
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 autora strony, dot. dokumentu. 
Kolorem żółtym zakreślono datę wprowadzenia znaczków do obiegu. 

 
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI 

WARSZAWA,  6 marca 1964 r.                       Nr 2 
poz. 10 

ZARZĄDZENIE NR 110 
MINISTRA ŁĄCZNOŚCI 
z dnia 22 grudnia 1963 r. 

o wprowadzeniu do obiegu znaczków pocztowych wartości 20 gr, 30 gr, 40 gr, 
50 gr, 60 gr, 90 gr, 1,55 zł, 2,50 zł, 4,00 zł i 6,50 zł. 

 
Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 46 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. o łączności 

(Dz. U. Nr 8, poz. 48) zarządza się, co następuje: 
1267-1276 § 1. 1. Wprowadza się do obiegu znaczki pocztowe wartości 20 gr, 30 

gr, 40 gr, 50 gr, 60 gr, 90 gr, 1,55 zł, 2,50 zł, 4,00 zł i 6,50 zł, stanowiące serię „Konie 
polskie". 

2. Rysunek znaczka wartości: 
1) 20 gr — przedstawia ogiera arabskiego „Comet". W dolnej części znaczka 

umieszczono napis „COMET OGIER ARABSKI" i oznaczenie wartości „20 GR", a w 
lewej górnej części napis „POLSKA"; 

2) 30 gr — przedstawia dwa konie — tarpany. W dolnej części znaczka 
umieszczono napis „TARPANY" i oznaczenie wartości „30 GR", a w lewej górnej 
części napis „POLSKA"; 

3) 40 gr — przedstawia konia sokolskiego. W dolnej części znaczka umieszczano 
napis „KOŃ SOKOLSKI" i oznaczenie wartości „40 GR", a w lewej górnej części 
napis „POLSKA"; 

4) 50 gr — przedstawia dwie klacze i dwoje źrebiąt arabskich. W dolnej części 
znaczka umieszczono napis „KLACZE ARABSKIE" i oznaczenie wartości „50 GR", 
a wzdłuż lewej krawędzi pionowej napis „POLSKA"; 
5) 60 gr — przedstawia dwa konie mazurskie. W dolnej części znaczka 

umieszczono napis „KONIE MAZURSKIE", a wzdłuż lewej krawędzi pionowej 
oznaczenie wartości „60 GR" i napis „POLSKA"; 

6) 90 gr — przedstawia dwa konie pokonujące przeszkodę. W dolnej części 
znaczka umieszczono napis „KONIE SPORTOWE i oznaczenie wartości „90 GR" a 
wzdłuż lewej krawędzi pionowej napis „POLSKA"; 

7) 1,55 zł — przedstawia ogiera arabskiego. W dolnej części znaczka 
umieszczono napis „WITEŹ II OGIER ARABSKI", a wzdłuż lewej krawędzi pionowej 
oznaczenie wartości „1,55 ZŁ" i napis „POLSKA"; 

8) 2,50 zł — przedstawia głowę konia arabskiego. W dolnej części znaczka 
umieszczono oznaczenie wartości „2,50 ZŁ" i napis „POLSKA"; 

9) 4 zł — przedstawia trzy biegnące konie. W dolnej części znaczka umieszczono 
oznaczenie wartości „4 ZŁ" i napis „KONIE PÓŁKRWI", a wzdłuż lewej krawędzi 
pionowej napis „POLSKA"; 

10) 6,50 zł — przedstawia głowę konia arabskiego. W dolnej części znaczka 
umieszczono napis „KOŃ ARABSKI" a wzdłuż lewej krawędzi pionowej oznaczenie 
wartości „6,50 ZŁ" i napis „POLSKA". 

3. Znaczki o wartości 20 gr, 30 gr i 40 gr zostały wykonane w formie trójkąta 
równoramiennego o wymiarach 68 mm podstawa i po 48 mm ramiona, pozostałe 
znaczki w formie prostokątów, których wymiary boków wynoszą: znaczków o 
wartości 50 gr, 60 gr, 4 zł — 76 mm i 31,25 mm, a znaczków o wartości 90 gr i 1,55 
zł, 2,50 zł i 6,50 zł — 31,25 mm i 43 mm wraz z marginesami. Znaczki są 
perforowane. 

4. Znaczki wykonano techniką rotograwiurową w następujących nakładach i 
kolorach: 



1) znaczek wartości 20 gr — w nakładzie ok. 5 000 000 szt. w kolorach: 
ciemnobrązowym, żółtym i czerwonym, 

2) znaczek wartości 30 gr — w nakładzie ok. 3 000 000 szt. w kolorach: 
niebieskim, żółtym, brązowym i czarnym, 

3) znaczek wartości 40 gr — w nakładzie ok. 6 000 000 szt. w kolorach: 
pomarańczowym, żółtym, brązowym i czarnym, 

4) znaczek wartości 50 gr — w nakładzie ok. 5 000 000 szt. w kolorach: 
szarozielonym, brązowym, czerwonym, żółtymi i czarnym, 

5) znaczek wartości 60 gr — w nakładzie ok. 6 000 000 szt. w kolorach: 
ciemnoróżowym, brązowym, żółtym i czarnym, 

6) znaczek wartości 90 gr — w nakładzie ok. 5 000 000 szt. w kolorach: 
ciemnofioletowym, brązowym, żółtym i czarnym, 

7) znaczek wartości 1,55 zł — w nakładzie ok. 4 000 000 szt. w kolorach: 
jasnobrązowym, ciemnobrązowym, żółtym i czarnym, 

8) znaczek wartości 2,50 zł — w nakładzie ok. 2 000 000 szt. w kolorach: 
fioletowym, żółtym, czerwonym, brązowym i czarnym, 

9) znaczek wartości 4,00 zł — w nakładzie ok. 1 500 000 szt. w kolorach: 
zielonym, brązowym, żółtym i czarnym, 

10) znaczek wartości 6,50 zł — w nakładzie ok. 950 000 szt. w kolorach: 
niebieskim, żółtym, brązowym i czarnym. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 grudnia 1963 r. 
MINISTER ŁĄCZNOŚCI 

w z. F. Ładosz  
PODSEKRETARZ STANU 

poz. 12 
ZARZĄDZENIE Nr 2 

MINISTRA ŁĄCZNOŚCI 
z dnia 13 stycznia 1964 r. 

o wprowadzeniu do obiegu znaczków pocztowych wartości 20 gr, 30 gr, 40 gr, 
60 gr, 1 zł, 2,50 zł, 5,60 zł i 6,50 zł 

 
Na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 46 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. o łączności 

(Dz. U. Nr 8. poz. 48) zarządza się, co następuje: 
1277-84 § 1. 1. Wprowadza się do obiegu znaczki pocztowe wartości 20 gr, 30 gr, 

40 gr. 60 gr, 1 zł, 2.50 zł. 5.60 zł i 6.50 zł. wydane z okazji IX Zimowych Igrzysk 
Olimpijskich w Innsbrucku. 

2. Rysunki znaczków poszczególnych wartości przestawiają: 
1) 20 gr - dwóch hokeistów na lodzie. 
2) 30 gr - narciarza w slalomie, 
3) 40 gr - narciarza w zjeździe, 
4) 60 gr - łyżwiarka w szybkiej jeździe na lodzie. 
5) 1 zł - narciarza w skoku. 
6) 2.50 zł - zawodnika w ślizgu saneczkowym, 
7) 5,60 zł - narciarza w biegu. 
8) 6000.50 zł  -parę łyżwiarzy w jeździe figurowej. 
3. Na wszystkich znaczkach wyszczególnionych w ust. 2 postaci zawodników 

znajdują się na tle emblematu olimpijskiego - pięciu kół. U góry znaczków 
umieszczono napis „IX Zimowe Igrzyska Olimpijskie - Innsbruck 1964", w prawym 
dolnym rogu oznaczenie wartości, a w lewym napis „Polska". 

