
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 20 stycznia 1966 r.   Nr 1 
poz. 1 

ZARZĄDZENIE Nr 82  
MINISTRA ŁĄCZNOŚCI 

z dnia 22 listopada 1965 r. 
o wprowadzeniu do obiegu dziewięciu znaczków pocztowych wartości: 

 20 gr, 40 gr, 50 gr, 60 gr, 90 gr, 1.15 zł, 2.50 zł, 6.50 zł i 7.10 zł 
 

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

§ 1. 
1464-1472 Wprowadza się do obiegu znaczki pocztowe serii „Dawne pojazdy 

konne" wartości: 20 gr, 40 gr, 50 gr, 60 gr, 90 gr, 1.15 zł, 2.50 zł, 6.50 zł i 7.10 zł., 
§ 2. 

1. Rysunki znaczków poszczególnych wartości przedstawiają następujące rodzaje 
pojazdów konnych: 

1) wartości 20 gr — pojazd sportowy z początku XX wieku; w górnej części 
znaczka umieszczono napis „GIG — POJAZD SPORTOWY — POCZĄTEK XX W.", 

2) wartości 40 gr — dwuosobową karetę z XIX wieku; w górnej części znaczka 
umieszczono napis „COUPE — DWUOSOBOWA KARETA — WIEK XIX", 

3) wartości 50 gr — koczyk damski z przełomu XVIII i XIX wieku; w górnej części 
znaczka umieszczono napis „KOCZYK DAMSKI — PRZEŁOM XVIII i XIX W.", 

4) wartości 60 gr — pojazd spacerowy z XIX i XX wieku; w górnej części znaczka 
umieszczono napis „VIS-A-VIS — POJAZD SPACEROWY — W. XIX i XX", 

5) wartości 90 gr — pojazd wyjazdowy z XIX wieku; w górnej części znaczka 
umieszczono napis „CAB — POJAZD WYJAZDOWY — WIEK XIX", 

6) wartości 1.15 zł — karocę galową z XIX wieku; w górnej części znaczka 
umieszczono napis „BERLINKA — KAROCA GALOWA — WIEK XIX", 

7) wartości 2.50 zł — brek myśliwski z przełomu XIX i XX wieku; w górnej części 
znaczka umieszczono napis „BREK MYŚLIWSKI PRZEŁOM XIX i XX WIEKU", 

8) wartości 6.50 zł — pojazd dworski z XIX wieku; w górnej części znaczka 
umieszczono napis „CALECHE A LA DAUMONT — POJAZD DWORSKI — WIEK 
XIX", 

9) wartości 7.10 zł — wielokonny pojazd sportowy z przełomu XIX i XX wieku; w 
górnej części znaczka umieszczono napis „BREK ANGIELSKI — WIELOKONNY 
POJAZD SPORTOWY — PRZEŁOM XIX i XX WIEKU". 

2. Wzdłuż lewej krawędzi pionowej znaczków wyszczególnionych w ust. l 
umieszczono napis „POLSKA", a wzdłuż prawej „ŁAŃCUT" i oznaczenie wartości. 

3. Znaczki są perforowane; ich wymiary wynoszą: 
1) znaczków wartości: 20 gr, 40 gr, 50 gr, 60 gr, 90 gr — 54 x 27 mm, 
2) znaczków wartości: 1.15 zł, 2.50 zł, 6.50 zł — 81 x 27 mm, 
3) znaczka wartości 7.10 zł — 108 X 27 mm — wraz z marginesami. 
4. Znaczki wykonano techniką offsetową w następujących nakładach i kolorach: 
1) znaczek wartości 20 gr w nakładzie ok. 7 500 000 szt. w kolorach: zielonym, 

żółtym, brązowym i czarnym, 
2) znaczek wartości 40 gr w nakładzie ok. 7 000 000 szt. w kolorach: fioletowym, 

żółtym, szarym i brązowym, 
3) znaczek wartości 50 gr w nakładzie ok. 6 000 000 szt., w kolorach: 

pomarańczowym, niebieskim, brązowym i czarnym, 
4) znaczek wartości 60 gr w nakładzie ok. 6 500 000 szt., w kolorach: 

czerwonoróżowym, żółtym; brązowym i czarnym, 
5) znaczek wartości 90 gr w nakładzie ok. 4 000 000 szt., w kolorach: żółtym, 

brązowym, niebieskim, szarym i czarnym, 
6) znaczek wartości 1.15 zł w nakładzie ok. 3 000 000 szt. w kolorach: brązowym, 

niebieskim, czerwonym, szarym i czarnym, 
7) znaczek wartości 2.50 zł w nakładzie ok. 3 000 000 szt., w kolorach: 



oliwkowym, żółtym, brązowym, czarnym i czerwonym, 
8) znaczek wartości 6,50 zł w nakładzie ok. 1 400 000 szt., w kolorach: 

czerwonym, żółtym, brązowym, czarnym, niebieskim i szarym, 
9) znaczek wartości 7.10 zł w nakładzie ok. 1 400 000 szt., w kolorach: niebieskim, 

żółtym, czerwonym, szarym i czarnym. 
§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 grudnia 1965 r. 
MINISTER ŁĄCZNOŚCI  

Z. Moskwa 
 

DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI 
WARSZAWA   dnia 6 maja 1966 r.   Nr 4 

poz. 30 
ZARZĄDZENIE Nr 9 

MINISTRA ŁĄCZNOŚCI 
z dnia 15 lutego 1966 r. 

o wprowadzeniu do obiegu dziewięciu znaczków pocztowych wartości: 
20 gr, 30 gr, 40 gr, 50 gr, 60 gr, 2,50 zł, 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. 

