Pisownia dokumentu jest zgodna z oryginałem.
Czcionką czerwoną zapisano numer główny znaczka określonych w PSPZP.
Czcionką zieloną wpisano dokumenty związane z danym dokumentem podstawowym.
Kursywą wpisano uwagi od autora strony www.phila.pl dot. dokumentu.
Kolorem żółtym zakreślono datę wprowadzenia znaczków do obiegu.

DZIENNIK URZĘDOWY
MINISTERSTWA TRANSPORTU, ŻEGLUGI I ŁĄCZNOŚCI
WARSZAWA
dnia 27 lutego 1989 r.
Nr 3
poz. 16
ZARZĄDZENIE NR 17
MINISTRA TRANSPORTU, ŻEGLUGI I ŁĄCZNOŚCI
z dnia 13 lutego 1989 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu sześciu znaczków pocztowych wartości
15 zł, 15 zł, 20 zł, 20 zł, 30 zł i 70 zł.
Na podstawie art. 50 ust. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o łączności (Dz. U. Nr 54,
poz. 275 z 1987 r. Nr 33, poz. 180 i z 1988 r. Nr 41, poz. 324) zarządza się, co
następuje:
§ 1.
3012-3017 1. Wprowadza się do obiegu Sześć znaczków pocztowych wartości 15 zł,
15 zł, 20 zł, 20 zł, 30 z! i 70 zł emisji „Konie", zwanych dalej „znaczkami".
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono łby następujących ras koni:
1) wartości 15 zł — lipicańskiej; wzdłuż lewej krawędzi znaczka umieszczono
napis „POLSKĄ", a w lewym górnym rogu — oznaczenie wartości „15 ZŁ",
2) wartości 1,5 zł — ardeńskiej; wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono
napis „POLSKA" i oznaczenie wartości „15 ZŁ",
3) wartości 20 zł — pełnej krwi angielskiej;
wzdłuż lewej krawędzi znaczka umieszczono napis „POLSKA", a w lewym górnym
rogu — oznaczenie wartości „20 ZŁ",
4) wartości 20 zł — czystej krwi arabskiej;
wzdłuż górnej krawędzi znaczka umieszczono napis „POLSKA" i oznaczenie
wartości „20 ZŁ",
5) wartości 30 zł — wielkopolskiej; wzdłuż lewej krawędzi znaczka umieszczono
napis „POLSKA", a w lewym górnym rogu — oznaczenie wartości „30 ZŁ",
6) wartości 70 zł — konika polskiego; wzdłuż górnej krawędzi znaczka umieszczono
napis „POLSKA" i oznaczenie wartości „70 ZŁ".
3. Znaczki wydrukowano wielobarwną techniką rotograwiurową, na papierze
kredowanym w formacie 40,5X54 mm, w następujących nakładach i kolorach:
1) wartości 15 zł — 6.000.000 sztuk, w kolorach: pomarańczowym, czerwonym,
szarozielonym, szarym i czarnym,
2) wartości 15 zł — 6.000.000 sztuk, w kolorach: cielistym, czerwonym, niebieskim,
brązowym i czarnym,
3) wartości 20 zł — 6.000.000 sztuk, w kolorach: żółtym, czerwonym, niebieskim,
szarym i czarnym,
4) wartości 20 zł — 6.000.000 sztuk, w kolorach: pomarańczowym, czerwonym,
jasnoniebieskim, ciemnoniebieskim i czarnym,
5) wartości 30 zł — 5.000.000 sztuk, w kolorach: pomarańczowym, czerwonym,
niebieskim, brązowym i czarnym,
6) wartości 70 zł — 1.500.000 sztuk, w kolorach: beżowym, czerwonym, niebieskim,
brązowym i czarnym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 6 marca 1989 r.
Minister Transportu, Żeglugi i Łączności
mgr inż. J. Tomaszewski
DZIENNIK URZĘDOWY
MINISTERSTWA TRANSPORTU, ŻEGLUGI I ŁĄCZNOŚCI
WARSZAWA
dnia 31 marca 1989 r.
Nr 4
poz. 26
ZARZĄDZENIE NR 27

MINISTRA TRANSPORTU, ŻEGLUGI I ŁĄCZNOŚCI
z dnia 21 marca 1989 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 20 zł.
Na podstawie art. 50 ust. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o łączności (Dz. U. Nr 54,
poz. 275, z 1987 r. Nr 33, poz. 180 i z 1988 r. Nr 4)1, poz. 824) zarządza się, co
następuje:
§ 1.
3018 1. Wprowadza się do obiegu znaczek pocztowy wartości 20 zł emisji „Głowy
wawelskie", zwany dalej „znaczkiem".
2. Na znaczku przedstawiono jedną z głów z Sali Poselskiej na Wawelu — Władcę
Wschodniego. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono napis „POLSKA", wzdłuż
lewej krawędzi — napis „GŁOWY WAWELSKIE", w lewym górnym rogu — oznaczenie
wartości „20 ZŁ", a wzdłuż .prawej krawędzi — napis „WŁADCA WSCHODNI".
3. Znaczek wydrukowano techniką rotograwiurową na papierze kredowanym, w
formacie 21,5 X 25,5 mm, w nakładzie 7.500.000 sztuk, w kolorze niebieskim.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 31 marca 1989 r.
Minister Transportu, Żeglugi i Łączności
inż. J. Kamiński
DZIENNIK URZĘDOWY
MINISTERSTWA TRANSPORTU, ŻEGLUGI I ŁĄCZNOŚCI
WARSZAWA
dnia 28 kwietnia 1989 r.
Nr 5
Poz. 33
ZARZĄDZENIE NR 35
MINISTRA TRANSPORTU, ŻEGLUGI I ŁĄCZNOŚCI
z dnia 21 kwietnia 1989 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu sześciu znaczków pocztowych wartości 15 zł,
15 zł, 20 zł, 20 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, z 1987 r. Nr 33, poz. 180 i z -1988 r. Nr 41, poz. 324) zarządza się, co
następuje:
§ 1.
3019-3024 1. Wprowadza się do obiegu sześć znaczków pocztowych wartości 15 zł,
15 zł, 20 zł, 20 zł, 25 zł i 45 zł emisji „Psy myśliwskie", zwanych dalej „znaczkami''.
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono łby i sylwetki psów
myśliwskich, następujących ras:
1) wartości 15 zł — jamnika szorstkowłosego; w górnej części znaczka umieszczono
napis „JAMNIK SZORSTKOWŁOSY",
2) wartości 15 zł — cocker spaniela; w górnej części znaczka umieszczono napis
„COCKER SPANIEL",
3) wartości 20 zł — wyżła czeskiego fouska;
w górnej części znaczka umieszczono napis „WYŻEŁ CZESKI FOUSEK",
4) wartości 20 zł — welsh terriera; w górnej części znaczka umieszczono napis
„WELSH TERRIER",
5) wartości 25 zł — setera angielskiego; w górnej części znaczka umieszczono napis
„SETER ANGIELSKI",
6) wartości 45 zł — pointera; w górnej części znaczka umieszczono napis
„POINTER".
3. Wzdłuż górnej części lewej krawędzi znaczków wyszczególnionych w ust. 2 pkt
1—6 umieszczono napis „POLSKA", a w prawym górnym rogu oznaczenie ich wartości.
4. Znaczki wydrukowano wielobarwną techniką rotograwiurową na papierze
kredowanym, w formacie 31,25X43 mm, w następujących nakładach i kolorach:
1) wartości 15 zł — 6.000.000 sztuk, w kolorach: żółtym, jasnobrązowym, szarym i
czarnym,
2) wartości 15 zł —6.000.000 sztuk, w kolorach: beżowym, zielonym, brązowym,
szarym i czarnym,

