
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  dnia 4 lutego1965 r.   Nr 2 
poz. 7 

ZARZĄDZENIE Nr 48 
MINISTRA ŁĄCZNOŚCI 

z dnia 9 lipca 1964 r. 
o wprowadzeniu do obiegu 10 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: 
§ 1. 

1323-32  1. Z okazji XX-lecia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej wprowadza się do 
obiegu 10 znaczków pocztowych wartości po 60 gr. 

2. Rysunki poszczególnych znaczków przedstawiają: 
1) pierwszego — stylizowane koło zębate i kontur zakładu przemysłowego, 
2) drugiego — stylizowany kłos i kontur traktora, 
3) trzeciego — wycinankę ludową, maskę aktorską, pędzel i pióro, 
4) czwartego — książkę i model atomu, 
5) piątego — fragment elektrowni w Turoszowie; w górnej części znaczka znajduje 

się napis „ELEKTROWNIA W TUROSZOWIE", 
6) szóstego — fragment Huty im. Lenina w Nowej Hucie; w górnej części znaczka 

znajduje się napis „HUTA IM. LENINA W NOWEJ HUCIE", 
7) siódmego — fragment kombinatu petrochemicznego w Płocku; w górnej części 

znaczka znajduje się napis „KOMBINAT PETROCHEMICZNY W PŁOCKU", 
8) ósmego — fragment kopalni siarki w Tarnobrzegu; w górnej części znaczka 

znajduje się napis „KOPALNIA SIARKI W TARNOBRZEGU", 
9) dziewiątego — fragment Stoczni w Gdańsku; w górnej części znaczka znajduje 

się napis „STOCZNIA W GDAŃSKU", 
10) dziesiątego — fragment cementowni w Chełmie; w górnej części znaczka 

znajduje się napis „CEMENTOWNIA W CHEŁMIE". 
3. W górnej części znaczków określonych w ust. 2 pkt 1—4 umieszczono napis 

„XX-LECIE PRL", oznaczenie wartości „60 GR", a w dolnej części napis „POLSKA". 
Wzdłuż lewej krawędzi pionowej i dolnej poziomej znaczków określonych w ust. 2 pkt 
5—10 umieszczono napis „XX-LECIE PRL", „POLSKA" i oznaczenie wartości „60 
GR". 

4. Znaczki są perforowane; ich wymiary wynoszą: znaczków określonych w ust. 2 
pkt 1— 4 — 27 X 54 mm, a znaczków określonych w ust. 2 (pkt 5—10 — 54 X 27 mm 
wraz z marginesami. 

5. Znaczki wykonano w następujących kolorach: 
1) pierwszy — w niebieskim i czarnym, 
2) drugi — w zielonym i czarnym, 
3) trzeci — w pomarańczowym i czerwonym, 
4) czwarty — w szarym i granatowym, 
5) piąty — w zielonym i sepia, 
6) szósty — w amarantowym i czerwonobrązowym, 
7) siódmy — w pomarańczowym i jasnozielonym, 
8) ósmy — w żółtym i szarobrązowym, 
9) dziewiąty — w granatowym i ultramaryna, 
10) dziesiąty — w niebieskim i szarym. 
6. Znaczki określone w ust. 2 pkt 1—4 wykonano techniką rotograwiurową, a 

określone w ust. 2 pkt 5—10 techniką stalorytniczo-wklęsłodrukową i rotograwiurową, 
7. Nakład znaczków wynosi po około 6 000 000 sztuk. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 21 lipca 1964 r. 

MINISTER ŁĄCZNOŚCI  
w z. H. Baczko 
PODSEKRETARZ STANU 



poz. 8 
ZARZĄDZENIE Nr 86 

MINISTRA ŁĄCZNOŚCI 
z dnia 22 grudnia 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: 

§ 1. 
1381 1. Wprowadza się do obiegu znaczek pocztowy wartości 60 gr dla uczczenia 

20 rocznicy wyzwolenia Warszawy. 
2. Znaczek przedstawia fragment syreny warszawskiej na tle ruin, obramowany 

rysunkami niektórych obiektów Warszawy. W górnej części znaczka umieszczono 
napis: „20- ROCZNICA WYZWOLENIA WARSZAWY", a w dolnej napis „POLSKA" 
oraz oznaczenie wartości „60 GR". 

3. Znaczek jest perforowany; jego wymiary wynoszą 39,5 X 31,25 mm. 
4. Znaczek wykonano techniką stalorytniczo-wklęsłodrukową w nakładzie około 5 

000 000 sztuk w kolorze zielonym. 
§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 stycznia 1965 r. 
MINISTER ŁĄCZNOŚCI 

w z. F. Ładosz 
 

DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI 
WARSZAWA  dnia 24 lutego1965 r.   Nr 3 

poz. 17 
ZARZĄDZENIE Nr 4 

MINISTRA ŁĄCZNOŚCI 
z dnia 15 stycznia 1965 r. 

o wprowadzeniu do obiegu znaczków pocztowych wartości 5 gr, 10 gr, 20 gr, 30 
gr, 40 gr, 60 gr, 1 zł i 1,15 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: 
§ 1. 

1382-89 1. Wprowadza się do obiegu znaczki pocztowe wartości: 5 gr, 10 gr, 20 gr, 
30 gr, 40 gr, 60 gr, 1 zł i 1,15 zł, stanowiące serię „Statki żaglowe". 

2. Rysunki znaczków poszczególnych wartości przedstawiają: 
1) 5 gr — statek egipski z XV w. p.n.e.; na dole znaczka znajduje się napis 

„EGIPSKI STATEK MORSKI XV W. P.N.E.", 
2) 10 gr — statek fenicki z XV w. p.n.e.; na dole znaczka znajduje się napis 

„FENICKI STATEK HANDLOWY XV W. P.N.E.", 
3) 20 gr — galerę grecką z V w. p.n.e.; na dole znaczka znajduje się napis „TRIERA 

GALERA GRECKA V W. ; P.N.E.", 
4) 30 gr — rzymski statek handlowy z III w.; na dole znaczka znajduje się napis 

„RZYMSKI STATEK HANDLOWY III W.", 
5) 40 gr — statek skandynawski z IX w.; na dole znaczka t znajduje się napis 

„STATEK SKANDYNAWSKI IX W.", 
6) 60 gr — statek fryzyjski z XIV w.; na dole znaczka ; znajduje się napis „KOGA 

STATEK FRYZYJSKI XIV W.", 
7) 1 zł — statek handlowy z XIV w.; na dole znaczka znajduje się napis „HOLK 

