
Pisownia dokumentu jest zgodna z oryginałem. 
Czcionką czerwoną zapisano numer główny znaczka określonych w PSPZP. 

Kolorem żółtym zakreślono datę wprowadzenia znaczków do obiegu. 
 

DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI 
WARSZAWA    dnia 20 stycznia 1986 r.    Nr 1  

poz. 3 
ZARZĄDZENIE NR 3 MINISTRA ŁĄCZNOŚCI 

z dnia 6 stycznia 1986 r. 
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 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. 

2835 1. Z okazji Kongresu Intelektualistów w Obronie Pokojowej Przyszłości 
Świata w Warszawie, wprowadza się do obiegu znaczek pocztowy wartości 10 zł, 
zwany dalej „znaczkiem”. 

2. Na znaczku o charakterze symbolicznym przedstawiono zarysy: profilu głowy, 
wieży Zamku Królewskiego w Warszawie i Kolumny Zygmunta z Placu Zamkowego 
w Warszawie oraz emblemat Kongresu Intelektualistów. Wzdłuż dolnej krawędzi 
znaczka znajduje się oznaczenie wartości „10 ZŁ" i napis „POLSKA", a wzdłuż lewej i 
górnej krawędzi — napis „KONGRES INTELEKTUALISTÓW W OBRONIE 
POKOJOWEJ PRZYSZŁOŚCI ŚWIATA WARSZAWA 86". 

3. Znaczek wydrukowano wielobarwną techniką rotograwiurową na papierze 
kredowanym w formacie 31,25 X 43 mm, w kolorach: niebieskim i granatowym w 
nakładzie 8.000.000 sztuk. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16 stycznia 1986 r. 

MINISTER ŁĄCZNOŚCI  
Wł. Majewski 

 
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI 

WARSZAWA  dnia 20 lutego 1986 r.   Nr 2  
poz. 7  

ZARZĄDZENIE NR 6 MINISTRA ŁĄCZNOŚCI 
z dnia 28 stycznia 1986 r. 

w sprawie wprowadzenia do obiegu dwóch znaczków pocztowych o wartości 
po 25 zł każdy. 

 
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. 

2836-37 1. Dla upamiętnienia kolejnego powrotu Komety Halleya, wprowadza się 
do obiegu dwa znaczki pocztowe o wartościach nominalnych po 25 zł każdy, 
zwanych dalej „znaczkami". 

2. Na znaczkach przedstawiono: 
- na pierwszym: ruch orbity Komety Halleya oraz orbit najdalszych planet Układu 

Słonecznego. W lewej górnej części znaczka "umieszczono podobiznę Michała 
Kamieńskiego, polskiego astronoma. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka znajduje się 
oznaczenie wartości „25 ZŁ" i napis „POLSKA", wzdłuż lewej krawędzi napis „M. KA-
MIEŃSKI 1879-1973", a wzdłuż prawej krawędzi napis „KOMETA HALLEYA 1986" 

— na drugim: rysunek Komety Halleya oraz sond kosmicznych wysłanych w 
misjach badawczych tej Komety. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka znajduje się napis 
„POLSKA" i oznaczenie wartości „25 ZŁ", wzdłuż lewej krawędzi napisy „VEGA . 
PLANET-A • GIOTTO . ICE", a wzdłuż prawej krawędzi napis „KOMETA HALLEYA 
1986". 

3. Znaczki wydrukowano wielobarwną techniką ; rotograwiurową na papierze w 
formacie 43 X 31,25 mm, parkami obok siebie, w kolorach: orange, niebieskim i gra-
natowym,; w nakładzie po 3.000.000 sztuk. 

 



§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 7 lutego 1986 r. 

MINISTER PODSEKRETARZ STANU 
w Ministerstwie Łączności 
inż. Kazimierz Czarniecki 

 
poz.8 

ZARZĄDZENIE NR 7 MINISTRA ŁĄCZNOŚCI 
z dnia 30 stycznia 1986 r. 

w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 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. 
2838 1. Z okazji Międzynarodowego Roku Pokoju, wprowadza się do obiegu 

znaczek wartości 25 zł, zwany dalej „znaczkiem". 
2. Na znaczku przedstawiono symboliczny rysunek słońca, a w lewym dolnym 

rogu znak Międzynarodowego Roku Pokoju. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka 
znajduje się napis „POLSKA" i oznaczenie wartości „25 ZŁ", a wzdłuż górnej 
krawędzi napis „MIĘDZYNARODOWY ROK POKOJU 1986". 

3. Znaczek wydrukowano wielobarwną techniką rotograwiurową, na papierze 
kredowanym, w formacie 31,25 X 43 mm, w kolorach: żółtym, niebieskim i 
granatowym, w nakładzie 5.000.000 sztuk. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 20 marca 1986 r. 

 
MINISTER ŁĄCZNOŚCI  

Wł. Majewski 
poz. 9 

ZARZĄDZENIE NR 8 MINISTRA ŁĄCZNOŚCI 
z dnia 30 stycznia 1986 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. 

2839-40 1. Wprowadza się do obiegu dwa znaczki pocztowe wartości 5 zł i 10 zł, 
emisji „Odnowa zabytków Krakowa", zwane dalej „znaczkami". 

2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono: 
1) - wartości 5 zł - fasadę gmachu Collegium Maius". Wzdłuż górnej krawędzi 

znaczka znajduje się napis „POLSKA" i oznaczenie wartości „ZŁ 5". Poniżej znajduje 
się napis „KRAKÓW" i . „COLLEGIUM MAIUS"; 

2) - wartości 10 zł - gmach ratusza na Kazimierzu. Wzdłuż górnej krawędzi 
znaczka znajduje się oznaczenie wartości „10 ZŁ" i napis „POLSKA". Poniżej 
oznaczenia wartości znajduje się napis „KRAKÓW" i „RATUSZ NA KAZIMIERZU", 

3. Na znaczkach wymienionych w ust. 2 pkt 1-2 umieszczono Znak Ochrony 
Światowego Dziedzictwa Naturalnego, Przyrodniczego i Kulturalnego UNESCO. 

4. Znaczki wydrukowano wielobarwną techniką offsetową, 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: brązowym, czarnym i brązowo-
czerwonym, 

2) — wartości 10 zł— 8.000.000 sztuk w kolorach: zielonym, czarnym i oliwkowo-
brązowym. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 20 marca 1986 r. 

 
MINISTER ŁĄCZNOŚCI  

Wł. Majewski 
 



 
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI 

WARSZAWA    dnia 20 kwietnia 1986 r.    Nr 4  
poz. 26  

ZARZĄDZENIE NR 24 MINISTRA ŁĄCZNOŚCI 
z dnia 14 kwietnia 1986 r. 

w sprawie wprowadzenia do obiegu sześciu znaczków pocztowych wartości 
5 zł, 5 zł, 10 zł, 10 zł, 20 zł i 40 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. 

