” i oznaczenie wartości „5 ZŁ”.
3. Znaczek wydrukowano wielobarwną techniką rotograwiurową na papierze
kredowanym w formacie 51X31,25 mm, w nakładzie 6.000.000 sztuk, w kolorach:
żółtym, czerwonym, niebieskim, szaro-zielonym i czarnym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 9 maja 1985 r.
MINISTER ŁĄCZNOŚCI
Wł. Majewski
poz. 43
ZARZĄDZENIE NR 34 MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 15 kwietnia 1985 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 15 zł.
Na podstawie art. 50 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o łączności (Dz.
U. Nr 54, poz. 275) zarządza się, co następuje:
§ 1.
2796 1. Z okazji 30 rocznicy podpisania Układu Warszawskiego wprowadza się do
obiegu znaczek pocztowy wartości 5 zł, zwany dalej „znaczkiem”.
2. Na znaczku przedstawiono emblemat składający się z flag narodowych państw
członków Układu Warszawskiego otaczających symbol Warszawy — syrenę oraz
liczby „1955-\985”. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono oznaczenie
wartości „5 ZŁ” i napis „POLSKA”, a w górnej części znaczka — napis „UKŁAD
WARSZAWSKI”.
3. Znaczek wydrukowano wielobarwną techniką offsetową na papierze kredowym
w formacie 31,25 X 43 mm, w nakładzie 6.000.000 sztuk, w kolorach: żółtym,
czerwonym, niebieskim, zielonym i czarnym.

§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14 maja 1985 r.
MINISTER ŁĄCZNOŚCI
Wł. Majewski
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI
dnia 20 maja 1985 r.
Nr 5
poz. 47
ZARZĄDZENIE NR 35 MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 25 kwietnia 1985 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu trzech znaczków pocztowych wartości
5 zł, 10 zł i 20 zł
WARSZAWA

Na podstawie art. 50 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o łączności (Dz.
U. Nr 54, poz. 275) zarządza się, co następuje:
§ 1.
2792-94 1. Z okazji 40 rocznicy powrotu Ziem Zachodnich i Północnych do
Macierzy wprowadza się do obiegu trzy znaczki pocztowe, zwane dalej „znaczkami”.
2. Na znaczkach przedstawiono słup graniczny z orłem. polskim oraz mapę Polski
z zaznaczonymi na niej Ziemiami Odzyskanymi, a na jej tle:
l) na znaczku wartości 5 zł — podobiznę Bolesława Krzywoustego. Wzdłuż prawej
krawędzi znaczka umieszczono napis „900 ROCZ. UR. B. KRZYWOUSTEGO”,
2) na znaczku wartości 10 zł — podobiznę Władysława Gomułki. Wzdłuż prawej
krawędzi znaczka umieszczono napis i liczby „MIN. ZIEM ODZYSKANYCH, 1945—
1949”, a w dolnej części znaczka napis „W. GOMUŁKA”,
3) na znaczku wartości 20 zł — podobiznę Piotra Zaremby. Wzdłuż prawej
krawędzi znaczka umieszczono napis i liczby „PREZYDENT SZCZECINA, 1945—
1950”, a w dolnej części znaczka — napis „P. ZAREMBA”.
3. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczków wymienionych w ust. 2 pkt. l—3 umieszczono
napis „POLSKA” i oznaczenie ich wartości, wzdłuż lewej krawędzi — napis
„BYLIŚMY, JESTEŚMY, BĘDZIEMY”, a wzdłuż górnej krawędzi — napis „40-LECIE
ZIEM ODZYSKANYCH”.
4. Znaczki wykonane wielobarwną techniką offsetową na papierze kredowanym w
formacie 40,5 X 40,5 mm w następujących nakładach i kolorach:
1) wartość 5 zł — 8.000.000 sztuk, w kolorach: cielistym, brązowym,
amarantowym,
2) wartość 10 zł — 8.000.000 sztuk, w kolorach: czerwonym, jasno-zielonym,
ciemno-zielonym,
3) wartość 20 zł — 6.000.000 sztuk, w kolorach: jasno-fioletowym, ciemnofioletowym, pomarańczowym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 8 maja 1985 r.