STATEK HANDLOWY XIV W.", 
8) 1,15 zł — statek handlowy z XV w.; na dole znaczka znajduje się napis 

„KARAKA STATEK HANDLOWY XV W.". 
3. W górnej części znaczków wyszczególnionych w ust. 2 pkt 1—8 umieszczono 

oznaczenie ich wartości oraz napis „POLSKA". 
4. Znaczki są perforowane; ich wymiary wynoszą 31,25 X 25,5 mm wraz z 

marginesami. 
5. Znaczki wykonano techniką stalorytniczo-wklęsłodrukową, w kolorach: 
1) znaczek wartości 5 gr — brązowym, 



2) znaczek wartości 10 gr — ciemnozielonym, 
3) znaczek wartości 20 gr — niebieskim, 
4) znaczek wartości 30 gr — oliwkowym, 
5) znaczek wartości 40 gr — ciemnoniebieskim, 
6) znaczek wartości 60 gr — fioletowym, 
7) znaczek wartości 1 zł — czerwonobrązowym, 
8) znaczek wartości 1,15 zł — brązowym. 
6. Znaczki będą drukowane w wielomilionowych, powtarzalnych nakładach. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 stycznia 1965 r. 

MINISTER ŁĄCZNOŚCI  
w z. F. Ładosz  
PODSEKRETARZ STANU 

 
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI 

WARSZAWA  dnia 8 maja 1965 r.   Nr 7 
poz. 41 

ZARZĄDZENIE Nr 16 
MINISTRA ŁĄCZNOŚCI 
z dnia 2 marca 1965 r. 

o wprowadzeniu do obiegu znaczków pocztowych wartości: 20 gr, 30 gr, 40 gr, 
60 gr, 90 gr, 1.15 zł, 1.35 zł, 3.40 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: 
§ 1. 

1390-99 1. Wprowadza się do obiegu znaczki pocztowe wartości: 20 gr, 30 gr, 40 
gr, 60 gr, 90 gr, 1.15 zł, 1.35 zł, 3.40 zł, 5.60 zł i 6.50 zł, stanowiące emisję „Zwierzęta 
prehistoryczne". 

2. Rysunki poszczególnych znaczków przedstawiają: 
1) wartości 20 gr — edaphosaurusa na tle stylizowanych roślin. W górnej części 

znaczka znajduje się napis: „Polska" i oznaczenie wartości „20 GR", a wzdłuż prawej 
krawędzi pionowej — napis: „EDAPHOSAURUS”; 

2) wartości 30 gr — cryptocleidusa w wodzie. W górnej prawej części znaczka 
umieszczono oznaczenie wartości „30 GR". Wzdłuż lewej krawędzi pionowej znajduje 
się napis „POLSKA", a wzdłuż prawej krawędzi pionowej — napis: 
„CRYPTOCLEIDUS"; 

3) wartości 40 gr — brontosaurusa wśród stylizowanych roślin. W górnej części 
znaczka znajduje się napis: „POLSKA" i oznaczenie wartości: „40 GR". Wzdłuż prawej 
krawędzi pionowej umieszczono napis: „BRONTOSAURUS"; 

4) wartości 60 gr — mesosaurusa w wodzie. Wzdłuż lewej krawędzi pionowej 
umieszczono napis: „POLSKA", a w prawym górnym rogu oznaczenie wartości: „60 
GR". Wzdłuż prawej krawędzi pionowej znajduje się napis: „MESOSAURUS"; 

5) wartości 90 gr — stegosaurusa na tle stylizowanych roślin. W górnej części 
znaczka umieszczono napis: „POLSKA" i oznaczenie wartości: „90 GR". Wzdłuż 
prawej krawędzi pionowej znajduje się napis: „STEGOSAURUS"; 

6) wartości 1.15 zł — brachiosaurusa w wodzie. W górnej prawej części znaczka 
umieszczono oznaczenie wartości: „1.15 ZŁ". Wzdłuż lewej krawędzi pionowej 
znajduje się napis: „POLSKA”, a wzdłuż prawej krawędzi pionowej — napis: 
„BRACHIOSAURUS"; 

7) wartości 1.35 zł — styracosaurusa na tle stylizowanych roślin. W górnej części 
znaczka umieszczono napis: „POLSKA" i oznaczenie wartości: „1.35 ZŁ", a wzdłuż 
lewej krawędzi pionowej znajduje się napis: „STYRACOSAURUS"; 

8) wartości 3.40 zł — corythosaurusa na tle stylizowanych roślin. W prawej górnej 
części znaczka umieszczono oznaczenie wartości: „3.40 ZŁ". Wzdłuż lewej krawędzi 
pionowej znajduje się napis; „POLSKA", a wzdłuż prawej krawędzi pionowej — napis 
„CORYTHOSAURUS"; 

9) wartości 5.60 zł — rhamphorhynchusa na tle stylizowanych roślin. W prawej 
górnej części znaczka umieszczona oznaczenie wartości: „5.60 ZŁ". Wzdłuż lewej 
krawędzi pionowej znajduje się napis: „POLSKA", a wzdłuż prawej krawędzi pionowej 



— napis „RHAMPHORHYNCHUS"; 
10) wartości 6.50 zł — tyrannosaurusa na tle stylizowanych roślin. W prawej górnej 

części znaczka umieszczono oznaczenie wartości: „6.50 ZŁ". Wzdłuż lewej krawędzi 
pionowej umieszczono napis: „POLSKA", a wzdłuż prawej krawędzi pionowej — napis: 
„TYRANNOSAURUS". 

3. Znaczki są perforowane; ich wymiary wynoszą: znaczków wartości: 20 gr, 40 gr, 
90 gr, 1.35 zł, 6.50 zł — 51 X 39,5 mm, a znaczków wartości: 30 gr, 60 gr, 1.15 zł, 
3.40 zł, 5.60 zł — 39,5 X 51 mm waz z marginesami. 

