
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,  7 stycznia 1958 r.  Nr 1 
poz. 1 

ZARZĄDZENIE 
Ministra Łączności 

z dnia 2 grudnia 1958 r. 
o wprowadzeniu obiegu znaczka pocztowego opłaty, wartości 2.50 zł. 

 
 Na podstawie art. 17 ust. 1 dekretu z dnia 11 marca 1955 r. o łączności (Dz. U. Nr 
12, poz. 71) zarządzam, co następuje: 

§ 1. 
862 Wprowadza się do obiegu i sprzedaży znaczek pocztowy, wartości 2.50 zł, 

wydany dla uczczenia działalności pisarskiej Andrzeja Struga. 
Rysunek znaczka przedstawia podobiznę Andrzeja Struga. Wzdłuż lewej, 

krawędzi znaczka umieszczono napis „Andrzej Strug 1871—1937". W lewym dolnym 
rogu znajduje się oznaczenie wartości znaczka „2.50 ZŁ". U dołu znaczka 
umieszczono napis „Polska". 

Znaczek jest perforowany, wymiary jego wynoszą 25,5 x 31,25 mm wraz z 
marginesem. Znaczek wykonano techniką rotograwiurową w kolorze brązowym. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenie z mocą od dnia 16 grudnia 1957 r. 

Minister: z up. K. Kozłowski 
Dyrektor Generalny 

poz. 3. 
ZARZĄDZENIE 

Ministra Łączności 
z dnia 3 grudnia 1958 r. 

o wprowadzeniu do obiegu znaczka pocztowego opłaty, wartości 2.50 zł. 
 

Na podstawie art. 17 ust. 1 dekretu z dnia 11 marca 1955 r. o łączności (Dz. U.   
Nr 12, poz. 71) zarządzam, co następuje. 

§ 1. 
861 Wprowadza się do obiegu i sprzedaży znaczek pocztowy opłaty, wartości 2.50 

zł, wydany dla uczczenia działalności wybitnego pedagoga czeskiego, Jana Amosa 
Komeńskiego. 

Rysunek znaczka przedstawia podobiznę Jana Amosa Komeńskiego. U góry 
znaczka znajduje się napis „ Jan Amos Komeński", a pod nim w lewej górnej części 
— daty „1592" „1670". Na dole znaczka umieszczono napis „Polska", w prawym zaś 
dolnym rogu oznaczenie jego wartości ,,2.50" oraz skrót — „ZŁ". 

Znaczek jest perforowany, wymiary jego wynoszą 31,5 x 39,5 mm wraz z 
marginesem. Znaczek wykonany techniką rotograwiurową w kolorze karminowymi. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 11 grudnia 1957 r. 

Minister: z up. H. Baczko 
Dyrektor Generalny 

poz. 4. 
ZARZĄDZENIE 

Ministra Łączności 
z dnia, 13 grudnia 1957 r 

o wprowadzeniu do obiegu znaczków pocztowych opłaty, wartości  
60 gr i 3.50 zł. 

 
Na podstawie art. 17 ust 1 dekretu z dnia 11 marca 1955 r. o łączności (Dz. U.    

Nr 12, poz. 71) zarządzam, co następuje: 
§ 1. 

863-64 Wprowadza się do obiegu i sprzedaży znaczki pocztowe opłaty, wartości 
60 gr i 2,50 zł z okazji 100 rocznicy urodzin Józefa Korzeniowskiego — Conrada. 



Rysunek obydwu znaczków przestawia w lewej ich części  w ramce podobiznę J. 
Korzeniowskiego - Conrada, w prawej zaś żaglowiec „Torrens", na którym żeglował 
Józef Korzeniowski w charakterze zastępcy komendanta, 

U góry znaczków umieszczono liczby „1857-1957” oraz napis „Józef Korzeniowski 
— Conrad". Na dole znaczków znajduje się napis „100 Rocznica Urodzin", 
oznaczenie wartości „60 GR" względnie „2.50 ZŁ," oraz napis — „Polska". 

Znaczki są perforowane; wymiary ich wynoszą 43x25,5 mm wraz z marginesami. 
Znaczki wykonano techniką stalorytniczo-wklęsłodrukową na papierze 

podkolorowanym w następujących kolorach: 
wartość 60 gr — tło niebiesko-zielone, kontur brązowy, 
wartość 2.50 zł — tło różowe, kontur granatowy. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 30 grudnia 1957 r. 

Minister: z up. H. Baczko 
Dyrektor Generalny 

 
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI 

WARSZAWA  5 marca 1958 r.   Nr 5 
poz. 35. 

ZARZĄDZENIE 
Ministra Łączności 

z dnia 6 lutego 1958 r. 
o wprowadzeniu do obiegu znaczków pocztowych opłaty, wartości 3,50 zł. 

