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

Kolorem żółtym zakreślono datę wprowadzenia znaczków do obiegu 

 
DZIENNIK URZĘDOWY 

MINISTERSTWA TRANSPORTU, ŻEGLUGI I ŁĄCZNOŚCI 

WARSZAWA    16 stycznia 1988 r.   Nr 1 

poz. 2 

ZARZĄDZENIE NR 2 
MINISTRA TRANSPORTU, ŻEGLUGI I ŁĄCZNOŚCI 

z dnia 16 listopada 1987 r. 
w sprawie wprowadzenia do obiegu dwóch znaczków pocztowych wartości 

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. 
2953-2954 1. Wprowadza się do obiegu dwa znaczki pocztowe wartości 10 zł i 15 zł 

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

rysunków malarza Jana Matejki: 
l) wartości 10 zł — Bolesława Chrobrego. Wzdłuż dolnej  krawędzi  znaczka  

umieszczono  napis „POLSKA", wzdłuż górnej krawędzi — napis „BOLESŁAW 
CHROBRY", a w prawym górnym rogu — oznaczenie wartości „l0 ZŁ", 

2) wartości 15 zł — Mieszka II. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono napis 
„POLSKA", w lewym górnym .rogu — oznaczenie wartości „15 ZŁ", a wzdłuż górnej 
krawędzi — napis „MIESZKO II". 

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

1) wartości 10 zł — 5.400.000 sztuk, w kolorach: szaro-zielonym i niebiesko-
zielonym, 

2) wartości 15 zł — 5.000.000 sztuk, w kolorach: ultramaryna i szarym. 
§ 2. 

Zarządzenie wchodzi z życiem z dniem 4 grudnia 1987 r. 
MINISTER 

inż. J. Kamiński 
poz. 4 

ZARZĄDZENIE NR 4  
MINISTRA TRANSPORTU, ŻEGLUGI I ŁĄCZNOŚCI 

z dnia 16 listopada 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. 
2955 1. Wprowadza się do obiegu znaczek pocztowy wartości 15 zł emisji „Nowy 

Rok", zwany dalej „znaczkiem". 
2. Znaczek przedstawia symbolicznego Mikołaja z choinkami na tle gwiaździstego 

nieba. W prawym dolnym rogu znaczka umieszczono oznaczenie wartości „15 ZŁ", w 
lewym dolnym rogu napis „POLSKA a wzdłuż lewej krawędzi — napis „NOWY ROK". 

3. Znaczek wydrukowano wielobarwną techniką rotograwiurową na papierze 
kredowanym w formacie 39,5 X 31,25 mm w nakładzie 8.000.000 sztuk, w kolorach: 
żółtym, czerwonym, ultramaryna, zielonym i czarnym. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14 grudnia 1987 r. 

MINISTER 
inż. J. Kamiński 



DZIENNIK URZĘDOWY 
MINISTERSTWA TRANSPORTU, ŻEGLUGI I ŁĄCZNOŚCI 
WARSZAWA     20 lutego 1988 r.    Nr 2 

poz. 19 
ZARZĄDZENIE NR 22  

MINISTRA TRANSPORTU, ŻEGLUGI I ŁĄCZNOŚCI 
z dnia 20 lutego 1988 r. 

w sprawie wprowadzenia do obiegu sześciu znaczków pocztowych wartości 
10 zł, 15 zł, 15 zł, 20 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 i z 1987 r. Nr 3, póz. 180) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 
2956-2961 1. Wprowadza się do obiegu sześć znaczków pocztowych wartości 10 zł, 

15 zł, 15 zł, 20 zł, 30 zł, i 50 zł emisji „Ważki polskie", zwane dalej „znaczkami”. 
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono różne gatunki ważek na tle 

środowiska naturalnego, a mianowicie: 
1) wartości 10 zł — husarza; w lewym dolnym rogu znaczka umieszczono napis 

„POLSKA", a wzdłuż górnej krawędzi — napis „HUSARZ — ANAX IMPERATOR" i 
oznaczenie wartości „10 ZŁ", 

2) wartości 15 zł — ważkę czteroplamą; w prawym dolnym rogu znaczka 
umieszczono napis „POLSKA", a wzdłuż lewej krawędzi napis „WAŻKA CZTERO-
PLAMĄ — LYBELLULA OUADRIMACULATA", a w prawym górnym rogu — oznaczenie 
wartości „15 ZŁ", 

3) wartości 15 zł — świteziankę; w prawym dolnym rogu znaczka umieszczono napis 
„POLSKA", a wzdłuż górnej krawędzi — napis „SWITEZIANKA — CALOPTERYX 
SPLENDENS" i oznaczenie wartości „15 ZŁ", 

4) wartości 20 zł —szklarnika; w lewym dolnym rogu znaczka umieszczono napis 
„POLSKA", a wzdłuż lewej krawędzi — napis „SZKLARNIK — CORDULEGASTER 
ANNULATUS", a w prawym górnym rogu — oznaczenie wartości „20 ZŁ", 

5) wartości 30 zł — szablaka;.w lewym dolnym rogu znaczka umieszczono napis 
„POLSKA", a wzdłuż górnej krawędzi — napis „SZABLAK — SYMPETRUM 
PODEMONTANUM" i oznaczenie wartości „30 ZŁ", 

6) wartości 50 zł — żagnicę zieloną; w lewym dolnym rogu znaczka umieszczono 
napis „POLSKA", w prawym górnym rogu — oznaczenie wartości „50 ZŁ", a wzdłuż 
prawej krawędzi — napis „ZAGNICA ZIELONA — AESCHNA VIRIDIS". 

3. Znaczki wyszczególnione w ust. 2 pkt 1—6 wydrukowano wielobarwną techniką 
rotograwiurową na papierze kredowanym, w formacie 43 X 31,25 mm, w następujących 
nakładach i kolorach: 

1) wartości 10 zł — 8.000.000 sztuk, w kolorach: żółtym, pomarańczowym,  
czerwonym,  niebieskim i czarnym, 

2) wartości 15 zł — 8.000.000 sztuk, w kolorach: żółtym, czerwonym, szarozielonym, 
zielonym i czarnym, 

3) wartości 15 zł — 8.000.000 sztuk, w kolorach: żółtym, pomarańczowym,  
czerwonym, niebieskim i czarnym, 

4) wartości 20 zł — 6.000.000 sztuk, w kolorach: żółtym,   czerwonym,   niebieskim,   
szaroniebieskim i czarnym, 

5) wartości 30 zł — 6.000.000 sztuk, w kolorach: żółtym, czerwonym, 
jasnobrązowym, ciemnobrązowym i czarnym, 

6) wartości 50 zł — 1.700.000 sztuk, w kolorach: żółtym, niebieskim, fioletowym, 
brązowym i czarnym. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 23 lutego 1988 r. 