4. Znaczki wykonano techniką offsetową w następujących nakładach i kolorach: 
1) 20 gr —  w nakładzie ok. 8.500.000 sztuk w kolorach: fioletowym, żółtym, 

czerwonym, zielonym, czarnym i szarym; 
2) 30 gr — w nakładzie ok. 6500000 sztuk w kolorach: szarym, czarnym, zielonym, 

niebieskim, brązowym i czerwonym; 
3) 40 gr — w nakładzie ok. 8 000 000 sztuk w kolorach: szarym, czarnym, zielonym, 

niebieskim i czerwonym; 
4) 60 gr — w nakładzie ok. 8000000 sztuk w kolorach: żółtym, zielonym, 

niebieskim, czerwonym, brązowym i czarnym; 
5) 90 gr — w nakładzie ok. 5 500 000 sztuk w kolorach: zielonym, czarnym, szarym, 

czerwonym i niebieskim; 
6) 1.15 zł—w nakładzie ok. 4 500 000 sztuk w kolorach: zielonym, niebieskim, 

żółtym, czerwonym, brązowym i czarnym; 
7) 1.35 zł — w nakładzie ok. 4000000 sztuk w kolorach: żółtym, czerwonym, 

zielonym, niebieskim, brązowym i czarnym; 
8) 3.40 zł,— w nakładzie ok. 3000000 sztuk w kolorach: żółtym, niebieskim, 

zielonym, brązowym, czerwonym i czarnym; 
9) 5.60 zł — w nakładzie ok. 1 410 000 sztuk w kolorach: oliwkowym, zielonym, 

szarym, czerwonym i czarnym; 
10) 6.50 zł — w nakładzie ok. 1 410 000 sztuk w kolorach: zielonym, czerwonym, 

brązowym, żółtym, niebieskim i czarnym. 
§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 5 marca 1965 r. 
MINISTER ŁĄCZNOŚCI  
w z. F. Ładosz 
PODSEKRETARZ STANU 

 
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI 

WARSZAWA  dnia 31 maja 1965 r.   Nr 8 
poz. 49 

ZARZĄDZENIE Nr 18 
MINISTRA ŁĄCZNOŚCI 
z dnia 7 kwietnia 1965 r. 

o wprowadzeniu do obiegu dwóch 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: 

§ 1. 
1400-401 1. Wprowadza się do obiegu dwa znaczki pocztowe wartości po 60 gr 

wydane z okazji XX rocznicy układu o przyjaźni, pomocy wzajemnej i współpracy 
powojennej między Polską a ZSRR. 

2. Rysunki poszczególnych znaczków przedstawiają: 
1) pierwszego — pieczęć łąkową z napisem „UKŁAD O PRZYJAŹNI, POMOCY 

WZAJEMNEJ I WSPÓŁPRACY POWOJENNEJ MIĘDZY POLSKĄ A ZSRR". W 
górnej części znaczka znajduje się napis: „DWUDZIESTOLECIE", a w dolnej — 
oznaczenie wartości „60 gr" i napis „POLSKA", 

2) drugiego — fragment kombinatu petrochemicznego w Płocku na tle flag polskiej i 
radzieckiej. W górnej części znaczka umieszczono napis: „XX ROCZNICA UKŁADU O 
PRZYJAŹNI, POMOCY WZAJEMNEJ I WSPÓŁPRACY POWOJENNEJ MIĘDZY 
POLSKĄ A ZSRR" i oznaczenie wartości „60 GR", a w lewej dolnej części napis „POL-
SKA". 

3. Znaczki są perforowane; ich wymiary wynoszą: pierwszego znaczka 31,25 X 43 



mm, a drugiego 61,5 X 21 mm wraz z marginesami. 
4. Znaczki wykonano techniką offsetową w nakładzie po 5 000 000 sztuk, w 

kolorach: 
1) pierwszy — szarym, czerwonym, żółtym i czarnym, 
2) drugi — oliwkowym, czerwonym, czerwono-amarantowym i czarnym. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 21 kwietnia 1965 r. 

MINISTER ŁĄCZNOŚCI 
w z. F. Ładosz 
PODSEKRETARZ STANU 

 
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI 

WARSZAWA  dnia 15 czerwca 1965 r.   Nr 9 
poz. 64 

ZARZĄDZENIE Nr 24 MINISTRA ŁĄCZNOŚCI 
z dnia 26 kwietnia 1965 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: 

§ 1. 
1402 1. Wprowadza się do obiegu znaczek pocztowy wartości 60 gr dla uczczenia 

20 rocznicy wyzwolenia Ziem Zachodnich i Północnych. 
2. Rysunek znaczka przedstawia godło PRL, obramowane herbami miast: 

Szczecina, Koszalina, Gdańska, Wrocławia, Opola, Zielonej Góry i Olsztyna. W górnej 
części znaczka umieszczono napis: „20 ROCZNICA WYZWOLENIA ZIEM 

ZACHODNICH I PÓŁNOCNYCH", a w dolnej — oznaczenie wartości „60 GR" i 
napis: „POLSKA". 

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

4. Znaczek wykonano techniką stalorytniczo-wklęsłodrukową w nakładzie około 8 
000 000 sztuk w kolorze czerwonym. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 8 maja 1965 r. 

MINISTER ŁĄCZNOŚCI  
w z. F. Ładosz  
PODSEKRETARZ STANU 

poz. 65 
ZARZĄDZENIE Nr 25 

MINISTRA ŁĄCZNOŚCI 
z dnia 26 kwietnia 1965 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: 

§ 1. 
1403 1. Wprowadza się do obiegu znaczek pocztowy wartości 60 gr dla uczczenia 

XX rocznicy zwycięstwa nad faszyzmem. 
2. Rysunek znaczka przedstawia szybującego gołębia. W górnej części znaczka 

znajduje się napis: „9 MAJA 1945" i oznaczenie wartości „60 GR", a w dolnej części — 
napis: „XX ROCZNICA ZWYCIĘSTWA NAD FASZYZMEM". Wzdłuż lewej krawędzi 
pionowej umieszczono napis: „POLSKA". 

3. Znaczek jest perforowany; jego wymiary wynoszą: 39,5 X 25 mm wraz z 
marginesami. 

4. Znaczek wykonano techniką offsetową w nakładzie około 5 000 000 sztuk, w 
kolorach: czerwonym i czarnym. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 8 maja 1965 

MINISTER ŁĄCZNOŚCI w z. F. Ładosz 
PODSEKRETARZ STANU 



DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI 
WARSZAWA  dnia 20 lipca 1965 r.   Nr 11 

poz. 79 
ZARZĄDZENIE Nr 29 

MINISTRA ŁĄCZNOŚCI 
z dnia 13 maja 1965 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: 

§ 1. 
1404 1. Z okazji 100-lecia Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego 

wprowadza się do obiegu znaczek pocztowy wartości 2,50 zł. 
2. Rysunek znaczka przedstawia znak Międzynarodowego Związku 

Telekomunikacyjnego obramowany obwodami kół współśrodkowych, między 'którymi 
umieszczono napis: „Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny 1865—1965". W 
dolnej części znaczka umieszczono oznaczenie wartości „2,50 ZŁ" i napis: „POLSKA". 