3) wartości 20 zł —6.000.000 sztuk, w kolorach: sepia, czerwonym, szaro-zielonym,
niebieskim i czarnym,
4) wartości 20 zł —6.000.000 sztuk, w kolorach: czerwonym, szarozielonym,
jasnobrązowym, fioletowym i czarnym,
5) wartości 25 zł — 5.000.000 sztuk, w kolorach: żółtym, czerwonym, niebieskim,
amarantowym i czarnym,
6) wartości 45 zł — 1.500.000 sztuk, w kolorach: pomarańczowym, szaroniebieskim,
jasnobrązowym, ciemnobrązowym i czarnym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 3 maja 1989 r.
Minister Transportu, Żeglugi i Łączności
w z. mgr inż. J. Tomaszewski
Podsekretarz Stanu
DZIENNIK URZĘDOWY
MINISTERSTWA TRANSPORTU, ŻEGLUGI I ŁĄCZNOŚCI
WARSZAWA
dnia 16 maja 1989 r.
Nr 6
Poz. 39
ZARZĄDZENIE NR 41 MINISTRA TRANSPORTU, ŻEGLUGI I ŁĄCZNOŚCI
z dnia 4 maja 1989 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 80 zł.
Na podstawie art. 50 ust. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o łączności (Dz. U. Nr 54,
poz. 275, z 1987 r. Nr 33, poz. 180 i z 1988 r. Nr 41. poz. 324) zarządza się, co
następuje:
§ 1.
3025 1. Dla upamiętnienia 45 rocznicy bitwy o Monte Cassino wprowadza się do
obiegu znaczek pocztowy wartości 80 zł. zwany dalej „znaczkiem".
2. Na znaczku przedstawiono podobiznę gen. Władysława Andersa na tle sztandaru i
fragment szkicu sytuacyjnego bitwy o Monte Cassino. Wzdłuż dolnej krawędzi
znaczka umieszczono oznaczenie wartości ,,80 ZŁ" i napis ...POLSKA", a w środkowej
części znaczka napisy: ..GEN. W. ANDERS" i „BITWA O MONTE CASSINO — 1944".
3. Znaczek wydrukowano wielobarwną techniką rotograwiurową na papierze
kredowanym, w formacie 31,25 X 51 mm, w nakładzie 6.000.000 sztuk, w kolorach:
ugier, czerwonym, szaro-niebieskim, szarym i czarnym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 18 maja 1989 r.
Minister Transportu, Żeglugi i Łączności
inż. T. Kamiński
DZIENNIK URZĘDOWY
MINISTERSTWA TRANSPORTU, ŻEGLUGI I ŁĄCZNOŚCI
WARSZAWA
dnia 29 czerwca 1989 r.
Nr 9
Poz. 61
ZARZĄDZENIE NR 73
MINISTRA TRANSPORTU, ŻEGLUGI I ŁĄCZNOŚCI
z dnia 23 czerwca 1989 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości
100 zł z przywieszką.
Na podstawie art. 50 ust. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o łączności (Dz. U. Nr 54,
poz. 275, z 1987 r. Nr 33, poz. 180 i z 1988 r. Nr 41, poz. 324) zarządza się, co
następuje:
§ 1.
3026 1. Z okazji Światowej Wystawy Filatelistycznej „PHILEXFRANCE 89" w Paryżu
wprowadza się do obiegu znaczek pocztowy wartości 100 zł z przywieszką, zwany dalej
„znaczkiem".
2. Na znaczku przedstawiono głowę kobiecą w czepku frygijskim, ozdobionym
kotylionem o barwach narodowych Francji. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka
umieszczono oznaczenie wartości „100 ZŁ" i napis „POLSKA", w lewym górnym rogu —

liczbę "1789", a wzdłuż prawej krawędzi — napis „REWOLUCJA FRANCUSKA"
3. Znaczek wydrukowano wielobarwną techniką offsetową, na papierze kredowanym
w formacie 31,25X39,5 mm, w kolorach: czerwonym, ciemno niebieskim i czarnym, w
dwóch formach wydawniczych:
1) w arkuszach dużych - w nakładzie 2.000.000 sztuk,
2) w bloczku zawierającym dwa znaczki i dwie przywieszki - w nakładzie 1.400.000
sztuk.
Na górnym marginesie bloczka umieszczono napis „ŚWIATOWA WYSTAWA
FILATELISTYCZNA PHILEXFRANCE 89", a na dolny marginesie — liczby i napis „200
ZŁ + 70 ZŁ DOPŁATA NA PZF".
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 3 lipca 1989 r.
Minister Transportu, Żeglugi i Łączności
w z. mgr inż. J. Tomaszewski
Podsekretarz Stanu
Poz. 62
ZARZĄDZENIE NR 74
MINISTRA TRANSPORTU, ŻEGLUGI I ŁĄCZNOŚCI
z dnia 23 czerwca 1989 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 100 zł
Na podstawie art. 50 ust. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o łączności (Dz. U. Nr 54,
Nr 33, poz. 180 i z 1988 r. Nr 41, poz. 275, z 1987 r. poz. 324) zarządza się, co
następuje:
§ 1.
3027 1. W celu popularyzacji Domu Polonii w Pułtusku wprowadza się do obiegu
znaczek pocztowy wartości 100 zł, zwany dalej „znaczkiem".
2. Na znaczku przedstawiono Dom Polonii w Pułtusku, herb miasta Pułtuska oraz
znak graficzny Domu Polonii. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono napis
„DOM POLONII W PUŁTUSKU", a wzdłuż górnej krawędzi napis „POLSKA" i
oznaczenie wartości „100 ZŁ”.
3. Znaczek wydrukowano wielobarwną techniką rotograwiurową, na papierze
kredowanym w formacie 31,25 X 5l mm, w nakładzie 5.000.000 sztuk w kolorach:
żółtym, czerwonym, niebieskim, szarym i czarnym;
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16 lipca 1989 r.
Minister Transportu, Żeglugi i Łączności
w z. mgr inż. J. Tomaszewski
Podsekretarz Stanu
Poz. 65
ZARZĄDZENIE NR 77
MINISTRA TRANSPORTU, ŻEGLUGI I ŁĄCZNOŚCI
z dnia 23 czerwca 1989 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu czterech znaczków pocztowych wartości
po 35 zł.
Na podstawie art. 50 ust. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o łączności (Dz. U. Nr 54,
poz. 275, z 1987 r. Nr 33, poz. 180 i z 1988 r. Nr 41, poz. 324) zarządza się, co
następuje:
§ 1.
3028-31 1. Dla upamiętnienia 45 rocznicy Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
wprowadza się do obiegu cztery znaczki pocztowe wartości po 35 zł, 35 zł, 35 zł i 35 zł,
zwane dalej „znaczkami".
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono Order Budowniczego
Polski Ludowej oraz podobizny:
1) wartości 35 zł — Ksawerego Dunikowskiego; w górnej części lewej krawędzi
znaczka umieszczono napis „X. DUNIKOWSKI",
2) wartości 35 zł — Stanisława Mazura; w górnej części lewej krawędzi znaczka
umieszczono napis „S. MAZUR",
3) wartości 35 zł — Natalii Gąsiorowskiej; w górnej części lewej krawędzi znaczka