4. Znaczki są perforowane, ich wymiary wynoszą 39,5 x 31,25 mm wraz z 
marginesami. 

5. Znaczki wykonano techniką offsetową w następujących nakładach i kolorach: 
1) znaczek wartości 20 gr - w nakładzie ok. 6 000 000 szt. w .kolorach: 

czerwonym. niebieskim, zielonym i czarnym, 
2) znaczek wartości 30 gr -w nakładzie ok. 6 000 000 szt. w kolorach: różowym, 

żółtym. czerwonym, niebieskim, zielonym i czarnym, 
3) znaczek wartości 40 gr - w nakładzie ok. 8 000 000 szt. w kolorach: zielonym, 

żółtym, czerwonym, niebieskim i czarnym, 
4) znaczek wartości 60 gr - w nakładzie ok. 8 000 000 szt. w kolorach: zielonym, 

żółtym, czerwonym, fioletowym i czarnym, 



5) znaczek wartości 1 zł - w nakładzie ok. 6 000 000 szt. w kolorach: żółtym, 
czerwonym, niebieskim. zielonym i czarnym, 

6) znaczek wartości 2,50 zł - w nakładzie ok. 4 000 000 szt. w kolorach: żółtym, 
czerwonym, niebieskim, fioletowym, zielonym i czarnym, 

7) znaczek wartości 5.60 zł - w nakładzie ok. 1 300 000 szt. w kolorach: żółtym, 
czerwonym. niebieskim, zielonym i czarnym, 

8) znaczek wartości 6.50 zł - w nakładzie ok. 1 000 000 szt. w kolorach: żółtym: 
czerwonym, niebieskim. oliwkowym i czarnym. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 stycznia 1964 r. 
 

MINISTER ŁĄCZNOŚCI 
w z. F. Ładosz 

PODSEKRETARZ STANU 
 

 
 

DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI 
WARSZAWA,  13 kwietnia 1964 r.                       Nr 4 

poz. 28 
ZARZĄDZENIE Nr 13 

MINISTRA ŁĄCZNOŚCI 
z dnia 19 lutego 1964 r. 

o wprowadzeniu do obiegu znaczków pocztowych wartości 1.35 zł, 1.50 zł,  
1.55 zł, 2 zł, 2.10 zł, 2.50 zł, 3 zł, i 3.40 zł 

 
Na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 46 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. o łączności 

(Dz. U. Nr 8, poz. 48) zarządza się, co następuje: 
1285- 1292 § 1. 1. Wprowadza się do obiegu znaczki pocztowe wartości 1.35 zł, 

1.50 zł, 1.55 zł, 2 zł, 2.10 zł, 2.50 zł, 3 zł, 3.40 zł stanowiące emisję „Statki żaglowe". 
2. Rysunki znaczków poszczególnych wartości przedstawiają: 
1) 1.35 zł — karawelę z XV wieku. Wzdłuż lewej krawędzi pionowej znaczka 

znajduje się napis „KARAWELA STATEK KOLUMBA. XV W". 
2) 1.50 zł — okręt wojenny z XVI wieku. Na dole znaczka znajduje się napis 

„GALEON. OKRĘT WOJENNY. XVI W". 
3) 1.55 — okręt wojenny z XVII wieku. Na dole znaczka znajduje się napis 

„POLSKI OKRĘT WOJENNY. XVII W". 
4) 2 zł — statek handlowy z XVII wieku. Wzdłuż prawej krawędzi pionowej 

znajduje się napis „FLEUTA. STATEK HANDLOWY. XVII W.". 
5) 2.10 zł — okręt wojenny z XVIII wieku. Na dole znaczka znajduje się napis 

„LINIOWIEC. OKRĘT WOJENNY. XVIII W.". 
6) 2.50 zł — fregatę z XIX wieku. Wzdłuż lewej krawędzi pionowej znaczka 

znajduje się napis „FREGATA. XIX W.". 
7) 3 zł — statek handlowy z XIX wieku. Na dole znaczka znajduje się napis 

„KLIPER. STATEK HANDLOWY. XIX W.". 
8) 3.40 zł — statek polski z XX wieku. Wzdłuż lewej krawędzi pionowej znaczka 

znajduje się napis „DAR POMORZA. STATEK POLSKI. XX W.". 
3. W górnej części znaczków wyszczególnionych w ust. 2 umieszczono 

oznaczenie ich wartości oraz napis „POLSKA". 
4. Znaczki są perforowane, wymiary ich boków wynoszą: 
wartości 1.35 zł, 1.55 zł, 2 zł i 3.40 zł — 25,5 i 31,25 mm, a wartości 1.50 zł, 2.10 

zł, 2.50 zł i 3 zł — 31,25 i 25,5 mm wraz z marginesami. 
5. Znaczki wykonano techniką stalorytniczo-wklęsłodrukową w kolorach: 
1) znaczek wartości 1,35 zł — w granatowym, 
2) znaczek wartości 1,50 zł — w bordowym, 
3) znaczek wartości 1,55 zł -— w czarnym, 
4) znaczek wartości 2,00 zł — w fioletowym 
5) znaczek wartości 2,10 zł — w zielonym, 
6) znaczek wartości 2,50 zł — w karminowym, 
7) znaczek wartości 3,00 zł — w oliwkowym, 
8) znaczek wartości 3,40 zł — w sepii. 



6. Znaczki będą drukowane w wielomilionowych, powtarzalnych nakładach. 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 19 marca 1964 r. 

 
MINISTER ŁĄCZNOŚCI Z. Moskwa 

 
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI 

WARSZAWA,  5 maja 1964 r.                       Nr 5 
poz. 35 

ZARZĄDZENIE NR 18 
MINISTRA ŁĄCZNOŚCI 
z dnia 5 marca 1964 r. 

o wprowadzeniu do obiegu znaczków pocztowych wartości 60 gr 
 

Na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 46 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. o łączności 
(Dz. U. Nr 8, poz. 48) zarządza się, co następuje: 

1293-94 § 1. 1. Wprowadza się do obiegu 2 znaczki pocztowe wartości po 60 gr 
wydane dla uczczenia Dwudziestolecia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. 

2. Rysunek pierwszego znaczka przedstawia stylizowany dąb piastowski i napis 
„PRL — XX". W lewej części znaczka umieszczono oznaczenie wartości „60 gr" i 
napis „POLSKA". 

3. Rysunek drugiego znaczka przedstawia stylizowany kłos i połowę koła 
zębatego tworzące obwód zamknięty, w którego środku umieszczono napis „XX 
PRL". W prawej części znaczka umieszczono oznaczenie wartości „60 gr" i napis 
„POLSKA". 

4. Znaczki są perforowane, wymiary ich boków wynoszą 39,5 i 31,25 mm wraz z 
marginesami. 

5. Znaczki wykonano techniką offsetową w kolorach: 
1) pierwszy znaczek — w czerwonym, żółtym, niebieskim, zielonym, i czarnym, 
2) drugi znaczek — w żółtym, czerwonym i czarnym.  
6. Znaczki wykonano w nakładzie po około 5.000.000 szt. 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 kwietnia 1964 r. 

 
MINISTER ŁĄCZNOŚCI w z. F. Ładosz 

PODSEKRETARZ STANU 
 

DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI 
WARSZAWA,  30 maja 1964 r.                       Nr 7 

poz. 53 
ZARZĄDZENIE Nr 21 

MINISTRA ŁĄCZNOŚCI 
z dnia 8 kwietnia 1964 r. 

o wprowadzeniu do obiegu znaczków pocztowych wartości 40 gr, 40 gr, 60 gr, 
60 gr i 2,50 zł. 

