
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     1987 r.    Nr 2 
poz. 6 

ZARZĄDZENIE NR 6 
MINISTRA ŁĄCZNOŚCI 
z dnia 11 lutego 1987 r. 

w sprawie wprowadzenia do obiegu sześciu znaczków pocztowych wartości  
5 zł, 5 zł, 10 zł, 10 zł, 30 zł i 40 zł. 

 
Na podstawie art. 50 ust. 4 ustawy z dnia 5 listopada 1984 r. o łączności (Dz. U. Nr 54, 
poz. 275) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 
2898-2903 1. Z okazji 10-lecia Polskiej Stacji Antarktycznej im. Henryka 

Arctowskiego wprowadza się do obiegu sześć znaczków pocztowych wartości 5 zł, 5 zł, 
10 zł, 10 zł, 30 zł i 40 zł, zwanych dalej „znaczkami". 

2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono znak Międzynarodowej 
Organizacji Antarktycznej, przedstawicieli charakterystycznej fauny regionu Antarktyki 
oraz polskie jednostki pływające docierające do stacji, a mianowicie: 

1) wartości 5 zł - krila i statek szkolno-towarowy M/S Antoni Garnuszewski. W 
prawym dolnym rogu znaczka umieszczono oznaczenie wartości „ZŁ 5”, w lewym 
dolnym rogu - napis „POLSKA", wzdłuż lewej krawędzi - napis „KRIL - EUPHAUSIA 
SUPERBA", a wzdłuż prawej krawędzi - napis „M/S, ANTONI GARNUSZEWSKI", 

2) wartości 5 zł - nototenię marmurkową i kłykacza oraz transocean Żuławy. Wzdłuż 
dolnej krawędzi znaczka umieszczono napisy „NOTOTENIA MARMURKOWA - 
NOTOTHENIA ROSSI MARMORATA, KŁYKACZ - DISSOSTICHUS MAWSONI, w 
środkowej części znaczka - napisy „ŻUŁAWY TRANSOCEAN", a wzdłuż górnej 
krawędzi - napis „POLSKA" i oznaczenie wartości „5 ZŁ", 

3) wartości 10 zł - petrela i jacht S/Y Pogoria. Wzdłuż lewej krawędzi znaczka 
umieszczono napis „PETREL - FULMARUS GLACIALOIDES", w lewym górnym rogu - 
oznaczenie wartości „10 ZŁ", w środkowej części górnej krawędzi - napis „POLSKA", a 
w środkowej części prawej krawędzi - napis „S/Y POGORIA", 

4) wartości 10 zł — pingwiny adeli i jacht S/Y Gedania. Wzdłuż dolnej krawędzi 
znaczka umieszczono napis „POLSKA" i oznaczenie wartości „10 ZŁ”, w środkowej 
części lewej krawędzi — napis „S/Y GE-DANIA”, a wzdłuż górnej krawędzi - napis „PIN-
GWIN ADELI — PIGOSCELIS ADELIAE”, 

5) wartości 30 zł — uchatkę i łódkę do prac hydrologiczno-biologicznych Dziunia. W 
prawym dolnym rogu znaczka umieszczono oznaczenie wartości „ZŁ 30", w lewym 
dolnym rogu. — napis „POLSKA", wzdłuż górnej krawędzi — napis „UCHATKA — 
ARCTOCEPHALUS", a w środkowej części znaczka — napis „DZIUNIA", 

6) wartości 40 zł- — lamparty morskie i statek M/S Kapitan Ledóchowski. Wzdłuż 
dolnej krawędzi znaczka umieszczono napisy „LAMPART MORSKI — HYDRURGA 
LEPTONYX” i „POLSKA", w lewym dolnym rogu — oznaczenie wartości „40 ZŁ", a 
wzdłuż górnej krawędzi — napis „M/S KAPITAN LEDÓCHOWSKI". 

3. Znaczki wydrukowano wielobarwną techniką offsetową na papierze kredowanym w 
formacie 40,5 X 40,5 mm, w następujących nakładach i kolorach: 

1) wartości 5 zł — 5.000.000 sztuk, w kolorach: pomarańczowym, niebieskim, 
niebiesko-zielonym i czarnym, 

2) wartości 5 zł — 5.000.000 sztuk, w kolorach: pomarańczowym, niebieskim, 
zielonym, fioletowym i czarnym, 

3) wartości 10 zł — 5.000.000 sztuk, w kolorach: pomarańczowym,' niebieskim, 
zielonym, szarym i czarnym, 

4) wartości 10 zł — 5.000.000 sztuk, w kolorach: pomarańczowym, niebieskim, 
fioletowym, szarym i czarnym, 

5) wartości 30 zł — 6.000.000 sztuk, w kolorach: żółtym, różowym, niebieskim, 
zielonym i czarnym, 

6) wartości 40 zł — 1.300.000 sztuk, w kolorach: pomarańczowym, żółto-zielonym, 
brązowym, szarym i czarnym. 



§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 13 lutego 1987 r. 

MINISTER ŁĄCZNOŚCI 
Wł. Majewski 

 
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI 

WARSZAWA     1987 r.    Nr 3 
poz. 12 . 