 
Na podstawie art. 17 ust. 1 dekretu z dnia 11 marca 1955 r. o łączności (Dz. U.   

Nr 12, poz. 71) zarządzam, co następuje: 
§ 1. 

865 Wprowadza się do obiegu i sprzedaży znaczki pocztowe opłaty, wartości 2,50 
zł, wydane z okazji przypadającego w 1958 r. 400-lecia Poczty Polskiej. 

Rysunek znaczka przedstawia konnego pocztyliona, grającego na trąbce, na tle 
symbolu współczesności — sylwetki samolotu. W lewym, górnym rogu znaczka 
umieszczono oznaczenie jego wartości „2,50 ZŁ". Wzdłuż prawej krawędzi pionowej 
znaczka w górnej części znajdują się daty „1558—1958". U dołu znaczka pod 
rysunkiem umieszczono przez całą szerokość napis ,,400 lat Poczty Polskiej", a pod 
nim napis — „Polska". 

Znaczki są perforowane; wymiary ich wynoszą 25,5 X 31,25 mm wraz z 
marginesami. Znaczki wykonano dwubarwną techniką offsetową w kolorach: 
niebieskim i czarno-fioletowym. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 24 lutego 1958 r. 

Minister: w z. F. Ładosz 
Podsekretarz Stanu 

 
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI 

WARSZAWA  5 kwietnia 1958 r.   Nr 7 
poz. 48. 

ZARZĄDZENIE 
Ministra Łączności 

z dnia 5 marca 1958 r. 
o wprowadzeniu do obiegu znaczków pocztowych opłaty, wartości 20 gr, 48 gr, 

60 gr, 2.10 zł i 2.50 zł. 
 

Na podstawie art. 17 ust. 1 dekretu z dnia 11 marca 1955 r. o łączności (Dz. U.   
Nr 12, poz. 71) zarządzam, co następuje: 

§ 1. 
866-870 Wprowadza się do obiegu i sprzedaży znaczki pocztowe emisji 

„Zabytkowe Ratusze", wartości 20 gr, 40 gr, 60 gr, 2.10 zł i 2.50 zł. 
Rysunek znaczka wartości 20 gr przedstawia ratusz w Bieczu. Pod sylwetką 

ratusza na wstędze umieszczono napis — „Biecz". W lewej górnej części znaczka 
znajduje się oznaczenie wartości „20 GR". U góry znaczka przez cala szerokość 



umieszczono napis — „Polska". 
Rysunek znaczka wartości 40 gr przedstawia ratusz we Wrocławiu. Pod sylwetką 

ratusza na wstędze umieszczeń napis ,,Wrocław". W lewej górnej części znaczka 
umieszczono oznaczenie wartości „40", w prawym zaś skrót—,,GR". U góry znaczka 
znajduje się napis — ,,Polska''. 

Rysunek znaczka wartość 60 gr przedstawia ratusz w Tarnowie. Pod sylwetką 
ratusza na wstędze umieszczono napis „Tarnów". U góry znaczka umieszczono 
oznaczenie wartości „60 GR" oraz napis — „Polska". 

Rysunek znaczka wartości 2.10 zł przedstawia ratusz w Gdańsku. Pod sylwetką 
ratusza na wstędze umieszczono napis „Gdańsk". W górnej lewej części znaczka 
umieszczono oznaczenie wartości „2.10". W prawej zaś skrót „ZŁ". U góry znaczka 
znajduje się napis — ,,Polska". 

Rysunek znaczka wartości 2.50 zł przedstawia ratusz w Zamościu. Pod sylwetką 
ratusza, na wstędze umieszczono napis ,,Zamość". W lewej górnej części znaczka 
znajduje się oznaczenie wartości „2.50", w prawej zaś skrót — ,,ZŁ". U góry znaczka 
umieszczono napis — „Polska". 

Znaczki są perforowane. Wymiary ich wynoszą: wartość 60 gr — 31,25 X 25,5 
mm, natomiast pozostałe wartości — 25,5 X 31,25 mm wraz z marginesami. Znaczki 
wykonano techniką stalorytniczo-wklęsłodrukową w nast. kolorach: 

wartość 20 gr — w kolorze zielonym 
wartość 40 gr — w kolorze brązowym 
wartość 60 gr — w kolorze niebieskim 
wartość 2.10 zł -— w kolorze czerwono-brązowym 
wartość 2.50 zł — w kolorze fioletowym. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 29 marca 1953 r. 

Minister: w z. F. Ładosz 
Podsekretarz Stanu 

 
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI 

WARSZAWA  5 maja 1958 r.  Nr 10 
poz. 66. 