 
Na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 46 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. o łączności 

(Dz. U. Nr 8, poz. 48) zarządza się, co następuje: 
1305-09 § 1. 1. Wprowadza się do obiegu znaczki pocztowe wartości 40 gr, 40 gr, 

60 gr, 60 gr i 2,50 zł wydane z okazji 600-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
2. Znaczki poszczególnych wartości przedstawiają: 
1) pierwszy wartości 40 gr — podobiznę króla Kazimierza Wielkiego, a pod nią 

napis „KAZIMIERZ WIELKI", 
2) drugi wartości 40 gr — podobiznę Hugona Kołłątaja, a pod nią napis „HUGO 

KOŁŁĄTAJ", 
3) pierwszy wartości 60 gr — podobiznę Jana Długosza, a pod nią napis „JAN 

DŁUGOSZ", 
4) drugi wartości 60 gr — podobiznę Mikołaja Kopernika, a pod nią napis 

„MIKOŁAJ KOPERNIK", 
5) wartości 2.50 zł — podobizny króla Władysława Jagiełły i królowej Jadwigi, a 

pod nimi napisy „JAGIEŁŁO JADWIGA". 



3. Na wszystkich znaczkach umieszczono w górnej części napis „UNIWERSYTET 
JAGIELLOŃSKI" i liczby „1364— 1964", wzdłuż lewych krawędzi pionowych 
ornamenty, a na dole znaczków oznaczenie ich wartości i napis „POLSKA". 

4. Znaczki są perforowane, wymiary ich boków wynoszą: 
27 i 40,5 mm dla wartości 40 gr i 60 gr oraz 40,5 i 40,5 mm dla wartości 2.50 zł 

wraz z marginesami. 
5. Znaczki wykonano techniką stalorytniczo-wklęsłodrukową w następujących 

nakładach i kolorach: 
1) pierwszy znaczek wartości 40 gr — w nakładzie około 10.000.000 szt. w kolorze 

bordowym, 
2) drugi znaczek wartości 40 gr — w nakładzie około 10.000.000 szt. w kolorze 

zielonym, 
3) pierwszy znaczek wartości 60 gr — w nakładzie około 10.000.0000 szt. w 

kolorze fioletowym, 
4) drugi znaczek wartości 60 gr — w nakładzie około 10.000.000 szt. w kolorze 

niebieskim, 
5) znaczek wartości 2,50 zł — w nakładzie około 5.000.000 szt. w kolorze 

brązowym. 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 5 maja 1964 r. 

MINISTER ŁĄCZNOŚCI w z. F. Ładosz 
PODSEKRETARZ STANU 

poz. 56 
ZARZĄDZENIE Nr 26 MINISTRA ŁĄCZNOŚCI 

z dnia 21 kwietnia 1964 r. 
o wprowadzeniu do obiegu znaczków pocztowych wartości 30 gr, 40 gr, 50 gr, 

60 gr, 90 gr, 1.35 zł, 1.55 zł, 2.50 zł, 3.40 zł i 6.50 zł 
 

Na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 46 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. o łączności 
(Dz. U. Nr 8, poz. 48) zarządza się, co następuje: 

1295-1304 § 1. 1. Wprowadza się do obiegu znaczki pocztowe wartości 30 gr, 40 
gr, 50 gr, 60 gr, 90 gr, 1.35 zł, 1.55 zł, 2.50 zł, 3.40 zł, 6.50 zł, stanowiące serię 
„KOTY". 

2. Rysunki znaczków poszczególnych wartości przedstawiają: 
1) 30 gr — kota europejskiego; w prawej górnej części znaczka znajduje się napis 

„kot europejski", a na dole napis „POLSKA" i oznaczenie wartości „30 GR"; 
2) 40 gr — kota europejskiego; w prawej dolnej części znaczka znajduje się napis 

„kot europejski", oraz oznaczenie wartości „40 GR" i napis „POLSKA"; 
3) 50 gr — kota syjamskiego; w dolnej części znaczka znajduje się oznaczenie 

wartości „50 GR" i napis „kot syjamski, a w lewej górnej części napis „POLSKA"; 
4) 60 gr — kota europejskiego; w prawej dolnej części znaczka znajduje się napis 

„kot europejski", a wzdłuż lewej krawędzi oznaczenie wartości ,,60 GR" i napis 
„POLSKA". 

5) 90 gr — kota perskiego: na dole znaczka znajduje się napis „kot perski", a 
wzdłuż prawej krawędzi oznaczenie wartości „90 GR" i napis „POLSKA"; 

6) 1.35 zł — kota perskiego; na dole znaczka znajduje się napis „kot perski", a 
wzdłuż lewej krawędzi oznaczenie wartości „1.35 ZŁ" i napis „POLSKA"; 

7) 1.55 zł — kota europejskiego; w górnej części znaczka znajduje się napis „kot 
europejski" i oznaczenie wartości „1.55 ZŁ", a wzdłuż lewej krawędzi napis 
„POLSKA"; 

8) 2.50 zł — kota europejskiego; w prawej części znaczka znajduje się napis „kot 
europejski", oznaczenie wartości „2.50 ZŁ" i napis „POLSKA”; 

9) 3.40 zł — kota perskiego; w górnej części znaczka znajduje się napis „kot 
perski", oznaczenie wartości „3.40 ZŁ" i napis „POLSKA"; 

10) 6.50 zł — kota europejskiego; w prawej części znaczka znajduje się napis „kot 
europejski", oznaczenie wartości „6.50 ZŁ" i napis „POLSKA". 

3. Znaczki są perforowane; ich wymiary wynoszą; 
39,5 x 51 mm dla wartości 30 gr, 40 gr, 50 gr, 2.50 zł, 3.40 zł, 6.50 zł oraz 51 X 

39,5 mm dla wartości 60 gr, 90 gr, 1.35 zł, 1.55 zł wraz z marginesami. 
4. Znaczki wykonano techniką offsetową w następujących nakładach i kolorach: 



1) wartości 30 gr — w nakładzie około 6.000.000 szt. w kolorach: żółtym, szarym i 
czarnym, 

2) wartości 40 gr — w nakładzie około 8.000.000 szt. w kolorach: czerwonym, 
szarym i czarnym, 

3) wartości 50 gr — w nakładzie około 6.000.000 szt. w kolorach: żółtym, 
niebieskim, szarym i czarnym, 

4) wartości 60 gr — w nakładzie około 8.000.000 szt. w kolorach: żółtym, 
czerwonym, zielonym, szarym i czarnym, 

5) wartości 90 gr — w nakładzie około 5.000.000 szt. w kolorach: żółtym, 
czerwonym, brązowym, szarym i czarnym. 

6) wartości 1.35 zł — w nakładzie około 4.500.000 szt. w kolorach: żółtym, 
czerwonym, zielonym i czarnym, 

7) wartości 1.55 zł — w nakładzie około 5.000.000 szt. w kolorach niebieskim, 
brązowym, szarym i czarnym, 

8) wartości 2.50 zł — w nakładzie około 4.500.000 szt. w kolorach: żółtym, 
fioletowym, szarym i czarnym, 

9) wartości 3.40, zł — w nakładzie około 1.500.000 szt. w kolorach: czerwonym, 
pomarańczowym, niebieskim, szarym i czarnym, 

10) wartości 6.50 zł — w nakładzie około 1.300.000 szt. w kolorach: żółtym, 
czerwonym, fioletowym, szarym i czarnym. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 30 kwietnia 
1964 r. 

MINISTER ŁĄCZNOŚCI w z. F. Ładosz 
PODSEKRETARZ STANU 

 
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI 

WARSZAWA,  10 lipca 1964 r.                       Nr 9 
poz. 69 

ZARZĄDZENIE Nr 36 MINISTRA ŁĄCZNOŚCI 
z dnia 27 maja 1964 r. 

o wprowadzeniu do obiegu znaczków pocztowych wartości 30 gr, 40 gr, 50 gr, 
60 gr, 90 gr, 1.35 zł, 1.55 zł, 5.60 zł i 6.50 zł. 