ZARZĄDZENIE NR 12 
MINISTRA ŁĄCZNOŚCI 
z dnia 9 marca 1987 r. 

w sprawie wprowadzenia do obiegu sześciu znaczków pocztowych wartości 
5 zł, 10 zł, 10 zł, 25 zł, 30 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. 
2904-2909 1. Wprowadza się do obiegu sześć znaczków pocztowych wartości 5 zł, 

10 zł, 10 zł, 25 zł, 30 zł i 40 zł emisji „Malarstwo polskie — Leon Wyczółkowski", 
zwanych dalej „znaczkami". 

2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono reprodukcje obrazów 
Leona Wyczółkowskiego, a mianowicie: 

1) wartości 5 zł — kwiaty cynerarie. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono 
napis i liczby „L. WYCZÓŁKOWSKI 1852-1936", wzdłuż lewej krawędzi — napis 
„POLSKA", a w lewym górnym rogu — oznaczenie wartości „5 ZŁ", 

2) wartości 10 zł — kościół drewniany. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono 
napis i liczby „L. WY-C2ÓŁKOWSKI 1852-1936", wzdłuż lewej krawędzi — napis 
„POLSKA", a w lewym górnym rogu — oznaczenie wartości „10 ZŁ", 

3) wartości 10 zł — portret kobiecy. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono 
napis „POLSKA" i oznaczenie wartości „ZŁ 10", a wzdłuż lewej krawędzi — napis i 
liczby „L. WYCZÓŁKOWSKI 1852-1936", 

4) wartości 25 zł — kopanie buraków. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono 
napis „POLSKA" i oznaczenie wartości „ZŁ 25", a wzdłuż lewej krawędzi — napis i 
liczby „L. WYCZÓŁKOWSKI 1852-1936", 

5) wartości 30 zł — rybacy brodzący. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono 
napis i liczby „L. WYCZÓŁKOWSKI 1852-1936", wzdłuż lewej krawędzi — napis 
„POLSKA", a w lewym górnym rogu — oznaczenie wartości „30 ZŁ", 

6) wartości 40 zł — autoportret. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono napis 
i liczby „L. WYCZÓŁKOWSKI 1852-1936", wzdłuż lewej krawędzi — napis „POLSKA", a 
w lewym górnym rogu — oznaczenie wartości „40 ZŁ". 

3. Znaczki wydrukowano wielobarwną techniką rotograwiurową na papierze 
kredowanym w formacie 54 X 40,5 mm, w kolorach: żółtym, czerwonym, niebieskim, 
szarym i czarnym, w następujących nakładach: 

1) wartości 5 zł — 5.000.000 sztuk, 
2) wartości 10 zł — 5.000.000 sztuk, 
3) wartości 10 zł — 5.000.000 sztuk, 
4) wartości 25 zł — 5.000,000 sztuk, 
5) wartości 30 zł — 6.000.000 sztuk, 
6) wartości 40 zł — 1.300.000 sztuk. 

§ 2.  
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 20 marca 1987 r. 

MINISTER ŁĄCZNOŚCI 
Wł. Majewski 

poz. 13 
ZARZĄDZENIE NR 13 

MINISTRA ŁĄCZNOŚCI 
z dnia 9 marca 1987 r. 

w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 15 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. 

2911 1. Z okazji 40 rocznicy śmierci Karola Świerczewskiego wprowadza się do 
obiegu znaczek pocztowy wartości 15 zł, zwany dalej „znaczkiem". 

2. Na znaczku przedstawiono podobiznę Karola Świerczewskiego. Wzdłuż lewej 
krawędzi znaczka umieszczono napis i liczby „GEN. BRONI KAROL ŚWIERCZEWSKI-
WALTER 1897-1947", a wzdłuż prawej krawędzi — oznaczenie wartości „ZŁ 15" i napis 
„POLSKA". Znaczek wydrukowano techniką stalorytniczo-wklęsłodrukową i 
rotograwiurową na papierze znaczkowym formacie 31,25 X 25,5 mm, w 
wielomilionowym powtarzalnym nakładzie w kolorze oliwkowym. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 27 marca 1987 r. 

MINISTER ŁĄCZNOŚCI 
Wł. Majewski 

poz. 15 
ZARZĄDZENIE NR 15 

MINISTRA ŁĄCZNOŚCI 
z dnia 10 marca 1987 r. 

w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 15 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. 
2910 1. Z okazji 150 rocznicy urodzin Artura Grottgera wprowadza się do obiegu 

znaczek pocztowy wartości 15 zł, zwany dalej „znaczkiem". 
2. Na znaczku przedstawiono podobiznę Artura Grottgera oraz reprodukcję jego 

rysunku pn. „Pożoga" z cyklu „Wojna". Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono 
napis i liczby „ARTUR GROTTGER 1837-1867", wzdłuż lewej krawędzi - napis 
„POLSKA", a w lewym górnym rogu - oznaczenie wartości „15 ZŁ". 

3. Znaczek wydrukowano techniką rotograwiurową na papierze kredowanym w 
formacie 54 X 27 mm, w nakładzie 8.000.000 sztuk, w kolorach: kremowym, jasno-
brązowym i ciemno-brązowym. 