3. Znaczek jest perforowany; jego wymiary wynoszą: 31,25 X 39,5 mm wraz z 
marginesami. 

4. Znaczek wykonano techniką offsetową, w nakładzie około 2.000.000 sztuk, w 
kolorach: niebieskim, fioletowym i czarnym. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 17 maja 1965 r. 

MINISTER ŁĄCZNOŚCI  
w z. F. Ładosz 
PODSEKRETARZ STANU 

 
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI 

WARSZAWA  dnia 29 lipca 1965 r.   Nr 12 
poz. 89 

ZARZĄDZENIE Nr 32 
MINISTRA ŁĄCZNOŚCI 
z dnia 2 czerwca 1965 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: 

§ 1. 
1407 1. Wprowadza się do obiegu znaczek pocztowy wartości 60 gr wydany z 

okazji VI Konferencji Ministrów Łączności w Pekinie w 1965 r. 
2. Rysunek znaczka przedstawia podobizny Karola Marksa i Włodzimierza Lenina 

obramowane napisem: „ORGANIZACJA WSPÓŁPRACY ŁĄCZNOŚCI KRAJÓW 
SOCJALISTYCZNYCH VI KONFERENCJA MINISTRÓW ŁĄCZNOŚCI PEKIN 1965". 
W dolnej części znaczka umieszczono napis: „POLSKA" i oznaczenie wartości „60 
GR". 

3. Znaczek jest perforowany; jego wymiary wynoszą: 31,25 X 39,5 mm wraz z 
marginesami. 

4. Znaczek wykonano techniką stalorytniczo-wklęsłodrukową i rotograwiurową w 
nakładzie około 2.000.000 sztuk w kolorach: czerwonym i czarnym. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14 czerwca 1965 r. 

MINISTER ŁĄCZNOŚCI 
w z. F. Ładosz  
PODSEKRETARZ STANU 

poz. 90 
ZARZĄDZENIE Nr 33 

MINISTRA ŁĄCZNOŚCI 
z dnia 2 czerwca 1965 r. 

wprowadzeniu do obiegu znaczków pocztowych wartości 40 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: 

§ 1. 
1405-06 1. Wprowadza się do obiegu znaczki pocztowe wartości 40 gr i 60 gr 

wydane z okazji 70-lecia Ruchu Ludowego. 
2. Rysunki poszczególnych znaczków przedstawiają: 
1) wartości 40 gr - stronę tytułową czasopisma "PRZYJACIEL LUDU", na tle której 

znajduje się liść koniczyny - znak Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. W górnej 
części znaczka umieszczono napis: „1895 RUCH LUDOWY1965", a w dolnej części -
napis "POLSKA " i oznaczenie wartości „40 GR", 

2) wartości 60 gr - kłosy zboża na tle kombinatu przemysłowego. Wzdłuż lewej 
krawędzi pionowej umieszczono napis: „1895 RUCH LUDOWY 1965". W dolnej części 
znaczka znajduje się napis: „POLSKA” i oznaczenie wartości „60 GR". 

3. Znaczki są perforowane; ich wymiary wynoszą: wartości 40 gr - 27 X 40.5 mm, a 
wartości 60 gr - 40.5 X 27 mm wraz z marginesami. 

4. Znaczki wykonano techniką offsetową w nakładzie po około 5.000.000 sztuk w 
kolorach: 

1) wartości 40 gr -w fioletowym, zielonym, szarobrązowym i czarnym, 
2) wartości 60 gr -w zielonym, fioletowym, żółtym i czarnym. 

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

 
MINISTER ŁĄCZNOŚCI 
w z. F. Ładosz 
PODSEKRETARZ STANU 

poz. 91 
ZARZĄDZENIE Nr 35 

MINISTRA ŁĄCZNOŚCI 
z dnia 14 czerwca 1965 r. 

o wprowadzeniu do obiegu 8 znaczków pocztowych wartości: 30 gr, 40 gr, 50 gr, 
60 gr, 1,35 zł, 4 zł, 5,60 zł, 6,50 zł oraz 1 znaczka wartości 15 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: 
§ 1. 

1408-15 + bl. 45 1. Z okazji Mistrzostw Świata w klasie Finn wprowadza się do 
obiegu 8 znaczków pocztowych wartości: 30 gr, 40 gr, 50 gr, 60 gr, 1.35 zł, 4 zł, 5.60 
zł, 6.50 zł i 1 znaczek wartości 15 zł w formie bloczka. 

2. Rysunki poszczególnych znaczków przedstawiają: 
1) wartości 30 gr - dwa płynące jachty typu "Dragon" i stylizowane słońce. W 

prawym górnym rogu znaczka umieszczono napis: "MISTRZOSTWA ŚWIATA W 
KLASIE FINN 1965", 

2) wartości 40 gr - płynący jacht typu „5,5". W prawym górnym rogu znaczka 
umieszczono napis: "MISTRZOSTWA ŚWIATA W KLASIE FINN 1965.", 

3) wartości 50 gr - kilka płynących jachtów typu „Finn". W prawym górnym rogu 
znaczka umieszczono napis: "MISTRZOSTWA ŚWIATA W KLASIE FINN 1965”, 

4) wartości 60 gr - dwa płynące jachty typu "V". W prawym górnym rogu znaczka 
umieszczono napis: "MISTRZOSTWA ŚWIATA W KLASIE FINN 1965", 

5) wartości 1.35 zł - kilka płynących jachtów typu "Cadet". W prawym górnym rogu 
znaczka umieszczono napis "MISTRZOSTWA ŚWIATA W KLASIE FINN 1965.", 

6) wartości 4 zł - kilka płynących jachtów typu "Star" i stylizowane słońce. W 
prawym górnym rogu znaczka umieszczono napis: „MISTRZOSTWA ŚWIATA W 
KLASIE FINN 1965", 

7) wartości 5,60 zł - płynące jachty typu "Latający Holender" i typu "Ametyst". W 
lewym górnym rogu znaczka umieszczono napis: "MISTRZOSTWA ŚWIATA W 
KLASIE FINN 1965", 

8) wartości 6,50 zł - płynące dwa jachty morskie; na pierwszym planie jacht typu 
"Ametyst". W prawym górnym rogu znaczka umieszczono napis: "MISTRZOSTWA 
ŚWIATA W KLASIE FINN 1965". 