MINISTER ŁĄCZNOŚCI
Wł. Majewski
poz. 52
ZARZĄDZENIE NR 40 MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 10 maja 1985 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu czterech znaczków pocztowych wartości
5 zł, 10 zł, 10 zł i 20 zł.
Na podstawie art. 50 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o łączności
(Dz. U. Nr 54, poz. 275) zarządza się,
co następuje:
§ 1.
2797-2800 1. Wprowadza się do obiegu cztery znaczki pocztowe wartości 5 zł, 10
zł, 10 zł i 20 zł emisji „Dzikie zwierzęta chronione — wilk” zwane dalej „znaczkami”.
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono:
1) wartości 5 zł — dwa wilki na tle zimowego pejzażu. W prawym dolnym rogu
znaczka umieszczono napis „POLSKA”, a w lewym dolnym rogu — oznaczenie wartości „a ZŁ”,

2) wartości 10 zł— głowę wilka. W prawym dolnym rogu znaczka umieszczono
napis „POLSKA” i oznaczenie wartości „ZŁ 10”,
3) wartości 10 zł — wilczycę z małymi wilczkami. W lewym górnym rogu znaczka
umieszczono napis „POLSKA”, a w prawym górnym rogu — oznaczenie wartości „ZŁ
10”,
4) wartości 20 zł — dwa wilki na tle letniego pejzażu. W lewym górnym „rogu
znaczka umieszczono napis „POLSKA”, a w prawym górnym rogu oznaczenie
wartości .„ZŁ 20”.
3. Na znaczkach wymienionych w ust. 2 pkt. 1-4 umieszczono znak Światowej
Fundacji Ochrony, Dzikich Zwierząt oraz napis „WILK-CANIS, LUPUS”.
4. Znaczki wydrukowano wielobarwną techniką rotograwiurową 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, niebieskim, brązowym i
czarnym,
2) wartości 10 zł — 10.000.000 sztuk w kolorach: żółtym, niebieskim, czerwonym,
brązowym i czarnym,
3) wartości 10 zł — 10.000.000 sztuk, w kolorach: żółtym, niebieskim, czerwonym,
brązowym i czarnym,
4) wartości 20 zł — 1.300.000 sztuk, w kolorach: żółtym, niebieskim, czerwonym,
szarym i czarnym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 maja 1985 r.
MINISTER ŁĄCZNOŚCI
Wł. Majewski
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI
WARSZAWA
dnia 20 lipca 1985 r.
Nr 6
poz. 58
ZARZĄDZENIE NR 47 MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 21 czerwca 1985 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu sześciu znaczków pocztowych wartości
5 zł, 10 zł, 12 zł, 20 zł, 25 zł i 31 zł
Na podstawie art. 50 ust.1 i 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o łączności (Dz. U.
Nr 54, poz. 275) zarządza się, co następuje:
§ 1.
2801-2806 1. Wprowadza się do obiegu sześć znaczków pocztowych wartości 5
zł, 10 zł, 12 zł, 20 zł, 25 zł i 31 zł emisji „Polskie ludowe instrumenty muzyczne”,
zwane dalej „znaczkami”.
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono:
l) wartości 5 zł — tarapatę i kołatkę. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka znajduje się
napis „TARAPATA”, w górnej części lewej krawędzi — napis „KOŁATKA”, a w
prawym górnym rogu — napis „POLSKA” i oznaczenie wartości „ZŁ, 5”,
2) wartości 10 zł — kij z brzękadłami i berło. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka
znajduje się napis „POLSKA”, wzdłuż lewej krawędzi — napis „KIJ Z BRZĘKADŁAMI”, w środkowej części górnej krawędzi — oznaczenie wartości „10 ZŁ”, a wzdłuż
prawej krawędzi — napis „BERŁO”,
3) wartości 12 zł — gwizdki gliniane. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka znajduje się
napis „GWIZDKI GLINIANE”, a wzdłuż lewej krawędzi — napis „POLSKA”, a w
prawym górnym rogu — oznaczenie wartości „ZŁ 12”,
4) wartości 20 zł — złóbcoki i sukę. W prawym dolnym rogu znaczka znajduje się
oznaczenie wartości „20 ZŁ”, wzdłuż prawej krawędzi — napis „POLSKA”, wzdłuż
górnej krawędzi — napis „ZŁÓBCOKI”, a wzdłuż prawej krawędzi — napis „SUKA”,
5) wartości 25 zł — turliki. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka znajduje się napis
„POLSKA”, w lewym górnym rogu — napis ,,TURLIKI”, a w środkowej części górnej
krawędzi — oznaczenie wartości „25 ZŁ”,
6) wartości 31 zł — instrumenty pasterskie. W lewym dolnym rogu znaczka
znajduje się oznaczenie wartości ,,31 ZŁ”, wzdłuż lewej krawędzi znaczka — napis
„POLSKA”, a wzdłuż górnej krawędzi — napis „INSTRUMENTY PASTERSKIE”.