1475-1483 1. Wprowadza się do obiegu znaczki pocztowe wartości: 20 gr, 30 gr, 
40 gr, 50 gr, 60 gr, 2,50 zł, 3,40 zł, 6,50 zł, 7,10 zł stanowiące emisję „Zwierzęta 
Kopalne — Kręgowce".  

2. Rysunki poszczególnych znaczków przedstawiają: 
1) wartości 20 gr — dinichthysa w wodzie. W prawym górnym rogu znaczka 

umieszczono oznaczenie wartości „20 GR", a wzdłuż prawej krawędzi pionowej — 
napis DINICHTHYS — 380 MLN LAT". W dolnej lewej części znaczka znajduje się 
napis „POLSKA" 

2) wartości 30 gr — eusthenopterona w wodzie. W prawym górnym rogu znaczka 
umieszczono oznaczenie wartości „30 GR", a wzdłuż prawej krawędzi pionowej napis 
„EUSTHENOPTERON — 370 MLN LAT". W dolnej części znaczka znajduje się 
napis: „POLSKA" 

3) wartości 40 gr — ichthyostegę na tle stylizowanych roślin. W górnej części 
znaczka umieszczono napis „POLSKA" i oznaczenie wartości „40 GR", a wzdłuż 
prawej krawędzi pionowej — napis: „ICHTHYOSTEGA — 355 MLN LAT" 

4) wartości 50 gr — mastodonsaurusa na tle stylizowanych roślin. W górnej części 
znaczka umieszczono napis „POLSKA" i oznaczenie wartości „50 GR", a wzdłuż pra-
wej krawędzi pionowej — napis: „MASTODONSAURUS — 200 MLN LAT" 

5) wartości 60 gr — cynognathusa na tle stylizowanych roślin. W górnej części 
znaczka umieszczono napis „POLSKA" i oznaczenie wartości „60 GR", a wzdłuż 
prawej krawędzi pionowej — napis „CYNOGNATHUS — 220 MLN LAT" 

6) wartości 2,50 zł — archaeopteryxa na tle stylizowanych roślin. W prawej górnej 
części znaczka umieszczono oznaczenie wartości „2.50 ZŁ", a wzdłuż prawej 
krawędzi pionowej — napis: „ARCHAEOPTERYX — 140 MLN LAT". W dolnej części 
znaczka znajduje się napis: „POLSKA". 

7) wartości 3,40 zł — brontotheriuma na tle stylizowanych roślin. W górnej części 
znaczka umieszczono napis „POLSKA" i oznaczenie wartości „3,40 ZŁ", a wzdłuż 
prawej krawędzi pionowej — napis: „BRONTOTHERIUM — 30 MLN LAT" 

8) wartości 6,50 zł — machairodusa na tle stylizowanych roślin. W górnej części 
znaczka umieszczono napis „POLSKA" i oznaczenie wartości „6.50 ZŁ", a wzdłuż 
prawej krawędzi pionowej — napis: „MACHAIRODUS — 10 MLN LAT" 

9) wartości 7,10 zł — mammuthusa na tle stylizowanych roślin. W górnej części 
znaczka umieszczono napis „POLSKA" i oznaczenie wartości „7,10 ZŁ", a wzdłuż 
prawej krawędzi pionowej — napis: „MAMMUTHUS — 50 TYS. LAT" 

3. Znaczki są perforowane; ich wymiary wynoszą — znaczków wartości: 20 gr, 30 
gr, 40 gr, 50 gr. 60 gr, 3,40 zł, 6,50 zł, 7,10 zł — 51 x 39,5 mm, a znaczka wartości 
2,50 zł 39,5 x 51 mm. 

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



1) 20 gr — w nakładzie ok. 8 000 000 sztuk w kolorach: czerwonym, cielistym, 
niebieskim i czarnym, 

2) 30 gr — w nakładzie ok. 6 000 000 sztuk w kolorach: czerwonym, zielonym, 
niebieskim i czarnym, 

3) 40 gr — w nakładzie ok. 6500000 sztuk w kolorach: żółtym, różowym, 
niebieskim, oliwkowym, szarym i czarnym, 

4) 50 gr — w nakładzie ok. 4500000 sztuk w kolorach: żółtym, brązowym, 
niebieskim, zielonym, szarym i czarnym, 

5) 60 gr — w nakładzie ok. 6 000 000 sztuk w kolorach: żółtym, zielonym, 
niebieskoszarym, brązowym, niebieskim i czarnym, 

6) 2,50 zł — w nakładzie ok. 2 500 000 sztuk w kolorach: niebieskim, zielonym, 
czerwonym, żółtym, szarym i czarnym, 

7) 3,40 zł — w nakładzie ok. 2 500 000 sztuk w kolorach: żółtym, zielonym, 
czerwonym, brązowym i czarnym, 

8) 6,50 zł—w nakładzie ok. 1 400 000 sztuk w kolorach: żółtym, zielonym, 
brązowym, czerwonym, szarym i czarnym, 

9) 7,10 zł — w nakładzie ok. 1 400 000 sztuk w kolorach: niebieskim, szarym, 
czerwonym i czarnym. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 5 marca 1966 r. 