3. W dolnej części znaczków wyszczególnionych w ust. 2 pkt 1-8 umieszczono 



napis: "POLSKA" i oznaczenie ich wartości. 
4. Rysunek znaczka wartości 15 zł w formie bloczka przedstawia kilka jachtów typu 

"Finn". W górnej części znaczka umieszczono napis: "MISTRZOSTWA ŚWIATA 
W KLASIE FINN 1965" i oznaczenie wartości „15 zł”, a wzdłuż lewej krawędzi 

pionowej -napis "POLSKA”. 
5. Znaczki są perforowane; ich wymiary wynoszą: znaczków wartości 30 gr, 40 gr, 

60 gr, 5.60 zł - 39,5 X 51 mm, znaczków wartości 50 gr, 1.35 zł, 4 zł, 6.50 zł - 51 X 
39,5 mm, a znaczka wartości 15 zł - 54 x 27 mm wraz z marginesami. 

Wymiary bloczka wynoszą 80 X 60 mm. 
6. Znaczki wykonano techniką offsetową w następujących nakładach i kolorach: 
1) znaczek wartości 30 gr -w nakładzie około 7.500.000 sztuk w kolorach: zielonym, 

niebieskim, czerwonym, brązowym i czarnym. 
2) znaczek wartości 40 gr -w nakładzie około 8.000.000 sztuk w kolorach: zielonym, 

niebieskim, czerwonym, brązowym i czarnym, 
3) znaczek wartości 50 gr - w nakładzie około 6.500.000 sztuk w kolorach: 

zielonym, niebieskim, żółtym, czerwonym i czarnym, 
4) znaczek wartości 60 gr - w nakładzie około 8.000.000 sztuk w kolorach: 

zielonym, niebieskim, czerwonym, brązowym i czarnym, 
5) znaczek wartości 1,35 zł - w nakładzie około 4.000.000 sztuk w kolorach: 

zielonym, niebieskim, czerwonym, żółtym i czarnym, 
6) znaczek wartości 4 zł — w nakładzie około 2.000.000 sztuk w kolorach: 

zielonym, niebieskim, czerwonym, żółtym i czarnym. 
7) znaczek wartości 5.60 zł — w nakładzie około 1.410.000 sztuk w kolorach: 

zielonym, niebieskim, czerwonym, żółtym i czarnym. 
8) znaczek wartości 6,50 zł — w nakładzie około 1.410.000 sztuk w kolorach: 

zielonym, niebieskim, czerwonym, żółtym i czarnym, 
9) znaczek wartości 15 zł w nakładzie około 960.000 sztuk w kolorach: żółtym, 

czerwonym, fioletowym, niebieskim, czarnym i szarym. 
§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14 czerwca 1965 r. 
MINISTER   ŁĄCZNOŚCI 
w z. F. Ładosz 
PODSEKRETARZ STANU 
 

DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI 
WARSZAWA  dnia 31 sierpnia 1965 r.   Nr 14 

poz. 109 
ZARZĄDZENIE Nr 42 

MINISTRA ŁĄCZNOŚCI 
z dnia 13 lipca 1965 r. 

o wprowadzeniu do obiegu 8 znaczków pocztowych wartości 5 gr, 10 gr, 20 gr, 
40 gr, 60 gr, 1.50 zł, 1.55 zł, 2.50 zł oraz 1 znaczka wartości 3.40 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: 
§ 1. 

1417-24 + bl. 46 1. Z okazji siedmiu wieków Warszawy wprowadza się do obiegu 8 
znaczków pocztowych wartości: 5 gr, 10 gr, 20 gr, 40 gr, 60 gr, 1.50 zł. 1.55 zł, 2.50 zł 
oraz 1 znaczek wartości 3.40 zł w formie bloczka.  

2. Rysunki poszczególnych znaczków przedstawiają: 
1) wartości 5 gr - godło starej Warszawy z XVII wieku. W dolnej części znaczka 

umieszczono napis: "GODŁO STAREJ WARSZAWY Z XVII WIEKU". 
2) wartości 10 gr - obiekty pochodzące z warszawskich wykopalisk z XIII wieku. W 

dolnej części znaczka umieszczono napis: "WARSZAWSKIE WYKOPALISKA Z XIII 
WIEKU", 

3) wartości 20 gr - nagrobek ostatnich książąt mazowieckich. W dolnej części 
znaczka umieszczono napis: "NAGR0BEK OSTATNICH KSIĄŻĄT MAZOWIECKICH", 

4) wartości 40 gr - ratusz staromiejski z końca XVIII wieku. W dolnej części znaczka 
umieszczono napis: "RATUSZ STAROMIEJSKI Z KOŃCA XVIII WIEKU", 

5) wartości 60 gr - warszawski barbakan gotycko renesansowy. W dolnej części 



znaczka umieszczono napis: "WARSZAWSKI BARBAKAN GOTYCKO-RENESANSO-
WY", 

6) wartości 1.50 zł - arsenał warszawski z około 1830 r. W dolnej części znaczka 
umieszczono napis: „ARSENAŁ WARSZAWSKI OKOŁO 1830 ROKU", 

7) wartości 1.55 zł - teatr narodowy na pl. Krasińskich z XVIII/XIX w. W dolnej 
części znaczka umieszczono napis: „TEATR NARODOWY NA PL. KRASIŃSKICH –
XVIII/XIX W „, 

8) wartości 2.50 zł - pałac Staszica. W dolnej części znaczka znajduje się napis: 
„PAŁAC STASZICA –SIEDZIBA WARSZ. TOW. PRZYJ. NAUK". 

3. W górnej części znaczków wyszczególnionych w ust. 2 pkt 1-8 umieszczono 
napis "SIEDEM WIEKÓW WARSZAWY" i oznaczenie ich wartości, a w dolnej części 
napis "POLSKA „. 

4. Rysunek znaczka wartości 3.40 zł w formie bloczka przedstawia pomnik 
Bohaterów Warszawy 1939-1945 na tle starej stylizowanej pieczęci warszawskiej. Z 
prawej strony znaczka umieszczono oznaczenie wartości „3.40 zł", a w dolnej części 
napis „POLSKA ". W lewym górnym rogu bloczka umieszczono napis "SIEDEM 
WIEKÓW WARSZAWY". 

5. Znaczki są perforowane; ich wymiary wynoszą: znaczków wartości 5 gr, 10 gr -
21,5 X 25,5 mm, znaczków wartości 20 gr. 40 gr, 60 gr, 1.50 zł, 1.55 zł i 2.50 zł - 25.5 
X 21.5 mm, a znaczka wartości 3.40 zł - 25.5 X 31.25 mm wraz z marginesami. 
Wymiary bloczka wynoszą 51 X 62.5 mm. 