 
Na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 46 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. o łączności 

(Dz. U. Nr 8, poz. 48) zarządza się, co następuje: 
1310-18 § 1. 1. Wprowadza się do obiegu znaczki pocztowe wartości 30 gr, 40 gr, 

50 gr, 60 gr, 90 gr, 1.35 zł, 1.55 zł, 5.60 zł i 6.50 zł emisji „Ptaki wodne".      
2. Znaczki poszczególnych wartości przedstawiają: 
1) 30 gr — czajkę; w górnej części znaczka umieszczono oznaczenie wartości „30 

GR", a w dolnej napisy „POLSKA" i „VANELLUS VANELLUS. CZAJKA", 
2) 40 gr — podróżniczka; w górnej części znaczka umieszczono oznaczenie 

wartości „40 GR", a w dolnej napisy „POLSKA" i „LUSCINIA SVECICA. 
PODRÓŻNICZEK". 

3) 50 gr — rycyka; w górnej części znaczka umieszczono oznaczenie wartości „50 
gr", a w dolnej napisy „POLSKA" i „LIMOSA LIMOSA. RYCYK"; 

4) 60 gr — rybołowa; w górnej części znaczka umieszczono napis „PANDION 
HALLAKTUS. RYBÓŁÓW" i oznaczanie wartości „60 GR", a w dolnej napis 
„POLSKA", 

5) 90 gr — czaplę; w górnej części znaczka umieszczono napis „Polska", a w 
dolnej oznaczenie wartości „90 GR" i napis „ARDEA CINEREA. CZAPLA", 

6) 1.35 zł — mewę; w górnej części znaczka umieszczono napis „LARUS 
MINUTUS. MEWA MAŁA" i oznaczenie wartości „1.35 ZŁ", a w dolnej napis 
„POLSKA", 

7) 1.55 zł — płaskonosa; w górnej części znaczka umieszczono napis „POLSKA", 
a w dolnej oznaczenie wartości „1.55 ZŁ" i napis „SPATULA CLYPEATA. 
PŁASKONOS", 

8) 5.60 zł — nura czarnoszyjego; w górnej części znaczka umieszczono napis 
„POLSKA", a w dolnej napis „GAVIA ARCTICA. NUR CZARNOSZYI" i oznaczenie 
wartości „5.60 ZŁ", 



9) 6.50 zł — perkoza; w górnej części znaczka umieszczono napis „POLSKA", a w 
dolnej oznaczenie wartości „6.50 ZŁ" i napis „PEDICEPS CRISTATUS. PERKOZ". 

3. Znaczki są perforowane; ich wymiary wynoszą: dla wartości 30 gr, 40 gr, 50 gr, 
1.55 zł, 5.60 zł i 6.50 zł — 40,5 X 40,5 mm i 40,5 X 54 mm dla wartości 60 gr, 90 gr i 
1.35 zł — wraz z marginesami. 

4. Znaczki wykonano techniką rotograwiurową w następujących nakładach i 
kolorach:  

1) wartości 30 gr w nakładzie około 6 000 000 sztuk w kolorach: szaroniebieskim, 
żółtym, czerwonym, zielonym i czarnym, 

2) wartości 40 gr w nakładzie, około 8 000 000 sztuk w kolorach: jasnobrązowym, 
czerwonym, niebieskim i czarnym, 

3) wartości 50 gr w nakładzie około 6 000 000 sztuk w kolorach: jasnozielonym, 
żółtym, brązowym i czarnym, 

4) wartości 60 gr w nakładzie około 8 000 000 sztuk w kolorach: niebieskim, 
żółtym, brązowym i czarnym, 

5) wartości 90 gr w nakładzie około 5 000 000 sztuk w kolorach: żółtym i czarnym, 
6) wartości 1.35 zł w nakładzie około 4 500 000 sztuk w kolorach: zielonym, 

czerwonym i czarnym, 
7) wartości 1.55 zł w nakładzie około 5 000 000 sztuk w kolorach: żółtozielonym, 

brązowym, czerwonym, ciemnozielonym, szaroniebieskim i czarnym, 
8) wartości 5.60 zł w nakładzie około 1 500 000 sztuk w kolorach: 

niebieskozielonym, szarym, czerwonym i czarnym, 
9) wartości 6.50 zł w nakładzie około 1 300 000 sztuk w kolorach: zielonym, 

żółtym, czerwonym, brązowym i czarnym, 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 5 czerwca 1964 r. 

 
MINISTER ŁĄCZNOŚCI 

w z. F. Ładosz 
PODSEKRETARZ STANU 

 
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI 

WARSZAWA,  7 sierpnia 1964 r.                       Nr 10 
poz. 77 

ZARZĄDZENIE Nr 38 MINISTRA ŁĄCZNOŚCI 
z dnia 6 czerwca 1964 r. 

o wprowadzeniu do obiegu 4 znaczków pocztowych wartości po 60 gr. 
 

Na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 46 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. o łączności 
(Dz. U. Nr 8, poz. 48) zarządza się, co następuje: 

1319-22 § 1. 1. Z okazji IV Zjazdu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej 
wprowadza się do obiegu 4 znaczki pocztowe wartości po 60 gr. 

2. Rysunki poszczególnych znaczków przedstawiają: 
1) pierwszego — czerwony sztandar na tle wznoszonego muru i napis ,,IV ZJAZD 

PZPR"; wzdłuż lewej krawędzi umieszczono oznaczenie wartości „60 GR" i napis 
„POLSKA", 

2) drugiego — młot opasany biało-czerwoną wstęgą i napis „IV ZJAZD PZPR 
WARSZAWA 1964"; w lewym górnym rogu umieszczono oznaczenie wartości „60 
GR", a wzdłuż prawej krawędzi napis „POLSKA", 

3) trzeciego — dwie ręce trzymające czerwony sztandar; w prawej górnej części 
znaczka umieszczono napis „IV ZJAZD PZPR WARSZAWA 1964", a wzdłuż lewej 
krawędzi oznaczenie wartości „60 GR" i napis „POLSKA", 

4) czwartego — młot i kłos stylizowany, napis „PZPR" oraz „IV ZJAZD PZPR 
WARSZAWA 1964"; w lewym dolnym rogu umieszczono oznaczenie wartości „60 
GR", a wzdłuż prawej krawędzi napis „POLSKA". 

3. Znaczki są perforowane, ich wymiary wynoszą 54 X 27 mm wraz z 
marginesami, 

4. Znaczki wykonano techniką offsetową w następujących kolorach: 
1) pierwszy znaczek — czerwonym, żółtym, szarym i czarnym; 
2) drugi znaczek — czerwonym, szarym i czarnym, 
3) trzeci znaczek — żółtozielonym, czerwonym, brązowym i różowym, 



4) czwarty znaczek — bordo, żółtym i czarnym. 
5. Znaczki wykonano w nakładzie po około 3.000.000 sztuk. 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 czerwca 1964 r. 

 
MINISTER ŁĄCZNOŚCI 

Z. Moskwa 
 
 

DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI 
WARSZAWA,  15 września 1964 r.                       Nr 12 

poz. 97 
ZARZĄDZENIE Nr 53 

MINISTRA ŁĄCZNOŚCI 
z dnia 16 lipca 1964 r. 

o wprowadzeniu do obiegu znaczka pocztowego wartości 60 gr. 
 

Na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 46 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. o łączności 
(Dz. U. Nr 8, poz. 48) zarządza się, co następuje: 

1333 § 1. 1. Z okazji dwudziestej rocznicy powstania warszawskiego wprowadza 
się do obiegu znaczek pocztowy wartości 60 gr. 

2. Rysunek znaczka przedstawia trzy stylizowane postaci uzbrojonych 
powstańców na tle płonącego domu. W lewej części znaczka umieszczono napis: 
„POWSTANIE WARSZAWSKIE", w górnej liczby: „1944 — 1964", a w dolnej 
oznaczenie wartości „60 GR" i napis „POLSKA". 