MINISTER ŁĄCZNOŚCI: Z. Moskwa 
 

DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI 
WARSZAWA   dnia 16 lipca 1966 r.   Nr 7 

poz. 69 
ZARZĄDZENIE Nr 7  

MINISTRA ŁĄCZNOŚCI 
z dnia 31 stycznia 1966 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. 
1473-74 Z okazji V Kongresu Naczelnej Organizacji Technicznej w Katowicach 

wprowadza się do obiegu dwa znaczki pocztowe wartości po 60 gr, stanowiące 
emisję „XX Rocznica Nacjonalizacji Przemysłu". 

§ 2. 
1. Rysunki znaczków przedstawiają: 
1) pierwszego — odznakę Naczelnej Organizacji Technicznej na tle 

schematycznych rysunków: dźwigu, statku, traktora, samolotu i wagonu 
elektrycznego. W lewej górnej części znaczka umieszczono napis „POLSKA", a w 
prawej — oznaczenie wartości „60 GR", 

2) drugiego — schemat górniczej wieży szybowej i emblematu górniczego. W 
górnej części znaczka umieszczono napis „POLSKA", a w prawej — oznaczenie 
wartości „60 GR". 

2. Znaczki są perforowane; ich wymiary wynoszą: pierwszego znaczka 54 X 27 
mm, a drugiego — 27 X 54 mm wraz z marginesami. 

3. Znaczki wykonano techniką offsetową w następujących nakładach i kolorach: 
1) pierwszy w nakładzie ok. 7.000.000 sztuk w kolorach: niebieskim, brązowym, 

szarym i czarnym. 
2) drugi w nakładzie ok. 7.000.000 sztuk w kolorach: brązowym, szarym, czarnym 

oraz ugier. 
§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 10 lutego 1966 r. 
MINISTER ŁĄCZNOŚCI: Z. Moskwa 

 
poz. 70 

ZARZĄDZENIE Nr 23  
MINISTRA ŁĄCZNOŚCI 

z dnia 4 maja 1966 r. 



o wprowadzeniu do obiegu dziewięciu znaczków pocztowych wartości:  
20 gr, 40 gr, 60 gr, 90 gr, 1,50 zł, 3,40 zł, 6,50 zł, 7.10 zł i 13,50 + 1,50 zł. 

 
Na postawie 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. 

1485-93 1. Z okazji Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej w Londynie w 1966 r. 
wprowadza się do obiegu serię znaczków pocztowych wartości 20 gr, 40 gr, 60 gr, 90 
gr, 1,50 zł, 3,40 zł, 6,50 zł i 7,10 zł oraz znaczek wartości 13,50 zł + 1,50 zł dopłaty 
na rzecz Polskiego Związku Filatelistów.  

2. Na rysunkach znaczków 20 gr, 40 gr, 60 gr, 90 gr, 1,50 zł, 3,40 zł i 6,50 zł 
przedstawiono różne sytuacje ze spotkań w piłce nożnej. 

W górnej części znaczków podano nazwy miast, w których odbyły się, poczynając 
od 1930 r. mistrzostwa świata w piłce nożnej, rok rozgrywek, nazwy państw 
biorących udział w meczach finałowych i wyniki tych spotkań, a w dolnej części -
napis "POLSKA" i oznaczenie wartości.  

3. Napisy w górnej części znaczków poszczególnych wartości mają następujące 
brzmienie:  

1) 20 gr - "MONTEVIDEO 1930 URUGWAJ - ARGENTYNA 4 : 2",  
2) 40 gr -"ROMA 1934 WŁOCHY -CZECHOSŁOWACJA 2 : 1", 
3) 60 gr -"PARIS 1938 ITALIA -WĘGRY 4 : 2",  
4) 90 gr -"RIO DE JANEIRO 1950 URUGWAJ –BRAZYLIA 2 : 1",  
5) 1,50 zł -"BERN 1954 NRF -WĘGRY 3 : 2", 
6) 3,40 zł -"STOCKHOLM 1958 BRAZYLIA -SZWECJA 5 : 2",  
7) 6.50 zł -"SANTIAGO 1962 BRAZYLIA -CZECHOSLOWACJA 3 : 1".  
4. Rysunek znaczka wartości: 
1) 7,10 zł -przedstawia sytuację ze spotkania w piłce nożnej. W górnej części 

znaczka znajduje się napis "GLASGOW 1965 POLSKA - SZKOCJA 2 : 1 
ELIMINCJE", a w dolnej -napis "POLSKA” i oznaczenie wartości,  

13,50 zł + 1,50 zł - przedstawia puchar Rimeta ustawiony na stylizowanej piłce 
nożnej oraz flagi 16 państw biorących udział w eliminacjach rozgrywek. W górnej 
części znaczka znajduje się napis "MISTRZOSTWA ŚWIATA LONDON 1966 W 
PIŁCE NOŻNEJ", a w dolnej części –napis "POLSKA" i oznaczenie wartości. 