§ 2 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26 marca 1987 r. 

MINISTER ŁACZNOŚCI 
Wł. Majewski 

 
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI 

WARSZAWA     1987 r.    Nr 4 
poz. 24 

ZARZĄDZENIE NR 30 
MINISTRA ŁĄCZNOŚCI 
z dnia 2 kwietnia 1987 r. 

w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 65 zł. 
 

Na podstawie art. 50 ust. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1884 r. o łączności (Dz. U. Nr 54, 
poz. 275) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 
2912 1. Z okazji 200 rocznicy osadnictwa europejskiego w Australii wprowadza się 

do obiegu znaczek pocztowy wartości 65 zł, zwany dalej „znaczkiem", 
2. Na znaczku przedstawiono podobiznę Pawła Edmunda Strzeleckiego. Wzdłuż 

dolnej krawędzi znaczka umieszczono napis i liczby „PAWEŁ EDMUND STRZELECKI 
1797—1873", a wzdłuż górnej krawędzi — oznaczenie wartości „65 ZŁ" i napis 
„POLSKA". 

3. Znaczek wydrukowano techniką rotograwiurową na papierze kredowanym w 
formacie 31,25X39,5 mm w nakładzie 2.000.000 sztuk, w kolorze zielono-oliwkowym. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 23 kwietnia 1987 r. 

MINISTER ŁĄCZNOŚCI 
Wł. Majewski 



 
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI 

WARSZAWA     1987 r.    Nr 5 
poz. 29 

ZARZĄDZENIE NR 34 
MINISTRA ŁĄCZNOŚCI 

z dnia 5 maja 1987 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. 
2913 1. Z okazji II Kongresu Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego 

wprowadza się do obiegu znaczek pocztowy wartości 10 zł, zwany dalej „znaczkiem". 
2. Na znaczku przedstawiono flagę narodową, na tle której umieszczono emblemat 

Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka 
umieszczono napis „POROZUMIENIE — ODRODZENIE — ROZWÓJ”, wzdłuż górnej 
krawędzi — napis „POLSKA" i oznaczenie wartości „10 ZŁ", a poniżej — napis „II 
KONGRES PRON". 

3. Znaczek wydrukowano wielobarwną techniką offsetową na papierze kredowanym 
w formacie 39,5 X 31,25 mm, w nakładzie 6.000.000 sztuk, w kolorach: czerwonym, 
ultramaryna i szarym. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 8 maja 1987 r. 

MINISTER ŁĄCZNOŚCI 
Wł. Majewski 

poz. 30 
ZARZĄDZENIE NR 35 

MINISTRA ŁĄCZNOŚCI 
z dnia 12 maja 1987 r. 

w sprawie wprowadzenia do obiegu sześciu znaczków pocztowych wartości 
10 zł, 10 zł, 15 zł, 15 zł, 25 zł i 45 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. 
2914-2919 1. Wprowadza się do obiegu sześć znaczków pocztowych wartości 10 zł, 

10 zł, 15 zł, 15 zł, 25 zł i 45 zł emisji „Stare polskie samochody i motocykle”, zwanych 
dalej „znaczkami”. 

2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono: 
1) wartości 10 zł — samochód osobowy CWS T-l. W prawym dolnym rogu znaczka 

umieszczono napis i liczby „CWS T-l 1928”, a w lewym górnym rogu — napis 
„POLSKA” i oznaczenie wartości „10 ZŁ”, 

2) wartości 10 zł — autobus Saurer Zawrat. W prawym dolnym rogu znaczka 
umieszczono napis i liczby „SAUREB ZAWRAT 1936”, a w lewym górnym rogu — napis 
„POLSKA” i oznaczenie wartości „10 ZŁ”, 

3) wartości 15 zł — samochód osobowy Lux-Sport. W lewym dolnym rogu znaczka 
umieszczono napis i liczby „LUX-SPORT 1936”, a w prawym górnym rogu — napis 
„POLSKA” i oznaczenie wartości „ZŁ 15”, 

4) wartości 15 zł — samochód ciężarowy URSUS-A. W lewym dolnym rogu znaczka 
umieszczono napis i liczby „URSUS-A 1928”, a w prawym górnym rogu — napis „POL-
SKA” i oznaczenie wartości „ZŁ 15”, 

5) wartości 25 zł — motocykl Podkowa 100. W prawym dolnym rogu znaczka 
umieszczono napis „POLSKA” i oznaczenie wartości „ZŁ 25”, a w prawym górnym rogu 
— napis i liczby „PODKOWA 100 1939”, 

6) wartości 45 zł — motocykl Sokół 600 RT. W lewym górnym rogu znaczka 
umieszczono napis i liczby „SOKÓŁ 600 RT 1935”, a w prawym górnym rogu — napis 
„POLSKA” i oznaczenie wartości „ZŁ 45”. 