MINISTER 
inż. J. Kamiński 

poz. 21 
ZARZĄDZENIE NR 24 

MINISTRA TRANSPORTU, ŻEGLUGI I ŁĄCZNOŚCI 
z dnia 20 lutego 1988 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, 
póz. 275 i z 1987 r. Nr 33, póz. 180) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 
2962 1. Wprowadza się do obiegu znaczek pocztowy wartości 15 zł emisji „Odnowa 

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

Dziedzictwa Naturalnego, Przyrodniczego i Kulturalnego UNESCO. Wzdłuż lewej 
krawędzi znaczka umieszczono napis „KRAKÓW", wzdłuż górnej krawędzi — 
oznaczenie wartości „15 ZŁ" i napis „POLSKA", a wzdłuż prawej krawędzi — napis 
„BRAMA FLORIAŃSKA". 

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

żółtym, brązowym i czarnym. 
§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 8 marca 1988 r. 
MINISTER 

inż. J. Kamiński 
 

DZIENNIK URZĘDOWY 
MINISTERSTWA TRANSPORTU, ŻEGLUGI I ŁĄCZNOŚCI 
WARSZAWA     30 kwietnia 1988 r.    Nr 3 

poz. 31 
ZARZĄDZENIE NR 41 

MINISTRA TRANSPORTU, ŻEGLUGI I ŁĄCZNOŚCI 
z dnia 19 kwietnia 1988 r. 

w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 40 zł 
 

Na podstawie art. 50 ust. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o łączności (Dz. U. Nr 94. 
poz. 275 i z 1987 Nr 33, poz. 180) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 
2963 1. Z okazji Międzynarodowego Roku Projektowania Graficznego 1988 

wprowadza się do obiegu znaczek pocztowy wartości 40 zł, zwany dalej „znaczkiem". 
2. Na znaczku przedstawiono znaki graficzne używane do projektowania. W prawym 

dolnym roku znaczka umieszczono napis „POLSKA", w lewym, dolnym rogu — 
oznaczenie wartości „40 ZŁ", a wzdłuż prawej krawędzi — liczbę i napis „1988 
MIĘDZYNARODOWY ROK PROJEKTOWANIA GRAFICZNEGO". 

3. Znaczek wydrukowano wielobarwną techniką rotograwiurową na papierze 
kredowym w formacie 43 X 31,25 mm, w nakładzie 6.000.000 sztuk, w kolorach: żółtym, 
zielonym, czerwonym, niebieskim i czarnym. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 28 kwietnia 1988 r. 

MINISTER 
inż. J. Kamiński 

poz. 34 
ZARZĄDZENIE NR 44 

MINISTRA TRANSPORTU, ŻEGLUGI I ŁĄCZNOŚCI 
z dnia 19 kwietnia 1988 r. 

w sprawie wprowadzenia do obiegu sześciu znaczków pocztowych wartości 
10 zł, 10 zł, 15 zł, 15 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 i z 1987 Nr 33 poz. 180,) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 
2964-2969 1. Wprowadza się do obiegu sześć znaczków pocztowych wartości 10 zł, 

10 zł, 15 zł, 15 zł, 20 zł i 40 zł emisji „Stare Zegary", zwane dalej „znaczkami". 
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono stare zegary i fragmenty 

mechanizmów, a mianowicie: 
1) wartości 10 zł — zegar konsolowy z XVII wieku; wzdłuż dolnej krawędzi znaczka 

znajduje się napis „POLSKA", a wzdłuż górnej krawędzi — napis „ZEGAR 
KONSOLOWY XVII W." i oznaczenie wartości „10 ZŁ", 

2) wartości 10 zł — zegar roczny z XX wieku; wzdłuż. lewej krawędzi znaczka 



znajduje się napis „ZEGAR ROCZNY XX W.", w lewym górnym rogu — oznaczenie -
wartości „10 ZŁ", a wzdłuż prawej krawędzi — napis „POLSKA", 

3) wartości 15 zł — zegar kominkowy z XVIII wieku; wzdłuż dolnej krawędzi znaczka 
znajduje się napis „POLSKA", w górnej części lewej krawędzi — napis „ZEGAR", a 
wzdłuż górnej krawędzi — napis „KOMINKOWY XVIII W." i oznaczenie wartości „15 
ZŁ", 

4) wartości 15 zł — zegar konsolowy z XVIII "wieku; wzdłuż dolnej krawędzi znaczka 
znajduje się napis „POLSKA", w górnej części lewej krawędzi — napis „ZEGAR", a 
wzdłuż górnej krawędzi napis „KONSOLOWY XVIII W." i oznaczenie wartości „15 ZŁ", 

5) wartości 20 zł,— zegarek kieszonkowy z XIX wieku; wzdłuż lewej krawędzi 
znaczka znajduje się napis „ZEGAREK KIESZONKOWY XIX W." w lewym górnym rogu 
— oznaczenie wartości „20 ZŁ" a wzdłuż prawej krawędzi — napis „POLSKA", 

6) wartości 40 zł — zegar kaflowy z XVII wieku; wzdłuż lewej krawędzi znaczka 
znajduje się napis „ZEGAR KAFLOWY XVII W.", w lewym górnym rogu — oznaczenie 
wartości „40 ZŁ", 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) wartości 10 zł — 8.000.000 sztuk, w kolorach: żółtym, czerwonym, niebieskim, 
zielonym i czarnym, 

2) wartości 10 zł — 8.000.000 sztuk, w kolorach: żółtym, niebieskim,, fioletowym i 
czarnym, 

3) wartości 15 zł — 8.000.000 sztuk, w kolorach: żółtym, pomarańczowym, 
czerwonym, niebieskim i brązowym, 

4) wartości 15 zł — 8.000.000 sztuk, w kolorach: czerwonym, żółtym, zielonym i 
brązowym, 

5) wartości 20 zł — 6.000.000 sztuk, w kolorach: pomarańczowym, niebieskim i 
czarnym, 

6) wartości 40 zł — 1.700.000 sztuk, w kolorach: żółtym, niebieskim, zielonym, 
brązowym i czarnym. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 19 maja 1988 r. 