2841-46 1. Wprowadza się do obiegu sześć znaczków pocztowych wartości 5 zł,  
5 zł, 10 zł, 10 zł, 20 zł i 40 zł emisji „Ptactwo i zwierzyna łowna", zwanych dalej 
„znaczkami". 

2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono: 
1) wartości 5 zł — kuropatwę. Wzdłuż prawej krawędzi znaczka umieszczono 

napis „KUROPATWA — PER-DIX PERDIX", 
2) wartości 5 zł — dzikiego królika. Wzdłuż lewe krawędzi znaczka umieszczono 

napis „DZIKI KRÓLIK— ORYCTOLAGUS CUNICULUS", 
3) wartości 10 zł — bażanta. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono napis 

„BAŻANT — PHASIANUS COLCHICUS", 
4) wartości 10 zł — daniela. Wzdłuż prawej krawędzi znaczka umieszczono napis 

„DANIEL — DAMA DAMA", 
5) wartości 20 zł — zająca szaraka. Wzdłuż prawej krawędzi znaczka 

umieszczono napis „ZAJĄC SZARAK— LEPUS EUROPAEUS", 
6) wartości 40 zł — muflona. Wzdłuż lewej krawędzi znaczka umieszczono napis 

„MUFLON — OVIS AMMON". 
3. W lewym górnym rogu znaczków wymienionych w ust. 2 pkt. l—6 umieszczono 

oznaczenie wartości, a w prawym górnym rogu — napis „POLSKA". 
4. Znaczki wydrukowano wielobarwną techniką rotograwiurową na papierze 

kredowym w formacie 31,25X43 mm, w następujący nakładach i kolorach: 
1) wartości 5 zł — 10.000.000 sztuk, w kolorach: kremowym, czerwonym, sepia, 

niebieskim i czarnym, 
2) wartości 5 zł — 10.000.000 sztuk, w kolorach: kremowym, czerwonym, żółtym, 

niebieskim i czarnym,  
3) wartości 10 zł— 10.000.800 sztuk, w kolorach: kremowym, żółtym, czerwonym, 

niebieskim i czarnym, 
4) wartości 10 zł — 2.000.000 sztuk, w kolorach: kremowym, czerwonym, ugier, 

szarym i czarnym, 
5) wartości 20 zł — 8.000.000 sztuk, w kolorach: kremowym, czerwonym, sepia, 

niebieskim i czarnym, 
6) wartości 40 zł — 6.000.000 sztuk, w kolorach: kremowym, czerwonym, sepia, 

niebiesko-szarym i czarnym; 
§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 kwietnia 1986r. 
MINISTER PODSEKRETARZ STANU  

w Ministerstwie Łączności 
inż. Kazimierz Czarniecki

 
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI 

WARSZAWA    dnia 20 maja 1986 r.    Nr 5  
poz. 29  

ZARZĄDZENIE NR 26 MINISTRA ŁĄCZNOŚCI 
z dnia 22 kwietnia 1986 r. 

w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 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. 



2848 1. Z okazji 150-lecia Warszawskiej Straży Pożarnej wprowadza się do 
obiegu znaczek pocztowy wartości 10 zł, zwany dalej „znaczkiem". 

2. Na znaczku przedstawiono reprodukcję fragmentu obrazu artysty malarza 
Józefa Brodowskiego pn. „Rok 1870 Warszawska Straż Ogniowa na Krakowskim 
Przedmieściu w drodze do pożaru — II Oddział. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka 
umieszczono napis „150 LAT WARSZAWSKIEJ STRAŻY POŻARNEJ", a wzdłuż 
górnej krawędzi — napis „POLSKA" i oznaczenie wartości „10 ZŁ". 

3. Znaczek wydrukowano techniką kombinowaną stalorytniczo-wklęsłodrukową i 
rotograwiurową na papierze znaczkowym w formacie 54 X 40,5 mm w nakładzie 
10.000.000 sztuk, w kolorach: kremowym i brązowym. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16 maja 1986 r. 

MINISTER ŁĄCZNOŚCI  
Wł. Majewski 

poz. 32  
ZARZĄDZENIE NR 30 MINISTRA ŁĄCZNOŚCI 

z dnia 25 kwietnia 1986 r. 
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 10 zł. 

 
Na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o łączności (Dz. U. 

Nr 54, póz. 275), zarządza się, co następuje: 
§ 1. 

2847 1. Wprowadza się do obiegu znaczek pocztowy wartości 10 zł emisji „Wybitni 
działacze Stronnictwa Demokratycznego", zwany dalej „znaczkiem". 

2. Na znaczku przedstawiono podobiznę Stanisława Kulczyńskiego. Wzdłuż lewej 
krawędzi znaczka umieszczono napis i liczby: „STANISŁAW KULCZYŃSKI 1895-
1975", w prawym górnym rogu — oznaczenie wartości „10 ZŁ", a poniżej - napis 
„POLSKA".  

3. Znaczek wydrukowano techniką kombinowaną stalorytniczo-wklęsłodrukową i 
rotograwiurową na papierze znaczkowym w formacie 31,25 X 39,5 mm w nakładzie 
8.000.000 sztuk, w kolorach: kremowym i brązowym. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 3 maja 1986 r. 

 
MINISTER ŁĄCZNOŚCI 

Wł. Majewski 
poz. 33  

ZARZĄDZENIE NR 31 MINISTRA ŁĄCZNOŚCI 
z dnia 25 kwietnia 1986 r. 

w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 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. 
2850 1. Z okazji Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej Meksyk 86 wprowadza się do 

obiegu znaczek pocztowy wartości 25 zł, zwany dalej „znaczkiem". 
2. Na znaczku przedstawiono dwóch zawodników z piłką w czasie gry na boisku. 

Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono oznaczenie wartości „25 ZŁ" i napis 
„POLSKA", wzdłuż lewej krawędzi — napis „MISTRZOSTWA ŚWIATA W PIŁCE 
NOŻNEJ", a w lewym górnym rogu - napisy: „MEKSYK 86, MONACHIUM 74, 
ARGENTYNA 78, HISZPANIA 82, MEKSYK 86".  

3. Znaczek wydrukowano wielobarwną techniką offsetową na papierze 
kredowanym w formacie 40,5 X 40,5 mm w nakładzie 5.000.000 sztuk, w kolorach: 
żółtym, niebieskim, czerwonym i czarnym. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26 maja 1986 r. 