3. Znaczek jest perforowany, jego wymiary wynoszą 25,5 X 43 mm wraz z 
marginesami. 

4. Znaczek wykonano techniką offsetową w nakładzie około 4000000 sztuk w 
kolorach: szarym, czarnym, zielonym i czerwonym. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 1964 r. 
MINISTER ŁĄCZNOŚCI 

w z. F. Ładosz PODSEKRETARZ STANU 
 

DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI 
WARSZAWA,  6 listopada 1964 r.                      Nr 15 

poz. 116 
ZARZĄDZENIE Nr 57 

MINISTRA ŁĄCZNOŚCI 
z dnia 21 sierpnia 1964 r. 

o wprowadzeniu do obiegu znaczka pocztowego wartości 2,50 zł 
 

Na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 46 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. o łączności 
(Dz. U. Nr 8, poz. 48) zarządza się, co następuje: 

1346 § 1. 1. Z okazji XV Międzynarodowego Kongresu Astronautycznego w 
Warszawie wprowadza się do obiegu znaczek pocztowy wartości 2,50 zł. 

2. Rysunek znaczka przedstawia Syrenę — herb Warszawy. Wzdłuż lewej 
krawędzi pionowej i górnej poziomej znaczka umieszczono napis „XV 
MIĘDZYNARODOWY KONGRES ASTRONAUTYCZNY W WARSZAWIE 7—12.IX. 
1964"; w górnej prawej części znajduje się oznaczenie wartości „2.50 ZŁ", a w dolnej 
— napis „POLSKA". 

3. Znaczek jest perforowany; jego wymiary wynoszą 31,25 X 43 mm wraz z 
marginesami. 

4. Znaczek wykonano techniką offsetowa, w nakładzie około 1500 000 sztuk, w 
kolorach: fioletowym i czarnym. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 7 września 1964 r. 
MINISTER ŁĄCZNOŚCI w z. F. Ładosz 

PODSEKRETARZ STANU 
 

poz. 117 
ZARZĄDZENIE Nr 59 

MINISTRA ŁĄCZNOŚCI 



z dnia 17 września 1964 r. 
o wprowadzeniu do obiegu znaczka pocztowego wartości 60 gr 

 
Na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 46 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. o łączności 

(Dz. U. Nr 8, poz. 48) zarządza się, co następuje: 
1347 § 1. 1. Wprowadza się do obiegu znaczek pocztowy wartości 60 gr wydany z 

okazji 100 rocznicy urodzin Stefana Żeromskiego. 
2. Znaczek przedstawia podobiznę Stefana Żeromskiego wg obrazu Moniki 

Żeromskiej; w górnej części znaczka umieszczono napis „STEFAN ŻEROMSKI" i 
liczby „1864—1964", a w dolnej — oznaczenie wartości „60 GR" i napis „POLSKA". 

3. Znaczek jest perforowany; jego wymiary wynoszą 25,5x31,25 mm wraz z 
marginesami. 

4. Znaczek wykonano techniką rotograwiurową w nakładzie około 4 000 000 sztuk, 
w kolorze brązowym. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 21 września 1964 r. 
MINISTER ŁĄCZNOŚCI 

Z. Moskwa 
poz. 118 

ZARZĄDZENIE Nr 61 
MINISTRA ŁĄCZNOŚCI 

z dnia 18 września 1964 r. 
o wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 60 gr 

Na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 46 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. o łączności 
(Dz. U. Nr 8, poz. 48) zarządza się, co następuje: 

1348 § 1. 1. Z okazji III Kongresu Związku Bojowników o Wolność i Demokrację 
wprowadza się do obiegu znaczek pocztowy wartości 60 gr. 

2. Rysunek znaczka przedstawia rękę trzymającą młot i karabin; wzdłuż lewej 
krawędzi pionowej umieszczono napis „III KONGRES ZBoWiD 1964". W prawym 
dolnym rogu znaczka umieszczono oznaczenie wartości „60 GR", a w górnym napis 
„POLSKA". 

3. Znaczek jest perforowany, jego wymiary wynoszą 27 X 40,5 mm wraz z 
marginesami. 

4. Znaczek wykonano techniką offsetową w nakładzie około 1500 000 sztuk w 
kolorach: jasnozielonym, zielonym, czerwonym i czarnym. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 21 września 1964 r. 
MINISTER ŁĄCZNOŚCI 

Z. Moskwa 
 

DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI 
WARSZAWA,  21 listopada 1964 r.                      Nr 16 

poz. 122 
ZARZĄDZENIE Nr 55 

MINISTRA ŁĄCZNOŚCI 
z dnia 28 lipca 1964 r. 

o wprowadzeniu do obiegu znaczków pocztowych wartości 20 gr, 40 gr, 60 gr, 
90 gr, 1 zł, 2.50 zł 5.60 zł i 6.50 zł oraz znaczki wartości 2.50 zł, 2.50 zł, 5 zł i 5 zł 

w formie bloczka 
 

Na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 46 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. o łączności  
(Dz. U. Nr 8. poz. 48) zarządza się. co następuje: 

 1334-45 § 1. 1. Wprowadza się do obiegu znaczki pocztowe wartości 20 gr, 40 gr. 
60 gr. 90 gr. 1 zł. 2.50 zł. 5.60 zł i 6.50 zł oraz 2.50 zł, 2.50 zł, 5 zł i 5 zł w formie 
bloczka – z  okazji XVIII Igrzysk Olimpijskich w Tokio w 1964 r.  

2. Rysunki znaczków poszczególnych wartości przedstawiają:  
1) 20 gr  -zawodnika w trójskoku 
2) 40 gr -wioślarza.  
3) 60 gr -zawodnika podnoszącego ciężary.  
4) 90 gr -dwóch zawodników w biegu sztafetowym.  
5) 1 zł - dwóch bokserów w walce  
6) 2.50 zł - dwóch zawodników grających w piłkę nożną,  



7) 5.60 zł -zawodniczkę w skoku wzwyż.  
8) 6.50 zł -zawodnika w skoku do wody.  
3. Rysunki znaczków wydrukowanych w formie bloczka przedstawiają  
1) pierwszy wartości 2.50 zł - zawodnika strzelającego do rzutków.  
2) drugi wartości 2.50 zł - wioślarza.  
3) pierwszy wartości 5 zł - dwóch szermierzy w walce.  
4) drugi wartości 5 zł - dwóch zawodników grających w koszykówkę.  
4. W środkowej części znaczków określonych w ust. 2 pkt 1-3 umieszczono napis 

„XVlII IGRZYSKA OLIMPIJSKIE TOKIO 1964. i pięć kół olimpijskich, a w dolnej 
części  napis .,POLSKA“ i oznaczenie ich wartości. W górnej części  znaczków 
określonych w ust. 2 pkt 4-8 umieszczono napis „XVlII IGRZYSKA OLIMPIJSKIE. 
TOKIO 1964" i pięć kół olimpijskich, a w dolnej części  napis "POLSKA” i oznaczenie 
ich wartości. W dolnej części  znaczków określonych w ust. 3 pkt 1-4 umieszczono 
pięć kół olimpijskich; napisy „XVIII IGRZYSKA OLIMPIJSKIE TOKIO 1964”, 
„POLSKA " oraz oznaczenie wartości tworzą obramowanie znaczków.  

5. Znaczki są, perforowane; ich wymiary wynoszą: znaczków określonych w ust. 2 
pkt 1-6 40,5 X 40.5 mm. znaczków określonych w ust. 2 pkt 7-8 27 X 40.5 mm. a 
znaczków określonych w ust. 3 pkt 1-4 24 X 24 mm wraz z marginesami.  