5. Znaczki są perforowane; ich wymiary wynoszą 31,25 X 39,5 mm wraz z 
marginesami. Wymiary bloczka wynoszą: 60 X 80 mm. 

6. Znaczki wykonano techniką offsetową w następujących nakładach i kolorach: 
1) znaczek wartości 20 gr- w nakładzie ok. 8.000000 sztuk w kolorach: żółtym, 

pomarańczowym, czerwonym, niebieskim, brązowym i czarnym,  
2) znaczek wartości 40gr -w nakładzie ok. 6.500000 sztuk w kolorach: żółtym,  

czerwonym, niebieskim, szarym i czarnym,  
3) znaczek wartości 60 gr -w nakładzie ok. 7.000000 sztuk w kolorach: 

czerwonym, fioletowym, niebieskim, jasnobrązowym i czarnym, 
4) znaczek wartości 90 gr -w nakładzie ok. 2.500 000 sztuk w kolorach: żółtym, 

czerwonym, niebieskim, brązowym i czarnym,  
5) znaczek wartości 1,50 zł -w nakładzie ok. 2.500 000 sztuk w kolorach: żółtym, 

czerwonym, zielonym i czarnym,  
6) znaczek wartości 3,40 zł - w nakładzie ok. 2.000000 sztuk w kolorach: żółtym, 

niebieskim, jasnobrązowym, szarym i czarnym,  
7) znaczek wartości 6,50 zł - w nakładzie ok. 1.200000 sztuk w kolorach: 

niebieskim, czerwonym, szarym, czarnym i ciemnozłotym,  
8) znaczek wartości 7,10 zł - w nakładzie ok. 1.200000 sztuk w kolorach: żółtym, 

czerwonym, niebieskim, jasnobrązowym, szarym i czarnym,  
9) znaczek wartości zł 13,50 + 1,50 zł w nakładzie ok. 900000 sztuk w kolorach: 

żółtym, czerwonym, zielonym, niebieskim, szarym i czarnym. 
§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 6 maja 1996 r.  
 

MINISTER ŁĄCZNOŚCI 
Z. Moskwa 

 



poz. 71 
ZARZĄDZENIE Nr 26  

MINISTRA ŁĄCZNOŚCI 
z dnia 14 maja 1966 r.  

o wprowadzeniu do obiegu sześciu 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. 
1495-1500 Wprowadza się do obiegu sześć znaczków pocztowych wartości po   

60 gr, stanowiących emisję „XX Rocznica Nacjonalizacji Przemysłu". 
§ 2. 

1. Rysunki znaczków przedstawiają: 
1) pierwszego - sylwetkę statku. W lewej dolnej części znaczka umieszczono 

napis „POLSKA", a w prawej górnej oznaczenie wartości „60 GR", 
2) drugiego - fragment kombinatu petrochemicznego w Płocku. W górnej części 

znaczka umieszczono oznaczenie wartości „60 GR" i napis: "POLSKA", 
3) trzeciego - kombajn zbożowy. W górnej części znaczka umieszczono 

oznaczenie wartości „60 GR" i napis "POLSKA", 
4) czwartego - pociąg elektryczny. W lewej górnej części znaczka umieszczono 

oznaczenie wartości „60 GR", a w prawej dolnej części- napis: "POLSKA", 
5) piątego - makietę pawilonu targowego oraz emblemat międzynarodowych 

Targów Poznańskich i cyfry rzymskie "XXXV". W lewej górnej części znaczka 
umieszczono napis: "POLSKA" i oznaczenie wartości „60 GR", 

6) szóstego - dźwig budowlany. Wzdłuż lewej krawędzi znaczka umieszczono 
oznaczenie wartości „60 GR" i napis: "POLSKA ". 

2. Znaczki są perforowane; ich wymiary wynoszą: znaczków wyszczególnionych w 
§ 2 pkt 1-5 – 34 X 27 mm, a znaczka określonego w pkt 6 – 27 X 34 mm wraz z 
marginesami. 

3. Znaczki wykonano techniką offsetową w nakładach po około 7.400.000 sztuk 
każdego znaczka w następujących kolorach: 
1) pierwszy w kolorach: czerwonym, jasnobrązowym, niebieskim i czarnym, 
2) drugi w kolorach: seledynowym, zielonym, szarym, czarnym i brązowym, 
3) trzeci w kolorach: żółtym, czarnym, szarym, zielonym i brązowym, 
4) czwarty w kolorach: niebieskim, szarym, czarnym, zielonym i brązowym, 
5) piąty w kolorach: niebieskim, czerwonym i szarym, 
6) szósty w kolorach: żółtym, niebieskim szarym i czarnym. 

§ 3. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 21 maja 1966 r. 