3. Znaczki wymienione w ust. 2 pkt l—6 wykonano wielobarwną techniką
rotograwiurową na papierze kredowym w formacie 31,25 X 39,5 mm w
następujących nakładach i kolorach:

1) wartości 5 zł — 10.000.000 sztuk w kolorach: beżowym, brązowym, szarym i
czarnym,
2) wartości 10 zł — 10.000.000 sztuk, w kolorach: żółtym, czerwonym, szarym i
czarnym,
3) wartości 12 zł — 6.080.000 sztuk w kolorach: żółtym, niebieskim, fioletowym,
brązowym i czarnym,
4) wartości 20 zł — 6.000.000 sztuk, w kolorach: sepia, brązowym, szarym i
czarnym,
5) wartości 25 zł — 6.000.000 sztuk w kolorach: ugier, brązowym, szarym i
czarnym,
6) wartości 31 zł — 1.300.000 sztuk w kolorach: żółtym, zielonym, brązowym i
czarnym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 czerwca 1985 r.
MINISTER ŁĄCZNOŚCI
Wł. Majewski
poz. 59
ZARZĄDZENIE NR 48 MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 21 czerwca 1985 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 5 zł
Na podstawie art. 50 ust.1 i 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o łączności
(Dz. U. Nr 54, poz. 275) zarządza się, co następuje:
§ 1.
2807 1. Z okazji 40 rocznicy powstania Marynarki Wojennej PRL wprowadza się
do obiegu znaczek pocztowy wartości o zł, zwany dalej „znaczkiem”.
2. Na znaczku przedstawiono żaglowiec szkolny ORP Iskra oraz emblemat
Marynarki Wojennej PRL. Wzdłuż górnej krawędzi znaczka znajduje się oznaczenie
wartości „5 ZŁ” i napis „POLSKA”, a w prawym dolnym rogu — napis „ORP ISKRA”.
3. Znaczek wydrukowano techniką stalorytniczo-wklęsłodrukową i rotograwiurową
na papierze znaczkowym w formacie 31,25 X 39,5 mm w nakładzie 6.000.000 sztuk,
w kolorach: żółtym i granatowym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 29 czerwca 1985 r.
MINISTER ŁĄCZNOŚCI
Wł. Majewski
poz. 60
ZARZĄDZENIE NR 50 MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 29 czerwca 1985 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu dwóch znaczków pocztowych wartości 5 zł
i 10 zł
Na podstawie art. 50 ust.1 i 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o łączności
(Dz. U. Nr 54, poz. 275) zarządza się, co następuje:
§ 1.
2808-09 1. Wprowadza się do obiegu dwa znaczki pocztowe wartości 5 zł i 10 zł
emisji „Głowy wawelskie”, zwane dalej „znaczkami”.
2. Na znaczkach przedstawiono głowy z Sali Poselskiej na Wawelu, a mianowicie:
1) wartości 5 zł — dziewczynę w wianku. Wzdłuż prawej krawędzi znaczka
umieszczono napis „DZIEWCZYNA W WIANKU”,
2) wartości 10 zł — młodzieńca w kapeluszu. Wzdłuż prawej krawędzi znaczka
umieszczono napis „MŁODZIENIEC W KAPELUSZU”.
3. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczków wymienionych w ust. 2 pkt l—2 umieszczono
napis „POLSKA”, wzdłuż lewej krawędzi — napis „GŁOWY WAWELSKIE”, a w
lewym górnym rogu — oznaczenie wartości.