ZARZĄDZENIE 
Ministra Łączności 

z dnia 14 kwietnia 1958 r. 
o wprowadzeniu do obiegu znaczków pocztowych opłaty, wartości 40 gr, 60 gr, 

2.10 zł, 2.50 zł i 6.40 zł. 
Na podstawie art. 17, ust. 1 dekretu z dnia 11 marca 1955 r. o łączności (Dz. U.  

Nr 12, poz. 71) zarządza się, co następuje: 
§ 1. 

871-75 Wprowadza się do obiegu i sprzedaży znaczki pocztowe opłaty, wartości 
40 gr, 60 gr, 2.10 zł, 2.50 zł i 6.40 zł, emisji „Szlachetne gatunki ryb". 

Rysunek znaczka wartości 40 gr przedstawia sandacza na tle falującej wody. U 
góry znaczka przez całą jego szerokość umieszczono napis ,,Sandacz. Lucioperca 
Lucioperca L.", na dole zaś znaczka — oznaczenie wartości „40 GR" oraz napis — 
„Polska". 

Rysunek znaczka wartości 60 gr przedstawia łososia na tle falującej wody. U góry 
znaczka na całej szerokości umieszczono napis ,,Łosoś. Salmo Salar L.", na dole 
zaś znaczka — oznaczenie wartości „60 GR" oraz napis — ,,Polska". 

Rysunek znaczka wartości 2.10 zł przedstawia szczupaka na tle falującej wody. U 
góry znaczka przez całą jego szerokość umieszczono napis „.Szczupak. Esox Lucius 
L.", na dole zaś Znaczka oznaczenie wartości „2.10 zł" oraz napis — „Polska". 

Rysunek znaczka wartości 2.50 zł przedstawia pstrąga na tle falującej wody. U 
góry znaczka przez całą jego szerokość umieszczono napis ,,Pstrąg. Salmo Trutta 
M. Fario L.", na dole zaś znaczka — oznaczenie wartości ,,2,50 ZŁ" oraz napis — 
„Polska", 

Rysunek znaczka wartości 6.40 zł przedstawia lipienia na tle falującej wody. U 
góry znaczka przez całą jego szerokość umieszczono napis „Lipień. Thymallus 
Thymallus L." na dole zaś znaczka — oznaczenie wartości „6.40 ZŁ" oraz napis — 
„Polska". 



Znaczki są perforowane. Wymiary ich wynoszą: wartości 60 gr, 2.10 zł, 2.50 zł — 
31,5 x 39,5 mm, natomiast pozostałych wartości — 39,5 x 31,5 mm wraz z 
marginesami. 

Znaczki wykonano techniką rotograwiurową w nast. kobrach: 
wartość 40 gr — w żółtym, niebieskim i czarno-niebieskim, 
wartość 60 gr — w jasno-niebieskim, jasno-zielonym i czarno-niebieskim, 
wartość 2.10 zł — w żółtym, jasno-niebieskim, zielonym i czarno-niebieskim, 
wartość 2.50 zł — w jasno-zielonym, fioletowym i niebiesko-czarnym, 
wartość 6.40 zł — w brązowym, zielonym, czarno-niebieskim i czerwonym. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 22 kwietnia 1958 r. 

Minister w z. F. Ładosz 
Podsekretarz Stanu 

 
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI 

WARSZAWA  20 maja 1958 r.  Nr 11 
poz. 75. 

ZARZĄDZENIE 
Ministra Łączności 

z dnia 7 maja 1958 r. 
o wprowadzeniu do obiegła znaczków pocztowych opłaty, wartości 2.50 zł. 

 
Na podstawie art. 17 ust. 1 dekretu z dnia 11 marca 1955 r. łączności (Dz. U. Nr 12, 
po. 71) zarządzam, co następuje: 

§ 1. 
876 Wprowadza się do obiegu i sprzedaży znaczki pocztowe . opłaty wartości 2.50 

zł, wydane z okazji 140 rocznicy inauguracji Uniwersytetu Warszawskiego. 
Znaczek przedstawia widok frontowej części Pałacu Kazimierzowskiego 

(najstarszego budynku stylowego Uniwersytetu). W prawym górnym rogu znaczka 
umieszczono godło Uniwersytetu — orła w czapie rektorskiej z pięcioma gwiazdami 
wyobrażającymi poszczególne fakultety uczelni.  Na  dole znaczka znajduje się napis 
— „Polska", a obok niego powyżej— oznaczenie wartości „2.50 ZŁ". Dookoła rysunku 
znaczka umieszczono ramkowy napis „Uniwersytet 1818 — 1958 Warszawski 1818 
— 1958". 