3. Znaczki wydrukowano wielobarwną techniką rotograwiurową na papierze 
kredowanym w formacie 51 X 31,25 mm, w następujących nakładach i kolorach: 



1) wartości 10 zł — 8.000.000 sztuk, w kolorach: kremowym, niebieskim, niebiesko-
zielonym, szarym i czarnym, 

2) wartości 10 zł — 8.000.000 sztuk, w kolorach: żółtym, szaroniebieskim, brązowym, 
szarym i czarnym, 

3) wartości 15 zł — 8.000.000 sztuk, w kolorach: kremowym, wiśniowym, oliwkowym, 
szaro-niebieskim i czarnym, 

4) wartości 15 zł — 8.000.000 sztuk, w kolorach: żółtym, szaroniebieskim, zielonym i 
czarnym, 

5) wartości 25 zł — 6.000.000 sztuk, w kolorach: żółtym, wiśniowym, szarym i 
czarnym, 

6) wartości 45 zł — 1.300.000 sztuk, w kolorach, żółtym, czerwonym, szarym i 
czarnym. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 19 maja 1987 r. 

MINISTER ŁĄCZNOŚCI 
Wł. Majewski 

 
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI 

WARSZAWA     1987 r.    Nr 6 
poz. 37 

ZARZĄDZENIE NR 39 
MINISTRA ŁĄCZNOŚCI 
z dnia 25 maja 1987 r. 

w sprawie wprowadzenia do obiegu dwóch znaczków pocztowych wartości  
15 zł i 45 zł oraz znaczka wartości 50 zł, w formie bloku 

 
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. 
2921-22+2923(bl.137) 1. Z okazji III Wizyty Papieża Jana Pawła II w Polsce w 1987 r. 

wprowadza się do obiegu dwa znaczki pocztowe wartości 15 zł i 45 zł oraz znaczek 
wartości 50 zł w formie bloku, zwane dalej „znaczkami". 

2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono: 
1) wartości 15 zł — podobiznę Papieża Jana Pawła II oraz herb papieski. Wzdłuż 

dolnej krawędzi znaczka umieszczono napis „POLSKA" i oznaczenie wartości „15 ZŁ", 
a wzdłuż prawej krawędzi — napis „JAN PAWEŁ PP II", 

2) wartości 45 zł — podobiznę Papieża Jana Pawła II oraz herb papieska. Wzdłuż 
dolnej krawędzi znaczka umieszczono oznaczenie wartości „ZŁ 45" i napis „POLSKA", 
a wzdłuż lewej krawędzi — faksymile podpisu „JAN PAWEŁ PP II". 

3. Znaczki wydrukowano wielobarwną techniką rotograwiurową na papierze 
kredowanym w formacie 40,5 X 54 mm. w nakładzie po 7.000.000 sztuk każdej 
wartości, w kolorach: 

żółtym, czerwonym, niebieskim i czarnym. 
4. Na znaczku wartości 50 zł w formie bloku przedstawiono podobiznę Papieża Jana 

Pawła II w ozdobnej oprawie. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono ozna-
czenie wartości i napis „50 POLSKA ZŁ", a wzdłuż górnej krawędzi — napis „.JAN 
PAWEŁ II". 

5. Znaczek w formie bloku wydrukowano wielobarwną techniką rotograwiurową na 
papierze kredowanym w formacie 25,5 X 31,25 mm w nakładzie 1.700.000 sztuk, w ko-
lorach: jasnobrązowym, ciemnobrązowym, niebieskim, szarym i złotym. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 8 czerwca 1987 r. 

MINISTER  ŁĄCZNOŚCI 
Wł. Majewski 

poz. 38 
ZARZĄDZENIE NR 40  

MINISTRA ŁĄCZNOŚCI 
z dnia 25 maja 1987 r. 

w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 50 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. 
2920 1. Wprowadza się do obiegu znaczek pocztowy wartości 50 zł emisji „Zamek 

Królewski w Warszawie", zwany dalej „znaczkiem". 
2. Na znaczku przedstawiono Zamek Królewski w Warszawie oraz Kolumnę 

Zygmunta III Wazy na Placu Zamkowym. Wzdłuż górnej krawędzi, znaczka 
umieszczono oznaczenie wartości „50 ZŁ" oraz napisy „POLSKA" i „ZAMEK 
KRÓLEWSKI W WARSZAWIE". 

3. Znaczek wydrukowano wielobarwną techniką rotograwiurową na papierze 
kredowanym w formacie 51 X 31,25 mm w nakładzie 5.100.000 sztuk, w kolorach: 
pomarańczowym, fioletowym, szarym i czarnym. 

§2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 5 czerwca 1987 r. 

MINISTER ŁĄCZNOŚCI 
Wł. Majewski 

poz. 40 
ZARZĄDZENIE NR 42 

MINISTRA ŁĄCZNOŚCI 
z dnia 8 czerwca 1987 r. 

w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 50 zł,  
z dopłatą 20 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. 
2924 1. Z okazji Międzynarodowej Wystawy Filatelistycznej CAPEX 87 w Kanadzie 

wprowadza się do obiegu znaczek pocztowy wartości 50 zł + 20 zł, zwany dalej 
„znaczkiem". 