MINISTER 
inż. J. Kamiński 

 
DZIENNIK URZĘDOWY 

MINISTERSTWA TRANSPORTU, ŻEGLUGI I ŁĄCZNOŚCI 
WARSZAWA     14 czerwca 1988 r.    Nr 5 

Poz. 45 
ZARZĄDZENIE NR 56 

MINISTRA TRANSPORTU, ŻEGLUGI I ŁĄCZNOŚCI 
z dnia 30 maja 1988 r. 

w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości  
45 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 i z 1987 r. Nr 33, poz. 180) zarządza się, co następuje: 

§1. 
2970 1. Z okazji Światowej Wystawy Filatelistycznej FINLANDIA 88 wprowadza się 

do obiegu znaczek pocztowy wartości 45 zł + 20 zł, zwany dalej „znaczkiem". 
2. Na znaczku przedstawiono łososia i łeb renifera oraz znak wystawy FINLANDIA 

88. W prawym dolnym rogu znaczka umieszczono oznaczenie wartości „ZŁ 45+20", 
wzdłuż lewej krawędzi — napis „POLSKA", a wzdłuż górnej krawędzi — napis 
„ŚWIATOWA WYSTAWA FILATELISTYCZNA FINLANDIA 88".  

3. Znaczek wydrukowano wielobarwną techniką rotograwiurową na papierze 
kredowanym w formacie 51 X 31,25 mm, w nakładzie 1.500.000 sztuk, w kolorach: 
pomarańczowym, niebiesko-granatowym, brązowym i czarnym.  

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 1988 r. 

MINISTER 
inż. Kamiński 

 



DZIENNIK URZĘDOWY 
MINISTERSTWA TRANSPORTU, ŻEGLUGI I ŁĄCZNOŚCI 

WARSZAWA     21 lipca 1988 r.  Nr 6 
poz. 50 

ZARZĄDZENIE NR 65  
MINISTRA TRANSPORTU, ŻEGLUGI I ŁĄCZNOŚCI 

z dnia 21 czerwca 1988 r. 
w sprawie wprowadzenia do obiegu sześciu znaczków pocztowych wartości 

15 zł, 20 zł, 20 zł, 25 zł, 40 zł i 55 zł. 
 

Na podstawie art. 50 ust. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1884 r. o łączności (Dz. U. Nr 54, 
poz. 275 i z 1987 r. Nr 33, poz. 180) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 
2971-2976 1. Wprowadza się do obiegu sześć znaczków pocztowych wartości 15 zł, 

20 zł, 20 zł, 25 zł, 40 zł i 55 zł emisji „Igrzyska XXIV Olimpiady — Seul 1988", zwane 
dalej „znaczkami". 

2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono znak Polskiego Komitetu 
Olimpijskiego oraz następujące dyscypliny sportowe: 

1) wartości 15 zł — trójskok; w prawym dolnym rogu znaczka umieszczono 
oznaczenie wartości „ZŁ 15", w lewym górnym rogu — napis „POLSKA", a wzdłuż 
prawej krawędzi — napis „IGRZYSKA XXIV OLIMPIADY SEUL 1988", 

2) wartości 20 zł — zapasy; w lewym górnym rogu znaczka .umieszczono napis 
„POLSKA", w prawym górnym rogu — oznaczenie wartości „ZŁ 20", a wzdłuż prawej 
krawędzi — napis „IGRZYSKA XXIV OLIMPIADY SEUL 1988", 

3) wartości 20 zł — kajakarstwo; wzdłuż lewej krawędzi znaczka umieszczono napis 
„SEUL 1988 IGRZYSKA XXIV OLIMPIADY", w lewym górnym rogu — napis „POLSKA", 
a w prawym górnym rogu — oznaczenie wartości „ZŁ 20", 

4) wartości 25 zł — judo; w prawym dolnym rogu znaczka umieszczono napis 
„POLSKA", w lewym górnym rogu — oznaczenie wartości „25 ZŁ", a wzdłuż prawej 
krawędzi — napis „IGRZYSKA XXIV OLIMPIADY SEUL 1988", 

5) wartości 40 zł — strzelectwo; w prawym dolnym rogu znaczka umieszczono 
oznaczenie wartości „ZŁ 40", a wzdłuż górnej krawędzi — napisy: „POLSKA" i 
„IGRZYSKA XXIV OLIMPIADY SEUL 1988", 

6) wartości 55 zł — pływanie; wzdłuż dolnej krawędzi  znaczka   umieszczono   
napisy: 

„POLSKA" i „IGRZYSKA XXIV OLIMPIADY SEUL 1988", a w lewym górnym rogu — 
oznaczenie wartości „55 ZŁ". 

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

1) wartości 15 zł — 8.000.000 sztuk, w kolorach: żółtym, czerwonym, szaro-
niebieskim, oliwkowym i czarnym, 

2) wartości 20 zł — 8.000.000 sztuk, w kolorach: pomarańczowym, czerwonym, 
niebieskim, brązowym i czarnym,, 

3) wartości 20 zł — 8.000.000 sztuk, w kolorach: pomarańczowym, czerwonym, 
niebieskim, zielonym i czarnym, 

4) wartości 25 zł — 6.000.000 sztuk, w kolorach: czerwonym, żółtym, szaro-
niebieskim, granatowym i czarnym, 

5) wartości 40 zł — 6.000.000 sztuk, w kolorach: żółtym, amarantowym, niebieskim. 
czerwonym i czarnym, 

6) wartości 55 zł — 1.500.000 sztuk, w kolorach: żółtym, czerwonym, niebieskim i 
czarnym. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 27 czerwca 1988 r. 