Znaczki są perforowane. Wymiary ich wynoszą 25,5 x 31,25 mm wraz z 
marginesami. Znaczki wykonano techniką rotograwiurową w kolorze ciemno-
niebieskim. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 14 maja 1958 r. 

Minister: w z. F. Ładosz 
Podsekretarz Stanu 

 
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI 

WARSZAWA  20 czerwca 1958 r.   Nr 13 
poz. 4 

ZARZĄDZENIE 
Ministra Łączności 

z dnia 16 maja 1958 r. 
o wprowadzeniu do obiegu znaczków pocztowych opłaty wartości 2,50 zł. 

 
Na podstawie art. 17 ust. 1 dekretu z dnia 11 marca 1955 r. o łączności (Dz. U.   

Nr 12, poz. 71) zarządzam, co następuje: 
§ 1. 

877 Wprowadza się do obiegu i sprzedaży znaczki pocztowe opłaty, wartości 2,50 zł, 
wydane z okazji. 

Rysunek znaczka przedstawia napis „Międzynarodowe Targi Poznańskie". 
tworzący koło, w środku którego umieszczono stylizowany emblemat targów 
poznańskich, a pod nim cytry rzymskie „XXVII". Na dole znaczka umieszczono napis 
„Polska"; w literze „O" tego wyrazu znajduje się oznaczenie wartości „2.50 ZŁ". 

Znaczki są perforowane. Wymiary ich wynoszą 25,5X31,25 mm wraz z 



marginesami.  
Znaczki wykonano dwubarwną techniką offsetową w kolorach: czarnym i 

czerwonym. 
§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 9 czerwca 1958 r. 
Minister, w z. F. Ładosz 

Podsekretarz Stanu 
poz. 85. 

ZARZĄDZENIE 
Ministra Łączności 

z dnia 18 maja 1958 r. 
o wprowadzeniu do obiegu znaczków pocztowych opłaty, wartości  

60 gr i 2.50 zł. 
 

Na podstawie art. 17 ust. 1 dekretu z dnia 11 marca 1955 r. o łączności (Dz. U.   
Nr 12, poz. 71) zarządzam, co następuje:  

§ 1. 
878-79 Wprowadza się do obiegu i sprzedaży znaczki pocztowe opłaty, emisji VII 

Mistrzostwa Szybowcowe Świata FAI 1958, wartości 60 gr i 2.50 zł. 
Rysunek znaczka wartości 80 gr przedstawia sylwetkę szybowca, utworzoną z 

napisu „Mistrzostwa FAI 1958", na tle linii tworzących stylizowana chmurę. W 
prawym górnym rogu znaczka umieszczono oznaczenie jego wartości „60 gr". Na 
dole znaczka po lewej stronie znajduje się napis — „Polska". 

Rysunek znaczka wartości 2.50 zł przedstawia sylwetkę szybowca, utworzoną z 
napisu .„Mistrzostwa FAI 1958", na tle linii tworzących stylizowaną chmurę. W lewym 
górnym rogu znaczka umieszczono oznaczenie jego wartości „2.50 ZŁ". Na dole 
znaczka po prawej stronie znajduje się napis — „Polska". Znaczki są perforowane. 
Wymiary ich wynoszą 25,5X31,25 mm wraz z marginesami. Znaczki wykonano 
dwubarwną techniką offsetową w następujących kolorach: 

wartość 60 gr — w kolorze niebiesko-szarym i czarnym,  
wartość 2.50 zł— w kolorze szarym i czarnym. 

§ 2.  
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 14 czerwca 1958r. 

Minister: w z. F. Ładosz 
Podsekretarz Stanu 

 
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI 

WARSZAWA  20 września 1958 r.  Nr 19 
poz. 120. 

ZARZĄDZENIE 
Ministra Łączności 

z dnia 26 sierpnia 1958 r. 
o wprowadzeniu do obiega znaczków pocztowych opłaty wartości 60 gr. 

 

Na podstawie art. 17, ust. 1 dekretu z dnia 11 marca 1955 r. o łączności. (Dz. U. 
Nr 12, poz. 71) zarządzam, co następuje: 

 
§ 1. 

880  Wprowadza się do obiegu i sprzedaży znaczki pocztowe opłaty wartości 60 gr, 
emisji „Obrona Poczty Gdańskiej 1939 r.”. 

Rysunek znaczka przedstawia umundurowanego pracownika Poczty Polskiej w 
Gdańsku w postawie wyczekującej, z karabinem w ręku. Postać pocztowca znajduje 
się na tle polskiej skrzynki pocztowej z 1939 r., nad którą umieszczono napis: „Oni 
byli pierwsi". 