 
MINISTER ŁĄCZNOŚCI  

Wł. Majewski 
 



DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI 
WARSZAWA    dnia 20 czerwca 1986 r.    Nr 6  

poz. 44  
ZARZĄDZENIE NR 39 MINISTRA ŁĄCZNOŚCI 

z dnia 23 maja 1986 r.  
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego 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. 

2849 1. Z okazji Międzynarodowej Wystawy Filatelistycznej AMERIPEX 86 
wprowadza się do obiegu znaczek pocztowy wartości 65 zł, zwany dalej „znaczkiem". 

2. Na znaczku przedstawiono podobiznę Ignacego Jana Paderewskiego. Wzdłuż 
dolnej krawędzi znaczka umieszczono oznaczenie wartości „65 ZŁ" i napis 
„POLSKA", a wzdłuż pozostałych krawędzi napis i liczby: „MIĘDZYNARODOWA 
WYSTAWA - I. J. PADEREWSKI 1860—1941 — FILATELISTYCZNA AMERIPEX 
86".  

3. Znaczek wydrukowano techniką rotograwiurową na papierze kredowanym w 
formacie 31,25 X 43 mm w nakładzie 3.000.000 sztuk, w kolorach: szarym, 
niebieskim i czarnym. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 22 maja 1986 r. 

MINISTER ŁĄCZNOŚCI 
Wł. Majewski 

poz. 45  
ZARZĄDZENIE NR 43 MINISTRA ŁĄCZNOŚCI 

z dnia 28 maja 1986 r.  
w sprawie wprowadzenia do obiegu dwóch znaczków pocztowych wartości  

5 zł i 40 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. 
2855-56 1. Z okazji 25-lecia Układu Antarktycznego wprowadza się do obiegu dwa 

znaczki pocztowe wartości 5 zł i 40 zł, zwane dalej „znaczkami". 
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono mapę bieguna 

południowego z polskimi flagami narodowymi zaznaczającymi dwie polskie stacje 
badawcze, kontury statków badawczych oraz podobizny polskich polarników: 

1) na znaczku wartości .5 zł — Antoniego Bolesława Dobrowolskiego. W lewej 
części znaczka umieszczono napisy: „KOPERNIK", „STACJA DOBROWOLSKIEGO", 
„BIEGUN POŁUDNIOWY", „STACJA ARCTOWSKIEGO", a wzdłuż prawej krawędzi 
— napis „A. B. DOBROWOLSKI", 

2) na znaczku wartości 40 zł — Henryka Arctowskiego. W lewej części znaczka 
umieszczono napisy: „PROFESOR SIEDLECKI", „STACJA DOBROWOLSKIEGO", 
„BIEGUN POŁUDNIOWY", „STACJA ARCTOWSKIEGO", a wzdłuż prawej krawędzi 
— napis „H. ARCTOWSKI". 

3. W prawym dolnym rogu znaczków wymienionych w ust. 2 pkt 1-2 umieszczono 
oznaczenie wartości znaczka i napis „POLSKA", a wzdłuż górnej krawędzi napis i 
liczby „25 LAT UKŁADU ANTARKTYCZNEGO 1961—1986". 

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 — 5.000.000 sztuk, w kolorach: czerwonym, jasno-zielonym i 
ciemno-zielonym, 

2) wartości 40 zł —3.500.000 sztuk, w kolorach: czerwonym, jasno-fioletowym i 
ciemno-fioletowym. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 23 czerwca 1986 r. 

MINISTER ŁĄCZNOŚCI 
Wł. Majewski 

 



poz. 49  
ZARZĄDZENIE NR 54 MINISTRA ŁĄCZNOŚCI 

z dnia 17 czerwca 1986 r.  
w sprawie wprowadzenia do obiegu czterech znaczków pocztowych z 

przywieszkami wartości 10 zł, 10 zł, 15 zł i 25 zł 
 

Na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy 2 dnia 15 listopada 1984 r. o łączności (Dz. U. 
Nr 54, poz. 275) zarządza się, co następuje:  

§ 1. 
2851-54 1. Wprowadza się do obiegu cztery znaczki pocztowe z  przywieszkami 

wartości 10 zł, 10 zł, 15 zł i 25 zł emisji „Polska Żegluga Bałtycka — Promy”, zwane 
dalej „znaczkami". 

2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono: 
1) wartości 10 zł — prom „Wilanów". W lewej części znaczka umieszczono napisy i 

liczby „PROM WILANÓW 4020 BRT", 
2) wartości 10 zł — prom „Wawel". W lewej części znaczka umieszczono napisy i 

liczby „PROM WAWEL 3081 BRT", 
3) wartości 15 zł — prom „Pomerania". W lewej części znaczka umieszczono 

napisy i liczby „PROM POMERANIA 7414 BRT", 
4) wartości 25 zł — prom „Rogalin". W lewej części znaczka umieszczono napisy i 

liczby „PROM ROGALIN 7801 BRT". 
3. Na burtach promów przedstawionych na znaczkach wymienionych w ust. 2 pkt 

1-4 umieszczono napisy: „POLFERRIES" i nazwę promu, w lewym górnym rogu — 
napis „POLSKA", a w prawym górnym rogu — oznaczenie wartości. 

4. Znaczki wydrukowano wielobarwną techniką rotograwiurową na papierze 
kredowanym w formacie 54 X 27 mm, w następujących nakładach i kolorach: 

1) wartości 10 zł — 2.500.000 sztuk, w kolorach: żółtym, czerwonym, niebieskim i 
czarnym, 

2) wartości 10 zł — 5.000.000 sztuk, w kolorach: żółtym, czerwonym, niebieskim, 
brązowym i czarnym, 

3) wartości 15 zł — 5.000.000 sztuk, w kolorach: zielonym, czerwonym, niebieskim 
i czarnym, 

4) wartości 25 zł — 1.300.000 sztuk, w kolorach: zielonym, czerwonym, 
niebieskim, brązowym i czarnym.  

5. Znaczki wymienione w ust. 2 pkt 1—4 wykonano również w formie arkusików 
dwóch rodzajów, w nakładzie po 450.000 sztuk każdego: 

— pierwszy arkusik zawiera znaczki przedstawione w ust. 2 pkt l, 2. Na górnym 
marginesie arkusika umieszczono napis „POLSKA ŻEGLUGA BAŁTYCKA — 
PROMY", a na dolnym marginesie — liczby i napis „20 ZŁ + 10 ZŁ" DOPŁATA NA 
PZF", 

— drugi arkusik zawiera znaczki przedstawione w ust. 2 pkt 3, 4. Na górnym 
marginesie arkusika umieszczono napis „POLSKA ŻEGLUGA BAŁTYCKA — 
PROMY", a na dolnym marginesie — liczby i napis „40 ZŁ+15 ZŁ DOPŁATA NA 
PZF". 

§ 2.  
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 18 czerwca 1986 r. 