MINISTER ŁĄCZNOŚCI 
Z. Moskwa 

 
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI 

WARSZAWA  dnia 6 sierpnia 1966 r.  Nr 8 
poz. 86 

ZARZĄDZENIE Nr 24 
MINISTRA ŁĄCZNOŚCI 
z dnia 7 kwietnia 1966 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. 
1494 1. Z okazji 21 rocznicy zwycięstwa nad hitlerowskimi Niemcami wprowadza 

się do obiegu znaczek pocztowy wartości 60 gr. 
2. Rysunek znaczka przedstawia stylizowanego gołębia oraz żołnierza stojącego na 

pruskiej kolumnie zwycięstwa w Berlinie i trzymającego polską flagę. W górnej części 
znaczka znajduje się napis: „POLSKA" i oznaczenie wartości „60 GR". W środkowej 
części znaczka umieszczono następujący napis „DZIEŃ ZWYCIĘSTWA 9 V 1945". 

3. Znaczek jest perforowany; jego wymiary wynoszą: 21,25 x 51 mm wraz z 



marginesami. 
4. Znaczek wykonano techniką stalorytniczo-rotograwiurową i typograficzną w 

nakładzie około 5.000.000 sztuk w kolorach: srebrnym, czarnym i czerwonym. 
§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 9.V.1966 r. 
MINISTER ŁĄCZNOŚCI 

Z. Moskwa. 
 

DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI 
WARSZAWA  dnia 17 września 1966 r.  Nr 9 

poz. 93 
ZARZĄDZENIE Nr 35  

MINISTRA ŁĄCZNOŚCI 
z dnia 18 czerwca 1966 r. 

o wprowadzeniu do obiegu dziewięciu znaczków pocztowych wartości: 
20 gr, 40 gr, 60 gr, 90 gr, 1.35 zł, 3.40 zł, 5 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. 

1501-09 Z okazji VIII mistrzostw Europy w lekkiej atletyce w Budapeszcie 
wprowadza się do obiegu serię znaczków pocztowych wartości: 20 gr. 40 gr, 60 gr, 
90 gr, 1.35 zł, 3.40 zł, 5 zł, 6.50 zł i 7.10 zł. 

§ 2. 
1. Rysunki znaczków poszczególnych wartości przedstawiają następujące 

konkurencje lekkoatletyczne: 
1) wartości 20 gr - start do biegu na krótki dystans. W prawym górnym rogu 

znaczka umieszczono napis "POLSKA", w dolnej części - oznaczenie wartości „20 
GR" i napis "VIII MISTRZOSTWA EUROPY BUDAPESZT 1966", 

2) wartości 40 gr - sztafetę kobiet. W prawym górnym rogu znaczka umieszczono 
napis "POLSKA" i oznaczenie wartości „40 GR", w dolnej części - napis "VIII MI-
STRZOSTWA EUROPY BUDAPESZT 1966", 

3) wartości 60 gr - rzut oszczepem. W górnej części znaczka umieszczono 
oznaczenie wartości „60 GR" i napis "POLSKA", w dolnej - napis „VIII 
MISTRZOSTWA EUROPY BUDAPESZT 1966", 

4) wartości 90 gr - bieg przez płotki kobiet. W górnej części znaczka umieszczono 
napis "VIII MISTRZOSTWA EUROPY BUDAPESZT 1966", w dolnej - oznaczenie 
wartości „90 GR" i napis "POLSKA", 

5) wartości 1.35 zł - rzut dyskiem. W górnej części znaczka umieszczono napis 
"POLSKA", a w dolnej – oznaczenie wartości „1.35 ZŁ" oraz napis "VIII 
MISTRZOSTWA EUROPY BUDAPESZT 1966", 

6) wartości 3.40 zł - finisz biegu na krótki dystans. W górnej części znaczka 
umieszczono oznaczenie wartości „3.40 ZŁ” i napis "POLSKA ", w dolnej - napis " 
VIII MISTRZOSTWA EUROPY BUDAPESZT 1966", 

7) wartości 5 zł - bieg długodystansowy mężczyzn. W górnej części znaczka 
umieszczono napis "POLSKA" i oznaczenie wartości „5 ZŁ", 

8) wartości 6.50 zł - rzut młotem. W górnej części znaczka umieszczono napis 
"POLSKA", w dolnej – oznaczenie wartości „6.50 ZŁ" oraz napis "VIII 
MISTRZOSTWA EUROPY BUDAPESZT 1966", 

9) wartości 7.10 zł - skok wzwyż. W górnej części znaczka umieszczono napis 
"POLSKA", w dolnej – oznaczenie wartości „7.10 ZŁ” oraz napis "VIII 
MISTRZOSTWA EUROPY BUDAPESZT 1966”.  

2. Znaczki wartości 20 gr, 40 gr, 60 gr, 90 gr, 1.35 zł, 3.40 zł, 6.50 zł, 7.10 zł są 
perforowane; ich wymiary wynoszą: znaczków wartości 20 gr, 60 gr, 1.35 zł, 6.50 zł -
31,25 X 39,5 mm, a znaczków wartości 40 gr, 90 gr, 3.40 zł, 7.10 zł - 39,5 X 31,25 
mm wraz z marginesami. Znaczek wartości 5 zł jest nieperforowany; jego wymiary 
wynoszą: 61 X 31,25 mm. 