4. Znaczki wykonano techniką rotograwiurową na papierze kredowanym w
formacie 21,5 X 25,5 mm, w wielomilionowych powtarzalnych nakładach, w kolorach:
1) wartości 5 zł — wiśniowym,
2) wartości 10 zł — granatowym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 8 lipca 1985 r.
MINISTER ŁĄCZNOŚCI : Wł. Majewski

DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI
dnia 20 sierpnia 1985 r.
Nr 7
Poz. 65
ZARZĄDZENIE NR 53 MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 26 lipca 1985 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu dwóch znaczków pocztowych wartości 10
zł i 20 zł.
WARSZAWA

Na podstawie art. 50 ust.1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.. o łączności (Dz. U.
Nr 54, poz. 275) zarządza się, co następuje:
§ 1.
2810-2811 1. Wprowadza się do obiegu dwa znaczki pocztowe wartości 10 zł i 20 zł
emisji „Przywódcy ruchu ludowego”, zwane dalej „znaczkami”.
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono:
l) wartości 10 zł — podobiznę Tomasza Nocznickiego na tle sztandaru z orłem i
tekstem „WŁADZA, ZIEMIA, OŚWIATA — DLA LUDU”. Wzdłuż lewej krawędzi
znaczka umieszczono napis „POLSKA”, w lewym górnym rogu — oznaczenie
wartości „10 ZŁ”, a wzdłuż prawej krawędzi — napis „TOMASZ NOCZNICKI” i liczby
„1882—1944.
2) wartości 20 zł — podobiznę Macieja Rataja na tle gmachu Sejmu Polskiej
Rzeczypospolitej Ludowej. Wzdłuż lewej krawędzi znaczka umieszczono napis
„POLSKA”, w lewym górnym rogu — oznaczenie wartości „20 ZŁ”, a wzdłuż prawej
krawędzi — napis „MACIEJ RATAJ” i liczby „1884—1940”, 3. Znaczki wydrukowano
techniką stalorytniczo-wklęsłodrukową na papierze znaczkowym w formacie 39,5 X
31,25 mm, w następujących nakładach i kolorach:
1) wartości 10 zł — 8.000.000 sztuk, w kolorze zielonym,
2) wartości 20 zł — 2.000.000 sztuk, w kolorze brązowym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26 lipca 1985 r.
MINISTER ŁĄCZNOŚCI
Wł. Majewski
poz. 67
ZARZĄDZENIE NR 55 MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 1 sierpnia 1985 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 5 zł.
Na podstawie art. 50 ust.1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o łączności (Dz. U,
Nr 54, poz. 275) zarządza się, co następuje:
§ 1.
2812 1. Wprowadza się do obiegu znaczek pocztowy wartości 5 zł emisji „Hokej
na trawie”, zwanej dalej „znaczkiem”.
2. Na znaczku przedstawiono trzech zawodników w akcji na boisku. Wzdłuż górnej
krawędzi znaczka znajduje się oznaczenie wartości „5 ZŁ” i napis „POLSKA”.
3. Znaczek wydrukowano wielobarwną techniką offsetową na papierze
kredowanym w formacie 40,5 X 27 mm w nakładzie 8.000.000 sztuk, w kolorach:
żółtym, czerwonym, niebieskim, zielonym, brązowym i czarnym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 22 sierpnia 1985 r.
MINISTER ŁĄCZNOŚCI
Wł. Majewski
poz. 68
ZARZĄDZENIE NR 56 MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia l sierpnia 1985 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu dwóch znaczków pocztowych wartości
5 zł i 10 zł.
Na podstawie art. 50 ust.1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o łączności (Dz. U.
Nr 54, poz. 275) zarządza się, co następuje:
§ 1.
2813-14 1. Wprowadza się do obiegu dwa znaczki pocztowe wartości 5 zł i 10 zł
emisji „Wojna obronna 1939”, zwane dalej „znaczkami”.

2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono:
1) wartości 5 zł — symboliczny fragment obrony Wizny oraz podobiznę kpt.