umieszczono napis „N. GĄSIOROWSKA",
4) wartości 35 zł — Wincentego Pstrowskiego; w górnej części lewej krawędzi
znaczka umieszczono napis „W. PSTROWSKI".
3. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczków wyszczególnionych w ust. 2 pkt 1—4
umieszczono napis „POLSKA", powyżej — oznaczenie ich wartości, a wzdłuż prawej
krawędzi — napis „BUDOWNICZY POLSKI LUDOWEJ".
4. Znaczki wydrukowano wielobarwną techniką rotograwiurową, na papierze
kredowanym w formacie 31,25X43 mm, w następujących nakładach i kolorach:
1) wartości 35 zł — 5.000.000 sztuk, w kolorach: pomarańczowym, czerwonym,
ultramaryna i czarnym,
2) wartości 35 zł— 5.000.000 sztuk, w kolorach: pomarańczowym, czerwonym,
ultramaryna i czarnym,
3) wartości 35 zł — 5.000.000 sztuk, w kolorach: pomarańczowym, czerwonym,
ultramaryna i czarnym,
4) wartości 35 zł — 5.000.000 sztuk, w kolorach: czerwonym, ultramaryna
pomarańczowym i czarnym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 21 lipca 1989 r.
Minister Transportu, Żeglugi i Łączności
w z. mgr inż. J. Tomaszewski
Podsekretarz Stanu
Poz. 66
ZARZĄDZENIE NR 78
MINISTRA TRANSPORTU, ŻEGLUGI I ŁĄCZNOŚCI
z dnia 23 czerwca 1989 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 100 zł
Na podstawie art. 50 ust. 4 ustawy z dnia 13 listopada 1984 r. o łączności (Dz. U. Nr 54,
poz. 275, z 1987 r. Nr 33, poz. 180 i z 1988 r. Nr 41, poz. 324) zarządza się, co
następuje:
§ 1.
3032+3033(bl.143) 1. Dla upamiętnienia XX rocznicy, wyprawy na Księżyc
wprowadza się do obiegu znaczek pocztowy wartości 100 zł, zwany dalej „znaczkiem".
2. Na znaczku przedstawiono kosmonautę na tle Księżyca i fragment ładownika
księżycowego. W prawym dolnym rogu znaczka umieszczono oznaczenie wartości „100
ZŁ", wzdłuż lewej krawędzi — napis „POLSKA", a wzdłuż górnej krawędzi — napis „XX
ROCZNICA WYPRAWY NA KSIĘŻYC".
3. Znaczek wydrukowano wielobarwną techniką rotograwiurową, na papierze
kredowanym w formacie 31,25X43 mm, w nakładzie 3.550.000 sztuk (w tym
nieperforowanych 100.000 sztuk), w kolorach: żółtym, czerwonym, szaroniebieskim
ciemnoniebieskim i czarnym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 21 lipca 1989 r.
Minister Transportu, Żeglugi i Łączności
w z. mgr inż. J. Tomaszewski
Podsekretarz Stanu
Dziennik Urzędowy Min.TŻiŁ Nr 15
z dnia 29 września 1989 r.
Poz. 120
ZARZĄDZENIE NR 134
MINISTRA TRANSPORTU, ŻEGLUGI I ŁĄCZNOŚCI
z dnia 8 września 1989 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego
wartości 100 zł.
Na podstawie art. 50 ust. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o Łączności (Dz. U. Nr
54, poz. 275, z ,1987 r. Nr 33, poz. 180 i z 1988 r. Nr 41, poz. 324) zarządza się, co
następuje:
§ 1. W zarządzeniu nr 78 Ministra Transportu, Żeglugi i Łączności z dnia 23 czerwca
1989 r. (Dz. Urz. MTŻiŁ Nr 9, poz. 66) w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka

pocztowego wartości 100 zł, wprowadza się następujące zmiany:
1) w tytule wyrazy „znaczka pocztowego wartości" zastępuje się wyrazami: „dwóch
znaczków pocztowych o wartości po",
2) w § 1:
a) w ust. 3 wyrazy „w nakładzie 3.550.000 sztuk (w tym nieperforowanych 100.000
sztuk)" zastępuje się wyrazami „w nakładzie 3.000.000 sztuk",
b) dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:
„4. Wprowadza się do obiegu znaczek pocztowy wartości 100 zł, w formie bloczka,
odpowiadający opisowi zawartemu w ust. 2 z tą różnicą, że w prawym górnym rogu
znaczka biały margines nie przechodzi przez ładownik księżycowy.
5. Znaczek, o którym mowa w ust. 4 wydrukowano wielobarwną techniką
rotograwiurową, na papierze kredowanym w formacie 31,25 X 43 mm, w nakładzie
1.450.000 sztuk (w tym nieperforowanych 100 000 sztuk), w kolorach: żółtym,
czerwonym, szaroniebieskim, ciemnoniebieskim i czarnym.”
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 31 lipca 1989 r.
Minister Transportu, Żeglugi i Łączności
w z. mgr inż. J. Tomaszewski
Podsekretarz Stanu
DZIENNIK URZĘDOWY
MINISTERSTWA TRANSPORTU, ŻEGLUGI I ŁĄCZNOŚCI
WARSZAWA
dnia 14 lipca 1989 r.
Nr 10
Poz. 79
ZARZĄDZENIE NR 91
MINISTRA TRANSPORTU, ŻEGLUGI I ŁĄCZNOŚCI
z dnia 4 lipca 1989 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 35 zł.
Na podstawie art. 50 ust. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o łączności (Dz. U. Nr 54,
poz. 275, z 1987 r. Nr 33, poz. 180 i z 1988 r. Nr 41, poz. 324) zarządza się, co
następuje:
§ 1.
3034 1. Dla upamiętnienia wprowadza się do obiegu znaczek pocztowy wartości 35
zł, zwany dalej „znaczkiem".
2. Na znaczku podstawiono pomnik Poległym w służbie i obronie Polski Ludowej.
Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono napis „POLEGŁYM W SŁUŻBIE I
OBRONIE POLSKI LUDOWEJ", w lewym górnym rogu — napis „POLSKA", a w
prawym górnym rogu — oznaczenie wartości „ZŁ 35".
3. Znaczek wydrukowano techniką rotograwiurową, na papierze kredowanym w
formacie 31,25 X 43 mm, w nakładzie 5.000.000 sztuk, w kolorach: sepia,
szarozielonym i szaroniebieskim.
§ 2.
Zarządzanie wchodzi w życie z dniem 21 lipca 1989 r.
Minister Transportu, Żeglugi i Łączności
w z. mgr inż. J. Tomaszewski
Podsekretarz Stanu
DZIENNIK URZĘDOWY
MINISTERSTWA TRANSPORTU, ŻEGLUGI I ŁĄCZNOŚCI
WARSZAWA
dnia 24 lipca 1989 r.
Nr 11
Poz. 86
ZARZĄDZENIE NR 98
MINISTRA TRANSPORTU, ŻEGLUGI I ŁĄCZNOŚCI
z dnia 17 lipca 1989 r.
w sprawie, wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 80 zł.
Na podstawie art. 50 ust. 4 ustawy z dnia 15 listopada l984 r. o łączności (Dz. U. Nr 54,
poz. 275, z 1987 r. Nr 38, poz. 180 i z 1088 r. Nr 41, poz. 324) zarządza się, co
następuje:

§ 1.
3035 1. Z okazji Światowego Kongresu Pożarniczego Warszawa 1989 wprowadza
się do obiegu znaczek pocztowy wartości 80 zł, zwany dalej „znaczkiem".
2. Na znaczku przedstawiono symbolicznie głowy strażaków w hełmach bojowych i
znak Kongresu. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono napis „POLSKA" i
oznaczenie wartości „80 ZŁ”, a w górnej części znaczka — napis „ŚWIATOWY
KONGRES POŻARNICZY 1989 WARSZAWA".
3. Znaczek wydrukowano wielobarwną techniką rotograwiurową na papierze
kredowanym w formacie 31,25 X 39,5 mm, w nakładzie 4.000.000 sztuk, w kolorach:
pomarańczowo-brązowym, jasnobrązowym, ciemnobrązowym, niebieskim i czarnym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 lipca 1988 r.
Minister Transportu, Żeglugi i Łączności
w z. mgr inż. J. Tomaszewski
Podsekretarz Stanu
DZIENNIK URZĘDOWY
MINISTERSTWA TRANSPORTU, ŻEGLUGI I ŁĄCZNOŚCI
WARSZAWA
dnia 30 sierpnia 1989 r.
Nr 13
Poz. 98
ZARZĄDZENIE NR 112
MINISTRA TRANSPORTU, ŻEGLUGI I ŁĄCZNOŚCI
z dnia 11 sierpnia 1989 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 165 zł.
Na podstawie art. 50 ust. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o łączności (Dz. U. Nr 54,
poz. 275 z 1987 r. Nr 33, poz. 180 i z 1986 r. Nr 41, poz. 324) zarządza się, co
następuje:
§ 1.
3036 1. Dla upamiętnienia 45 rocznicy bitwy pod Falaise wprowadza się do obiegu
znaczek pocztowy wartości 165 zł, zwany dalej „znaczkiem".
2. Na znaczku przedstawiono podobiznę gen. Stanisława Maczka na tle sztandaru i
fragment szkicu sytuacyjnego bitwy pod Falaise. W lewym dolnym rogu znaczka
umieszczono oznaczenie wartości 165 ZŁ.", wzdłuż lewej krawędzi — napis „POLSKA",
a w środkowej części znaczka napisy: „GEN. ST. MACZEK" i „BITWA POD FALAISE —
1944".
3. Znaczek wydrukowano wielobarwną techniką rotograwiurową, na papierze
kredowanym w formacie 51 X 31,25 mm, w nakładzie 6.000.000 sztuk, w kolorach:
żółtym, czerwonym, niebieskim, szarym i czarnym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 21 sierpnia 1989 r.
Minister Transportu, Żeglugi i Łączności
w z. mgr inż. J. Tomaszewski
Podsekretarz Stanu
poz. 101
ZARZĄDZENIE NR 115
MINISTRA TRANSPORTU, ŻEGLUGI I ŁĄCZNOŚCI
z dnia 18 sierpnia 1989 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu dwóch znaczków pocztowych wartości
40 zł i 60 zł.
Na podstawie art. 50 ust. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o łączności (Dz. U. Nr 54,
poz. 275, z 1987 r. Nr 33, poz. 180 i z 1988 r. Nr 41, poz. 324) zarządza się, co
następuje:
§ 1.
3037-3038 1. Wprowadza się do obiegu dwa znaczki pocztowe wartości 40 zł i 80 zł,
emisji „Rośliny lecznicze", zwane dalej „znaczkami".
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono:
l) wartości 40 zł — stokrotkę pospolitą; w prawym dolnym rogu znaczka umieszczono
oznaczenie wartości „40 ZŁ", wzdłuż lewej krawędzi — napis „STOKROTKA

POSPOLITA", a w lewym górnym rogu — napis „POLSKA".
2) wartości 60 zł — jałowiec pospolity; wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono
napis „POLSKA", wzdłuż lewej krawędzi — napis „JAŁOWIEC POSPOLITY", a w
prawym górnym rogu — oznaczenie wartości „60 ZŁ".
3. Znaczki wydrukowano techniką rotograwiurową, na papierze kredowanym w
formacie 21,5 X 25,5 mm, w wielomilionowych, powtarzalnych nakładach, w kolorach:
1) wartości 40 zł — ciemnozielonym,
2) wartości 60 zł — granatowym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 25 sierpnia 1989 r.
Minister Transportu, Żeglugi i Łączności
inż. J. Kamiński
poz. 108
ZARZĄDZENIE NR 125
MINISTRA TRANSPORTU, ŻEGLUGI I ŁĄCZNOŚCI
dnia 29 sierpnia 1989 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu czterech znaczków pocztowych wartości
25 zł, 25 zł, 35 zł i 35 zł.
Na podstawie art. 50 ust. 4 ustawy z dnia 16 listopada 1984 r. o łączności (Dz. U. Nr 54,
poz. 275, z 1987 r. Nr 33, poz. 180 i z 1988 r. Nr 41, poz. 324) zarządza się, co
następuje:
§ 1.
3039-3042 1. Wprowadza się do obiegu cztery znaczka pocztowe wartości 25 zł,
25 zł, 36 zł i 36 zł emisji „50 rocznica Wojny Obronnej 1939", zwanie dalej „znaczkami".
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono:
1) wartości 25 zł — symboliczny fragment obrony Westerplatte oraz podobiznę kpt.
Franciszka Dąbrowskiego. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono napisy
„OBRONA WESTERPLATTE" i „POLSKA", powyżej — napis „KPT. FRANCISZEK
DĄBROWSKI", w lewym górnym rogu — oznaczenie wartości „25 ZŁ", wzdłuż górnej
krawędzi — napis „WOJNA OBRONNA 1939", a wzdłuż prawej krawędzi — napis „ZCA D-CY OBRONY WESTERPLATTE",
2) wartości 25 zł — symboliczny fragment obrony Helu oraz podobiznę kpt. artylerii
Zbigniewa B. Przybyszewskiego. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczno napisy
„OBRONA HELU" i „POLSKA", powyżej — napis „KPT. ARTYLERII ZBIGNIEW B.
PRZYBYSZEWSKI", w lewym dolnym rogu — oznaczenie wartości „25 ZŁ", wzdłuż
górnej krawędzi — napis „WOJNA OBRONNA 1939", a wzdłuż prawej krawędzi —
napis „D-CA BATERII CYPLOWEJ MARYNARKI WOJENNEJ",
3) wartości 36 zł — symboliczny fragment bitwy pod Kockiem oraz podobiznę gen.
bryg. Franciszka Kleeberga. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono napisy
„BITWA POD KOCKIEM" i ,;POLSKA", powyżej — napis „GEN. BRYG. FRANCISZEK
KLEEBERG", w lewym dolnym rogu — oznaczenie wartości „35 ZŁ.", wzdłuż górnej
krawędzi — napis „WOJNA OBRONNA 1939", a w środkowej części znaczka — napis
„D-CA SAMODZIELNEJ GRUPY OPERACYJNEJ „POLESIE",
4) wartości 35 zł — symboliczny fragment obrony Lwowa oraz podobiznę gen. bryg.
Władysława Langnera. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka
umieszczono napisy
„OBRONA LWOWA" i „POLSKA", powyżej oznaczenie wartości „ZŁ 35", wzdłuż górnej
krawędzi — napis „WOJNA OBRONNA 1939", w środkowej części znaczka — napis
„GEN. BRYG. WŁADYSŁAW LANGNER", a wzdłuż prawej krawędzi — napis „D-CA
OBSZARU LWÓW".
3. Znaczka wydrukowano wielobarwną techniką rotograwiurową, na papierze
kredowanym w formacie 51 x 31,25 mm, w nakładzie po 6.000.000 sztuk każdego w
następujących kolorach:
1) wartości 25 zł — pomarańczowym, jasno-szarym, ciemnoszarym i czarnym,
2) wartości 25 zł — ciemnoniebieskim, jasnoszarym, ciemnoszarym,
jasnoniebieskim i czarnym,
3) wartości 35 zł — pomarańczowym, szarym, ciemnobrązowym, jasnobrązowym i
czarnym,
4) wartości 35 zł — żółtym, czerwonym, niebieskim, sepia i czarnym.