6. Znaczki wykonano techniką offsetową w następujących nakładach i kolorach:  
1) 20 gr w nakładzie około 6.000.000 sztuk w kolorach: żółtym, czerwonym, 

fioletowym i brązowym.  
2) 40 gr - w nakładzie około 8.000.000 sztuk w kolorach: żółtym, niebieskim, 

zielonym i ciemnozielonym.  
3) 60 gr - w nakładzie około 8.000.000 sztuk w kolorach: czerwonym, 

czerwonofioletowym, niebieskogranatowym i czarnym.  
4) 90 gr - w nakładzie około 5.000.000 sztuk w kolorach: żółtym, czerwonym, 

brązowym i szarym.  
5) 1 zł - w nakładzie około 5.000.000 sztuk w kolorach: fioletowym, granatowym i 

szarym.  
6) 2.50 zł - w nakładzie około 4.000.000 sztuk w kolorach: żółtym, zielonym, 

ciemnozielonym, jasnoniebieskim i ciemnoniebieskim.  
7) 5.60 zł -w nakładzie około 1.500.000 sztuk w kolorach: żółtym. czerwonym. 

niebieskim. brązowym i szarym.  
8) 6.50 zł -w nakładzie około 1.300 000 sztuk w kolorach: żółtym. niebieskim. 

granatowym i czarnym.  
7. Znaczki określone w ust. 3 pkt 1-4 wydrukowano w nakładzie 800.000 sztuk w 

następujących kolorach:  
1) pierwszy wartości 2.50 zł - w żółtym, czerwonym. niebieskim, zielonym. 

brązowym i czarnym.  
2) drugi wartości 2.50 zł - w żółtym, czerwonym. niebieskim, zielonym. brązowym i 

czarnym.  
3) pierwszy wartości 5 zł - w żółtym, czerwonym, niebieskim. zielonym i czarnym.  
4) drugi wartości 5 zł - w żółtym, czerwonym. niebieskim, zielonym. brązowym i 

czarnym.  
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 17 sierpnia 1964 r.  

MINISTER ŁĄCZNOŚCI 
w z. F. Ładosz 

PODSEKRETARZSTANU 
poz. 125 

ZARZĄDZENIE Nr 62  
MINISTRA ŁĄCZNOŚCI 

z dnia 15 września 1964 r. 
o wprowadzeniu do obiegu znaczka pocztowego wartości 60 gr 

 
Na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 46 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. o łączności 

(Dz. U. Nr 8, poz. 48) zarządza się co następuje: 
1349 § 1. 1. Wprowadza się do obiegu znaczek pocztowy wartości 60 gr - dla 

uczczenia 100-lecia Pierwszej Międzynarodówki. 



2. Rysunek znaczka przedstawia sztandar i glob ziemski otoczony napisem „100-
LECIE PIERWSZEJ MIĘDZYNARODÓWKI". W górnej części znaczka umieszczono 
liczby „1864_1964", a w dolnej — oznaczenie wartości „60 GR" i napis „POLSKA". 

3. Znaczek jest perforowany; jego wymiary wynoszą 31,25 X 51 mm wraz z 
marginesami. 

4. Znaczek wykonano techniką rotograwiurową w nakładzie około 3.000.000 sztuk, 
w kolorach: czerwonym i czarnym. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28 września 1964 r. 
MINISTER ŁĄCZNOŚCI 

Z. Moskwa 
poz. 127 

ZARZĄDZENIE Nr 65 
MINISTRA ŁĄCZNOŚCI 

z dnia 2 października 1964 r. 
o wprowadzeniu do obiegu 2 znaczków pocztowych wartości po 60 gr 

 
Na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 46 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. o łączności 

(Dz. U. Nr 8, poz. 48) zarządza się, co następuje: 
1350-51 § 1. 1. Z okazji „Dnia Znaczka" wprowadza się do obiegu 2 znaczki 

pocztowe wartości po 60 gr. 
2. Rysunek znaczków przedstawia dyliżans wg obrazu artysty malarza J. 

Brodowskiego. W górnej części znaczków po lewej stronie umieszczono napis „Dzień 
Znaczka 1964", w dolnej części napis „POLSKA" i oznaczenie wartości „60 gr". 

3. Znaczki są perforowane; ich wymiary wynoszą 48 X 36 mm wraz z 
marginesami. 

4. Znaczki wykonano techniką stalorytniczo-wklęsłodrukową w nakładach po około 
4.000.000 sztuk w kolorach: 

1) pierwszy — brązowym, 
2) drugi — zielonym. 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 9 października 1964 r. 

MINISTER ŁĄCZNOŚCI w z. F. Ładosz 
PODSEKRETARZ STANU 

poz. 124 
ZARZĄDZENIE Nr 60 

MINISTRA ŁĄCZNOŚCI 
z dnia 18 września 1964 r. 

o wprowadzeniu do obiegu znaczka pocztowego wartości 2.50 zł 
 

Na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 46 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. o łączności 
(Dz. U. Nr 8, poz. 48) zarządza się, co następuje:  

1352 § 1. 1. Z okazji osiemdziesiątej rocznicy urodzin Eleonory Roosevelt 
wprowadza się do obiegu znaczek pocztowy wartości 2.50 zł. 

2. Rysunek znaczka przedstawia podobiznę Eleonory Roosevelt; wzdłuż górnej 
krawędzi poziomej i prawej pionowej umieszczono napisy „ELEANOR ROOSEVELT 
1884—1962" i „OSIEMDZIESIĄTA ROCZNICA URODZIN",  a na dole — oznaczenie 
wartości „2.50" i napis „POLSKA". 

3. Znaczek jest perforowany; jego wymiary wynoszą 25,5 X 31,25 mm wraz z 
marginesami. Znaczek wykonano techniką stalorytniczo-wklęsłodrukową w nakładzie 
około 3.000.000 sztuk, w kolorze brązowym.  

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 10 października 1964 r. 
MINISTER ŁĄCZNOŚCI 

Z. Moskwa 
 

DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI 
WARSZAWA,  21 grudnia 1964 r.                     Nr 17 

poz. 137 
ZARZĄDZENIE Nr 68 

MINISTRA ŁĄCZNOŚCI 
z dnia 28 października 1964 r. 



o wprowadzeniu do obiegu znaczków pocztowych wartości 40 gr, 40 gr, 60 gr, 
60 gr i 60 gr 

 
Na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 46 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. o łączności 

(Dz. U. Nr 8, poz. 48) zarządza się, co następuje:  
1353-57 § 1. 1. Wprowadza się do obiegu znaczki pocztowe wartości 40 gr, 40 gr, 

60 gr, 60 gr i 60 gr dla uczczenia walki i męczeństwa narodu polskiego w latach 
1939—1945. 

2. Rysunki poszczególnych znaczków przedstawiają: 
1) pierwszego wartości 40 gr — Krzyż Virtuti Militari, wzdłuż krawędzi górnej 

poziomej i prawej pionowej umieszczono oznaczenie wartości „40 GR" i napis 
„OBROŃCOM POCZTY POLSKIEJ W GDAŃSKU 1.9.1939", a w dolnej części napis 
„POLSKA". 

2) drugiego wartości 40 gr — projekt pomnika na Westerplatte; wzdłuż lewej 
krawędzi pionowej umieszczono napis „WESTERPLATTE 1939"- i oznaczenie 
wartości „40 GR", a- w dolnej części napis „POLSKA". 

3) pierwszego wartości 60 gr — projekt pomnika w Bydgoszczy; wzdłuż lewej 
krawędzi pionowej umieszczono liczby „1939—1945" i napis „BYDGOSZCZ" oraz 
oznaczenie wartości „60 GR", a w dolnej części napis „POLSKA". 

4) drugiego wartości 60 gr — reprodukcję obrazu St. Żółtowskiego „Forsowanie 
Odry"; w górnej części znaczka umieszczono oznaczenie wartości „60 GR" i napis 
„FORSOWANIE ODRY 1945", a wzdłuż prawej krawędzi pionowej napis „POLSKA". 

5) trzeciego wartości 60 gr — reprodukcję obrazu St. Żółtowskiego „Bitwa pod 
Studziankami"; w górnej części znaczka umieszczono oznaczenie wartości „60 GR" i 
napis „BITWA POD STUDZIANKAMI. 9—16 VIII 1944", a wzdłuż prawej krawędzi 
pionowej napis „POLSKA". 