2. Na znaczku przedstawiono na tle charakterystycznego pejzażu i drewnianych chat 
— symboliczną postać osadnika oraz znak wystawy CAPEX 87. W lewym dolnym rogu 
znaczka umieszczono oznaczenie wartości „50 + 20 ZŁ" i napis „POLSKA", a wzdłuż 
górnej krawędzi — napis „POLSCY OSADNICY W KANADZIE — ONTARIO KASZUBY". 

3. Znaczek wydrukowano wielobarwną techniką rotograwiurową na papierze 
kredowanym w formacie 51 X 31,25 mm w nakładzie 1.500.000 sztuk, w kolorach: 
żółtym, czerwonym, niebieskim, zielonym i czarnym. 

§ 2 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 13 czerwca 1987 r. 

MINISTER ŁĄCZNOŚCI 
Wł. Majewski 

poz. 41 
ZARZĄDZENIE NR 43 

MINISTRA ŁĄCZNOŚCI 
z dnia 8 czerwca 1987 r. 

o wprowadzeniu 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. 
2925 1. Wprowadza się do obiegu znaczek pocztowy wartości 10 zł emisji „Odnowa 

Zabytków Krakowa", zwany dalej „znaczkiem".  
2. Na znaczku przedstawiono Barbakan Krakowski oraz znak Ochrony Światowego 

Dziedzictwa Naturalnego, Przyrodniczego i Kulturalnego UNESCO. Wzdłuż lewej 
krawędzi znaczka umieszczono napis „KRAKÓW BARBAKAN", a wzdłuż górnej 
krawędzi — napis „POLSKA" i oznaczenie wartości „10 ZŁ".  

3. Znaczek wydrukowano wielobarwną techniką offsetową na papierze kredowanym 
w formacie 43X31,25 mm w nakładzie 8.000.000 sztuk w kolorach: wiśniowym, 
zielonym i czarnym, 

 
 



§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 6 lipca 1987 r. 

MINISTER ŁĄCZNOŚCI 
Wł. Majewski 

poz. 42 
ZARZĄDZENIE NR 44 

MINISTRA ŁĄCZNOŚCI 
z dnia 8 czerwca 1987 r. 

w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 45 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. 
2926 1. Z okazji 100 rocznicy utworzenia języka esperanto wprowadza się do obiegu 

znaczek pocztowy wartości 45 zł, zwany dalej „znaczkiem". 
2. Na znaczku przedstawiono podobiznę Ludwika Zamenhofa oraz gwiazdę — 

symbol ruchu esperanckiego i napis „100 LAT JĘZYKA ESPERANTO". Wzdłuż dolnej 
krawędzi znaczka umieszczono napis „POLSKA" i oznaczenie wartości „45 ZŁ", a 
wzdłuż lewej krawędzi napis i liczby „L. ZAMENHOF 1859—1917". 

3. Znaczek wydrukowano wielobarwną techniką offsetową na papierze kredowanym 
w formacie 43 X 31,25 mm, w nakładzie 2.000.000 sztuk w kolorach: zielonym, 
brązowym i czarnym. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 lipca 1987 r. 

MINISTER ŁĄCZNOŚCI 
Wł. Majewski 

 
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI 

WARSZAWA     1987 r.    Nr 7 
poz. 44 

ZARZĄDZENIE NR 49 
MINISTRA ŁĄCZNOŚCI 
z dnia 15 lipca 1987 r. 

w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego, wartości 15 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. 
2927 1. Z okazji XV Ogólnopolskiej Wystawy Filatelistycznej „POZNAŃ 87" 

wprowadza się do obiegu znaczek pocztowy wartości 15 zł, zwany .dalej „znaczkiem". 
2. Na znaczku przedstawiono reprodukcję grafiki Stanisława Wyspiańskiego pn. 

„POZNAŃ" oraz znak wystawy. Wzdłuż górnej krawędzi znaczka umieszczono napisy 
„POLSKA" i oznaczenie wartości „15 ZŁ", a poniżej - napisy „STANISŁAW 
WYSPIAŃSKI — POZNAŃ". 

3. Znaczek wydrukowano wielobarwną techniką offsetową na papierze kredowanym 
w formacie 31,25X43 mm w nakładzie 8.000.000 sztuk, w kolorach: cielistym i czarnym. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 8 sierpnia 1987 r. 

MINISTER ŁĄCZNOŚCI 
Wł. Majewski 

poz. 52 
ZARZĄDZENIE NR 58  

MINISTRA ŁĄCZNOŚCI 
z dnia 8 sierpnia 1987 r. 

w sprawie wprowadzenia do obiegu czterech znaczków pocztowych wartości  
10 zł, 15 zł, 20 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. 
2940-2943 1. Wprowadza się do obiegu cztery znaczki pocztowe wartości 10 zł, 15 

zł, 20 zł i 25 zł emisji „Sport — Sukcesy  Polaków", zwane dalej znaczkami. 2. Na, 
znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono: 

1) wartości 10 zł — zawodnika w skoku wzwyż; wzdłuż dolnej krawędzi znaczka 
umieszczono napis i liczby „MISTRZOSTWO ŚWIATA W AKROBATYCE 1986 WE 
FRANCJI", a w dolnej części prawej krawędzi — napis „SKOK", 

2) wartości 15 zł — dwóch zawodników na kanadyjce; 
wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono napis i liczby „MISTRZOSTWO 