Wzdłuż, lewej strony znaczka znajduje się napis „Obrona Poczty Gdańskiej 1939 
r.", u dołu zaś znaczka z lewej strony napis: „Polska", a z prawej — oznaczenie 
wartości: „60 gr". 

Znaczki są perforowane. Wymiary ich wynoszą 27x41mm wraz z marginesami. 
Znaczki wykonano techniką stalorytniczo-wklęsłodrukową, w kolorze niebiesko-
szarym. 

 



§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 września 1958 r. 

Minister: w z. F. Ładosz 
Podsekretarz Stanu 

 
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI 

WARSZAWA  20 października 1958 r.  Nr 22 
poz. 162. 

ZARZĄDZENIE 
Ministra Łączności 

z dnia 20 sierpnia 1958 r. 
o wprowadzeniu do obiegu znaczków pocztowych opłaty, wartości  

60 gr i 2.50 zł. 
 

Na podstawie art. 17 ust. 1 dekretu z dnia 11 marca 1955 r. o łączności (Dz. U.   
Nr 12, poz. 71) zarządzam, co następuje: 

§ 1. 
881-82 Wprowadza się do obiegu i sprzedaży znaczki pocztowe opłaty wartości 

60 gr i 2.50 zł, wydane z okazji „Międzynarodowego Roku Geofizycznego". 
Rysunek znaczka wartości 60 gr przedstawia stylizowanego niedźwiedzia 

polarnego na tle brył lodu. Wzdłuż lewej i prawej krawędzi pionowej znaczka 
rozmieszczono napis „Międzynarodowy Rok Geofizyczny 1957—1958". W prawym 
górnym rogu znaczka znajduje się oznaczenie jego wartości ,,60 GR", na dole zaś w 
prawym, rogu — napis „Polska". 

Rysunek znaczka wartości 2.50 zł przedstawia moment wystrzelenia rakiety 
międzyplanetarnej na tle części globu ziemskiego oraz krążącego wokół niego 
sztucznego satelitę. 

Wzdłuż lewej i prawej krawędzi pionowej znaczka rozmieszczono napis 
„Międzynarodowy Rok Geofizyczny 1957 — 1958". W prawym górnym rogu znaczka 
znajduje się oznaczeni jego wartości „2.50 zł", w lewym zaś dolnym rogu — napis 
,,Polska".  

Znaczki są perforowane; wymiary ich wynoszą 25,5 x 45 mm, wraz z 
marginesami. Znaczki wykonano techniką rotograwiurową w następujących kolorach: 

wartość 60 gr — w kolorze szarym,  
wartość 2.50 zł — w kolorze niebieskim. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 30 września 1958 r. 

Minister: w z. F. Ładosz 
Podsekretarz Stanu 

poz. 164. 
ZARZĄDZENIE 

Ministra Łączności 
z dnia 1 października 1958 r. 

o wprowadzeniu do obiegu znaczków pocztowych opłaty, wartości 40 gr, 60 gr, 
95 gr, 2.10 zł i 3.40 zł. 

 
Na podstawie art. 17 ust. 1 dekretu z dnia 11 marca 1955 r. o łączności (Dz. U.   

Nr 12, poz. 71) zarządzam, co następuje: 
§ 1. 

883-87 Wprowadza się do obiegu i sprzedaży znaczki pocztowe opłaty wartości 
40 gr, 60 gr, 95 gr, 2.10 zł i 3.40 zł emisji „400 lat Poczty Polskiej". 

Rysunek znaczka wartości 40 gr przedstawia grobowiec Prospera Prowany. 
pierwszego kierownika Poczty Polskiej, na tle globu ziemskiego z krążącymi dookoła 
niego sztucznym satelitą i rakietą. W prawym górnym rogu znaczka znajduje się 
oznaczenie jego wartości „40 Groszy". U góry znaczka przez cala szerokość 
umieszczono napis ,,400 lat Poczty Polskiej", na dole zaś znaczka napis ,,Polska"'. 

Rysunek znaczka wartości 60 gr przedstawia kościół Mariacki w Krakowie i 
odjeżdżający dyliżans pocztowy, zaprzężony w dwie pary koni, na tle sylwetki 
samolotu. W prawym górnym rogu znaczka znajduje się oznaczenie jego wartości 
,,60 Groszy". U góry znaczka przez całą szerokość umieszczono napis „400 lat 



Poczty Polskiej", na dole zaś znaczka napis ,,Polska". 
Rysunek znaczka wartości 95 gr przedstawia wyruszający dyliżans pocztowy na 

tle sylwetki samochodu. W prawym górnym rogu znaczka znajduje się oznaczenie 
jego wartości „95 Groszy". Na dole znaczka przez całą szerokość umieszczono napis 
„400 lat Poczty Polskiej", a pod nim napis „Polska". 