3. Znaczki wykonano techniką offsetową w następujących nakładach i kolorach: 
1) wartości 20 gr - w nakładzie ok. 6 000 000 sztuk, w kolorach: fioletowym, 

niebieskim i brązowym, 



2) wartości 40 gr -w nakładzie ok. 6 000 000 sztuk, w kolorach: zielonym, 
amarantowym, żółtym, brązowym i wiśniowym, 

3) wartości 60 gr -w nakładzie ok. 6 000 000 sztuk, w kolorach: oliwkowym, 
pomarańczowym, szarym i brązowym, 

4) wartości 90 gr - w nakładzie ok. 2500000 sztuk, w kolorach: zielonym, żółtym i 
brązowym,  

5) wartości 1.35 zł -w nakładzie ok. 3 600 000 sztuk, w kolorach: szarym, 
czerwonym, żółtym i brązowym, 

6) wartości 3.40 zł -w nakładzie ok. 2000 000 sztuk, w kolorach: niebieskim, 
fioletowym, żółtym i brązowym, 

7) wartości 5 zł -w nakładzie ok. 900 000 sztuk, w kolorach: żółtym, 
pomarańczowym i brązowym, 

8) wartości 6.50 zł -w nakładzie ok. 1 200000 sztuk, w kolorach: czerwonym, 
zielonym, brązowym i czarnym, 

9) wartości 7.10 zł -w nakładzie ok. 1200000 sztuk, w kolorach: żółtym, 
pomarańczowym i brązowym. 

§ 3. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 18 czerwca 1966 r. 

MINISTER ŁĄCZNOŚCI 
Z. Moskwa 

poz. 99 
ZARZĄDZENIE Nr 41  

MINISTRA ŁĄCZNOSCI , 
z dnia 18 lipca 1966 r. 

o wprowadzeniu do obiegu czterech znaczków pocztowych wartości: 
2 po 60 gr 2 po 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. 

1510-13 1. Z okazji Tysiąclecia Państwa Polskiego wprowadza się do obiegu 
cztery znaczki pocztowe wartości: 2 po 60 gr i 2 po 2.50 zł, stanowiące emisję 
"TYSIĄCLECIE PAŃSTWA POLSKIEGO". 

2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono: 
1) na pierwszym wartości 60 gr -godło PRL 
2) na drugim wartości 60 gr - flagę państwową 
3) na pierwszym wartości 2.50 zł - godło PRL 
4) na drugim wartości 2.50 zł - flagę państwową. 
3. Wzdłuż krawędzi znaczków wyszczególnionych w ust. 2 pkt 1-4 znajduje się 

napis "TYSIĄCLECIE PAŃSTWA POLSKIEGO", oznaczenie ich wartości i napis: 
„POLSKA". 

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

5. Znaczki wykonano techniką rotograwiurową i tłoczeniem typograficznym w 
kolorach: złotym, czerwonym, czarnym i w kolorze oliwkowym w następujących 
nakładach: 

1) pierwszy znaczek wartości 60 gr w nakładzie około 10 000 000 sztuk, 
2) drugi znaczek wartości 60 gr w nakładzie około 10 000 000 sztuk, 
3) pierwszy znaczek wartości 2.50 zł w nakładzie około 5 000 000 sztuk, 
4) drugi znaczek wartości 2.50 zł w nakładzie około 5 000 000 sztuk. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 21 lipca 1966 r. 

MINISTER ŁĄCZNOŚCI 
wz W. Cebula 

PODSEKRETARZ STANU 
 

DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI 
WARSZAWA   dnia 26 września 1966 r.   Nr 11 

poz. 115 
ZARZĄDZENIE Nr 15 



MINISTRA ŁĄCZNOŚCI 
z dnia 15 marca 1966 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. 
1484 1. Z okazji 50 rocznicy śmierci Henryka Sienkiewicza wprowadza się do 

obiegu znaczek pocztowy wartości 60 gr. 
2. Rysunek znaczka przedstawia podobiznę Henryka Sienkiewicza. Wzdłuż prawej 

krawędzi znaczka umieszczono oznaczenie wartości „60 GR" oraz liczby „1846—
1916", a wzdłuż lewej krawędzi napis „POLSKA". W dolnej części znaczka znajduje 
się napis „HENRYK SIENKIEWICZ". 

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

4. Znaczek wykonano techniką stalorytniczą w nakładzie około 7.000.000 sztuk w 
kolorach: żółto-czarnym i czarno-brązowym. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 marca 1966 r. 

MINISTER ŁĄCZNOŚCI 
Z. Moskwa 

poz. 116 
ZARZĄDZENIE Nr 44a 

MINISTRA ŁĄCZNOŚCI 
z dnia 10 sierpnia 1966 r. 

o wprowadzeniu do obiegu trzech znaczków pocztowych wartości 40 gr,  
60 gr 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; 
§ 1. 

1514-16 1. Z okazji tradycyjnych uroczystości dożynkowych wprowadza się do 
obiegu serię znaczków pocztowych wartości 40 gr, 60 gr i 3.40 zł. 