MINISTER ŁĄCZNOŚCI  
Wł. Majewski 

poz. 50  
ZARZĄDZENIE NR 55 MINISTRA ŁĄCZNOŚCI 

z dnia 17 czerwca 1986 r. 
w sprawie wprowadzenia f o obiegu znaczka pocztowego wartości 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. 

2857 1. Z okazji X Zjazdu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej wprowadza się 
do obiegu znaczek pocztowy wartości 10 zł, zwany dalej „znaczkiem". 

2. Znaczek przedstawia symboliczną interpretację graficzną hasła „PZPR 
JEDNOCZY WSZYSTKIE SIŁY TWÓRCZE NARODU" umieszczonego wzdłuż górnej 



krawędzi znaczka. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono oznaczenie 
wartości „10 ZŁ" i napis „POLSKA", a w środkowej części — znak X Zjazdu PZPR. 

3. Znaczek wydrukowano techniką rotograwiurową na papierze kredowanym w 
formacie 43 X. 31,25 mm, w nakładzie 6.000.000 sztuk w kolorach: czerwonym i 
granatowym. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 29 czerwca 1986 r. 

MINISTER ŁĄCZNOŚCI  
Wł. Majewski 

 
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI 

WARSZAWA    dnia 19 lipca 1986 r.    Nr 7  
poz. 56  

ZARZĄDZENIE NR 66 MINISTRA ŁĄCZNOŚCI 
z dnia 10 lipca 1986 r.  

w sprawie wprowadzenia do obiegu dwóch znaczków pocztowych wartości 
20 zł i 40 zł. 

 
Na podstawie art. 50 ust. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o łączności (Dz. U. 

Nr 54, póz. 275) zarządza się, co następuje: 
§ 1. 

2858-59 1. Wprowadza się do obiegu dwa znaczki pocztowe wartości 20 zł i 40 zł 
emisji „Głowy wawelskie", zwane dalej „znaczkami'' 

2. Na znaczkach przedstawiono głowy z Sali Poselskiej na Wawelu, a mianowicie: 
1) wartości 20 zł — myśliciela. W dolnej części prawej krawędzi znaczka 

umieszczono napis „MYŚLICIEL",  
2) wartości 40 zł — młodzieńca w berecie. Wzdłuż prawej krawędzi znaczka 

umieszczono napis „MŁODZIENIEC W BERECIE". 
3. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczków wymienionych w ust. 2 umieszczono napis 

„POLSKA", wzdłuż lewej krawędzi -napis „GŁOWY WAWELSKIE", a w lewym 
górnym rogu — oznaczenie wartości. 

4. Znaczki wykonano techniką stalorytniczo-wklęsłodrukową na papierze 
znaczkowym w formacie 21,5 X 25,5 mm w wielomilionowych powtarzalnych 
nakładach, w kolorach: 

1) wartości 20 zł — szaro-zielonym, 
2) wartości 40 zł — szarym.  

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 lipca 1986 r. 

MINISTER ŁĄCZNOŚCI 
Wł. Majewski 

DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI 
WARSZAWA    dnia 19 września 1986 r.    Nr 8  

poz. 58  
ZARZĄDZENIE NR 69 MINISTRA ŁĄCZNOŚCI 

z dnia 12 sierpnia 1986 r. 
w sprawie wprowadzenia do obiegu czterech znaczków pocztowych wartości 

5 zł, 5 zł, 20 zł i 40 zł 
 

Na podstawie art. 50 ust. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o łączności (Dz. U. 
Nr 54, poz. 275) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 
2860-63 1. Wprowadza się do obiegu cztery znaczki pocztowe wartości 5 zł, 5 zł, 

20 zł i 40 zł emisji „Skarby Jasnej Góry", zwane dalej „znaczkami". 
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono: 
1) wartości 5 zł — reprodukcję fragmentu obrazu pn. „Kościół paulinów na Skałce 

w Krakowie". W górnej części znaczka oraz wzdłuż prawej krawędzi umieszczono 
napis „KOŚCIÓŁ PAULINÓW — FRAGMENT OBRAZU — XVII W.", 

2) wartości 5 zł — reprodukcję obrazu pn. „Drzewo Jessego". W górnej części 
znaczka oraz wzdłuż prawej krawędzi umieszczono napis „DRZEWO JESSEGO — 
OLEJ, DREWNO — XVII W.", 



3) wartości 20 zł — kielich. W górnej części znaczka oraz wzdłuż prawej krawędzi  
umieszczono napis „KIELICH — SREBRO ZŁOCONE XVIII W.", 

4) wartości 40 zł — fragment ornatu ze Zwiastowaniem. W górnej części znaczka 
oraz wzdłuż prawej krawędzi umieszczono napis „MATKA BOSKA — FRAGMENT 
ORNATU — XV W.". 

3. Wzdłuż lewej krawędzi znaczków wyszczególnionych w ust. 2 umieszczono 
napis „SKARBY JASNEJ GÓRY", a wzdłuż górnej krawędzi — oznaczenie ich 
wartości i napis „POLSKA". 

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, czerwonym, niebieskim, 
szaro-niebieskim i czarnym, 

2) wartości 5 zł — 8.000.000 sztuk, w kolorach: żółtym, czerwonym, niebieskim, 
szaro-niebieskim i czarnym, 

3) wartości 20 zł — 1.300.000 sztuk, w kolorach: oliwkowym, żółtym, czerwonym, 
szaro-niebieskim i czarnym, 

4) wartości 40 zł — 5.000.000 sztuk, w kolorach: beżowym, czerwonym, szaro-
niebieskim i czarnym. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 sierpnia 1986 r. 

MINISTER PODSEKRETARZ STANU 
w Ministerstwie Łączności 
inż. Kazimierz Czarniecki 

poz. 59  
ZARZĄDZENIE NR 70 MINISTRA ŁĄCZNOŚCI 

z dnia 12 sierpnia 1986 r. 
w sprawie wprowadzenia do obiegu sześciu znaczków pocztowych wartości 

5 zł, 10 zł, 10 zł, 15 zł, 20 zł i 30 zł. 
 

Na podstawie art. 50 ust. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o łączności (Dz. U. 
Nr 54, póz. 275) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 
2864-69 1. Wprowadza się do obiegu sześć znaczków pocztowych wartości 5 zł, 

10 zł, 10 zł, 15 zł, 20 zł i 30 zł emisji „Sukcesy polskich sportowców w 1985 r., zwane 
dalej „znaczkami". 