§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 1989 r.
Minister Transportu, Żeglugi i Łączności
inz. J. Kamiński
DZIENNIK URZĘDOWY
MINISTERSTWA TRANSPORTU, ŻEGLUGI I ŁĄCZNOŚCI
WARSZAWA
dnia 8 września 1989 r.
Nr 14
poz. 118
ZARZĄDZENIE NR 132
MINISTRA TRANSPORTU, ŻEGLUGI I ŁĄCZNOŚCI
z dnia 7 września 1989 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 40 zł.
Na podstawie art. 50 ust. 4 ustawy z dnia 16 listopada 1984 r. o łączności (Dz. U. Nr 54,
poz. 275, z 1987 r. Nr 33, poz. 180 i z 1988 r. Nr 41, poz. 324) zarządza się, co
następuje:
§ 1.
3043 1. Dla popularyzacji Muzeum Karykatury w Warszawie wprowadza się do
obiegu znaczek pocztowy wartości 40 zł, zwany dalej „znaczkiem".
2. Na znaczku przedstawiono znak muzeum;
wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono napis „MUZEUM KARYKATURY"
i oznaczenie wartości „40 ZŁ", a wzdłuż górnej krawędzi — napis „POLSKA".
3. Znaczek wydrukowano wielobarwną techniką rotograwiurową, na papierze
kredowanym w formacie 31,25 X 39,5 nam, w nakładzie 8.000.000 sztuk, w kolorach:
żółtym, czerwonym, zielonym i czarnym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 września 1989 r.
Minister Transportu, Żeglugi i Łączności
w z. mgr inż. J. Tomaszewski
Podsekretarz Stanu
DZIENNIK URZĘDOWY
MINISTERSTWA TRANSPORTU, ŻEGLUGI I ŁĄCZNOŚCI
WARSZAWA
dnia 29 września 1989 r.
Nr 15
poz. 121
ZARZĄDZENIE NR 135
MINISTRA TRANSPORTU, ŻEGLUGI I ŁĄCZNOŚCI
z dnia 13 września 1989 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu dwóch znaczków pocztowych wartości
40 zł i 60 zł.
Na podstawie art. 50 ust. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o łączności (Dz. U. Nr 54,
poz. 275, z 1987 r. Nr 33, poz. 180 i z 1988 r. Nr 41, poz. 324) zarządza się, co
następuje;
§ 1.
3044-3045 1. Z okazji 200-lecia polskiej chirurgii i 100-lecia Towarzystwa Chirurgów
Polskich wprowadza się do obiegu dwa znaczki pocztowe wartości 40 zł i 60 zł, zwane
dalej „znaczkami".
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono podobizny:
1) wartości 40 zł — Rafała Józefa Czerwiakowskiego; wzdłuż dolnej krawędzi
znaczka umieszczono napis „DWA WIEKI POLSKIEJ CHIRURGII UNIWERSYTECKIEJ", wzdłuż lewej krawędzi — napis „POLSKA”, w lewym górnym rogu —
oznaczenie wartości „40 ZŁ", a wzdłuż prawej krawędzi — napis i liczby „RAFAŁ JÓZEF
CZERWIAKOWSKI 1743—1816",
2) wartości 60 zł — Ludwika Rydygiera; wzdłuż dolnej krawędzi znaczka
umieszczono napis „l00 LAT TOWARZYSTWA CHIRURGÓW POLSKICH", wzdłuż
lewej krawędzi — napis „POLSKA", w lewym górnym rogu — oznaczenie wartości „,60

ZŁ", a wzdłuż prawej krawędzi — napis i liczby ,,LUDWIK RYDYGIER 1850—l920".
3. Znaczki wydrukowano wielobarwną techniką rotograwiurową, na papierze
kredowanym w formacie 31,25 X 25,5 mm, w następujących nakładach i kolorach:
1) wartości 40 zł — 6,000.000 sztuk, w kolorach: niebieskim i czarnym,
2) wartości 60 zł — 4.000.000 sztuk, w kolorach: zielonym i czarnym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 18 września 1989 r.
Minister Transportu, Żeglugi i Łączności
w z. mgr. inż. J. Tomaszewski
Podsekretarz Stanu
Poz. 122
ZARZĄDZENIE NR 131
MINISTRA TRANSPORTU, ŻEGLUGI I ŁĄCZNOŚCI
z dnia 15 września 1989 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 210 zł.
Na podstawie art. 50 ust 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o łączności (Dz. U. Nr 54,
poz. 275, z 1987 r. Nr 33, poz. 180 i z 1988 r. Nr 41, poz. 324) zarządza się, co
następuje:
§ 1.
3046 1. Dla upamiętnienia 45 rocznicy desantu pod Arnhem wprowadza się do
obiegu znaczek pocztowy wartości 210 zł, zwany dalej „znaczkiem".
2. Na znaczku przedstawiono podobiznę gen. Stanisława Sosabowskiego na tle
sztandaru i fragmentu szkicu sytuacyjnego desantu pod Arnhem. Wzdłuż dolnej
krawędzi znaczka umieszczono napis „POLSKA" i oznaczenie wartości „210 ZŁ", a w
środkowej części znaczka napisy: „GEN. S. SOSABOWSKI" i „DESANT POD ARNHEM
— 1944".
3. Znaczek wydrukowano wielobarwną techniką rotograwiurową, na papierze
kredowanym w formacie 31,25X51 mm, w nadkładzie 1.600.000 sztuk, w kolorach:
ugier, czerwonym, jasnoniebieskim, szarym i czarnym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 25 września 1989 r.
Minister Transportu, Żeglugi i Łączności
w z. mgr inż. J. Tomaszewski
Podsekretarz Stanu
Poz.127
ZARZĄDZENIE NR 147
MINISTRA TRANSPORTU, ŻEGLUGI I ŁĄCZNOŚCI
z dnia 28 września 1989 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości
60 zł z przywieszką.
Na podstawie art. 50 ust 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o łączności (Dz. U. Nr 54,
poz. 275, z 1987 r. Nr 33, poz. 180 i z 1988 r. Nr 41, poz. 324) zarządza się, co
następuje:
§ 1.
3047 1. Z okazji Światowego Dnia Poczty wprowadza się do obiegu znaczek
pocztowy wartości 60 zł z przywieszką, zwany dalej „znaczkiem".
2. Na znaczku przedstawiono podobiznę Emila Kalińskiego; wzdłuż dolnej krawędzi
znaczka u- mieszczono napis „POLSKA" i oznaczenie wartości „ZŁ 60", a wzdłuż
prawej krawędzi — napis i liczby „EMIL KALINSKI 1890—1973".
3. Znaczek wydrukowano wielobarwną techniką rotograwiurową, na papierze
kredowanym w formacie 25,5 X 31,25 mm, w nakładzie 5.000.000 sztuk, w kolorach:
pomarańczowym, jasnofioletowym, ciemnofioletowym, wiśniowobrązowym i czarnym,
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 9 października 1989r.
Minister Transportu, Żeglugi i Łączności
w z. mgr inż. J. Tomaszewski
Podsekretarz Stanu