Rysunek znaczka wartości 2.10 zł przedstawia średniowiecznego posłańca 
pieszego na tle pędzącego pociągu. W prawym górnym rogu znaczka znajduje się 
oznaczenie jego wartości „2.10 zł", na dole znaczka przez całą szerokość 
umieszczono napis „400 lat Poczty Polskiej, a pod nim napis Polska". 

Rysunek znaczka wartości 3.40 zł przedstawia średniowieczny żaglowiec w 
zestawieniu z sylwetami dwóch nowoczesnych statków transoceanicznych. W 
prawym górnym rogu znaczka znajduje się oznaczenie jego wartości „3.40 ZŁ", na 
dole znaczka przez cała szerokość umieszczono napis „400 lat Poczty Polskiej", a 
pod nim napis ,,Polska”. 

Znaczki są perforowane. Wymiary ich wynoszą: 25.5 x 31,25 mm wraz z 
marginesami. 

Znaczki wykonano techniką offsetowa w następujących kolorach: 
wartość 40 gr — w kolorze niebieskim i fioletowo-brązowym,  
wartość 60 gr — w kolorze fioletowym i czarnym,  
wartość 95 gr — w kolorze żółto-zielonym i fioletowym,  
wartość 2.10 zł — w kolorze szarym i niebieskim,  
wartość 3.40 zł — w kolorze zielono-niebieskim i czerwono-brązowym. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 8 października 1958 r. 

Minister: Z. Moskwa 
poz. 165. 

ZARZĄDZENIE 
Ministra Łączności 

z dnia 1 października 1958 r. 
o wprowadzeniu do obiegu znaczków pocztowych opłaty, wartości 40 gr,  

60 gr i 2.50 zł. 
 

Na podstawie art. 17 ust. 1 dekretu z dnia 11 marca 1955 r. o łączności (Dz. U.   
Nr 12, poz. 71) zarządzam, co następuje: 

§ 1. 
889-91 Wprowadza się do obiegu i sprzedaży znaczki pocztowe opłaty wartości 

40 gr, 60 gr i 2.50 zł emisji „15-lecie Ludowego Wojska Polskiego". 
Rysunek znaczka wartości 40 gr przedstawia Krzyż Partyzancki ze znajdującym 

się na nim napisem: „Za Polskę, Wolność i Lud" na tle wstęgi. Na lewej krawędzi 
pionowej umieszczono napis „15-lecie Ludowego" na prawej zaś napis — „Wojska 
Polskiego". Napis „Polska" oraz oznaczenie wartości znaczka ,,40 GR" znajduje się 
na dole znaczka. 

Rysunek znaczka wartości 60 gr przedstawia Krzyż Virtuti Militari na tle wstęgi. Na 
lewej krawędzi pionowej znaczka umieszczono napis „15-lecie Ludowego" na prawej 
zaś — napis „Wojska Polskiego". Napis ,,Polska" oraz oznaczenie wartości znaczka 
„60 GR" znajduje się na dole znaczka. 

Rysunek znaczka wartości 2.50 zł przedstawia Krzyż Grunwaldzki na tle wstęgi. 
Na lewej krawędzi pionowej znaczka umieszczono napis „15-lecie Ludowego" na 
prawej zaś „Wojska Polskiego". Napis „Polska" oraz oznaczenie wartości ,,2.50 ZŁ" 
znajduję się na dole znaczka.  

Znaczki są perforowane; wymiary ich wynoszą 27 x 27 mm wraz z marginesami. 
Znaczki wykonano techniką rotograwiurową w nast. kolorach: 
wartość 40 gr — w kolorze czarnym, zielonym i żółtym,  
wartość 60 gr — w kolorze czarnym, niebieskim, żółtym i brązowym, 
wartość 2.50 zł — w kolorze czarnym, żółtym, zielonym i czerwonym. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 10 października 1958 r 

Minister: Z. Moskwa 
poz. 166. 

ZARZĄDZENIE 
Ministra Łączności 



z dnia 1 października 1958 r. 
o wprowadzeniu do obiegu znaczków pocztowych opłaty, wartości 60 gr. 

 
Na podstawie art. 17 ust. 1 dekretu z dnia 11 marca 1955 r. o łączności (Dz. U. Nr 

12, poz. 71) zarządzam, co następuje: 
§ 1. 

888 Wprowadza się do obiegu i sprzedaży znaczki pocztowe opłaty, wartości      
60 gr wydane z okazji „Dnia Znaczka 1958". 

Rysunek znaczka przedstawia kopertę, gęsie pióro i odcisk datownika pocztowego 
„Warszawa 1—9.X.1958". Wzdłuż lewej krawędzi pionowej i części dolnej poziomej 
umieszczono napis „Dzień Znaczka". W lewej górnej części znaczka znajduje się 
oznaczenie wartości „60 GR" oraz napis „Polska". 