6. Znaczki wykonano techniką stalorytniczo-wklęsłodrukową, a znaczek w formie 
bloczka -techniką stalorytniczo-wklęsłodrukową i rotograwiurową w następujących 
kolorach: 

1) znaczek wartości 5 gr - w czerwonym, 
2) znaczek wartości 10 gr - w zielonym, 
3) znaczek wartości 20 gr- w granatowym, 
4) znaczek wartości 40 gr -w brązowym, 
5) znaczek wartości 60 gr -w pomarańczowym, 
6) znaczek wartości 1.50 zł —w ciemnoszarym, 
7) znaczek wartości 1,55 zł — w niebieskim, 
8) znaczek wartości 2.50 zł — we fioletowym, 
9) znaczek wartości 3.40 zł—w żółtym i ciemnobrązowym. 
7. Znaczki wymienione w ust. 6 pkt 1—8 będą drukowane w wielomilionowych, 

powtarzalnych nakładach, a znaczek wymieniany w pkt 9 będzie drukowany w 
nakładzie ok. 960.000 sztuk. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 21 lipca 1965 r. 

MINISTER ŁĄCZNOŚCI 
w z. F. Ładosz 
PODSEKRETARZ STANU 

 
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI 

WARSZAWA  dnia 15 września 1965 r.   Nr 15 
poz. 120 

ZARZĄDZENIE Nr 17 
MINISTRA ŁĄCZNOŚCI 
z dnia 4 sierpnia 1965 r. 

o wprowadzeniu do obiegu 6 znaczków pocztowych wartości: 2 po 60 gr, 2 po 
2.50 zł  

i 2 po 3.40 zł 
Na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 46 ustawy z dnia 31 stycznia 1&61 r. o łączności 

(Dz. U. Nr 8, poz. 48) zarządza się, co następuje: 
§ 1. 

1426-31 1. Z okazji Międzynarodowego Roku Spokojnego Słońca wprowadza się 
do obiegu 6 znaczków pocztowych wartości: 2 po 60 gr, 2 po 2.50 zł i 2 po 3.40 zł. 

2. Rysunki poszczególnych znaczków przedstawiają: 
1) wartości 60 gr — znak Międzynarodowego Roku Spokojnego Słońca; 
2) wartości 2.50 zł — urządzenie służące do obserwacji Słońca na tle konturów 

zabudowań i stylizowanego Słońca; 



3) wartości 3.40 zł — układ słoneczny: Słońce oraz 6 planet i ich orbity. 
3. Wzdłuż lewej krawędzi pionowej znaczków wyszczególnionych w ust. 2 znajduje 

się napis: „MIĘDZYNARODOWE LATA SPOKOJNEGO SŁOŃCA 1964—1965", a w 
dolnej ich części — napis: „POLSKA" i oznaczenie wartości. 

4. Znaczki są perforowane; ich wymiary wynoszą: 40,5 X 40,5 mm wraz z 
marginesami. 

5. Znaczki wykonano techniką offsetową w następujących nakładach i kolorach: 
1) pierwszy znaczek wartości 60 gr w kolorach: niebieskim, żółtym, 

pomarańczowym i czarnym, w nakładzie ok. 6500000 sztuk; 
2) drugi znaczek wartości 60 gr w kolorach: fioletowym, zielonym, czerwonym i 

czarnym, w nakładzie ok. 6 500 000 sztuk; 
3) pierwszy znaczek wartości 2.50 zł w kolorach: brązowym, żółtym, szarym i 

czarnym, w nakładzie ok. 2 000 000 sztuk; 
4) drugi znaczek wartości. 2.50 zł w .kolorach: czerwonym, żółtym, fioletowym i 

czarnym, w nakładzie ok. 2 000 000 sztuk; 
5) pierwszy znaczek wartości 3.40 zł w kolorach: zielonym, żółtym, czerwonym, 

niebieskim i czarnym, w nakładzie ok. 1 410 000 sztuk; 
6) drugi znaczek wartości 3.40 zł w kolorach: pomarańczowym, czerwonym, żółtym, 

zielonym i czarnym, w nakładzie ok. 1 410 000 sztuk. 
§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 9 sierpnia 1965 r. 
MINISTER ŁĄCZNOŚCI  
w z. F. Ładosz 
PODSEKRETARZ STANU 

 
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI 

WARSZAWA  dnia 18 października 1965 r.   Nr 16 
poz. 134 

ZARZĄDZENIE Nr 52 MINISTRA ŁĄCZNOŚCI 
z dnia 27 sierpnia 1965 r. 

o wprowadzeniu do obiegu znaczków pocztowych wartości: 20 gr, 30 gr, 40 gr, 
50 gr, 60 gr, 1,35 zł, 4 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 6, poz. 48) zarządza się, co następuje: 
§ 1. 

1432-40 Wprowadza się do obiegu znaczki pocztowe serii „Orchidee" wartości: 20 
gr, 30 gr, 40 gr, 50 gr, 60 gr, 1,35 zł, 4 zł, 5,60 zł i 6,50 zł. 

§ 2. 1. Rysunki znaczków poszczególnych wartości przedstawiają następujące 
gatunki kwiatów orchidei: 

1) wartości 20 gr — Odontoglossum Grande. W górnej części znaczka 
umieszczono napis „ODONTOGLOSSUM GRANDE", 

2) wartości 30 gr — Cypripedium Hibridum. W górnej części znaczka umieszczono 
napis „CYPRIPEDIUM HIBRIDUM", 

3) wartości 40 gr — Lycaste Skinneri. W górnej części znaczka umieszczono napis 
„LYCASTE SKINNERI", 

4) wartości 50 gr — Cattleya Warszewicza. Wzdłuż lewej krawędzi pionowej 
umieszczono napis „CATTLEYA WARSZEWICZA", 

5) wartości 60 gr — Vanda Sanderiana. Wzdłuż lewej krawędzi pionowej 
"umieszczono napis „VANDA SANDERIANA", 

6) wartości 1,35 zł — Cypripedium Hibridum. W górnej części znaczka 
umieszczono napis „CYPRIPEDIUM HIBRIDUM", 

7) wartości 4 zł — Sobralia. W górnej części znaczka umieszczono napis 
„SOBRALIA", 

S) wartości 5,60 zł — Disa Grandiflora. W górnej części znaczka umieszczono 
napis „DISA GRANDIFLORA", 

9) wartości 6,50 zł — Cattleya Labiata. W górnej części znaczka umieszczono 
napis „CATTLEYA LABIATA". 