2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono: 
1) wartości 5 zł — polski samolot Wilga PZL-104 na tle konturów mapy fizycznej 

Ameryki Północnej. W lewym dolnym rogu znaczka umieszczono napis „POLSKA" i 
oznaczenie wartości „5 ZŁ”, a wzdłuż górnej krawędzi — napis „LATANIE 
PRECYZYJNE — MISTRZOSTWA ŚWIATA 1985 W USA", 

2) wartości l0 zł — trzy zawodniczki na windgliderach. Wzdłuż dolnej krawędzi 
znaczka umieszczono napis „MISTRZOSTWO ŚWIATA 1985 W ZSRR", w lewym 
górnym rogu — napis „POLSKA" i oznaczenie wartości „10 ZŁ", a w prawym górnym 
rogu — napis „WINDGLIDER KOBIET", 

3) wartości 10 zł — dwa szybowce Kobuz-3. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka 
umieszczono napis „AKROBACJA SZYBOWCOWA" i „POLSKA" oraz oznaczenie 
wartości „10 ZŁ", a wzdłuż górnej krawędzi — napis „MISTRZOSTWO ŚWIATA 1985 
W AUSTRII', 

4) wartości 15 zł — walkę zapaśników. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka 
umieszczono napis „MISTRZOSTWO ŚWIATA 1985 W NORWEGII", a wzdłuż górnej 
krawędzi — oznaczenie wartości „15 ZŁ" oraz napisy „POLSKA" i „ZAPASY" — 
STYL KLASYCZNY DO 82 KG", 

5) wartości 20 zł — kolarza na rowerze. W lewym górnym rogu znaczka 
umieszczono napis „KOLARSTWO SZOSOWE — MISTRZOSTWO ŚWIATA 1985 
WE WŁOSZECH", a w prawym górnym rogu — napis „POLSKA" i oznaczenie 
wartości „ZŁ 20", 

6) wartości 30 zł — pływaczkę. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono 
napis „MISTRZOSTWO ŚWIATA 1985 W KANADZIE", w lewym górnym rogu — napis 
„POLSKA" i oznaczenie wartości „30 ZŁ", a w prawym górnym rogu — napis 
„PIĘCIOBÓJ NOWOCZESNY KOBIET" i symbol tej dyscypliny sportu. 



Znaczki wydrukowano wielobarwną techniką rotograwiurową na papierze 
kredowanym w formacie 43 X 31,25 mm, w następujących nakładach i kolorach: 

l) wartości 5 zł — 6.000.000 sztuk, w kolorach: żółtym, czerwonym, niebieskim, 
zielonym, szarym i czarnym, 

2) wartości 10 zł — 6.000.000 sztuk, w kolorach: żółtym, czerwonym, niebieskim, 
zielonym, szarym i czarnym, 

3) wartości 10 zł — 6.000.000 sztuk, w kolorach: czerwonym, niebieskim, szarym i 
czarnym, 

4) wartości 15 zł — 5.000.000 sztuk, w kolorach, czerwonym, niebieskim, 
brązowym, szarym i czarnym, 

5) wartości 20 zł — 6.000.000 sztuk, w kolorach, żółtym, czerwonym, brązowym, 
szarym i czarnym, 

6) wartości 30 zł — 1.300.000 sztuk, w kolorach: niebieskim, brązowym, szarym i 
czarnym. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 21 sierpnia 1986 r.. 

MINISTER PODSEKRETARZ STANU 
w Ministerstwie Łączności 
inż. Kazimierz Czarniecki 

poz. 60  
ZARZĄDZENIE NR 71 MINISTRA ŁĄCZNOŚCI 

z dnia 12 sierpnia 1986 r. 
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 65 zł. 

 
Na podstawie art. 50 ust. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o łączności (Dz. U. 

Nr 54, poz. 275) zarządza się, co następuje: 
§ 1. 

2870 1. Z okazji Światowej Wystawy Filatelistycznej STOCKHOLMIA 86 
wprowadza się do obiegu znaczek pocztowy wartości 65 zł, zwany dalej „znaczkiem". 

2. Rysunek znaczka ma charakter symboliczny — nawiązuje do polskiego stroju 
ludowego. W lewym dolnym rogu znaczka umieszczono znak wystawy 
„STOCKHOLMIA 86". Wzdłuż lewej i górnej krawędzi znaczka umieszczono napis 
„ŚWIATOWA WYSTAWA FILATELISTYCZNA", w prawym górnym rogu — 
oznaczenie wartości „ZŁ 65", a w dolnej części prawej krawędzi — napis „POLSKA". 

3. Znaczek wydrukowano wielobarwną techniką rotograwiurową na papierze 
kredowanym w formacie 39,5 X 31,25 mm, w kolorach: żółtym, czerwonym, 
niebieskim i czarnym, w dwóch formach wydawniczych: 

1) w arkuszach dużych — w nakładzie 3.000.000 sztuk, 
2) w formie bloczka — w nakładzie 1.300.000 sztuk. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28 sierpnia 1986 r. 

MINISTER PODSEKRETARZ STANU 
w Ministerstwie Łączności 
inż. Kazimierz Czarniecki 

poz. 61 
ZARZĄDZENIE NR 72 MINISTRA ŁĄCZNOŚCI 

z dnia 24 sierpnia 1986 r. 
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 10 zł. 

 
Na podstawie art. 50 ust. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o łączności (Dz. U. 

Nr 54, poz. 275) zarządza się, co następuje: 
§ 1. 

2871 1. Wprowadza się do obiegu znaczek pocztowy wartości 10 zł emisji „Wojna 
obronna 1939", zwany dalej „znaczkiem". 

2. Na znaczku przedstawiono symboliczny fragment bitwy pod Jordanowem oraz 
podobiznę płk dypl. Stanisława Maczka. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka 
umieszczono napisy „POLSKA" i „BITWA POD JORDANOWEM", powyżej napis — 
PŁK DYPL. STANISŁAW MACZEK", w lewym górnym rogu — oznaczenie wartości 
„ZŁ 10", wzdłuż górnej krawędzi — napis „WOJNA OBRONNA 1939", a wzdłuż 
prawej krawędzi — napis „DOW. 10 BRYGADY KAWALERII ZMOTORYZOWANEJ".  



3. Znaczek wydrukowano wielobarwną techniką rotograwiurową na papierze 
kredowanym w formacie 51 X 31,25 mm, w nakładzie 5.000.000 sztuk, w kolorach: 
żółtym, czerwonym, niebieskim, szarym i czarnym. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 1986 r. 

MINISTER PODSEKRETARZ STANU 
w Ministerstwie Łączności 
inż. Kazimierz Czarniecki 

 
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI 

WARSZAWA    dnia 10 października 1986 r.    Nr 9  
poz. 64  

ZARZĄDZENIE NR 75 MINISTRA ŁĄCZNOŚCI 
z dnia 18 września 1986 r. 

w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 5 zł. 
 