Poz. 128
ZARZĄDZENIE NR 148
MINISTRA TRANSPORTU, ŻEGLUGI I ŁĄCZNOŚCI
z dnia 28 września 1989 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu dwóch znaczków pocztowych wartości
20 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, z 1987 r. Nr 33, poz. 180 i z 1988 r. Nr 41, poz. 324) zarządza się, co
następuje:
§ 1.
3050-3051 1. Wprowadza się do obiegu dwa znaczki pocztowe wartości 210 zł i 30 zł
emisji „Poczet królów i książąt polskich", zwane dalej „znaczkami".
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono reprodukcje następujących
rysunków malarza Jana Matejki:
1) wartości 20 zł — Bolesława II Szczodrego; wzdłuż dolnej krawędzi znaczka
umieszczono napis „POLSKA", w lewym górnym rogu — oznaczenie wartości „20 ZŁ", a
wzdłuż górnej krawędzi — napis „BOLESŁAW II SZCZODRY"
2) wartości 30 zł — Władysława I Hermana; wzdłuż dolnej krawędzi znaczka
umieszczono napis „POLSKA", w lewym górnym rogu — oznaczenie wartości „30 ZŁ", a
wzdłuż górnej krawędzi — napis „WŁADYSŁAW I HERMAN".
3. Znaczki wydrukowano techniką stalorytniczo-wklęsłodrukową i rotograwiurową, na
papierze znaczkowym w formacie 40,5X54 mm, w następujących nakładach i kolorach:
1) wartości 20 zł — 5.000.000 sztuk, w kolorach: szarym i czarnym,
2) wartości 30 zł — 5.000.000 sztuk, w kolorach: jasnobrązowym i ciemnobrązowym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 18 października 1989 r.
Minister Transportu, Żeglugi i Łączności
w. z. mgr inż. J. Tomaszewski
Podsekretarz Stanu
poz. 129
ZARZĄDZENIE NR 150
MINISTRA TRANSPORTU, ŻEGLUGI I ŁĄCZNOŚCI
z dnia 28 września 1989 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu dwóch znaczków pocztowych wartości
po 60 zł każdy.
Na podstawie art. 50 ust 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o łączności (Dz. U. Nr 54,
poz. 275, z 1987 r. Nr 33, poz. 180 i z 1988 r. Nr 41, poz. 324) zarządza się, co
następuje:
§ 1.
3048-3049 1. Wprowadza się do obiegu dwa znaczki pocztowe wartości po 60 zł
każdy, emisji „Odznaczenia bojowe Ludowego Wojska Polskiego", zwane dalej
„znaczkami".
2. Na poszczególnych znaczkach przedstawiono następujące odznaczenia bojowe:
1) na pierwszym znaczku — Medal „Ze udział w walkach w obronie władzy ludowej";
w lewym dolnym rogu znaczka umieszczono oznaczenie wartości „60 ZŁ", wzdłuż lewej
krawędzi — napis „MEDAL ZA UDZIAŁ W WALKACH W OBRONIE WŁADZY LUDOWEJ”, a wzdłuż prawej krawędzi — napis „POLSKA",
2) na drugim znaczku — Medal za Warszawę 1939— 1945; w lewym dolnym rogu
znaczka .umieszczono oznaczenie wartości „60 ZŁ", wzdłuż lewej krawędzi — napis
„MEDAL ZA WARSZAWĘ 1939-1945", a wzdłuż prawej krawędzi — napis „POLSKA".
3. Znaczki wydrukowano wielobarwną techniką rotograwiurową, na papierze
kredowanym w formacie 31,25 X 43 mm w następujących nakładach i kolorach:
1) pierwszy znaczek — 5.000.000 sztuk, w kolorach: oliwkowym, czerwonym,
zielonym i czarnym,
2) drugi znaczek — 5.000.000 sztuk w kolorach: żółtym, czerwonym, szarym i
czarnym.

§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12 października 1989 r.
Minister Transportu, Żeglugi i Łączności
w z. mgr inż. J. Tomaszewski
Podsekretarz Stanu
DZIENNIK URZĘDOWY
MINISTERSTWA TRANSPORTU, ŻEGLUGI I ŁĄCZNOŚCI
WARSZAWA
dnia 30 października 1989 r.
Nr 16
Poz. 143
ZARZĄDZENIE NR 183
MINISTRA TRANSPORTU. ŻEGLUGI I ŁĄCZNOŚCI
z dnia 27 października 1989 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,
poz. 275, z 1987 r. Nr 33, poz. 180 i z 1988 r. Nr 41, poz. 324) zarządza się, co
następuje:
§1.
3053 1. Dla upamiętnienia 70 rocznicy Polskiego Czerwonego Krzyża wprowadza się
do obiegu znaczek pocztowy wartości 200 zł, zwany dalej „znaczkiem".
2. Na znaczku przedstawiono znak Polskiego Czerwonego Krzyża i symboliczną
gałązkę. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono napis
„POLSKA" i oznaczenie wartości „200 ZŁ", wzdłuż lewej i górnej krawędzi — napis i
liczby „POLSKI CZERWONY KRZYŻ -1919—1989".
3. Znaczek wydrukowano wielobarwną techniką rotograwiurową, na papierze
kredowanym w formacie 31,25 X 39,5 mm, w nakładzie 5.000.000 sztuk, w kolorach:
zielonym, czerwonym i czarnym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 17 listopada 1989 r.
Minister Transportu, Żeglugi i Łączności
w z. mgr inż. J. Tomaszewski
Podsekretarz Stanu
poz. 145
ZARZĄDZENIE NR 165
MINISTRA TRANSPORTU, ŻEGLUGI I ŁĄCZNOŚCI
z dnia 28 października 1989 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 500 zł.
Na podstawie art. 50 ust. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o łączności (Dz. U. Nr 54,
poz. 275, z 1987 r. Nr 33, poz. 1180 i z 1986 r. Nr 41, poz. 324) zarządza się, co
następuje:
§ 1.
3052 1. Dla upamiętnienia Światowej Wystawy Znaczka '89 w Waszyngtonie
wprowadza się do obiegu znaczek pocztowy wartości 500 zł, zwany dalej „znaczkiem".
2. Na znaczku przedstawiono formy graficzne symbolizujące znaczki pocztowe; w
lewym dolnym rogu znaczka umieszczono oznaczenie wartości „500 ZŁ", wzdłuż lewej
krawędzi — napis „POLSKA", a w środkowej części znaczka — napis „ŚWIATOWA
WYSTAWA ZNACZKA - 89 WASZYNGTON".
3. Znaczek wydrukowano wielobarwną techniką rotograwiurową, na papierze
kredowanym w formacie 39,5 X 31,25 mm, w nakładzie 4.000.000 sztuk (w tym
nieperforowanych 490.000 sztuk), w kolorach: żółtym, czerwonym, niebieskim, zielonym
i czarnym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14 listopada 1989 r.
Minister Transportu, Żeglugi i Łączności
mgr inż. J. Tomaszewski
Podsekretarz Stanu

Poz. 146
ZARZĄDZENIE NR 168
MINISTRA TRANSPORTU, ŻEGLUGI I ŁĄCZNOŚCI
z dnia 28 października 1989 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 350 zł.
Na podstawie art. 50 ust 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o łączności (Dz. U. Nr 54,
poz. 275, z 1987 r. Nr 33, poz. 180 i z 1988 r. Nr 41, poz. 324) zarządza się, co
następuje:
§ 1.
3054 1. Dla upamiętnienia 70 rocznicy podpisania Traktatu Wersalskiego wprowadza
się do obiegu znaczek pocztowy wartości 360 zł, zwany dalej „znaczkiem".
2. Na znaczku przedstawiono podobizny Ignacego Paderewskiego i Romana
Dmowskiego oraz godło Rzeczypospolitej Polskiej z okresu 1919— 1927. Wzdłuż
dolnej krawędzi znaczka umieszczono napis „POLSKA" i oznaczenie wartości „360 ZŁ",
wzdłuż górnej krawędzi — napis i liczby „TRAKTAT WERSALSKI 1919", a poniżej —
napisy „I. PADEREWSKI", „R. DMOWSKI".
3. Znaczek wydrukowano wielobarwną techniką rotograwiurową, na papierze
kredowanym w formacie 39,5 X 31,25 mm, w nakładzie 5.000.000 sztuk, w kolorach:
pomarańczowym, czerwonym, niebieskim, wiśniowym, czarnym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 21 listopada 1989 r.
Minister Transportu, Żeglugi i Łączności
mgr inż. J. Tomaszewski
Podsekretarz Stanu
Poz. 147
ZARZĄDZENIE NR 187
MINISTRA TRANSPORTU, ŻEGLUGI I ŁĄCZNOŚCI
z dnia 28 października 1989 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu dwóch znaczków pocztowych wartości
40 zł i 60 zł.
Na podstawie art. 50 ust. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o łączności (Dz. U. Nr 54.
poz. 275, z 1987 r. Nr 33, poz. 180 i z 1988 r. Nr 41, poz. 324) zarządza się, co
następuje:
§ 1.
3055-3056 1. Dla upamiętnienia 150 rocznicy narodzin fotografii wprowadza się do
obiegu dwa znaczki pocztowe wartości 40 zł i 60 zł, zwane dalej „znaczkami".
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono:
1) wartości 40 zł — reprodukcję medalu z podobizną inż. Maksymiliana Strasza, na
tle formy symbolizującej dawny sposób fotografowania; wzdłuż dolnej krawędzi znaczka
umieszczono oznaczenie wartości „40 ZŁ" i napis „POLSKA", a wzdłuż prawej krawędzi
— napis „150 LAT FOTOGRAFII",
2) wartości 60 zł — przesłonę obiektywu aparatu fotograficznego w symbolicznym
oku; wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono napis „POLSKA" i oznaczenie
wartości „ZŁ 60", a wzdłuż górnej krawędzi — napis „150 LAT FOTOGRAFII".
3. Znaczki wydrukowano wielobarwną techniką rotograwiurową, na papierze
kredowanym w formacie 25,5 X 31,25 mm, w następujących nakładach i kolorach:
1) wartości 40 zł — 6.000.000 sztuk, w kolorach: fioletowym, czerwonym, brązowym,
szarym i czarnym,
2) wartości 60 zł — 4.000.000 sztuk, w kolorach: pomarańczowym, zielonym,
szarozielonym, szarym i czarnym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 27 listopada 1989 r.
Minister Transportu, Żeglugi i Łączności
mgr inż. J. Tomaszewski
Podsekretarz Stanu