2. W dolnej części znaczków wyszczególnionych w ust. 1 umieszczono napis 
„POLSKA" i oznaczenie ich wartości. 



3. Znaczki są perforowane; ich wymiary wynoszą 31,25 X X 43 mm wraz z 
marginesami. 

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

1) znaczek wartości 20 gr w nakładzie około 7 500 000 szt. w kolorach: różowo-
fioletowym, żółtym, czerwonym, niebieskim, brązowym, czarnym i zielonym; 

2) znaczek wartości 30 gr w nakładzie około 6 000 000 szt. w kolorach: niebieskim, 
żółtym, czerwonym, brązowym, zielonym i czarnym; 

3) znaczek wartości 40 gr w nakładzie około 7 000 000 szt. w kolorach: żółtym, 
czerwonym, czerwono-fioletowym, zielonym, czarnym i niebiesko-zielonym; 

4) znaczek wartości 50 gr w nakładzie około 5 500 000 szt. w kolorach: różowym, 
żółtym, zielonym, fioletowym i czarnym; 

5) znaczek wartości 60 gr w nakładzie około 7 000 000 szt. w kolorach: kremowym, 
żółtym, czerwonym, niebieskim, czarnym i zielonym; 

6) znaczek wartości 1,35 zł w nakładzie około 3 000 000 szt. w kolorach: szaro-
fioletowym, żółtym, czerwonym, niebieskim, czarnym i zielonym; 

7) znaczek wartości 4 zł w nakładzie około 2 000 000 szt. w kolorach: 
seledynowym, żółtym, czerwonym, zielonym i czarnym; 

8) znaczek wartości 3,60 zł w nakładzie około 1 410 000 szt. w kolorach: 
niebieskim, żółtym, czerwonym, czarnym i zielonym; 

9) znaczek wartości 6,50 zł w nakładzie około 1410 000 szt. w kolorach: żółtym, 
zielonym, czerwonym, fioletowym czarnym. 

§ 3. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 6 września 1965 r. 

MINISTER ŁĄCZNOŚCI; 
Z. Moskwa 

 
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI 

WARSZAWA  dnia 6 grudnia 1965 r.   Nr 19 
poz. 161 

ZARZĄDZENIE Nr 62 MINISTRA ŁĄCZNOŚCI 
z dnia 4 października 1965 r. 

o wprowadzeniu do obiegu dwóch znaczków pocztowych wartości  
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: 
§ 1. 

1441-42 1. Z okazji „Dnia Znaczka 1965" wprowadza się do obiegu 2 znaczki 
pocztowe wartości 60 gr i 2,50 zł. 

2. Rysunki znaczków przedstawiają reprodukcje dwóch obrazów Piotra 
Michałowskiego: 

1) wartości 60 gr — „Dyliżans", 
2) wartości 2,50 zł — „Karetę na wyjezdnym".  
3. W górnej części znaczków znajdują się napisy: „POLSKA", „PIOTR 

MICHAŁOWSKI" i oznaczenie ich wartości. 
4. Znaczki są perforowane; ich wymiary wynoszą: 43 X 25,5 mm wraz z 

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

nakładach i kolorach: 
1) znaczek wartości 60 gr — w nakładzie około 8 000 000 szt. w kolorze brązowym, 
2) znaczek wartości 2,50 zł"— w nakładzie około 3000000 szt. w kolorze zielonym; 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 9 października 1965 r. 

MINISTER ŁĄCZNOŚCI  
Z. Moskwa 

poz. 162 
ZARZĄDZENIE Nr 63 

MINISTRA ŁĄCZNOŚCI 
z dnia 4 października 1965 r. 



o wprowadzeniu do obiegu 8 znaczków pocztowych wartości: 30 gr, 40 gr,  
50 gr, 60 gr, 90 gr, 3,40 zł, 6,50 zł i 7,10 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: 
§ 1. 

1443-50 1. Wprowadza się do obiegu 8 znaczków pocztowych  wartości 30 gr, 40 
gr, 50 gr, 60 gr, 90 gr, 3,40 zł, 6,50 zł i 7,10 zł. 

2. Rysunki poszczególnych znaczków przedstawiają fragmenty zawodów w ramach 
następujących dyscyplin: 

1) wartości 30 gr — w podnoszeniu ciężarów,  
2) wartości 40 gr — w boksie, 
3) wartości 50 gr — w sztafecie 4 X 100 m mężczyzn, 
4) wartości 60 gr — we florecie, 
5) wartości 90 gr — w biegu kobiet 80 m przez płotki, 
6) wartości 3,40 zł — w sztafecie 4 X 100 m kobiet, 
7) wartości 6,50 zł — w trójskoku, 
8) wartości 7,10 zł — w siatkówce kobiet. 
3. W górnej części znaczków umieszczono następujące napisy: 
na znaczkach wartości 30 gr, 40 gr, 60 gr, 3,40 zł i 6.50 zł — „TOKIO 1964 ZŁOTY 

MEDAL", 
na znaczkach wartości 50 gr, 90 gr — „TOKIO 1964 SREBRNY MEDAL", 
na znaczku wartości 7,10 zł — „TOKIO 1964 BRĄZOWY MEDAL". 
4. W prawym górnym rogu znaczków umieszczono pięć kółek olimpijskich, a w 

dolnej części znaczków oznaczenie ich wartości i napis: „POLSKA". 
5. Znaczki są perforowane; ich wymiary wynoszą 31,25 X 39,5 mm wraz z 

marginesami. 
6. Znaczki wykonano techniką rotograwiurową w następujących nakładach i 

kolorach: 
1) wartości 30 gr w nakładzie ok. 7 000 000 szt. w kolorach: złotym, czerwonym, 

szarym, brązowym i ciemnobrązowym, 
2) wartości 40 gr w nakładzie ok. 7 500 000 sztuk w kolorach: złotym, niebieskim, 

brązowym i ciemnobrązowym, 
3) wartości 50 gr w nakładzie ok. 6 000 000 sztuk w kolorach: srebrnym, zielonym, 

brązowym i ciemnobrązowym, 
4) wartości 60 gr w nakładzie ok. 7 500 000 sztuk w kolorach: złotym, fioletowym, 

szarym i ciemnobrązowym, 
5) wartości 90 gr w nakładzie ok. 4 500 000 sztuk w kolorach: srebrnym, 

czerwonym, brązowym i ciemnobrązowym, 
6) wartości 3,40 zł w nakładzie ok. 3 000 000 sztuk w kolorach: złotym, brązowym, 

jasnobrązowym i ciemnobrązowym, 
7) wartości 6,50 zł w nakładzie ok. 2 000 000 sztuk w kolorach: złotym, zielonym, 

brązowym i ciemnobrązowym, 
8) wartości 7,10 zł w nakładzie ok. 2 000 000 sztuk w kolorach: brązowym, 

pomarańczowym, kremowym i ciemnobrązowym. 
§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 9 października 1965 r. 
MINISTER ŁĄCZNOŚCI  
Z. Moskwa 

poz. 166 
ZARZĄDZENIE Nr 71 MINISTRA ŁĄCZNOŚCI 

z dnia 19 października 1965 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: 
§ 1. 