Na podstawie art. 50 ust. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o łączności (Dz. U. 
Nr 54 poz. 275) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 
2872 1. Wprowadza się do obiegu znaczek pocztowy wartości 5 zł emisji „Laureat 

Pokojowej Nagrody Nobla 1952 — Albert Schweitzer", zwany dalej „znaczkiem". 
2. Na znaczku przedstawiono podobiznę Alberta Schweitzera. Wzdłuż lewej 

krawędzi znaczka umieszczono napis „ALBERT SCHWEITZER", wzdłuż górnej 
krawędzi liczby „1875-1965", a wzdłuż dolnej krawędzi napis „PÓLSKA" i oznaczenie 
wartości „5 ZŁ". 

3. Znaczek wydrukowano techniką stalorytniczo-wklęsłodrukową i rotograwiurową 
na papierze znaczkowym w formacie 25,5 X 31,25 mm w nakładzie 10.000.000 
sztuk, w kolorach: beżowym i niebieskim. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26 września 1986 roku. 

MINISTER ŁĄCZNOŚCI  
Wł. Majewski 

poz. 68 
ZARZĄDZENIE NR 80 MINISTRA ŁĄCZNOŚCI 

z dnia 26 września 1986 r. 
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 10 zł. 

 
Na podstawie art. 50 ust. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o łączności (Dz. U. 

Nr 54, poz. 275) zarządza się, co następuje: 
§ 1. 

2873 1. Wprowadza się do obiegu znaczek pocztowy wartości 40 zł emisji 
„Światowy Dzień Poczty", zwany dalej „znaczkiem". 

2. Na znaczku przedstawiono gońca pocztowego według starej ryciny oraz na tle 
symbolicznie przedstawionej kuli ziemskiej, nowoczesny samolot, jako jeden ze 
środków transportu korespondencji pocztowej. Wzdłuż górnej krawędzi znaczka 
umieszczono napis „ŚWIATOWY DZIEŃ POCZTY", a wzdłuż dolnej krawędzi napis 
„POLSKA" i oznaczenie wartości „ZŁ 40". 

3. Znaczek wydrukowano wielobarwną techniką offsetową na papierze 
kredowanym w formacie 27 X 40,5 mm w nakładzie 6.000.000 sztuk w następujących 
kolorach: czerwonym, niebieskim i brązowym. 

4. Znaczek wydrukowano również w formie arkusika, w nakładzie 200.000 sztuk; 
- arkusik zawiera dwa znaczki przedstawione w ust. 2. Na górnym marginesie 

arkusika umieszczono napis „MUZEUM POCZTY i TELEKOMUNIKACJI" oraz liczby 
„1921—1956—1986", a na dolnym marginesie odznakę resortową, symbolicznie 
przedstawione daty powstania Muzeum Poczt i Telegrafów w 1921 r. w Warszawie i 
powojennej działalności Muzeum Poczty i Telekomunikacji od 1956 r. we Wrocławiu 
oraz liczby i napis „80 + 40 ZŁ DOPŁATA NA MPiT". 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 9 października 1986 r. 

MINISTER ŁĄCZNOŚCI: Wł. Majewski 



 
 

DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI 
WARSZAWA    dnia 20 listopada 1986 r.   Nr 10 

poz. 73 
ZARZĄDZENIE NR 86 MINISTRA ŁĄCZNOŚCI 

z dnia 22 października 1986 r. 
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 10 zł 

 
Na podstawie art. 50 ust. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o łączności (Dz. U. 

Nr 54, poz. 275) zarządza się, co następuje: 
§ 1. 

2881 1. Z okazji 100 rocznicy urodzin Tadeusza Kotarbińskiego wprowadza się do 
obiegu znaczek pocztowy wartości 10 zł, zwany dalej „znaczkiem". 

2. Na znaczku przedstawiono podobiznę Tadeusza Kotarbińskiego. Wzdłuż dolnej 
krawędzi znaczka umieszczono napis „POLSKA" i oznaczenie wartości „ZŁ 10", 
wzdłuż lewej krawędzi liczby i napis „1886 — 1981 TADEUSZ", a wzdłuż prawej 
krawędzi napis „KOTARBIŃSKI". 3. Znaczek wydrukowano techniką offsetową na 
papierze kredowanym w formacie 25,5 X 31,25 mm, w nakładzie 10.000.000 sztuk, w 
kolorach: czerwonym i brązowym. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 19 listopada 1986 r. 

 
MINISTER ŁĄCZNOŚCI 

Wł. Majewski 
poz . 74  

ZARZĄDZENIE NR 87 MINISTRA ŁĄCZNOŚCI 
z dnia 22 października 1986 r. 

w sprawie wprowadzenia do obiegu sześciu znaczków pocztowych wartości 
5 zł, 5 zł, 10 zł, 10 zł, 20 zł i 50 zł. 

 
Na podstawie art. 50 ust. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o łączności (Dz. U. 

Nr 54, póz. 275) zarządza się, co następuje: 
§ 1. 

2874-79 1. Wprowadza się do obiegu sześć znaczków pocztowych wartości 5 zł,  
5 zł, 10 zł, 10 zł, 20 zł i 50 zł emisji „Legendy polskie" zwanych dalej „znaczkami". 

2. Znaczki poszczególnych wartości przedstawiają ilustracje następujących legend 
polskich: 

wartości 5 zł - o bazyliszku, 
wartości 5 zł - o Popielu, 
wartości 10 zł - o Złotej Kaczce, 
 wartości 10 zł - o diable Borucie, 
 wartości 20 zł - o Janosiku, 
 wartości 50 zł - o Lajkoniku.  
3. W prawym dolnym rogu znaczków wymienionych w ust. 2 pkt 1—6 

umieszczono napis „POLSKA", a w lewym górnym rogu —oznaczenie ich wartości. 
4. Znaczki wydrukowano wielobarwną techniką rotograwiurową na papierze 

kredowanym w formacie 43 X 31,25 mm, w następujących nakładach: 
1) wartości 5 zł — 2.000.000 sztuk, w kolorach: żółtym, czerwonym, niebieskim, 

jasno-brązowym i ciemno-brązowym, 
2) wartości 5 zł — 6.000.000 sztuk, w kolorach: zielonym, czerwonym, niebieskim, 

jasno-brązowym i ciemno-brązowym, 
3) wartości 10 zł — 6.000.000 sztuk, w kolorach: żółtym, czerwonym, niebieskim, 

jasno-brązowym i ciemno-brązowym, 
4) wartości 10 zł — 6.000.000 sztuk, w kolorach: żółto-zielonym oliwkowym i 

brązowym, 
5) wartości 20 zł — 6.000.000 sztuk, w kolorach: żółtym, czerwonym, niebieskim, 

jasno-brązowym i ciemno-brązowym, 
6) wartości 50 zł — 1.300.000 sztuk, w kolorach: ugier, czerwonym, niebieskim, 

jasno-brązowym i ciemno-brązowym. 