MINISTER 
inż. J. Kamiński 

Poz. 59 
ZARZĄDZENIE NR 74 

MINISTRA TRANSPORTU, ŻEGLUGI I ŁĄCZNOŚCI 
z dnia 12 lipca 1988 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 i z 1987 r. Nr 33, poz. 180) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 
2978-2979 1. Z okazji 16 Regionalnej Europejskiej Konferencji FAO w Krakowie 

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 – komputer na tle pól uprawnych, 
2) wartości 40 zł – obiekt przemysłowy otoczony strefą zieleni. 
3. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczków wyszczególnionych w ust. 2 pkt 1-2 

umieszczono oznaczenie ich wartości i napis „Polska”, w lewym górnym rogu – znak 
organizacji FAO, a wzdłuż górnej krawędzi – napis „16 EUROPEJSKA KONFERENCJA 
FAO”. 

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

1) wartości 15 zł – 8.000.000 sztuk, w kolorach: ugier, pomarańczowym, szarym, 
brązowym i czarnym, 

2) wartości 40 zł – 1.500.000 sztuk, w kolorach: żółtym, niebieskim, fioletowym, 
szarym i czarnym. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 22 sierpnia 1988 r. 

MINISTER 
inż. J. Kamiński 

 
DZIENNIK URZĘDOWY 

MINISTERSTWA TRANSPORTU, ŻEGLUGI I ŁĄCZNOŚCI 
WARSZAWA     18 sierpnia 1988 r.    Nr 7 

poz. 70 
ZARZĄDZENIE NR 86 

MINISTRA TRANSPORTU, ŻEGLUGI I ŁĄCZNOŚCI 
z dnia 10 sierpnia 1988 r. 

w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego w formie bloczka 
wartości 70 zł z dopłatą 10 zł 

 
Na podstawie art. 50 ust. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o łączności (Dz. U. Nr 54, 
poz. 275 i z 1987 r. Nr 33, poz. 180) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 
2977(bl.140) 1. Dla upamiętnienia, przyznania Jerzemu Kukuczce Srebrnego Medalu 

Orderu Olimpijskiego przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski wprowadza się do 
obiegu znaczek pocztowy wartości 70 + 10 zł, zwany dalej „znaczkiem". 

2. Na znaczku w formie bloczka przedstawiono podobiznę Jerzego Kukuczki na tle 
panoramy Himalajów. W lewym dolnym rogu znaczka umieszczono oznaczenie 
wartości „70 ZŁ + 10 ZŁ", a w lewym górnym rogu — napis „POLSKA". Na - 
marginesach bloczka umieszczono napisy „SREBRNY MEDAL ORDERU 
OLIMPIJSKIEGO" i „DOPŁATA NA PKOL", 

3. Znaczek w formie bloczka wydrukowano wielobarwną techniką rotograwiurową, na 
papierze kredowanym w formacie 39,5 X 31,25 mm, w nakładzie 1400000 sztuk, w 
kolorach: żółtym, czerwonym, niebieskim, szarym i czarnym. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 17 sierpnia 1988 r. 

MINISTER: 
wz. dr Fr. A. Wielądek 
Podsekretarz Stanu 

 
poz. 74 

ZARZĄDZENIE NR 90 
MINISTRA TRANSPORTU, ŻEGLUGI I ŁĄCZNOŚCI 

z dnia 16 sierpnia 1988 r. 
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 45 zł. 

 



Na podstawie art. 50 ust. 4 ustawy z dnia 16 listopada 1984 r. o łączności (Dz. U. Nr 54, 
poz. 275 i z 1987 r. Nr 33, poz. 180) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 
2980 1. Z okazji 60 rocznicy uruchomienia Państwowych Zakładów Lotniczych 

wprowadza się do obiegu znaczek pocztowy wartości 45 zł, zwany dalej „znaczkiem". 
2. Na znaczku przedstawiono samolot typu Łoś na tle hangaru i emblemat PZL. 

Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono napis i liczby „PAŃSTWOWE ZAKŁADY 
LOTNICZE 1828—1888", a wzdłuż górnej krawędzi — napis „POLSKA" i oznaczenie 
wartości „45 ZŁ". 

3. Znaczek wydrukowano wielobarwną techniką rotograwiurową na papierze 
kredowanym w formacie 39,5 X 31,25 mm, w nakładzie 5000000 sztuk, w kolorach: 
niebieskim, szaro-niebieskim, czerwonym i brązowym. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 23 sierpnia 1988 r. 

MINISTER: 
wz. dr inż. A. Golaszewski 

Podsekretarz Stanu 
 

DZIENNIK URZĘDOWY 
MINISTERSTWA TRANSPORTU, ŻEGLUGI I ŁĄCZNOŚCI 
WARSZAWA     5 września 1988 r.    Nr 8 

poz. 77 
ZARZĄDZENIE NR 93 

MINISTRA TRANSPORTU, ŻEGLUGI I ŁĄCZNOŚCI 
z dnia 22 sierpnia 1988 r. 

w sprawie wprowadzenia do obiegu trzech znaczków pocztowych wartości  
15 zł, 20 zł i 20 zł. 

 
Na podstawie art. 50 ust. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o łączności (Dz. U. Nr 54, 
poz. 275 i z 1987 r. Nr 33, poz. 180) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 
2981-2983 1. Wprowadza się do obiegu trzy znaczki pocztowe wartości 15 zł, 20 zł i 

20 zł emisji „Wojna obronna 1939", zwane dalej „znaczkami".  
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono: 
1) wartości 15 zł — symboliczny fragment obrony Modlina oraz podobiznę gen. bryg. 

Wiktora Thommee wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono napisy: „OBRONA 
MODLINA" i „POLSKA", wzdłuż górnej krawędzi — napis „WOJNA OBRONNA 1939", a 
w środkowej części znaczka umieszczono oznaczenie wartości „ZŁ 15" i napis „GEN. 
BRYG. WIKTOR THOMMEE D-CA TWIERDZY MODLIN", 

2) wartości 20 zł — symboliczny fragment bitwy o Tomaszów Lubelski oraz 
podobiznę gen. bryg. Antoniego Szyllinga; wzdłuż dolnej krawędzi znaczka 
umieszczono napisy: „BITWA O TOMASZÓW LUBELSKI" i „POLSKA", wzdłuż górnej 
krawędzi napis „WOJNA OBRONNA 1939", a w środkowej części znaczka oznaczenie 
wartości „20 ZŁ" i napis „GEN. BRYG. ANTONI SZYLLING D-CA ARMII-KRAKÓW", 

3) wartości 20 zł — symboliczny fragment obrony Warszawy oraz podobiznę gen. 
bryg. Waleriana Czumy; wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono napisy: 
„OBRONA WARSZAWY" i „POLSKA" wzdłuż górnej krawędzi — napis „WOJNA 
OBRONNA 1939", a w środkowej części znaczka — oznaczenie wartości „20 ZŁ"  
i napis „GEN. BRYG. WALERIAN CZUMA D-CA OBRONY WARSZAWY". 