Znaczki są perforowane, wymiary ich wynoszą 25,5 x 31,25 mm wraz z 
marginesami. 

Znaczki wykonano techniką offsetową w kolorach: czarnym, czerwonym i 
zielonym. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 9 października 1958 r. 

Minister: Z. Moskwa 
 

DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI 
WARSZAWA  20 grudnia 1958 r.   Nr 26 

poz. 189. 
ZARZĄDZENIE 

Ministra Łączności 
z dn. 16 października 1958 r. 

o wprowadzeniu do obiegu znaczków pocztowych opłaty wartości 2,50 zł. 
 

Na podstawie art. 17 ust. 1 dekretu z dnia 11 marca 1955 r. o łączności (Dz. U.   
Nr 12. poz. 71) zarządzam, co następuje: 

§ 1. 
927 Wprowadza się do obiegu i sprzedaży znaczki pocztowe opłaty, wartości 2.50 zł, 

wydane z okazji wystawy „400 lat Poczty Polskiej" w Warszawie. 

Rysunek znaczka przedstawia jadący dyliżans pocztowy, zaprzężony w cztery 
konie, na tle wiejskiego krajobrazu. W prawej górnej części znaczka umieszczono 
dwie daty „1558—1958". W lewym górnym rogu znaczka znajduje się oznaczenie 
jego wartości „2.50 ZŁ", a na dole znaczka — pośrodku — napis „Poczta Polska". 

Znaczki są perforowane; wymiary ich wynoszą: 51x31,25 mm. wraz z 
marginesami. 

Znaczki wykonano  techniką stalorytniczo-wklęsłodrukową w następujących 
kolorach:  

tło — kremowe,  
kontur  — ciemny oliw. 
Znaczki wydrukowano w małych, ozdobnych arkusikach formatu 13,2X14 cm, 

zawierających po sześć znaczków każdy. U góry arkusika wydrukowano napis 
„Wystawa 400 Lat Poczty Polskiej, Warszawa, 25.X.—10.XI.1S58". 

Znaczek sprzedawany będzie przez urząd pocztowy znajdujący się na terenie 
wystawy „400 lat Poczty Polskiej" w gmachu Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie w 
dniach od 26.X.—10.XI. 1958 r. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 26 października 1958 r 

Minister: w z. F. Ładosz, 
Podsekretarz Stanu 

poz.187 
ZARZĄDZENIE 

Ministra Łączności 
z dnia 4 grudnia 1958 r. 

o wprowadzeniu do obiegu bloczków znaczkowych wartości 50 zł. 
 

Na podstawie art. 17 ust. 1 dekretu z dnia 11 marca 1955 r. o łączności (Dz. U.   
Nr 12. poz. 71) zarządzam, co następuje: 



§ 1. 
bl. 21 (zn. 899) Wprowadza się do obiegu i sprzedaży bloczki znaczkowe wartości 

50 zł wydane z okazji obchodu „400 Lat Poczty Polskiej”. Każdy z bloczków zawiera 
jeden nieperforowany znaczek pocztowy o wymiarach 47X27 mm. 

Rysunek znaczka przedstawia jadący dyliżans pocztowy zaprzężony w cztery 
konie na tle wiejskiego krajobrazu. W prawej górnej części znaczka umieszczono 
dwie daty: „1558-1958”. W lewym górnym rogu znaczka znajduje się oznaczenie jego 
wartości „50 ZŁ”, a na dole znaczka pośrodku napis –„Poczta Polska”. 

Pod znaczkiem umieszczono napis okolicznościowy w trzech wierszach „400 Lat 
Poczty Polskiej 1558-1958 –Wydanie Jubileuszowe”. 

Znaczek i wymieniony wyżej napis ujęte są w ozdobną ramkę. 
Blok: wykonano następującą techniką: 
kontur znaczka, ramka bloczka i napis pod znaczkiem –techniką stalorytniczo-

wklęsłodrukową w kolorze granatowym, tło bloczka -techniką typograficzną w kolorze 
jasno-fioletowym. 

Bloczki wykonano z naturalnego apreturowanego jedwabiu. 
Wymiary bloczka wynoszą 8.5 x 7.5 cm. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 12 grudnia 1958 r. 

Minister: w z. F. Ładosz 
Podsekretarz Stanu 

poz. 190 
ZARZĄDZENIE 

Ministra Łączności 
z dnia 29 października 1958 r. 

o wprowadzeniu do obiegu znaczków pocztowych opłaty, wartości  
60 gr i 2.50 zł. 