§ 2.  
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28 października 1986 r. 

MINISTER ŁĄCZNOŚCI 
Wł. Majewski 

poz. 75 
ZARZĄDZENIE NR 88 MINISTRA ŁĄCZNOŚCI 

z dnia 11 listopada 1986 r. 
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 200 zł 

 
Na podstawie art. 50 ust. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o. łączności. (Dz. U. 

Nr 54, póz. 275) zarządza się,, co następuje: 
§ 1. 

2880 1. Wprowadza się do obiegu znaczek pocztowy wartości 200 zł emisji „Głowy 
wawelskie'', zwany dalej „znaczkiem".  

2. Na znaczku przedstawiono jedną z głów z Sali Poselskiej na Wawelu — głowę 
mężczyzny. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono napis „POLSKA", wzdłuż 
lewej krawędzi — napis „GŁOWY WAWELSKIE", w lewym górnym rogu — 
oznaczenie wartości „200", w prawym górnym rogu napis „ZŁ", a wzdłuż prawej 
krawędzi napis — „GŁOWA MĘŻCZYZNY". 

3. Znaczek wydrukowano techniką stalorytniczo-wklęsłodrukową na papierze 
znaczkowym w formacie 21,5 X 25,5 mm, w wielomilionowym powtarzalnym 
nakładzie, w kolorze szarym. 

§ 2.  
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 11 listopada 1986 r. 

MINISTER ŁĄCZNOŚCI 
Wł. Majewski 

poz. 76 
ZARZĄDZENIE NR 89 MINISTRA ŁĄCZNOŚCI 

z dnia 11 listopada 1986 r. 
w sprawie wprowadzenia do obiegu sześciu znaczków pocztowych wartości 

5 zł, 5 zł, 10 zł, 15 zł, 25 zł i 30 zł. 
 

Na podstawie art. 50 ust. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o łączności (Dz. U. 
Nr 54, poz. 275) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 
2882-87 1. Wprowadza się do obiegu sześć znaczków pocztowych. wartości 5 zł, 

5 zł, 10 zł, 15 zł, 25 zł i 30 zł emisji „Polskie budownictwo drewniane", zwane dalej 
„znaczkami". 

2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono obiekty polskiego 
budownictwa drewnianego zachowane w regionalnych skansenach, a mianowicie: 

1) wartości 5 zł — wiatrak z XX wieku. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka 
umieszczono napis „WIATRAK XX W. — ZYGMUNTÓW", 

2) wartości 5 zł — kościół z XVII wieku. Wzdłuż lewej krawędzi znaczka 
umieszczono napis „KOŚCIÓŁ XVII W. — BĄCZAL DOLNY", 

3) wartości 10 zł — orawską chałupę z wyżką z XIX wieku. Wzdłuż dolnej krawędzi 
znaczka umieszczono napis „ORAWSKA CHAŁUPA Z WYŻKĄ XIX W. — 
ZUBRZYCA GÓRNA", 

4) wartości 15 zł — kaszubską chałupę podcieniową z XVIII wieku. Wzdłuż dolnej 
krawędzi znaczka umieszczono napis „KASZUBSKA CHAŁUPA PODCIENIOWA 
XVIII W. — WDZYDZE", 

5) wartości 25 zł — stodołę ośmioboczną z XIX wieku. Wzdłuż dolnej krawędzi 
znaczka umieszczono napis „STODOŁA OŚMIOBOCZNA XIX W. — GRZAWA", 

6) wartości 30 zł — młyn wodny z XIX wieku. Wzdłuż prawej krawędzi znaczka 
umieszczono napis „MŁYN WODNY XIX W. — SIOŁKOWICE STARE". 

3. W lewym górnym rogu znaczków wyszczególnionych w, ust. 2 pkt l—6 
umieszczono oznaczenie ich wartości, a w prawym górnym rogu — napis „POLSKA". 

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 — 5.000.000 sztuk, w kolorach: żółtym, czerwonym, niebieskim, 
szaro-niebieskim i brązowym, 



2) wartości 5 zł — 5.000.000 sztuk,, w kolorach: żółtym, czerwonym, niebieskim, 
szaro-niebieskim i brązowym, 

3) wartości 10 zł — 5.000.000 sztuk, w kolorach: żółtym, czerwonym, niebieskim, 
szaro-niebieskim i brązowym, 

4) wartości 15 zł — 5.000.000 sztuk, w kolorach: żółtym, czerwonym, niebieskim, 
jasno-brązowym i ciemno-brązowym, 

5) wartości 25 zł — 5.000.000 sztuk, w kolorach: żółtym, czerwonym, niebieskim, 
szaro-zielonym i brązowym, 

6) wartości 30 zł — 1.300.000 sztuk, w kolorach: żółtym, czerwonym, niebieskim, 
szarym i brązowym. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26 listopada 1986 r. 

MINISTER ŁĄCZNOŚCI 
Wł. Majewski 

DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI 
WARSZAWA    dnia 20 grudnia 1986 r.    Nr 11 

poz. 80 
ZARZĄDZENIE NR 97 MINISTRA ŁĄCZNOŚCI 

z dnia 26 listopada 1986 r. 
w sprawie wprowadzenia do obiegu dwóch znaczków pocztowych wartości 

10 zł i 25 zł. 
 

Na podstawie art. 50 ust. 4 ustawy z dnia 15 listopada  1984 r. o łączności (Dz. U. 
Nr 54, poz. 275) zarządza się, co następuje:  

§ 1. 
2888-89 1. Wprowadza się do obiegu dwa znaczki pocztowe wartości 10 zł i 25 zł 

emisji „Poczet Królów i Książąt Polskich", zwane dalej „znaczkami". 
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono następujące reprodukcje 

rysunków artysty malarza Jana Matejki: 
1) wartości 10 zł - Mieszka I. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono napis 

„POLSKA", w lewym górnym rogu — oznaczenie wartości „10 ZŁ", a wzdłuż górnej 
krawędzi — napis „MIESZKO", 

2) wartości 25 zł — Dobrawy. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono napis 
„POLSKA", w lewym górnym rogu — oznaczenie wartości „25 ZŁ", a wzdłuż górnej 
krawędzi — napis „DOBRAWA". 

3. Znaczki wydrukowano techniką stalorytniczo-wklęsłodrukową i rotograwiurową 
na papierze znaczkowym w formacie 40,5 X 54 mm, w następujących nakładach i 
kolorach: 

l) wartości 10 zł — 5.000.000 sztuk, w kolorach: oliwkowym i brązowym, 
2) wartości 25 zł - 6.000.000 sztuk, w kolorach: wiśniowym i szarym.. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 4 grudnia 1986 r. 