3. Znaczki wydrukowano wielobarwną techniką rotograwiurową na papierze 
kredowanym w formacie 54X31,25 mm w nakładzie po 8.000.000 sztuk każdego,  
w następujących kolorach: 

1) wartości 15 zł — zielonym, brązowym i czarnym, 
2) wartości 20 zł — czerwonym, niebieskim, szarym i czarnym, 
3) wartości 20 zł — czerwonym, zielonym, szarym i czarnym. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 1988 r. 

MINISTER 
inż. J. Kamiński 

 
 



poz. 78 
ZARZĄDZENIE NR 94 

MINISTRA TRANSPORTU, ŻEGLUGI I ŁĄCZNOŚCI 
z dnia 22 sierpnia 1988 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 i z 1987 r. Nr 33, poz. 180) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 
2984 1. Z okazji 50 rocznicy uruchomienia Huty Stalowa Wola wprowadza się do 

obiegu znaczek pocztowy wartości 15 zł. zwany dalej ,znaczkiem". 
2. Na znaczku przedstawiono panoramę zakładu i emblemat Huty. Wzdłuż dolnej 

krawędzi znaczka umieszczono napis i liczby „HUTA STALOWA WOLA 1938—1988", a 
wzdłuż górnej krawędzi — napis „POLSKA" i oznaczenie wartości „15 ZŁ". 

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, zielonym i fioletowym. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 5 września 1988 r. 

MINISTER 
inż. J. Kamiński 

 
DZIENNIK URZĘDOWY 

MINISTERSTWA TRANSPORTU, ŻEGLUGI I ŁĄCZNOŚCI 
WARSZAWA     30 września 1988 r.  Nr 10 

poz. 85 
ZARZĄDZENIE NR 104 

MINISTRA TRANSPORTU, ŻEGLUGI I ŁĄCZNOŚCI 
z dnia 20 września 1988 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, 
póz. 275 i z 1987 r. Nr 33, poz. 180) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 
2985 1. Wprowadza się do obiegu znaczek pocztowy wartości 15 zł emisji „Głowy 

wawelskie", zwany dalej „znaczkiem". 
2. Na znaczku przedstawiono jedną z głów z Sali Poselskiej na Wawelu — 

dziewczynę w wian- 
. ku. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono napis „POLSKA", wzdłuż lewej 

krawędzi — napis „GŁOWY WAWELSKIE", w lewym górnym rogu — oznaczenie 
wartości „15 ZŁ", a wzdłuż prawej krawędzi — napis „DZIEWCZYNA W WIANKU". 

3. Znaczek wydrukowano techniką rotograwiurową na papierze kredowanym w 
formacie 21,5 x 25,5 mm w wielomilionowym, powtarzalnym nakładzie, w kolorze 
brunatnym. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 22 września 1988 r. 

Minister Transportu, Żeglugi i Łączności 
inż. J. Kamiński 

poz. 89 
ZARZĄDZENIE NR 108 

MINISTRA TRANSPORTU, ŻEGLUGI I ŁĄCZNOŚCI 
z dnia 27 września 1988 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 i z 1987 r. Nr 33, poz. 180) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 
2986 1. Z okazji Światowego Dnia Poczty wprowadza się do obiegu znaczek 

pocztowy wartości 20 zł zwany dalej „znaczkiem". 
2. Na znaczku przedstawiono podobiznę Tomasza Arciszewskiego oraz godło 

państwowe z szyldu pocztowego   z okresu 1919—1927. Wzdłuż dolnej krawędzi 



znaczka umieszczono napis „POLSKA" i oznaczenie wartości „ZŁ 20", wzdłuż lewej 
krawędzi — napis „ŚWIATOWY DZIEŃ POCZTY", a wzdłuż prawej krawędzi: 

— napis i liczby „T. ARCISZEWSKI 1877—1955". 
3. Znaczek wydrukowano wielobarwną techniką offsetową na papierze kredowanym 

w formacie 40,5 X 27 mm, w nakładzie 8.000.000 sztuk w kolorach: żółtym, jasno-
brązowym, ciemno-brązowym i czarnym. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 9 października 1988 r. 

Minister Transportu, Żeglugi i Łączności 
inż. J. Kamiński 

 
poz. 90 

ZARZĄDZENIE NR 109 
MINISTRA TRANSPORTU, ŻEGLUGI I ŁĄCZNOŚCI 

z dnia 27 września 1988 r. 
w sprawie wprowadzenia do obiegu dwóch znaczków pocztowych wartości 

po 20 zł każdy. 
 

Na podstawie art. 50 ust. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o łączności (Dz. U. Nr 54, 
póz. 275 i z 1987 r. Nr 33, póz. 180) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 
2987-2988 1. Z okazji 45 rocznicy powstania Ludowego Wojska Polskiego 

wprowadza się do obiegu dwa znaczki pocztowe wartości po 20 zł każdy, zwane dalej 
„znaczkami". 

2. Na poszczególnych znaczkach przedstawiono następujące odznaczenia bojowe: 
1) na pierwszym znaczku — Medal „Zasłużonym na Polu Chwały"; wzdłuż lewej 

krawędzi znaczka umieszczono napis „MEDAL ZASŁUŻONYM NA POLU CHWAŁY", 
2) na drugim znaczku — Krzyż „Bitwy pod Lenino"; wzdłuż lewej krawędzi znaczka 

umieszczono napis „KRZYŻ BITWY POD LENINO". 
W lewym dolnym rogu znaczków wymienionych w ust. 2 pkt l—2 umieszczono 

oznaczenie wartości „20 ZŁ", a wzdłuż prawej krawędzi — napis „POLSKA". 
4. Znaczki wydrukowano wielobarwną techniką rotograwiurową na papierze 

kredowanym w formacie 31,25 X 43 mm w nakładzie po 8.000.000 sztuk każdego, w 
następujących kolorach: 

1) pierwszy znaczek — niebieskim, szarym i czarnym, 
2) drugi znaczek —żółtym, czerwonym, granatowym i czarnym. 