2. Rysunki znaczków poszczególnych wartości przedstawiają: 
1) wartości 40 gr — niektóre płody rolne oraz bukiet kwiatów w dzbanie. W górnej 

części znaczka znajduje się napis: „DOŻYNKI 1966" i oznaczenie wartości „40 GR", 
a w dolnej — napis „POLSKA". 

2) wartości 60 gr - kobietę w ludowym stroju trzymającą bochenek chleba. W 
górnej części znaczka umieszczono napis „POLSKA", a w dolnej oznaczenie 
wartości „60 GR" oraz napis „DOŻYNKI 1966". 

3) wartości 3.40 zł — wieniec dożynkowy podtrzymywany przez dziewczęta w 
stroju ludowym. W górnej części znaczka umieszczono oznaczenie wartości „3.40 
ZŁ", a w dolnej napisy: „DOŻYNKI 1966" oraz — „POLSKA", 

3. Znaczki są perforowane: ich wymiary wynoszą: znaczków wartości 40 gr i 60 gr 
— 27 X 54 mm, a znaczka wartości 3.40 zł — 54 X 54 mm wraz z marginesami. 

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

1) znaczek wartości 40 gr w nakładzie ok. 8.500.000 szt. w kolorach: żółtym, 
czerwonym, niebieskim, złotym, srebrnym i czarnym, 

2) znaczek wartości 60 gr w nakładzie ok. 8.500.000 szt. w kolorach: żółtym, 
czerwonym, niebieskim, czarnym, złotym i srebrnym, 

3) znaczek wartości 3.40 zł, w nakładzie ok. 1.800.000 szt. w kolorach: żółtym, 
czerwonym, niebieskim, fioletowym, ciemnobrązowym i srebrnym. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 15 sierpnia 1966 r. 

MINISTER ŁĄCZNOŚCI  
w z. K. Kozłowski 

PODSEKRETARZ STANU 
 



DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI 
WARSZAWA   dnia 22 października 1966 r.   Nr 12 

poz. 123 
ZARZĄDZENIE Nr 46 

MINISTRA ŁĄCZNOŚCI 
z dnia 25 sierpnia 1966 r. 

o wprowadzeniu do obiegu dziewięciu znaczków pocztowych wartości 10 gr,  
20 gr, 30 gr, 40 gr, 60 gr, 90 gr, 5,60 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. 

1517-1525 1. Wprowadza się do obiegu dziewięć znaczków pocztowych wartości 
10 gr, 20 gr, 40 gr, 60 gr, 90 gr, 5.60 zł, 6.50 zł i 7.10 zł — stanowiących emisję 
„Kwiaty ogrodowe". 

2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono następujące korony 
kwiatów: 

1) wartości 10 gr — chryzantemy. Wzdłuż lewej krawędzi znaczka umieszczono 
napis „CHRYZANTEM CHRYSANTHEMUM", 

2) wartości 20 gr — poinsetii. Wzdłuż lewej krawędzi znaczka umieszczono napis 
„POINSETIA EUPHORBIA PULCHERRIMA", 

3) wartości 30 gr — centurii. Wzdłuż lewej krawędzi znaczka umieszczono napis 
„CENTURIA CENTAUREA MOSCHATA". 

4) wartości 40 gr — róży. Wzdłuż lewej krawędzi znaczka umieszczono napis 
„RÓŻA ROSA", 

5) wartości 60 gr — cynii. Wzdłuż lewej krawędzi znaczka umieszczono napis 
„CYNIA ZINNIA ELEGANS", 

6) wartości 90 gr — nasturcji. Wzdłuż lewej krawędzi znaczka umieszczono napis 
„NASTURCJA TROPAEOLUM", 

7) wartości 5.60 zł — dalii. Wzdłuż lewej krawędzi znaczka znajduje się napis 
„DALIA DAHLIA", 

8) wartości 6.50 zł — słonecznika. Wzdłuż lewej krawędzi znaczka umieszczono 
napis „SŁONECZNIK HELIANTE-HUS", 

9) wartości 7.10 zł — magnolii. Wzdłuż lewej krawędzi znaczka umieszczono 
napis „MAGNOLIA". 

3. Na znaczkach wyszczególnionych w ust. 2 pkt 1—9 umieszczono w górnej 
części oznaczenie ich wartości. Wzdłuż prawej krawędzi znaczków umieszczono 
napis „S. MAŁECKI PWPW", a w dolnej części napis „POLSKA". 

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

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

1) znaczek wartości 10 gr w nakładzie ok. 8 000 000 szt. w kolorach: złotym, 
żółtym, czerwonym, zielonym i czarnym, 

2) znaczek wartości 20 gr w nakładzie ok. 8 000 000 szt. w kolorach: złotym, 
żółtym, czerwonym, zielonym i czarnym, 

3) znaczek wartości 30 gr w nakładzie ok. 6 000 000 szt. w kolorach: złotym, 
żółtym, zielonym, czarnym i szarym, 

4) znaczek wartości 40 gr w nakładzie ok. 7 500 000 szt. w kolorach: złotym, 
czerwonym i czarnym, 

5) znaczek wartości 60 gr w nakładzie ok. 6 000 000 szt. w kolorach: złotym, 
żółtym, czarnym, różowym, czerwonym i oliwkowym, 

6) znaczek wartości 90 gr w nakładzie ok. 2 500 000 szt. w kolorach: złotym, 
żółtym; czerwonym, zielonym i czarnym, 

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

8) znaczek wartości 6.50 zł w nakładzie ok. 1 200 000 szt. w kolorach: złotym, 
żółtym, brązowym i czarnym, 

9) znaczek wartości 7.10 zł w nakładzie ok. 1 200 000 szt. w kolorach: złotym, 
różowym, zielonym, czarnym i szarym. 