Władysława Raginisa. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono napisy
,,POLSKA” i „OBRONA WIZNY”, w lewym górnym rogu — oznaczenie wartości „5
ZŁ”, wzdłuż górnej krawędzi — napis „WOJNA OBRONNA 1939”, a wzdłuż prawej
krawędzi — napis „KPT. WŁADYSŁAW RAGINIS”,
2) wartości 10 zł — symboliczny fragment bitwy pod Mławą oraz podobiznę płk
dypl. Wilhelma Andrzeja Liszki-Lawicza. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka
umieszczono napisy „POLSKA” i „BITWA POD MŁAWĄ”, wzdłuż górnej krawędzi —
napis „WOJNA OBRONNA 1939”, w środkowej części znaczka — oznaczenie
wartości „ZŁ l0”, a wzdłuż prawej krawędzi — napis „PŁK DYPL. WILHELM A.
LISZKA-LAWICZ”.
3. Znaczki wydrukowano wielobarwną techniką rotograwiurową na papierze
kredowanym w formacie 51 X 31,25 mm w nakładzie po 8.000.000 sztuk, w kolorach:
1) wartości 5 zł — żółtym, czerwonym, niebieskim, zielonym i czarnym,
2) wartości 10 zł — żółtym, czerwonym, niebieskim i czarnym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 1985 r.
MINISTER ŁĄCZNOŚCI
Wł. Majewski
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI
dnia 20 września 1985 r.
Nr 8
poz. 75
ZARZĄDZENIE NR 62 MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 10 września 1985 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu sześciu znaczków pocztowych wartości
5 zł, 5 zł, 10 zł, 15 zł, 25 zł i 29 zł.
Na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o łączności (Dz. U.
Nr 54, poz. 275) zarządza się, co następuje: .
§ 1.
2820-25 1. Wprowadza się do obiegu sześć znaczków pocztowych wartości 5 zł, 5
zł, 10 zł, 15 zł, 25 zł i 29 zł emisji „Ptaki — Dzikie kaczki”, zwane dalej „znaczkami”.
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono wizerunki kaczeksamców w szatach godowych oraz miniaturowe sylwetki tych ptaków w locie, a
mianowicie:
1) wartości 5 zł — cyraneczki. W prawym dolnym rogu znaczka umieszczono
oznaczenie-wartości „5 ZŁ”, wzdłuż dolnej krawędzi — napis „„ANAS CRECCA —
CYRANECZKA”, a wzdłuż prawej - krawędzi — napis „POLSKA”,
2) wartości 5 zł — cyranki. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono napis
„ANAS QUERQUEDULA — CYRANKA”, w lewym dolnym rogu — oznaczenie
wartości „5 ZŁ”, a wzdłuż lewej krawędzi — napis „POLSKA”,
3) wartości 10 zł — czernicy. W prawym dolnym rogu znaczka umieszczono
oznaczenie wartości „10 ZŁ”, wzdłuż dolnej krawędzi — napis „AYTHYA FULIGULA
— CZERNICA”, a wzdłuż prawej krawędzi — napis „POLSKA”,
4) wartości 15 zł — gągoła. Wzdłuż dolnej krawędzi, znaczka umieszczono napis
„BUCEPHALA CLANGULA — GĄGOŁ”, w lewym dolnym rogu — oznaczenie wartości „15 ZŁ”, a wzdłuż lewej krawędzi — napis „POLSKA”,
5) wartości 25 zł — edredona. W prawym dolnym rogu znaczka umieszczono
oznaczenie wartości „25 ZŁ”, wzdłuż dolnej krawędzi — napis „SOMATERIA MOLLISSIMA — EDREDON”, a wzdłuż prawej krawędzi— napis „POLSKA”,
6) wartości 29 zł — hełmiatki. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono napis
„NETTA RUFINA — HEŁMIATKA”, w lewym rogu— oznaczenie wartości „29 ZŁ”, a
wzdłuż lewej krawędzi— napis „POLSKA”.