§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12 października 1988 r. 
Minister Transportu, Żeglugi i Łączności 

inż. J. Kamiński 
 

poz. 91 
ZARZĄDZENIE NR 110 

MINISTRA TRANSPORTU, ŻEGLUGI I ŁĄCZNOŚCI 
z dnia 27 września 1988 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, 
póz. 275 i z 1987 r. Nr 33, póz. 180) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 
2989 1. Z okazji 60 rocznicy powstania Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej 

wprowadza się do obiegu znaczek pocztowy wartości 20 zł, zwany dalej „znaczkiem". 
2. Na znaczku przedstawiono dwa samoloty sanitarne typu Hanriot XIV na tle 

zabudowań lotniska oraz emblemat Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej. Wzdłuż 
dolnej krawędzi znaczka umieszczono napis i liczby „WOJSKOWY INSTYTUT 
MEDYCYNY LOTNICZEJ 1928—1988", a wzdłuż górnej krawędzi — napis „POLSKA" i 
oznaczenie wartości „20 ZŁ".  

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



§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12 października 1988 r. 

Minister Transportu, Żeglugi i Łączności 
inż. J. Kamiński 

 
DZIENNIK URZĘDOWY 

MINISTERSTWA TRANSPORTU, ŻEGLUGI I ŁĄCZNOŚCI 
WARSZAWA     24 listopada 1988 r.   Nr  12 

poz. 97 
ZARZĄDZENIE NR 115 MINISTRA TRANSPORTU, ŻEGLUGI I ŁĄCZNOŚCI 

z dnia 6 października 1988 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, 
PÓZ. 275 i z 1987 r. Nr 33, póz. 180) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 
2990 1. Z okazji 200 rocznicy Sejmu Czteroletniego 1788—1792 wprowadza się do 

obiegu znaczek pocztowy wartości 20 zł, zwany dalej „znaczkiem". 
2. Na znaczku przedstawiono reprodukcje dwóch obrazów malarza Józefa Peszki 

przedstawiające portrety Stanisława Małachowskiego i Kazimierza Nestora Sapiehy. W 
środkowej części dolnej krawędzi znaczka umieszczono napis „POLSKA", powyżej — 
napisy „STANISŁAW MAŁACHOWSKI" i „KAZIMIERZ NESTOR SAPIEHA", a w 
środkowej części znaczka — oznaczenie wartości „20 ZŁ" oraz napis i liczby „SEJM 
CZTEROLETNI 1788—1792". 

3. Znaczek wydrukowano wielobarwną techniką rotograwiurową na papierze 
kredowanym w formacie 54X40,5 mm w nakładzie 8.000.000 sztuk, w kolorach: żółtym, 
czerwonym, niebieskim, oliwkowym i czarnym. 

§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16 października 1988 r. 
Minister Transportu, Żeglugi i Łączności 

inż. J. Kamiński 
poz. 100 

ZARZĄDZENIE NR 119 
MINISTRA TRANSPORTU, ŻEGLUGI I ŁĄCZNOŚCI 

z dnia 3 listopada 1988 r. 
w sprawie wprowadzenia do obiegu ośmiu znaczków pocztowych wartości 

15 zł, 15 zł, 20 zł, 20 zł, 20 zł, 200 zł, 200 zł, i 200 zł. 
 

Na podstawie art. 50 ust. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o łączności (Dz. U. Nr 54, 
poz. 275 i z 1987 r. Nr 33, poz. 180) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 
2991-2998 1. Z okazji 70 rocznicy odzyskania niepodległości Polski 1918—1988 

wprowadza się do obiegu osiem znaczków pocztowych wartości 15 zł, 15 zł, 20 zł, 20 
zł, 20 zł, 200 zł, 200 zł, i 200 zł, zwanych dalej „znaczkami". 

2. Na znaczkach poszczególnych, wartości przedstawiono portrety: 
1) wartości 15 zł — Ignacego Daszyńskiego; wzdłuż dolnej krawędzi znaczka 

umieszczono napis i liczby: „IGNACY DASZYŃSKI 1866—1936", 
2) wartości 15 zł — Wincentego Witosa; wzdłuż dolnej krawędzi znaczka 

umieszczono napis i liczby: „WINCENTY WITOS 1874-1945", 
3) wartości 20 zł — Juliana Marchlewskiego; wzdłuż dolnej krawędzi znaczka 

umieszczono napis i liczby: „JULIAN MARCHLEWSKI 1866—1925", 
4) wartości 20 zł — Stanisława Wojciechowskiego; wzdłuż dolnej krawędzi znaczka 

umieszczono napis i liczby: „STANISŁAW WOJCIECHOWSKI 1869—1953", 
5) wartości 20 zł — Wojciecha Korfantego; wzdłuż dolnej krawędzi znaczka 

umieszczono napis i liczby: „WOJCIECH KORFANTY 1873—1939", 
6) wartości 200 zł — Ignacego Paderewskiego; wzdłuż dolnej krawędzi znaczka 

umieszczono napis i liczby: „IGNACY PADEREWSKI 1860—1941", 
7) wartości 200 zł - Józefa Piłsudskiego; wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczo-

no napis i liczby: „JÓZEF PIŁSUDSKI 1867—1935", 
8) wartości 200 zł — Gabriela Narutowicza; wzdłuż dolnej krawędzi znaczka 



umieszczono napis i liczby: GABRIEL NARUTOWICZ i 1865 - l922". 
3. W lewym górnym rogu znaczków wymienionych w ust. 2 pkt 1—8 umieszczono 

oznaczenie wartości znaczka, w prawym górnym rogu — napis „POLSKA", a wzdłuż 
prawej krawędzi — napis i liczby: „70 ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI 
POLSKI 1918—1988". 