ŚWIATA W KAJAKARSTWIE 1986 W KANADZIE", a w dolnej części prawej krawędzi 
— napis „KANADYJKI", 

3) wartości 20 zł — zawodnika w strzelaniu dowolnym z pistoletu; wzdłuż dolnej 
krawędzi znaczka umieszczono napis i liczby „MISTRZOSTWO ŚWIATA W STRZELA-
NIU 1986 W NRD", a w dolnej części lewej krawędzi — napis „PISTOLET", 

4) wartości 25 zł — dwóch zawodników w walce zapaśniczej; wzdłuż dolnej krawędzi 
znaczka umieszczono napis i liczby „MISTRZOSTWO ŚWIATA W ZAPASACH 1986 W 
WRL", a w dolnej części prawej krawędzi — napis i liczby ,.DO 82 KG I DO 90 KG". 

3. W lewym górnym rogu znaczków wymienionych w ust. 2 pkt l—4 umieszczono 
oznaczenie ich wartości, a w prawym górnym rogu — napis „POLSKA". 

4. Znaczki wydrukowano wielobarwną techniką offsetową na papierze kredowanym w 
formacie 32,8X27,5 mm w nakładzie po 6.000.000- sztuk każdej wartości, w kolorach: 

1) wartości 10 zł— żółtym, niebieskim, brązowym i czarnym, 
2) wartości 15 zł — czerwonym, niebieskim, brązowym i czarnym, 
3) wartości 20 zł - niebieskim, oliwkowym, brązowym i czarnym, 
4) wartości 25 zł czerwonym, niebieskim, brązowym i czarnym. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 24 września 1987 r. 

MINISTER ŁĄCZNOŚCI 
Wł. Majewski 

poz. 53 
ZARZĄDZENIE NR 59 

MINISTRA ŁĄCZNOŚCI 
z dnia 12 sierpnia 1987 r. 

o wprowadzeniu do obiegu sześciu znaczków pocztowych wartości 10 zł, 10 zł, 
15 zł, 15 zł, 40 zł i 50 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. 
2928-2933 1. Z okazji XXXI Międzynarodowego Kongresu Pszczelarskiego 

APIMONDIA 87 w Warszawie wprowadza się do. obiegu sześć znaczków pocztowych 
wartości 10 zł, 10 zł, ,15 zł, 15 zł, 40 zł i 50 zł, zwanych dalej „znaczkami". 

2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono: 
1) wartości 10 zł — pszczołę królową i symboliczną koronę, 
2) wartości 10 zł — pszczołę robotnicę, symboliczny kwiatek i gałązki, 
3) wartości 15 zł — trutnia i symboliczną poduszeczkę,  
4) wartości 15 zł — ul skrzynkowy, kwiaty i pszczoły, 
5) wartości 40 zł — pszczołę robotnicę na kwiecie koniczyny, 
6) wartości 50 zł — bartnika na pniu drzewa pobierającego miód wg rysunku ze 

„Słownika Staropolskiego". 
3. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczków wyszczególnionych w ust. 2 pkt l—6 

umieszczono napis „APIMONDIA 87", a wzdłuż górnej krawędzi — oznaczenie 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 10 zł — 6.000.000 szt., w kolorach: beżowym, żółtym, niebieskim, 
jasnobrązowym i ciemnobrązowym, 

2) wartości 10 zł — 6.000.000 szt., w kolorach: beżowym, pomarańczowym, 
zielonym, jasnobrązowym i ciemnobrązowym, 

3) wartości 15 zł — 6.000.000 szt., w kolorach: beżowym, pomarańczowym, 



czerwonym, jasnobrązowym i ciemnobrązowym, 
4) wartości 15 zł — 6.000.000 szt., w kolorach: beżowym, żółtym, zielonym, 

niebieskim i brązowym, 
5) wartości 40 zł — 5.000.000 szt., w kolorach: beżowym, czerwonym, zielonym i 

brązowym, 
6) wartości 50 zł — 1.400.000 szt., w kolorach: beżowym, żółtym, jasnobrązowym i 

ciemnobrązowym. 
§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 20 sierpnia 1987 r. 
MINISTER ŁĄCZNOŚCI 

PODSEKRETARZ STANU  
w Ministerstwie Łączności 
inż. Kazimierz Czarniecki 

 
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI 

WARSZAWA     1987 r.  Nr 8 
poz. 63 

ZARZĄDZENIE NR 65 
MINISTRA ŁĄCZNOŚCI 
z dnia 26 sierpnia 1987 r. 

w sprawie wprowadzenia do obiegu trzech znaczków pocztowych wartości 
10 zł, 10 zł i 15 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. 
2935-2937 1. Wprowadza się do obiegu trzy znaczki pocztowe wartości 10 zł, 10 zł i 

15 zł emisji „Wojna obronna 1939", zwane dalej „znaczkami". 
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono: 
1) wartości 10 zł — symboliczny fragment bitwy pod Mokrą oraz podobiznę płk dypl. 