3. Znaczki wydrukowano wielobarwną 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: żółtym, wiśniowym, niebieskim,
zielonym i czarnym,
2) .wartości 5 zł— 8.000.000 sztuk, w kolorach: pomarańczowym, czerwonym,
zielonym, szaro-niebieskim i czarnym,
WARSZAWA

3) wartości 10 zł — 8.000.000 sztuk, w kolorach: żółtym, fioletowym, niebieskim,
oliwkowym i czarnym,
4) wartości 15 zł — 5.000.000 sztuk, w kolorach: żółtym, czerwonym, niebieskim,
oliwkowym i czarnym,
5) wartości 25 zł — 6.000.000 sztuk, w kolorach: żółtym, niebieskim, szarozielonym, szarym i czarnym,
6) wartości 29 zł — 1.300.000 sztuk, w kolorach: żółtym, czerwonym, brązowym,
szaro-zielonym i czarnym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 21 października 1985 r.
MINISTER ŁĄCZNOŚCI
Wł. Majewski
poz. 76
ZARZĄDZENIE NR 63 MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 10 września 1985 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 27 zł
Na podstawie art. 50 ust.1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o łączności (Dz. U.
Nr 54, poz. 275) zarządza się, co następuje:
§ 1.
2826 1. Z okazji 40 rocznicy powstania Organizacji Narodów Zjednoczonych
wprowadza się do obiegu znaczek pocztowy wartości 27 zł, zwany dalej „znaczkiem”.
2. Na znaczku przedstawiono na tle flagi ze znakiem Organizacji Narodów
Zjednoczonych — flagę Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz symboliczne flagi
państwowe innych państw-członków Organizacji Narodów Zjednoczonych. W lewym
dolnym rogu znaczka znajduje się napis „POLSKA”, w lewym górnym rogu —
oznaczenie wartości „27 ZŁ”, a wzdłuż górnej krawędzi — napis „40 ROCZNICA
ONZ”.
3. Znaczek wykonano wielobarwną techniką offsetową na papierze kredowanym w
formacie 40,5 X 27 mm, w nakładzie 5.000.000 sztuk, w kolorach: żółtym,
czerwonym, niebieskim i czarnym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 24 października 1985 r.
MINISTER ŁĄCZNOŚCI
Wł. Majewski
poz. 77
ZARZĄDZENIE NR 64 MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 12 września 1985 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu czterech znaczków pocztowych wartości
5 zł, 10 zł, 17 zł i 20 zł
Na podstawie art. 50 ust.1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o łączności (Dz. U.
Nr 54, poz. 275) zarządza się, co następuje:
§ 1.
2815-2818 1. Wprowadza się do obiegu cztery znaczki pocztowe -wartości 5 zł, 10
zł, 17 zł i 20 zł emisji „Tabor kolejowy PAFAWAG”, zwane dalej „znaczkami”. 2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono:
1) wartości 5 zł — wagon towarowy kryty typu 20 K. Wzdłuż lewej krawędzi
znaczka znajduje się napis „POLSKA”, a w lewym górnym rogu — oznaczenie wartości „5 ZŁ”,
2) wartości 10 zł — lokomotywę elektryczną typu 201 E. W lewym górnym rogu
znaczka znajduje się oznaczenie wartości „l O ZŁ”, a w prawym górnym rogu —
napis „POLSKA”,
3) wartości 17 zł — węglarkę dwuosiową : typu OMMK. Wzdłuż lewej krawędzi
znaczka znajduje się napis „POLSKA”, a w lewym górnym rogu — oznaczenia wartości „17 ZŁ”,
4) wartości 20 zł — wagon osobowy typu 111 A. W lewym górnym rogu znaczka
znajduje się oznaczenie wartości „20 ZŁ”, a w prawym rogu — napis „POLSKA”.
3. W górnej części znaczków wymienionych w ust. 2 pkt l—4 znajduje się znak
fabryczny PAFAWAG oraz fragmenty rysunków technicznych prezentowanych
modeli taboru kolejowego.

4. Znaczki wydrukowano wielobarwną techniką offsetową na papierze
kredowanym w formacie 40,5 X 27 mm, w następujących nakładach i kolorach:
1) wartości 5 zł — 8.000.000 sztuk, w kolorach: niebieskim, zielonym, brązowym,
szarym i czarnym,
2) wartości 10 zł — 8.000.000 sztuk, w kolorach: niebieskim, zielonym, fioletowym,
brązowym i czarnym,
3) wartości 17 zł — 5.000.000 sztuk, w kolorach: pomarańczowym,. wiśniowym,
szarym i czarnym,
4) wartości 20 zł — 1.300.000 sztuk, w kolorach: niebieskim, ultramaryna,
oliwkowym, brązowym i czarnym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 18 września 1985 r.