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

1) wartości 15 zł — 8.000.000 sztuk, w kolorach: czerwonym, zielonym i czarnym, 
2) wartości 15 zł —8.000.000 sztuk, w kolorach: czerwonym, zielonym i czarnym, 
3) wartości 20 zł — 8.000.000 sztuk, w kolorach: czerwonym, brązowym i czarnym, 
4) wartości 20 zł — 8.000.000 sztuk, w kolorach: czerwonym, brązowym i czarnym, 
5) wartości 20 zł — 8.000.000 sztuk, w kolorach: czerwonym, brązowym i czarnym 
6) wartości 200 zł — 6.100.000 sztuk, w kolorach: czerwonym, szarym i czarnym,  
7) wartości 200 zł — 6-100.000 sztuk, w kolorach: czerwonym, szarym i czarnym, 
8) wartości 200 zł — 6.100.000 sztuk, w kolorach: czerwonym, szarym i czarnym. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 11 listopada 1988 r. 

Minister Transportu, Żeglugi i Łączności 
inż. J. Kamiński 

poz. 108 
ZARZĄDZENIE NR 128 

MINISTRA TRANSPORTU, ŻEGLUGI I ŁĄCZNOŚCI 
z dnia 16 listopada 1988 r. 

w sprawie wprowadzenia do obiegu dwóch znaczków pocztowych wartości 
10 zł i 15 zł. 

 
Na podstawie art. 50 ust. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o łączności (Dz. U. Nr 54, 
póz. 275 i z 1987 r. Nr 33, póz. 180) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 
3000-3001 1. Wprowadza się do obiegu dwa znaczki pocztowe wartości 10 zł i 15 zł 

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

rysunków malarza Jana Matejki: 
1) wartości 10 zł — Rychezy; wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono napis 

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

2) wartości 15 zł — Kazimierza I Odnowiciela; 
wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono napis „POLSKA", wzdłuż górnej 

krawędzi znaczka — napis „KAZIMIERZ I ODNOWICIEL", a w prawym górnym rogu — 
oznaczenie wartości „15 ZŁ". 

2. Znaczki wydrukowano techniką stalorytniczo--wklęsłodrukową i rotograwiurową na 
papierze znaczkowym w formacie 40,5X54 mm, w następujących nakładach i kolorach: 

1) wartości 10 zł — 5.000.000 sztuk, w kolorach: wiśniowym i brązowym, 
2) wartości 15 zł— 5.000.000 sztuk, w kolorach: jasno-brązowym i ciemno-

brązowym. 
§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 4 grudnia 1988 r. 
Minister Transportu, Żeglugi i Łączności 

inż. J. Kamiński 
poz. 109 

ZARZĄDZENIE NR 129 
MINISTRA TRANSPORTU, ŻEGLUGI I ŁĄCZNOŚCI 

z dnia 16 listopada. 1988 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 i z 1987 r. Nr 33, poz. 180) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 
3004 1. Z okazji 40 rocznicy zjednoczenia Polskiej Partii Robotniczej i Polskiej Partii 

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



2. Na znaczku przedstawiono," na tle sztandaru, napis i liczby „1948 R. 
ZJEDNOCZENIE PPR I PPS PZPR". Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono 
napis „POLSKA" i oznaczenie wartości „ZŁ 20". 

3. Znaczek wydrukowano techniką rotograwiurową na papierze kredowanym, w 
formacie 3,1,25X25,5 mm, w nakładzie 6.000.000 sztuk, w kolorach: czerwonym i 
czarnym.  

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 grudnia 1988 r. 

Minister Transportu, Żeglugi i Łączności 
inż. J. Kamiński 

poz. 111 
ZARZĄDZENIE NR 131 

MINISTRA TRANSPORTU, ŻEGLUGI I ŁĄCZNOŚCI 
z dnia 22 listopada 1988 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, 
póz. 275 i z 1987 r. Nr 33, póz. 180) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 
2999 1. Z okazji 142 rocznicy uruchomienia Zakładów Przemysłu Metalowego w 

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

2. Na znaczku przedstawiono podobiznę Hipolita-Cegielskiego, lokomobilę parową z 
1883 roku oraz emblemat Zakładów. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono 
napis i liczby „ZAKŁADY PRZEMYSŁU METALOWEGO 1846—1988", powyżej napis 
„HIPOLIT CEGIELSKI", a wzdłuż górnej krawędzi znaczka napis „'POLSKA" i 
oznaczenie wartości „20 "ZŁ". 

3. Znaczek wydrukowano wielobarwną techniką rotograwiurową na papierze 
kredowanym w formacie 43X31,25 mm, w nakładzie 8.000.000 sztuk, w kolorach: 
żółtym, niebieskim, szaro-zielonym i granatowym. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28 listopada 1988 r. 

Minister Transportu, Żeglugi i Łączności 
inż. J. Kamiński 

 
DZIENNIK URZĘDOWY 

MINISTERSTWA TRANSPORTU, ŻEGLUGI I ŁĄCZNOŚCI 
WARSZAWA     7 grudnia 1988 r.   Nr 13 

poz. 117 
ZARZĄDZENIE NR 138 

MINISTRA TRANSPORTU, ŻEGLUGI i ŁĄCZNOŚCI 
z dnia 2 grudnia 1988 r. 

w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 15 zł. 
 
Na podstawie art. 50 ust. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1884 r. o łączności (Dz. U. Nr 54, 
póz. 275 i z 1987 r. Nr 33, póz. 180) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 
3003 1. Z okazji 65 rocznicy powstania miasta i portu Gdynia wprowadza się do 

obiegu znaczek pocztowy wartości 15 zł, zwany dalej „znaczkiem".  
2. Na znaczku przedstawiono fragment nabrzeża z dźwigami portowymi oraz herb 

miasta. Wzdłuż dolnej krawędzi -znaczka umieszczono napis, i liczby „MIASTO I PORT 
GDYNIA 1923—1988", a wzdłuż górnej krawędzi napis „POLSKA"'— i oznaczenie 
wartości „15 ZŁ". 

3. Znaczek wydrukowano wielobarwną techniką rotograwiurową na papierze 
kredowanym w formacie 43X31,25 mm, w nakładzie 8.000.000 sztuk, w kolorach: 
żółtym, niebiesko-zielonym, brązowym i czarnym. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12 grudnia 1988 r. 