DZIENNIK URZĘDOWY
MINISTERSTWA TRANSPORTU, ŻEGLUGI I ŁĄCZNOŚCI
WARSZAWA
dnia 15 grudnia 1989 r.
Nr 17
poz. 147
ZARZĄDZENIE NR 171
MINISTRA, TRANSPORTU, ŻEGLUGI I ŁĄCZNOŚCI
z dnia 20 listopada 1989 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 150 zł.
Na podstawie art. 50 ust. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o łączności (Dz. U. Nr 54,
poz. 275, z 1987 r. Nr 33, poz. 180 i z 1988 r. Nr 41, poz. 324) zarządza się, co
następuje:
§ 1.
3058 1. Wprowadza się do obiegu znaczek pocztowy wartości 150 zł, emisji „Rośliny
lecznicze".
2. Na znaczku przedstawiono stokrotkę pospolitą; w prawym dolnym rogu znaczka
umieszczono oznaczenie wartości „150 Zł", wzdłuż lewej krawędzi — napis
„STOKROTKA POSPOLITA", a w lewym górnym rogu — napis „Polska".
3. Znaczek wydrukowano techniką rotograwiurową na papierze kredowanym w
formacie 21,5 x 25,5 mm, w kolorze brunatnym, w wielomilionowym, powtarzalnym
nakładzie.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 4 grudnia 1989 r.
Minister Transportu, Żeglugi i Łączności
w z. mgr inż. J. Tomaszewski
Podsekretarz Stanu
poz. 148
ZARZĄDZENIE NR 170
MINISTRA TRANSPORTU, ŻEGLUGI I ŁĄCZNOŚCI
z dnia 20 listopada 1989 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 500 zł.
Na podstawie art. 50 ust. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o łączności (Dz. U. Nr 54,
poz. 275, z 1987 r. Nr 33, poz. 180 i z 1988 r. Nr 41, poz. 324) zarządza się, co
następuje:
§ 1.
3057 1. Wprowadza się do obiegu znaczek pocztowy wartości 500 zł.
2. Znaczek ten jest przedrukiem znaczka pocztowego wartości 4 zł wprowadzonego
do obiegu 28 lipca 1981 r. (Dziennik Łączności Nr 6, poz. 57), emisji „Polskie miasta na
starych rycinach", przedstawiającego widok Gdańska z 1652 r. wg miedziorytu Jana
Bassa, z tym, że na znaczku tym dokonano nadruku nowej wartości w kolorze czarnym.
Nadruk „500" znajduje się poniżej dawnej wartości znaczka, którą unieważniają trzy
poziome kreski.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 30 listopada 1989 r.
Minister Transportu, Żeglugi i Łączności
w z. mgr inż. J. Tomaszewski
Podsekretarz Stanu
poz. 152
ZARZĄDZENIE NR 176
MINISTRA TRANSPORTU, ŻEGLUGI I ŁĄCZNOŚCI
z dnia 8 grudnia 1989 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu dwóch znaczków pocztowych wartości
500 zł i 1000 zł.
Na podstawie art. 50 ust 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o łączności (Dz. U. Nr 54,
poz. 275, z 1987 r. Nr 33, poz. 180 i z 1988 r. Nr 41, poz. 324) zarządza się, co
następuje:
§ 1.
3068-3069 1. Wprowadza się do obiegu dwa znaczki pocztowe wartości 500 zł

i 1000 zł, emisji „Rośliny lecznicze", zwane dalej „znaczkami".
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono:
1) wartości 500 zł — dziką różę; w lewym dolnym rogu znaczka umieszczono napis
„DZIKA RÓŻA", a wzdłuż górnej krawędzi— oznaczenie wartości „500 ZŁ" i napis „POLSKA",
2) wartości 1000 zł — chaber bławatek; w prawym dolnym rogu znaczka
umieszczono oznaczenie wartości „ZŁ 1000", w prawym górnym rogu— napis
„POLSKA", a wzdłuż prawej krawędzi — napis „CHABER BŁAWATEK".
3. Znaczki wydrukowano techniką rotograwiurową, na papierze kredowanym w
formacie 21,5X x 25,5 mm, w wielomilionowych, powtarzalnych nakładach, w kolorach:
1) wartości 500 zł — fioletowym,
3) wartości 1000 zł — jasnogranatowym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 19 grudnia 1989 r.
Minister Transportu, Żeglugi i Łączności
w z. mgr. inż. J. Tomaszewski
Podsekretarz Stanu
BARDZO WAŻNE !!!

BIULETYN INFORMACYJNY NR 2
ZARZĄDZENIE NR 4
DYREKTORA POCZTY POLSKIEJ
z dnia 4 stycznia 1995 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Dyrektora Poczty Polskiej Nr 138
z dnia 2 grudnia 1994 r.
Na podstawie § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Łączności z dnia 15 września 1994
r. w sprawie szczegółowych zasad wymiany znaków opłaty pocztowej w związku z
denominacją złotego (Dz.U. Nr 101, poz. 495), zarządzam co następuje:
§1
W Zarządzeniu Dyrektora Poczty Polskiej Nr 138 z dnia 2 grudnia 1994 r. w sprawie
wycofania z obiegu sześćdziesięciu czterech znaczków pocztowych wydanych w roku
1989 w dwudziestu dziewięciu emisjach tematycznych wprowadza się następującą
zmianę:
- § 4 otrzymuje brzmienie „Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1995 r. z
tym, że § 1 pkt 28 wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 1995 r."
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
DYREKTOR POCZTY POLSKIEJ
Grzegorz Szermanowicz
Znaczki nr 3068-3069 utraciły swą ważność z dniem 31 grudnia 1994 r., a zatem w dniach 1-3
stycznia 1995 r. były nieważne. Na podstawie tego zarządzenia uzyskały ponownie moc
obowiązującą (to tak jak gdyby wprowadzono je od nowa) od dnia 4 stycznia 1995 r do dnia 30
grudnia 1995 r. (włącznie).