1451 1. Z okazji XX rocznicy powstania Organizacji Narodów Zjednoczonych 
wprowadza się do obiegu znaczek pocztowy wartości 2,50 zł. 

2. Rysunek znaczka przedstawia emblemat Organizacji Narodów Zjednoczonych. 



W górnej części znaczka umieszczono liczby „1945—1965" i napis: „ORGANIZACJA 
NARODÓW ZJEDNOCZONYCH", a w dolnej części umieszczono oznaczenie 
wartości „2.50 zł" i napis „POLSKA". 

3. Znaczek jest perforowany. Jego wymiary wynoszą: 31,25 X 39,5 mm wraz z 
marginesami. 

4. Znaczek wykonano techniką offsetową w nakładzie około 3 000 000 sztuk, w 
kolorze niebieskim. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 października 1965 r. 

MINISTER ŁĄCZNOŚCI  
Z. Moskwa 

 
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI 

WARSZAWA  dnia 29 grudnia 1965 r.   Nr 21 
poz. 180 

ZARZĄDZENIE Nr 79 
MINISTRA ŁĄCZNOŚCI 

z dnia 16 listopada 1965 r. 
o wprowadzeniu do obiegu trzech 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: 
§ 1. 

1452-54 1. Wprowadza się do obiegu trzy znaczki pocztowe wartości po 60 gr serii 
„Pomniki Walki i Męczeństwa Narodu Polskiego". 

2. Rysunki poszczególnych znaczków przedstawiają: 
1) pierwszego — reprodukcję pomnika znajdującego się w Płaszowie; w prawym 

górnym rogu znaczka znajduje się oznaczenie wartości „60 GR", w dolnej części napis 
„POLSKA", a wzdłuż lewej oraz górnej krawędzi napis „ZAMORDOWANYM PRZEZ 
HITLEROWCÓW W PŁASZOWIE", 

2) drugiego — reprodukcję pomnika znajdującego się w Górach Świętokrzyskich; w 
prawym górnym rogu znaczka znajduje się oznaczenie wartości „60 GR", w dolnej 
części napis „POLSKA", a wzdłuż lewej oraz górnej krawędzi napis „BOHATEROM 
WALK WYZWOLEŃCZYCH ZIEMI KIELECKIEJ 1939 — 1945" 

3) trzeciego — reprodukcję pomnika znajdującego się w Chełmnie nad Nerem; w 
górnej części znaczka umieszczono oznaczenie wartości „60 GR" i napis „POLSKA", a 
wzdłuż dolnej oraz prawej krawędzi napis „ZAMORDOWANYM PRZEZ 
HITLEROWCÓW W CHEŁMNIE NAD NEREM". 

3. Znaczki są perforowane; ich wymiary wynoszą: znaczków określonych w § 1 ust. 
2 pkt. 1 i 2 — 25,5 x 42,5 mm, a znaczka określonego w § 1 ust. 2 pkt. 3 — 42,5 x 
25,5 mm wraz z marginesami. 

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

1) pierwszy — w zielonym, 
2) drugi — w brązowym, 
3) trzeci — w szarym. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 29 listopada 1965 r. 

MINISTER ŁĄCZNOŚCI 
Z. Moskwa 

poz. 181 
ZARZĄDZENIE Nr 81 

MINISTRA ŁĄCZNOŚCI 
z dnia 22 listopada -1965 r. 

o wprowadzeniu do obiegu dziewięciu znaczków pocztowych wartości: 20 gr,  
30 gr, 40 gr, 50 gr, 60 gr, 1.50 zł, 2.50 zł, 5.60 zł i 7.10 zł 

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

(Dz. U. Nr 8, poz. 48) zarządza się, co następuje: 
§ 1. 



1455-63 Wprowadza się do obiegu znaczki pocztowe serii „Zwierzęta leśne" wartości 
20 gr, 30 gr, 40 gr, 50 gr, 60 gr, 1.50 zł, 2.50 zł, 5.60 zł i 7.10 zł. 

§ 2. 
1. Rysunki znaczków poszczególnych wartości przedstawiają następujące 

zwierzęta: 
1) wartości 20 gr — wilka, 
2) wartości 30 gr — rysia, 
3) wartości 40 gr — lisa, 
4) wartości 50 gr — borsuka, 
5) wartości 60 gr — niedźwiedzia, 
6) wartości 1.50 zł — dzika, 
7) wartości 2.50 zł — jelenia, 
8) wartości 5.60 zł — żubra 
9) wartości 7.10 zł — łosia. 
2. W górnej części znaczków umieszczono oznaczenie ich wartości, a w dolnej 

napis „POLSKA.". 
3. Znaczki są perforowane; ich wymiary wynoszą. 40,5 x 40,5 mm wraz z 

marginesami. 
4. Znaczki wykonano techniką rotograwiurową w następujących nakładach i 

kolorach: 
1) wartości 20 gr w nakładzie ok. 7 500 000 sztuk w kolorach: różowym, 

żółtobrązowym, zielonym i czarnym; 
2) wartości 30 gr w nakładzie ok. 6 000 000 sztuk w kolorach: szarym, żółtym, 

pomarańczowo-brązowym i czarnym; 
3) wartości 40 gr w nakładzie ok. 7 500 000 sztuk w kolorach: zielonym, 

pomarańczowym i czarnym; 
4) wartości 50 gr w nakładzie około 5 500 000 sztuk w kolorach: żółtym, brązowym i 

czarnym, 
5) wartości 60 gr w nakładzie około 7 500 000 sztuk w kolorach: różowym, 

brązowym, szarym i czarnym, 
6) wartości 1.50 zł w nakładzie około 3 000 000 sztuk w kolorach: zielonym, żółtym, 

brązowym i czarnym, 
7) wartości 2.50 zł w nakładzie około 3 000 000 sztuk w kolorach: zielonym, żółtym, 

brązowym, niebieskim i czarnym, 
8) wartości 5.60 zł w nakładzie około 1 400 000 sztuk w kolorach: zielonym, żółtym, 

brązowym i czarnym, 
9) wartości 7.10 zł w nakładzie około 1.400.000 sztuk w kolorach: szarym, 

żółtobrązowym, zielonym i czarnym. 
§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 listopada 1965 r. 
MINISTER ŁĄCZNOŚCI  
Z. Moskwa 

 
 