Minister Transportu, Żeglugi i Łączności 
inż. J. Kamiński 

 



poz. 118 
ZARZĄDZENIE NR 139 

MINISTRA TRANSPORTU, ŻEGLUGI i ŁĄCZNOŚCI 
z dnia 2 grudnia 1988 r. 

w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 40 zł. 
 

Na podstawie art. 50 ust. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o łączności (Dz. U. Nr 54, 
póz. 275 i z 1987 r. Nr 33, póz. 180) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 
3005 1. Z okazji 60 rocznicy zatwierdzenia przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej  

Międzynarodowych Targów Poznańskich wprowadza się do obiegu znaczek pocztowy 
wartości 40 zł, zwany dalej „znaczkiem". 

2. Na znaczku przedstawiono wejście główne na Międzynarodowe Targi Poznańskie, 
Wieżę Górnośląską oraz emblemat Targów. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka 
umieszczono napis i liczby: „MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE 1928—1888", 
a wzdłuż górnej krawędzi — napis „POLSKA" i oznaczenie wartości „40 ZŁ". 

3. Znaczek wydrukowano wielobarwną techniką rotograwiurową na papierze 
kredowym w formacie 39,5X31,25 mm, w nakładzie 5.000.000 sztuk, w kolorach: 
żółtym, czerwonym, niebieskim, niebiesko-zielonym i czarnym. 

§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 21 grudnia 1988 r. 
Minister Transportu, Żeglugi i Łączności 

inż. J. Kamiński 
 

DZIENNIK URZĘDOWY 
MINISTERSTWA TRANSPORTU, ŻEGLUGI I ŁĄCZNOŚCI 

WARSZAWA     19 grudnia 1988 r.  Nr 14 
poz. 120 

ZARZĄDZENIE NR 141 
MINISTRA TRANSPORTU ŻEGLUGI I ŁĄCZNOŚCI 

z dnia 7 grudnia 1988 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, 
póz. 275 i z 1987 r. Nr 33, póz. 180) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 
3002 1. Wprowadza się do obiegu znaczek pocztowy wartości 20 zł emisji „Nowy 

Rok", zwany dalej „znaczkiem". 
2. Znaczek przedstawia w sposób symboliczny śniegowego bałwanka na tle 

gwiaździstego nieba W prawym dolnym rogu znaczka umieszczono oznaczenie 
wartości „20 ZŁ", w lewym dolnym rogu — napis „POLSKA", a wzdłuż lewej krawędzi — 
napis „NOWY ROK". 

3. Znaczek wydrukowano wielobarwną techniką ' rotograwiurową na papierze 
kredowanym w formacie 43X31,25 mm, w nakładzie 6.000.000 sztuk, w kolorach: 
zielonym, niebiesko-fioletowym czerwonym, czarnym. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 9 grudnia 1988 r. 

Minister Transportu, Żeglugi i Łączności 
inż. J. Kamiński 

 
DZIENNIK URZĘDOWY 

MINISTERSTWA TRANSPORTU, ŻEGLUGI I ŁĄCZNOŚCI 
WARSZAWA     31 grudnia 1988 r.  Nr 15 

poz. 124 
ZARZĄDZENIE NR 145 

MINISTRA TRANSPORTU, ŻEGLUGI I ŁĄCZNOŚCI 
z dnia 19 grudnia 1988 r. 

w sprawie wprowadzenia do obiegu sześciu znaczków pocztowych wartości 
10 zł, 15 zł, 15 zł, 20 zł, 20 zł i 45 zł. 

 



Na podstawie art. 50 ust. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o łączności (Dz. U. Nr 54, 
póz. 275 i z 1987 r. Nr 33, póz. 180) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 
3006-3011 1. Wprowadza się do obiegu sześć znaczków pocztowych wartości 10 zł, 

15 zł, 15 zł,. 20 zł, 20 zł i 45 zł emisji „Statki pożarnicze", zwane dalej „znaczkami". 
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono następujące typy statków 

pożarniczych: 
1) wartości 10 zł — Błysk; wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono napis 

„STATEK POŻARNICZY BŁYSK", 
2) wartości 15 zł — 2ar; wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono napis 

„STATEK POŻARNICZY ŻAR", 
3) wartości 15 zł — Płomień; wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono napis 

„STATEK POŻARNICZY PŁOMIEŃ", 
4) wartości 20 zł — Strażak 4; wzdłuż dolnej .krawędzi znaczka umieszczono napis i 

cyfrę „STATEK POŻARNICZY STRAŻAK 4", 
5) wartości 20 zł — Strażak 11; wzdłuż dolnej. krawędzi znaczka umieszczono napis 

i cyfry „STATEK POŻARNICZY STRAŻAK 11", 
6) wartości 45 zł — Strażak 25; wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono napił i 

cytry „STATEK POŻARNICZY STRAŻAK 25". 
3. Wzdłuż górnej krawędzi znaczków wyszczególnionych w ust. 2 pkt 1—6 

umieszczono oznaczenie ich wartości i napis „POLSKA". 
4. Znaczki wydrukowano wielobarwną techniką offsetową na papierze kredowanym w 

formacie 32,8 X 27,5 mm, w następujących nakładach i kolorach: 
1) wartości 10 zł — 5.500.000 sztuk, w kolorach: 
czerwonym, niebieskim, brązowym, szarym i czarnym, 
2) wartości 15 zł — 7.000.000 sztuk, w kolorach: 
czerwonym, niebieskim, zielonym, szarym i czarnym, 
3) wartości 15 zł — 7.000.000 sztuk, w kolorach: 
czerwonym, niebieskim, brązowym, szarym i czarnym, 
4) wartości 20 zł — 7.000.000 sztuk, w kolorach: 
czerwonym, żółtym, ciemno-niebieskim, zielonym, szarym i czarnym, 
5) wartości 20 zł — 7.000.000 sztuk, w kolorach: 
żółtym, czerwonym, jasno-zielonym, szarym i czarnym, 
6) wartości 45 zł — 1.500.000 sztuk, w kolorach: 
czerwonym, niebieskim, zielonym, szarym i czarnym. 

§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 29 grudnia 1988 r. 
Minister Transportu, Żeglugi i Łączności 

inż. J. Kamiński 