Poz. 153
ZARZĄDZENIE NR 177
MINISTRA TRANSPORTU, ŻEGLUGI I ŁĄCZNOŚCI
z dnia 8 grudnia 1989 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu ośmiu znaczków pocztowych wartości
25 zł, 30 zł, 35 zł, 50 zł, 60 zł, 85 zł, 110 zł i 190 zł.
Na podstawie art. 50 ust. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o łączności (Dz. U. Nr 54,
poz. 275, 2 1987 r. Nr 33, poz. 180 i z 1988 r. Nr 41, poz. 324) zarządza się, co
następuje:
§ 1.
3060-3067 1. Wprowadza się do obiegu osiem znaczków pocztowych wartości 25 zł,
30 zł, 35 zł, 50 zł, 60 zł, 85 zł, 110 zł i 190 zł emisji „Kwiaty w malarstwie polskim",
zwane dalej „znaczkami".
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono reprodukcje obrazów
następujących autorów:
1) wartości 25 zł — Jana Ciąglińskiego; wzdłuż lewej krawędzi znaczka

"umieszczono napis „JAN CIĄGLINSKI",
2) wartości 30 zł — Wojciecha Weissa; wzdłuż lewej krawędzi znaczka umieszczono
napis „WOJCIECH WEISS",
3) wartości 35 zł — Antoniego Kolasińskiego; wzdłuż lewej krawędzi znaczka
umieszczono napis „ANTONI KOLASIŃSKI",
4) wartości 50 zł — Stefana Nacht-Samborskiego; wzdłuż lewej krawędzi znaczka
umieszczono napis „STEFAN NACHT-SAMBORSKI",
5) wartości 60 zł — Józefa Pankiewicza; wzdłuż lewej krawędzi znaczka
umieszczono napis „JÓZEF PANKIEWICZ",
6) wartości 85 zł — Henryki Beyer; wzdłuż lewej krawędzi znaczka umieszczono
napis „HENRYKA BEYER",
7) wartości 110 zł — Władysława Ślewińskiego; wzdłuż lewej krawędzi znaczka
umieszczono napis „WŁADYSŁAW ŚLEWIŃSKI",
8) wartości 190 zł — Czesława Wdowiszewskiego; wzdłuż lewej krawędzi znaczka
umieszczono napis „CZESŁAW WDOWISZEWSKI".
3. Wzdłuż lewej krawędzi znaczków wymienionych. w ust. 2 pkt 1—8 znajduje się
napis „POLSKA", a w lewym górnym rogu — oznaczenie wartości.
4. Znaczki wydrukowano wielobarwną techniką rotograwiurową, na papierze
kredowanym w formacie 40,071X40,071 mm, w następujących nakładach i kolorach:
1) wartości 25 zł — 8.000.000 sztuk, w kolorach: żółtym, czerwonym, niebieskim,
jasnobrązowym, złotym i czarnym,
2) wartości 30 zł — 4.000.000 sztuk, w kolorach: żółtym, czerwonym, niebieskim,
złotym, i czarnym,
3) wartości 35 zł — 8.000.000 sztuk, w kolorach: żółtym, czerwonym, niebieskim,
złotym i czarnym,
4) wartości 50 zł —4.000.000 sztuk, w kolorach: żółtym, czerwonym, niebieskim,
zielonym, złotym i czarnym,
5) wartości 60 zł — 4.000.000 sztuk, w kolorach: żółtym, czerwonym, niebieskim,
złotym i czarnym,
6) wartości 85 zł — 6.000.000 sztuk, w kolorach: żółtym, czerwonym, niebieskim,
jasnobrązowym, złotym i czarnym,
7) wartości 110 zł — 4.000.000 sztuk, w kolorach: żółtym, czerwonym, niebieskim,
złotym i czarnym,
8) wartości 190 zł — 1.600.000 sztuk, w kolorach: żółtym, czerwonym, niebieskim,
fioletowym, złotym i czarnym.
.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 18 grudnia 1989 r.
Minister Transportu; Żeglugi i Łączności
w z. mgr inż. J. Tomaszewski
Podsekretarz Stanu
poz. 154
ZARZĄDZENIE NR 178
MINISTRA TRANSPORTU, ŻEGLUGI I ŁĄCZNOŚCI
z dnia 18 grudnia 1989 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 60 zł.
Na podstawie art. 50 ust. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o łączności (Dz. U. Nr 54,
poz. 275, z 1987 r. Nr 33, poz. 180 i z 1988 r. Nr 41, poz. 324) zarządza się, co
następuje:
§ 1.
3059 1. Wprowadza się do obiegu znaczek pocztowy wartości 60 zł, emisji „Głowy
wawelskie", zwany dalej „znaczkiem".
2. Na znaczku przedstawiono. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono napis
„POLSKA", wzdłuż lewej krawędzi — napis „GŁOWY WAWELSKIE", w lewym górnym
rogu — oznaczenie wartości — „60 ZŁ", a wzdłuż prawej krawędzi — napis „GŁOWA
WOJOWNIKA".
3. Znaczek wydrukowano techniką rotograwiurową, na papierze kredowanym w
formacie 21,5 X 25,5 mm, w nakładzie 50.000.000 sztuk, w kolorze zielonym;

§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 grudnia 1989 r.
Minister Transportu, Żeglugi i Łączności
w z. mgr inż. J. Tomaszewski
Podsekretarz Stanu
Poz. 158
ZARZĄDZENIE NR 182
MINISTRA TRANSPORTU, ŻEGLUGI I ŁĄCZNOŚCI
z dnia 12 grudnia 1989 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu sześciu znaczków pocztowych wartości
50 zł, 60 zł, 90 zł, 160 zł, 200 zł i 350 zł.
Na podstawie art. 50 ust. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o łączności (Dz. U. Nr 54,
poz. 275, z 1987 r. Nr 33, poz. 180 i z 1988 r. Nr 41, poz. 324) zarządza się, co
następuje:
§ 1.
3070-3075 1. Wprowadza się do obiegu sześć znaczków pocztowych wartości 50 zł,
60 zł, 90 zł, 150 zł, 200 zł i 350 zł emisji „Ikony ze zbiorów Muzeum w Łańcucie", zwane
dalej „znaczkami".
2. Na znaczkach poszczególnych wartości umieszczono:
1) wartości 50 zł — reprodukcję ikony Mandylion; wzdłuż dolnej krawędzi znaczka
umieszczono napis „POLSKA" i oznaczenie wartości „50 ZŁ",
2) wartości 60 zł — reprodukcję ikony przedstawiającej św. Mikołaja i Mateusza
Ewangelistę; wzdłuż lewej krawędzi znaczka umieszczono napis „POLSKA", a w lewym
górnym rogu — oznaczenie wartości „60 ZŁ",
3) wartości 90 zł — reprodukcję ikony przedstawiającej fragment rzędu
apostolskiego; wzdłuż lewej krawędzi znaczka umieszczono napis „POLSKA", a w
lewym górnym rogu — oznaczenie wartości „90 ZŁ",
4) wartości 150 zł — reprodukcję ikony przedstawiającej Chrystusa nauczającego;
wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono napis „POLSKA" i oznaczenie wartości
„150 ZŁ",
5) wartości 200 zł — reprodukcję ikony przedstawiającej Matkę Boską z
Dzieciątkiem; wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono napis „POLSKA" i
oznaczenie wartości „200 ZŁ",
6) wartości 350 zł — reprodukcję ikony Deesis; wzdłuż dolnej krawędzi znaczka
umieszczono napis „POLSKA" i oznaczenie wartości „350 ZŁ".
3. Znaczki wydrukowano wielobarwną techniką rotograwiurową, na papierze
kredowanym w formacie 54X40,5 mm, w kolorach: żółtym, czerwonym, niebieskim,
złotym i czarnym, w następujących nakładach:
1) wartości 50 zł — 8.000.000 sztuk,
2) wartości 60 zł — 2.000.000 sztuk,
3) wartości 90 zł — 2.000.000 sztuk,
4) wartości 150 zł — 6.000.000 sztuk,
5) wartości 200 zł — 3.000.000 sztuk,
6) wartości 350 zł — 1.600.000 sztuk.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 21 grudnia 1989 r.
Minister Transportu, Żeglugi i Łączności
dr Fr. A. Wielądek