 
Na podstawie art. 17 ust. 1 dekretu z dnia 11 marca 1955 r. o łączności (Dz. U.   

Nr 12. poz. 71) zarządzam, co następuje: 
§ 1. 

893-94  Wprowadza się do obiegu i sprzedaży znaczki pocztowych opłaty, 
wartości 60 gr i 2,50 zł emisji „350-lecie Przybycia Polaków do Ameryki". 

Rysunek znaczka wartości 60 gr przedstawia dawny żaglowiec na falach, poniżej 
których umieszczono datę „1608". Tło, na którym znajduje się rysunek znaczka, 
obramowano z trzech boków napisem: „350-lecie Przybycia Polaków do Ameryki", u 
dołu zaś znajduje się napis „Polska", nad którym umieszczono oznaczenie wartości 
„60 GR". 

Rysunek znaczka wartości 2.50 zł ma układ graficzny podobny do opisanego 
wyżej znaczka wartości 80 gr z tą różnicą, że w miejscu, w którym znajduje się 
żaglowiec — umieszczono grupę pięciu Polaków-emigrantów w ubiorach danej 
epoki, a oznaczenie wartości zmieniono na „2.50 ZŁ". 

Znaczki są perforowane; wymiary ich wynoszą 25,5x40 mm wraz z marginesami. 
Znaczki wykonano technika rotograwiurową w następujących kolorach: 
wartość 60 gr w kolorze zielonym w czarnym odcieniu, 
wartość 2.50 zł w kolorze czerwono-brązowym.  

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 29 października 1958 r 

Minister: w z. F. Ładosz 
Podsekretarz Stanu 

poz. 191 
ZARZĄDZENIE 

Ministra Łączności 
z dnia  29 października 1958 r. 

o wprowadzeniu do obiegu znaczków pocztowych opłaty, wartości 2,50 zł. 
 

Na podstawie art. 17 dekretu z dnia 11 marca 1955 r. o łączności (Dz. U. Nr 12. 
poz. 71) zarządzam, co następuje: 

§ 1. 
895 Wprowadza się do obiegu i sprzedaży znaczki pocztowe opłaty, wartości   



2.50 zł, wydane z okazji inauguracji nowego gmachu UNESCO w Paryżu. 
Rysunek znaczka przedstawia widziany z góry nowy gmach UNESCO w Paryżu, 

nad którym w lewym rogu umieszczono literniczy emblemat organizacji, w prawym 
zaś — oznaczenie wartości znaczka „2.50 ZŁ". U dołu znaczka pośrodku znajduje się 
napis „Polska", u góry zaś — napis „Dom UNESCO w Paryżu". 

Znaczki są perforowane; wymiary ich wynoszą 31,25X25,5 mm wraz z 
marginesami. Znaczki wykonano dwubarwną techniką rotograwiurową w kolorze 
zielonym i czarnym. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 3 listopada 1958 r 

Minister: w z. F. Ładosz 
Podsekretarz Stanu 

poz. 192 
ZARZĄDZENIE 

Ministra Łączności 
z dnia 2 grudnia 1958 r. 

o wprowadzenia do obiegu znaczków pocztowych opłaty, wartości 2.50 zł. 
 

Na podstawie art. 17 dekretu z dnia 11 marca 1955 r. o łączności (Dz. U. Nr 12. 
poz. 71) zarządzam, co następuje: 

§ 1. 
898 Wprowadza się do obiegu i sprzedaży znaczki pocztowe opłaty, wartości   

2.50 zł, emisji „X-lecie Uchwalenia Deklaracji Praw Człowieka O.N.Z.", 
Rysunek znaczka przedstawia dwie symboliczne postacie, jedną ciemną w 

postawie klęczącej  (wyobrażającą człowieka w niewoli), druga w białym konturze 
(wyobrażającą człowieka wyzwolonego). 

W lewym górnym rogu znaczka umieszczono pionowo litery: „ONZ" 
U góry znaczka oraz z prawego jego boku umieszczono napis „Deklaracja Praw 

Człowieka 1948 — 10.XII. — 1958". U dołu znaczka na białym tle znajduje się 
pośrodku napis „Polska" — z lewej strony tego napisu umieszczono oznaczenie 
wartości znaczka „2.50", a z prawej — „ZŁ". 

Znaczki są perforowane; wymiary ich wynoszą 25,5x31,25 mm wraz z 
marginesami. 

Znaczki wykonano techniką offsetową w kolorach: 
tło — jasno-brązowe, 
postać człowieka w niewoli — brązowa,  
postać człowieka wyzwolonego — biała. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 10 grudnia 1958 r. 

Minister: w z. F. Ładosz 
Podsekretarz Stanu 