MINISTER ŁĄCZNOŚCI
Wł. Majewski
poz. 78
ZARZĄDZENIE NR 65 MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 12 września 1985 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego w formie bloczka
wartości 65 zł z dopłatą 15 zł.
Na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o łączności (Dz. U.
Nr 54, poz. 275) zarządza się, co następuje:
§ 1.
2819+bl. 130 1. Z okazji Światowej Wystawy Filatelistycznej „Italia ‘85” oraz 35lecia Polskiego Związku Filatelistów wprowadza się do obiegu znaczek pocztowy
wartości 65 + 15 zł, zwany dalej „znaczkiem”.
2. Na znaczku w formie bloczka przedstawiono reprodukcję obrazu pn. „Madonna
z Dzieciątkiem, ze św. Janem Chrzcicielem i aniołem, z pracowni malarza włoskiego
Sandro Botticelego (1444-1510). W dolnej części znaczka umieszczono oznaczenie
wartości „65 + 15 ZŁ” i napis „POLSKA”.
3. Znaczek w formie bloczka wydrukowano wielobarwną techniką rotograwiurową
na papierze kredowanym w formacie 40,5 X 54 mm, w kolorach: żółtym, czerwonym,
niebieskim, złotym i czarnym.
Wykonano dwie wersje bloczka:
I wersja w nakładzie 1.300.000 sztuk z napisami na marginesach „WYSTAWA
FILATELISTYCZNA ITALIA 85”„DOPŁATA NA RZECZ PZF” i znakiem wystawy,
II. wersja w nakładzie 450.000 sztuk z napisami na marginesach „ŚWIATOWA
WYSTAWA FILATELISTYCZNA ITALIA 85”, ”35 LAT POLSKIEGO ZWIĄZKU
FILTELISTÓW, DOPŁATA NA RZECZ PZF” i znakiem wystawy.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 września 1985 r.
MINISTER ŁĄCZNOŚCI
Wł. Majewski
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI
WARSZAWA
dnia 20 grudnia 1985 r.
Nr 10
poz. 89
ZARZĄDZENIE NR 75 MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 2 grudnia 1985 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu dwóch znaczków pocztowych wartości
5 zł i 15 zł
Na podstawie art. 50 ust.1 ustawy z dnia 15 listopada 1684 r. o łączności (Dz. U.
Nr 54, poz. 275) zarządza się, co następuje.:
§ 1.
2827-2828 1. Wprowadza się do obiegu dwa znaczki pocztowe wartości 5 zł i 15 zł
emisji „200 lat polskiego baletu”, zwane dalej „znaczkami”.
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono sceny baletowe łączące
elementy tradycyjnej klasyki baletowej ze współczesnym nurtem tej dziedziny sztuki,
a mianowicie:

1) wartości 5 zł — baletnicę i sylwetki pary tancerzy. Wzdłuż lewej krawędzi
znaczka umieszczono napis „200 , LAT POLSKIEGO BALETU”, wzdłuż górnej
krawędzi — napis „POLSKA”, a w prawym górnym rogu — oznaczenie wartości „5
ZŁ”,
2) wartości 15 zł — baletmistrza i sylwetki trzech tancerek.
W lewym dolnym rogu znaczka umieszczono oznaczenie wartości „15 ZŁ”, wzdłuż
lewej krawędzi — napis „200 LAT POLSKIEGO BALETU”, a wzdłuż prawej krawędzi
— napis „POLSKA”. 3. Znaczki wydrukowano techniką offsetową na papierze
kredowanym w formacie 31,25X39,5 mm, w następujących
nakładach i kolorach:
1) wartości 5 zł — 8.000.000 sztuk, w kolorach: pomarańczowym, zielonym i
brązowym,
2) wartości 15 zł — 10.000.000 sztuk, w kolorach: pomarańczowym, fioletowym i
brązowym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 4 grudnia 1985 r.