3. Znaczki są perforowane; wymiary znaczków określonych w ust. 2 pkt 1—3 
wynoszą — 25,5 X 42 mm, a określonych w ust. 2 pkt 4 i 5— 42,5 X 25,5 mm wraz z 
marginesami. 

4. Znaczki wykonano techniką, stalorytniczo-wklęsłodrukową, w nakładzie po 
4000000 sztuk każdy, w kolorach: 

1) pierwszy 40 gr — ciemno-szarym 
2) drugi 40 gr — ciemno-fioletowym 
3) pierwszy 60 gr — ciemno-zielonym 
4) drugi 60 gr — granatowym 
5) trzeci 60 gr — oliwkowym. 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16 listopada 1964 r. 

MINISTER ŁĄCZNOŚCI w z. F. Ładosz 
PODSEKRETARZ STANU 

poz. 139 
ZARZĄDZENIE Nr 70 

MINISTRA ŁĄCZNOŚCI 
z dnia 4 listopada 1964 r. 

o wprowadzeniu do obiegu znaczków pocztowych wartości: 20 gr, 30 gr, 40 gr, 
50 gr, 60 gr, 90 gr, 1.35 zł, 1.50 zł, 1.55 zł, 2.50 zł, 3.40 zł i 5.80 zł 

 
Na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 46 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. o łączności 

(Dz. U. Nr 8, poz. 48) zarządza się, co następuje: 
1361-72 § 1. Wprowadza się do obiegu znaczki pocztowe wartości' 20 gr, 30 gr, 

40 gr, 50 gr, 60 gr, 90 gr, 1.35 zł 1.50 zł, 1.55 zł, 2.50 zł, 3.40 zł i 5.60 zł. emisji 
„Kwiaty ogrodowe". 

§ 2. 1. Znaczki poszczególnych wartości przedstawiają: 
1) 20 gr — kwiat cyklamenu perskiego; w prawym górnym rogu znaczka 

umieszczono oznaczenie wartości „GR 20", a wzdłuż lewej krawędzi pionowej napis 
„CYKLAMEN PERSICUM MILL CYKLAMEN PERSKI", 

2) 30 gr — kwiat frezji ogrodowej; w lewym górnym rogu znaczka umieszczono 
oznaczenie wartości „30 GR", a wzdłuż prawej krawędzi pionowej napis „FRESIA 
HYBRIDA HORT. FREZJA OGRODOWA", 



3) 40 gr — kwiat róży; w lewym górnym rogu znaczka umieszczono oznaczenie 
wartości „40 GR", a wzdłuż prawej krawędzi pionowej napis „ROSA — RÓŻA 
MONIQUE", 

4) 50 gr — kwiat piwonii delikatnej; w lewym górnym rogu znaczka umieszczono 
oznaczenie wartości „50 GR", a wzdłuż lewej krawędzi pionowej napis „PAEONIA 
TENUIFOLIA L. PIWONIA DELIKATNA", 

5) 60 gr — kwiat lilii królewskiej; w lewym górnym rogu znaczka umieszczono 
oznaczenie wartości „60 GR", a wzdłuż prawej krawędzi pionowej napis „LILIUM 
REGALE WILS LILIA KRÓLEWSKA", 

e) 90 gr — kwiat maku wschodniego; w lewym górnym rogu znaczka umieszczono 
oznaczenie wartości „90 GB", a wzdłuż prawej krawędzi pionowej napis „PAPAVER 
ORIENTALE L. MAK WSCHODNI", 

7) 1,35 zł — kwiat tulipana; w lewym górnym rogu znaczka umieszczono 
oznaczenie wartości „1,35 ZŁ", a wzdłuż lewej 'krawędzi pionowej napis „TULIPA — 
TULIPAN ORANGE WONDOR". 

8) 1,50 zł — kwiat narcyza niezrównanego; w lewym górnym rogu znaczka 
umieszczono oznaczenie wartości „1,50 ZŁ", a wzdłuż prawej krawędzi pionowej i 
górnej poziomej napis „NARCISSUS INCOMPARABILIS MILL. NARCYZ 
NIEZRÓWNANY FORTUNĘ", 

9) 1,55 zł — kwiat begonii bulwiastej; w lewym górnym rogu znaczka umieszczono 
oznaczenie wartości „1,55 ZŁ", a wzdłuż lewej krawędzi pionowej napis „BEGONIA 
TUBERHYBRIDAvoss. BEGONIA BULWIASTA", 

10) 2,50 zł — kwiat goździka ogrodowego; w prawym górnym rogu znaczka 
umieszczono oznaczenie wartości „2,50 ZŁ", a wzdłuż prawej krawędzi pionowej 
napis „DIANTHUS CARYOPHYLLUS L. GOŹDZIK OGRODOWY", 

11) 3,40 zł — kwiat kosaćca bródkowego; w lewym górnym rogu znaczka 
umieszczono oznaczenie wartości „3,40 ZŁ", a wzdłuż prawej krawędzi, pionowej 
napis „IRIS BARBATA HORT. — KOSACIEC BRÓDKOWY RUBIN", 

12) 5,60 zł — kwiat kamelii japońskiej; w lewym górnym rogu znaczka 
umieszczono oznaczenie wartości „5,60 ZŁ", a wzdłuż lewej krawędzi pionowej napis 
„CAMELIA JAPONICA L. KAMELIA JAPOŃSKA ELEGANS". 

2. W dolnej części znaczków określonych w § 2 ust. 1, umieszczono napis 
„POLSKA". 

3. Znaczki są perforowane; ich wymiary wynoszą: — znaczków wartości; 20 gr, 30 
gr, 40 gr, 50 gr, 60 gr i 90 gr 40,5 X 40,5 mm, a znaczków wartości: 1.35 zł, 1.50 zł, 
1.55 zł, 2.50 zł. 3.40 zł i 5.60 zł 3,25 x 43 mm wraz z marginesami. 

4. Znaczki wykonano techniką rotograwiurową w następujących nakładach i 
kolorach: 

1) 20 gr — w nakładzie około 6 000 000 sztuk w kolorach; 
żółtym, czerwonym, zielonym, szarym i fioletowym, 
2) 30 gr — w nakładzie około 6 000 000 sztuk w kolorach: 
żółtym, zielonym i fioletowym, 
3) 40 gr — w nakładzie Około 8 000 000 sztuk w kolorach: 
żółtym, czerwonym, zielonym i niebieskim, 
4) 50 gr — w nakładzie około 6 000 000 sztuk w kolorach: 
żółtym, czerwonym, brązowym, zielonym i niebieskim, 
5) 60 gr — w nakładzie około 8 000 000 sztuk w kolorach: 
żółtym, zielonym, brązowym i fioletowym, 
6) 90 gr — w 'nakładzie Około 4 500 000 sztuk w kolorach: 
żółtym, czerwonym, zielonym i szarym, 
7) 1,35 zł — w nakładzie około 4 500 000 sztuk w kolorach: 
żółtym, czerwonym i zielonym, 
8) 1,50 zł — w nakładzie około 4 500 000 sztuk w kolorach: 
żółtym, zielonym, szarobrązowym i czerwonym, 
9) 1,55 zł — w nakładzie około 5 000 000 sztuk w kolorach: 
żółtym, zielonym, czerwonym i szarym, 
10) 2,50 zł — w nakładzie około 4 000 000 sztuk w kolorach: 
żółtym, czerwonym, zielonym i niebieskim, 
11) 3,40 zł — w nakładzie około 1 500 000 sztuk w kolorach: 
żółtym, zielonym, niebieskim, fioletowym i brązowym, 



12) 5,60 zł — w nakładzie około 1 300 000 sztuk w kolorach: 
żółtym, czerwonym, niebieskim, fioletowym i oliwkowym. 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 listopada 1964 r.  