Juliana Filipowicza. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono napisy: 
„BITWA POD MOKRĄ" i „POLSKĄ", powyżej napis — PŁK DYPL. JULIAN 

FILIPOWICZ", w lewym górnym rogu — oznaczenie wartości „10 ZŁ", wzdłuż górnej 
krawędzi — napis „WOJNA OBRONNĄ 1939", a wzdłuż lewej krawędzi — napis „D-CA 
WOŁYŃSKIEJ BRYGADY. KAWALERII", 

2) wartości 10 zł — symboliczny fragment boju pod Oleszycami oraz podobiznę gen. 
bryg. Józefa Rudolfa Kustronia. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono napisy: 
„BÓJ POD OLESZYCAMI" i „POLSKA", powyżej — napis „GEN. BRYG. JÓZEF RU-
DOLF KUSTROŃ", wzdłuż górnej krawędzi — napis „WOJNA OBRONNA 1939", 
poniżej — oznaczenie wartości „10 ZŁ",, a wzdłuż prawej krawędzi — napis „DOW. 21 
DYWIZJI PIECHOTY STRZELCÓW GÓRSKICH", 

3) wartości 15 zł — symboliczny fragment bitwy nad Warszawą oraz podobiznę płk 
pilota Stefana Pawlikowskiego. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono napisy: 
„BITWY NAD WARSZAWĄ" i „POLSKA", w lewym dolnym rogu — oznaczenie wartości 
„15 ZŁ", wzdłuż górnej krawędzi — napis „WOJNA OBRONNA 1939", poniżej — napis 
„PŁK PIL. STEFAN PAWLIKOWSKI", a wzdłuż prawej krawędzi — napis „DOW. 
BRYGADY POŚCIGOWEJ". 

3. Znaczki wydrukowano wielobarwną techniką rotograwiurową na papierze 
kredowanym w formacie 54 X 31,25 mm w następujących nakładach i kolorach: 

1) wartości 10 zł — 8.000.000 sztuk, w kolorach: oliwkowym, zielonym, czerwonym, 
szarym i czarnym, 

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

3) wartości 15 zł — 6.000.001) sztuk, w. kolorach; niebieskim, czerwonym, szarym i 
czarnym. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 1987 r. 

MINISTER ŁĄCZNOŚCI 
PODSEKRETARZ STANU  
(-)inż. Kazimierz Czarniecki 



poz. 64 
ZARZĄDZENIE NR 67 MINISTRA ŁĄCZNOŚCI 

z dnia 2 września 1987 r. 
w sprawie wprowadzenia do obiegu dwóch znaczków pocztowych wartości 

15 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. 
2938-2939 1. Z okazji 300 rocznicy śmierci Jana Heweliusza wprowadza się do 

obiegu dwa znaczki pocztowe wartości 15 zł i 40 zł, zwane dalej „znaczkami". 
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono: 
1) wartości 15 zł — reprodukcję ryciny I. Saala wg rysunku A. Stecha. Wzdłuż dolnej 

krawędzi znaczka umieszczono napis „SEKSTANT JANA HEWELIUSZA", wzdłuż 
górnej krawędzi — napis „POLSKA", a poniżej — oznaczenie wartości „ZŁ 15", 

2) wartości 40 zł — podobiznę Jana Heweliusza oraz reprodukcję gwiazdozbioru 
Tarcza Sobieskiego, rycinę C. De La Haye wg rysunku A. Stecha. Wzdłuż dolnej 
krawędzi znaczka umieszczono napis „POLSKA" i oznaczenie wartości „ZŁ 40", w 
wzdłuż górnej krawędzi — napis i liczby „JAN HEWELIUSZ 1611— 1687". 

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

1) wartości 15 zł — 6.000.000 sztuk, w kolorach: żółtym niebieskim, granatowym, 
brązowym i czarnym, 

2) wartości 40 zł — 3.000.000 sztuk, w kolorach: żółtym, niebieskim, czerwonym, 
brązowym i czarnym.  

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 września 1987 r. 

MINISTER ŁĄCZNOŚCI 
Wł. Majewski 

 
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI 

WARSZAWA     1987 r.   Nr 9 
poz. 67 

ZARZĄDZENIE NR 70  
MINISTRA ŁĄCZNOŚCI 

z dnia 29 września 1987 r. 
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego w formie bloczka 

wartości 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. 
2944(bl.139) 1. Z okazji 30 lat badania kosmosu wprowadza się do obiegu znaczek 

pocztowy wartości 40 zł w formie bloczka, zwany dalej „znaczkiem". 
2. Na znaczku przedstawiono satelitę telekomunikacyjnego Stacionar. Wzdłuż dolnej 

krawędzi znaczka umieszczono oznaczenie wartości „40 ZŁ" i napis „POLSKA". 
3. Znaczek w formie bloczka wydrukowano wielobarwną techniką rotograwiurową na 

papierze kredowanym w formacie 31,25 X 39,5 mm w nakładzie 1.700.000 sztuk, w ko-
lorach: żółtym, czerwonym, niebieskim, granatowym i fioletowym. 

§ 2 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2 października 1987 r. 