MINISTER ŁĄCZNOŚCI 
Wł. Majewski 

 
poz. 83  

ZARZĄDZENIE NR 100 MINISTRA ŁĄCZNOŚCI 
z dnia 28 listopada 1986 r. 

w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 25 zł. 
 

Na podstawie art. 50' ust. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o łączności (Dz. U. 
Nr 54, poz. 275) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 
2890 1. Wprowadza się do obiegu znaczek pocztowy wartości 25 zł emisji „Nowy 

Rok", zwany dalej „znaczkiem".  
2. Znaczek przedstawia w sposób symboliczny gwiazdę betlejemską na niebie. 

Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono oznaczenie wartości „25 ZŁ", a w 
lewej części górnej krawędzi — napis „NOWY ROK". 



3. Znaczek wydrukowano wielobarwną techniką rotograwiurową na papierze 
kredowanym w formacie 39,5X31,25 mm, w nakładzie 8.000.000 sztuk, w kolorach: 
żółtym, czerwonym, niebieskim, szarym i srebrnym. 

§ 2.  
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12 grudnia 1986 r. 

MINISTER ŁĄCZNOŚCI 
Wł. Majewski 

poz. 85  
ZARZĄDZENIE NR 102 MINISTRA ŁĄCZNOŚCI 

z dnia 28 listopada 1986 r. 
w sprawie wprowadzenia do obiegu sześciu znaczków pocztowych wartości 

5 zł, 5 zł, 10 zł, 10 zł, 30 zł i 50 zł. 
 

Na podstawie art. 50 ust. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o łączności (Dz. U. 
Nr 54, póz. 275) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 
2891-96 1. Wprowadza się do obiegu sześć znaczków pocztowych wartości 5 zł, o 

zł, 10 zł, 10 zł, 30 zł i 50 zł emisji „100 lat Warszawskiego Towarzystwa Cyklistów — 
Rowery", zwanych dalej „znaczkami". 

2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono: 
1) wartości 5 zł — grupę cyklistów na rowerach. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka 

umieszczono napis i liczby WARSZAWSKIE TOWARZYSTWO CYKLISTÓW 1886 —
1986" wzdłuż lewej krawędzi napis „POLSKA", a w prawym górnym, rogu — 
oznaczenie wartości „5 ZŁ", 

2) wartości 5 zł — podobiznę Jana Stanisława Skrodzkiego. Wzdłuż dolnej 
krawędzi znaczka umieszczono napis „POLSKA", wzdłuż lewej krawędzi — napis i 
liczby „WARSZAWSKIE TOWARZYSTWO CYKLISTÓW 1886—1986", a w prawym 
górnym rogu — oznaczenie wartości „ZŁ 5", 

3) wartości 10 zł — budynek siedziby Warszawskiego Towarzystwa Cyklistów na 
Dynasach. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono napis „POLSKA", wzdłuż 
lewej krawędzi — napis i liczby „WARSZAWSKIE TOWARZYSTWO CYKLISTÓW 
1886—1986", a w prawym górnym rogu — oznaczenie wartości „ZŁ 10", 

4) wartości 10 zł — podobiznę Mieczysława Barańskiego stojącego obok roweru. 
Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono napis „POLSKA", w lewym górnym 
rogu — oznaczenie wartości „10 ZŁ", a wzdłuż prawej krawędzi — napis i liczby 
„WARSZAWSKIE TOWARZYSTWO CYKLISTÓW 1886-1986", 

5) wartości 30 zł — podobiznę Karoliny Kocięckiej stojącej obok roweru. Wzdłuż 
dolnej krawędzi znaczka umieszczono napis .POLSKA", w lewym górnym rogu — 
oznaczenie wartości „30 ZŁ", a wzdłuż prawej krawędzi — napis i liczby 
„WARSZAWSKIE TOWARZYSTWO CYKLISTÓW 1886—1986", 

6) wartości 50 zł — podobiznę Henryka Weissa jadącego na rowerze. Wzdłuż 
dolnej krawędzi znaczka umieszczono napis „POLSKA", w lewym górnym rogu 
oznaczenie wartości „50 ZŁ", a wzdłuż prawej krawędzi — napis i liczby 
„WARSZAWSKIE TOWARZYSTWO CYKLISTÓW 1886—1986". 

3. Znaczki wyszczególnione w ust. 2 pkt l—6 wydrukowano wielobarwną techniką 
offsetową na papierze kredowanym w formacie 25,5 X 42,96 mm, w następujących 
nakładach i kolorach: 

1) wartości 5 zł — 5.000.000 sztuk ,w kolorach: beżowym, zielonym, brązowym i 
czarnym, 

2) wartości 5 zł — 1.500.000 sztuk, w kolorach: beżowym, brązowym i czarnym, 
3) wartości 10 zł — 4.500.000 sztuk, w kolorach: beżowym, brązowym i czarnym, 
4) wartości 10 zł — 5.0000.000 sztuk, w. kolorach: beżowym, zielonym, brązowym 

i czarnym, 
o) wartości 30 zł — 4.000.000 sztuk, w kolorach: niebieskim, zielonym, brązowym i 

czarnym, 
6) wartości 50 zł — 6.000.000 sztuk, w kolorach: cielistym, beżowym, brązowym i 

czarnym. 
§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 19 grudnia 1986 r. 
MINISTER ŁĄCZNOŚCI: Wł. Majewski 



poz. 86  
ZARZĄDZENIE NR 103 MINISTRA ŁĄCZNOŚCI 

z dnia 28 listopada 1986 r.- 
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 10 zł z 

dopłatą 5 zł. 
 

Na podstawie art. 50 ust. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o łączności (Dz. U. 
Nr 54, poz. 275) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 
2987 1. Z okazji 200 rocznicy urodzin Joachima Lelewela wprowadza się do 

obiegu znaczek pocztowy wartości 10+5 zł, zwany dalej „znaczkiem". 
2. Na znaczku przedstawiono podobiznę Joachima Lelewela oraz faksymile jego 

podpisu. W lewym dolnym rogu znaczka umieszczono napis „POLSKA", w lewej 
górnej części napis i liczby „JOACHIM LELEWEL 1786—1861", a w prawym górnym 
rogu — oznaczenie wartości „ZŁ 10 + 5". 

3. Znaczek wydrukowano wielobarwną techniką rotograwiurową na papierze 
kredowanym w formacie 43 X 25,5 mm, w nakładzie 5.000.000 sztuk, w kolorach: 
niebieskim, brązowym, szarym i czarnym. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 22 grudnia 1986 r. 

MINISTER ŁĄCZNOŚCI 
Wł. Majewski 

 