MINISTER ŁĄCZNOŚCI w z. F. Ładosz 
PODSEKRETARZ STANU 

 
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI 

WARSZAWA,  31 grudnia 1964 r.                      Nr 19 
poz. 155 

ZARZĄDZENIE Nr 75 
MINISTRA ŁĄCZNOŚCI 

z dnia 16 listopada 1964 r. 
o wprowadzeniu do oblega znaczków pocztowych wartości 20 gr, 30 gr, 40 gr, 

60 gr, 1.55 zł, 2.50 zł, 6.60 zł oraz 6.50 zł + 2 zł 
 

Na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 46 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. o łączności 
(Dz. U. Nr 8, poz. 48) zarządza się, co następuje: 

1373-80 §1. Wprowadza się do obiegu znaczki pocztowe wartości: 20 gr, 30 gr, 40 
gr, 60 gr, 1.55 zł, 2.50 zł, 5.60 zł oraz 6.50 zł + 2 zł dopłaty na rzecz Polskiego 
Związku Filatelistów, stanowiące emisję „Badanie Kosmosu". 

§ 2. 1. Rysunki znaczków poszczególnych wartości przedstawiają: 
1) 20 gr — próbnik międzyplanetarny; w prawej dolnej części znaczka 

umieszczono oznaczenie wartości „20 GR", a wzdłuż lewej krawędzi pionowej napis 
„PRÓBNIK MIĘDZYPLANETARNY", 

2) 30 gr — start radzieckiej rakiety kosmicznej; w prawym górnym rogu znaczka 
umieszczono oznaczenie wartości „30 GR", a wzdłuż lewej krawędzi pionowej napis: 

„START RADZIECKIEJ RAKIETY KOSMICZNEJ", 
3) 40 gr — Łajkę — pierwszego psa w Kosmosie; w lewym górnym rogu 

umieszczono oznaczenie wartości „40 GR", a wzdłuż lewej krawędzi pionowej napis 
„ŁAJKA — PIERWSZY PIES W KOSMOSIE", 

4) 60 gr — Łunnika III i fotografię drugiej strony Księżyca; w dolnej prawej części 
znaczka umieszczono oznaczenie wartości „60 GR", a wzdłuż lewej krawędzi 
pionowej napis: „ŁUNNIK III — FOTOGRAFIE DRUGIEJ STRONY KSIĘŻYCA", 

5) 1.55 zł — radzieckiego sztucznego satelitę badającego jonosferę; w prawym 
górnym rogu znaczka umieszczono oznaczenie wartości „1.55 ZŁ", a wzdłuż lewej 
krawędzi pionowej — napis: „BADANIE JONOSFERY — RADZIECKI SZTUCZNY 
SATELITA", 

6) 2.50 zł — radzieckiego satelitę Elektron 2, badającego promieniowanie 
pierścieniowe; w dolnej prawej części, znaczka umieszczono oznaczenie wartości 
„2.50 ZŁ", a wzdłuż lewej krawędzi pionowej — napis: „PROMIENIOWANIE 
PIERŚCIENIOWE — RADZIECKI SATELITA ELEKTRON 2", 

7) 5.60 zł — zasobnik Mars 1 — badający przestrzeń między orbitami Ziemi l 
Marsa; w prawym górnym rogu umieszczono oznaczenie wartości „5.60 ZŁ", a 
wzdłuż lewej krawędzi pionowej napis: „MARS 1 — BADANIE PRZESTRZENI 
MIĘDZY ORBITAMI ZIEMI I MARSA", 

8) 6.50 zł + 2 zł — J. Gagarina w kabinie pojazdu kosmicznego; w prawej dolnej 
części znaczka umieszczono oznaczenie wartości: „6.50 zł + 2 zł", a wzdłuż prawej 
krawędzi napis: „J. GAGARIN — PIERWSZY KOSMONAUTA ŚWIATA", 

2. W dolnej części znaczków określonych w ust. 1 umieszczono napis „POLSKA". 
3. Znaczki są perforowane; ich wymiary wynoszą 31,25 X 43 mm wraz z 

marginesami. 
4. Znaczki wykonano techniką offsetową w następujących nakładach i kolorach: 
1.) 20 gr — w nakładzie około 6 000 000 sztuk w kolorach: 
fioletowym, niebieskim, czerwonym, szarym, zielonym i czarnym, 
2) 30 gr — w nakładzie około 6 000 000 sztuk w kolorach: 
niebieskim, żółtym, szarym i czarnym, 
3) 40 gr — w nakładzie około 8000000 sztuk w kolorach; 
zielonym, niebieskim i czarnym, 
4) 60 gr — w nakładzie około 8 000 000 sztuk w kolorach; 
granatowym, szarym, brązowym i czarnym, 



5) 1.55 zł — w nakładzie około 5 000 000 sztuk w kolorach: 
szarym, niebieskim, żółtym i czarnym, 
6) 2.50 zł — w nakładzie około 4 000 000 sztuk w kolorach: 
niebieskim, żółtym, czerwonym i czarnym, 
7) 5.60 zł — w nakładzie około 1500 000 sztuk w kolorach: 
niebieskim, szarym, zielonym i czarnym, 
8) 8.50 zł + 2 zł — w nakładzie około 1300000 sztuk w kolorach: zielonym, 

czerwonym, niebieskim, szarym i czarnym. 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 grudnia 1964 r. 

MINISTER ŁĄCZNOŚCI 
w z. F. Ładosz 

PODSEKRETARZ STANU 
poz. 156 

ZARZĄDZENIE Nr 76 
MINISTRA ŁĄCZNOŚCI 

z dnia 16 listopada 1964 r. 
o wprowadzeniu do obiegu 3 znaczków pocztowych wartości po 60 gr 

 
Na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 46 ustawy z dnia 31 stycznia 1961. r. o łączności 

(Dz. U. Nr 8, poz. 48) zarządza się, co następuje: 
1358-60 § 1. 1. Wprowadza się do obiegu 3 znaczki pocztowe wartości po 60 gr w 

formie bloczka z okazji III zespołowego lotu kosmicznego na pokładzie statku " 
Woschod”. 

2. Poszczególne -znaczki przedstawiają: 
1) pierwszy - podobiznę Włodzimierza Komorowa; na dole znaczka umieszczono 

napis: „INŻYNIER KOSMONAUTA WŁODZIMIERZ KOMOROW" oraz stylizowany 
rysunek rakiety, 

2) drugi - podobiznę Konstantego Feoktistowa; na dole znaczka umieszczono 
napis: „NAUKOWIEC KOSMONAUTA KONSTANTY FEOKTISTOW” oraz 
stylizowany rysunek przyrządu pomiarowego, 

3) trzeci - podobiznę Borysa Jegorowa; na dole znaczka umieszczono napis: 
„LEKARZ KOSMONAUTA BORYS JEGOROW” oraz stylizowany rysunek węża 
Eskulapa. 

3. Wzdłuż krawędzi pionowych i górnej poziomej znaczków, umieszczono napis: 
"ZSRR - WOSCHOD 12.X.1964”, oznaczenie wartości „60 gr” i napis „POLSKA”. 

Na dolnym marginesie bloczka umieszczono napis: „TRZEJ KOSMONAUCI NA 
POKŁADZIE STATKU KOSMICZNEGO „WOSCHOD”. 

4. Znaczki są perforowane; wymiary ich wynoszą 31,25 X 39,5 mm wraz z 
marginesami, a bloczka 114X 65 mm. 

5. Znaczki wykonano techniką offsetową w następujących kolorach: 
1) pierwszy - czerwonym i szarym, 
2) drugi - zielonym i szarym, 
3) trzeci - niebieskim i szarym. 
6. Znaczki wydano w nakładzie około 1 500 000 sztuk.  
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 20 listopada 1964 r. 

MINISTER ŁĄCZNOŚCI 
w z. F. Ładosz 

PODSEKRETARZ STANU 