MINISTER ŁĄCZNOŚCI 
Wł. Majewski 

poz. 69 
ZARZĄDZENIE NR 72 

MINISTRA ŁĄCZNOŚCI 
z dnia 29 września 1987 r. 

o wprowadzeniu do obiegu znaczka pocztowego, wartości 15 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. 
2945 1. Z okazji Światowego Dnia Poczty wprowadza się do obiegu znaczek 

pocztowy wartości 15 zł, zwany dalej „znaczkiem". 
2. Na znaczku przedstawiono podobiznę Ignacego Franciszka Przebendowskiego 

oraz budynek Dyrekcji Generalnej Poczt na Krakowskim Przedmieściu z pierwszej poło-
wy XIX wieku. W prawym dolnym rogu znaczka umieszczono oznaczenie wartości „ZŁ 
15", wzdłuż górnej krawędzi znaczka — napisy „ŚWIATOWY DZIEŃ POCZTY" i 
„POLSKA", a wzdłuż prawej krawędzi — napis i liczby „I. F. PRZEBENDOWSKI 1730—
1791". 

3. Znaczek wydrukowano wielobarwną techniką offsetową na papierze kredowanym 
w formacie 40,5 X 27,5 mm w nakładzie 8.000.000 sztuk, w kolorach: szaro-zielonym i 
wiśniowym. 

§ 2 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 9 października 1987 r. 

MINISTER ŁĄCZNOŚCI 
Wł. Majewski 

poz. 77 
ZARZĄDZENIE NR 80 

MINISTRA ŁĄCZNOŚCI 
z dnia 15 października 1987 r. 

o wprowadzeniu do obiegu znaczka pocztowego wartości 15 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. 
2946 1. Wprowadza się do obiegu znaczek pocztowy wartości 3,5 zł emisji „Wybitni 

działacze Stronnictwa Demokratycznego", zwany dalej „znaczkiem". 
2. Na znaczku przedstawiono podobiznę Stanisława Więckowskiego. Wzdłuż lewej 

krawędzi znaczka umieszczono napis i liczby „STANISŁAW WIĘCKOWSKI 1884—
1942", a wzdłuż górnej krawędzi — oznaczenie wartości „15 ZŁ." i napis „POLSKA". 

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

§ 2 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16 października 1987 r. 

MINISTER ŁĄCZNOSCI 
Wł. Majewski 

poz. 78 
ZARZĄDZENIE NR 81 

MINISTRA ŁĄCZNOŚCI 
z dnia 15 października l 987 r. 

w sprawie wprowadzenia do obiegu sześciu znaczków pocztowych wartości 
10 zł, 10 zł, 20 zł, 20 zł, 30 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. 
2947-2952 1. Z okazji Światowej Wystawy Filatelistycznej HAFNIA 87 w Kopenhadze 

wprowadza się do obiegu sześć znaczków pocztowych wartości 10 zł, 10 zł, 20 zł, 20 zł, 
30 zł i 40 zł, zwanych dalej „znaczkami". 

2. Znaczki poszczególnych wartości przedstawiają ilustracje następujących baśni 
Hansa Christiana Andersena: 

1) wartości 10 zł — calineczka; w prawym górnym rogu znaczka znajduje się napis 
„BAŚNIE", 

2) wartości 10 zł — słowik; w prawym górnym rogu znaczka znajduje się napis 
„BAŚNIE", 

3) wartości 20 zł — dzikie łabędzie; w prawym górnym rogu znaczka znajduje się 
napis „BAŚNIE", 

4) wartości 20 zł — dziewczynka z zapałkami; w prawym górnym rogu znaczka 
znajduje się napis „BAŚNIE", 



5) wartości 30 zł —. królowa śniegu; wzdłuż prawej krawędzi znaczka znajduje się 
napis „BAŚNIE", 

6) wartości 40 zł — dzielny ołowiany, żołnierzyk; wzdłuż prawej krawędzi znaczka 
znajduje się napis „BAŚNIE". 

3. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczków wymienionych w ust. 2 pkt l—6 znajduje się 
napis „POLSKA" i oznaczenie wartości, w lewym górnym rogu — znak wystawy, a 
wzdłuż górnej krawędzi — napis „H. CH. ANDERSEN". 

4. Znaczki wydrukowano wielobarwną techniką rotograwiurową na papierze 
kredowanym w formacie 39,5 X 31,25 mm, w następujących nakładach i kolorach: 

1) wartości 10 zł — 6.000.000 sztuk, w kolorach: kremowym, żółtym, czerwonym, 
niebieskim i czarnym, 

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

3) wartości 20 zł — 6.000.000 sztuk, w kolorach: kremowym, czerwonym, fioletowym, 
brązowym i czarnym, 

4) wartości 20 zł — 6.000.000 sztuk, w kolorach: kremowym, żółtym, czerwonym, 
niebiesko-zielonym i czarnym, 

5) wartości 30 zł — 4.000.000 sztuk, w kolorach: kremowym, oliwkowo-zielonym, 
niebieskim, szaro-niebieskim i czarnym, 

6) wartości 40 zł — 1.700.000 sztuk, w kolorach, kremowym, żółtym, czerwonym, 
niebieskim i czarnym. 

§ 2 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16 października 1987 r. 

MINISTER ŁĄCZNOŚCI 
Wł. Majewski

 