MINISTER ŁĄCZNOŚCI
Wł. Majewski
poz. 90
ZARZĄDZENIE NR 76 MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 2 grudnia 1985 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu pięciu znaczków pocztowych wartości
5 zł; 10 zł, 10 zł, 20 zł i 25 zł.
Na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o łączności (Dz. U.
Nr 54, poz. 275) zarządza się, co następuje:
§ 1.
2829-33 1. Z okazji 100 rocznicy urodzin Stanisława Ignacego Witkiewicza
wprowadza się: do obiegu pięć znaczków pocztowych wartości 5 zł, 10 zł, 10 zł, 20 zł
i 25 zł, zwanych dalej „znaczkami”.
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono reprodukcje obrazów
Stanisława Ignacego Witkiewicza, a mianowicie:
1) wartości 5 zł -„Marysia i Burek na Cejlonie”. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka
umieszczono napis „POLSKA” i oznaczenie wartości „5 ZŁ”,
2) wartości 10 zł - „Autoportret z 1931 r.” Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka
umieszczono napis „POLSKA „ i oznaczenie wartości „10 ZŁ”,
3) wartości 10 zł - „Kobieta z lisem”. Wzdłuż prawej krawędzi znaczka
umieszczono oznaczenie wartości „10 ZŁ” i napis „POLSKA”,
4) wartości 20 zł -„Kompozycje z lat 1917-1929 z postaciami kobiecymi”. Wzdłuż
dolnej krawędzi znaczka umieszczono napis „POLSKA „ i oznaczenie wartości „20
ZŁ”,
5) wartości 25 zł -„Portret Neny Stachurskiej”. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka
umieszczono napis „POLSKA” i oznaczenie wartości „25 ZŁ”.
3. Pod obrazami reprodukowanymi na znaczkach wymienionych w ust. 2 pkt 1-5
umieszczono liczbę „1885-1939”, a nad obrazami napis „STANISŁAW IGNACY
WITKIEWICZ” oraz faksymile podpisu „ WITKACY”.
4. Znaczki wydrukowano wielobarwną techniką rotograwiurową na papierze
kredowanym w formacie 31,25 X 43 mm w następujących nakładach i kolorach:
1) wartości 5 zł - 8.000.000 sztuk, w kolorach: żółtym, amarantowym, niebieskim,
złotym i czarnym,
2) wartości 10 zł - 8.000.000 sztuk, w kolorach: beżowym, amarantowym,
fioletowo-szarym, złotym i czarnym,
3) wartości 10 zł - 8.000.000 sztuk, w kolorach: niebiesko-szarym. czerwonym,
fioletowo-szarym, złotym i czarnym,
4) wartości 20 zł – 6.000.000 sztuk, w kolorach: żółtym, amarantowym, niebieskim,
złotym i czarnym,
5) wartości 25 zł –1.300.000 sztuk, w kolorach: brudno-różowym, czerwonym,
niebieskim, złotym i czarnym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 6 grudnia 1985 r.
MINISTER ŁĄCZNOŚCI: Wł. Majewski

poz. 91
ZARZĄDZENIE NR 77 MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 2 grudnia 1985 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego w formie bloczka
wartości 65 zł.
Na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o łączności (Dz. U.
Nr 54, poz. 275) zarządza się, co następuje:
§ 1.
2834+bl. 131 1. Z okazji 300 rocznicy urodzin Jana Sebastiana Bacha wprowadza
się do obiegu znaczek pocztowy w formie bloczka wartości 65 zł, zwany dalej
„znaczkiem”.
2. Na znaczku przedstawiono podobiznę Jana Sebastiana Bacha na tle organów
oliwskich. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono napis „POLSKA” i
oznaczenie wartości „65 ZŁ”, a powyżej napis „JAN SEBASTIAN BACH” i liczby
„1685 -1985”.
3. Znaczek w formie bloczka wydrukowano wielobarwną techniką, rotograwiurową
na papierze kredowanym w formacie 31,25 X 39,5 mm. W kolorach: oliwkowym,
czerwonym, niebieskim, brązowym i złotym w nakładzie 1.400.000 sztuk.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 grudnia 1985 r.
MINISTER ŁĄCZNOŚCI
Wł. Majewski