§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 września 1966 r. 

MINISTER ŁĄCZNOŚCI 
w z. K. Kozłowski 

PODSEKRETARZ STANU 
poz. 126 

ZARZĄDZENIE Nr 52 
MINISTRA ŁĄCZNOŚCI 
z dnia 5 września 1966 r. 

o wprowadzeniu do obiegu dziewięciu znaczków pocztowych wartości: 
10 gr, 20 gr, 40 gr, 2 po 60 gr, 1.15 zł, 1.35 zł, 1.55 zł i 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: 
§ 1. 

1526-34 1. Wprowadza się do obiegu serię znaczków pocztowych wartości 10 gr, 
20 gr, 40 gr, 2 po 60 gr, 1.15 zł, 1.35 zł, 1.55 zł i 2 zł stanowiących emisję 
„Turystyka". 

2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono: 
1) wartości 10 gr — mapę turystyczną Polski. W lewej dolnej części znaczka 

umieszczono napis „MAPA TURYSTYCZNA", 
2) wartości 20 gr — latarnię morską na Helu. Wzdłuż prawej krawędzi pionowej 

umieszczono napis: „HEL LATARNIA MORSKA", 
3) wartości 40 gr — jacht na jednym z jezior mazurskich. W prawej górnej części 

znaczka umieszczono napis „MAZURY", 
4) na pierwszym znaczku wartości 60 gr — most Poniatowskiego w Warszawie. W 

prawej górnej części znaczka umieszczono napis „WARSZAWA MOST", 
5) na drugim znaczku wartości 60 gr — gmach Akademii Górniczej w Kielcach. W 

górnej części znaczka umieszczono napis „AKADEMIA GÓRNICZA 1816 — 
KIELCE", 

6) wartości 1.15 zł — przełom Dunajca w Pieninach. W prawej górnej części 
znaczka znajduje się napis „PIENINY", 

7) wartości 1.35 zł — dęby rogalińskie. W górnej części znaczka umieszczono 
napis „DĘBY ROGALIŃSKIE", 

8) wartości 1.55 zł — planetarium śląskie w Chorzowie. W lewej części znaczka 
umieszczono w kierunku pionowym napis „PLANETARIUM ŚLĄSKIE", 

9) wartości 2 zł — statek m/s Batory na tle globu ziemskiego. W dolnej części 
znaczka umieszczono napis „M/S BATORY". 

3. Na znaczkach wyszczególnionych w ust 2 pkt 1—9 umieszczono wzdłuż lewej 
krawędzi pionowej napis „POLSKA" i oznaczenie ich wartości. 

4. Znaczki są perforowane; ich wymiary wynoszą: 31,25 X 25,5 mm wraz z 
marginesami. 

5. Znaczki wykonano techniką stalorytniczo-wklęsłodrukową w następujących 
nakładach i kolorach: 

1) znaczek wartości 10 gr w nakładzie ok. 11 000 000 sztuk w kolorze czerwonym, 
2) znaczek wartości 20 gr w nakładzie ok. 8 000 000 sztuk w kolorze oliwkowym, 
3) znaczek wartości 40 gr w nakładzie ok. 10 500 000 sztuk w kolorze niebieskim, 
4) pierwszy znaczek wartości 60 gr w nakładzie ok. 12 000 000 sztuk w kolorze 

jasno-brązowym, 
5) drugi znaczek wartości 60 gr w nakładzie ok. 12 000 000 sztuk w kolorze 

czarnym, 
6) znaczek wartości 1.15 zł w nakładzie ok. 3 700 000 sztuk w kolorze zielonym, 
7) znaczek wartości 1.35 zł w nakładzie ok. 3 700 000 sztuk w kolorze czerwonym, 
8) znaczek wartości 1.55 zł w nakładzie ok. 4 500 000 sztuk w kolorze ciemno-

fioletowym,. 
9) znaczek wartości 2 zł w nakładzie ok. 4 500 000 sztuk w kolorze ciemno-

szarym. 
§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 15 września 1966 r. 
MINISTER ŁĄCZNOŚCI: Z. Moskwa 



 
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI 

WARSZAWA dnia 18 listopada 1966 r.  Nr 14 
poz. 142 

ZARZĄDZENIE Nr 56 
MINISTRA ŁĄCZNOŚCI 

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. 
1535 1. Z okazji Kongresu Kultury Polskiej wprowadza się do obiegu znaczek 

pocztowy wartości 60 gr. 
2. Rysunek znaczka przedstawia stylizowaną polską flagę państwową na tle 

głowicy kolumny romańskiej z Tyńca z XII w. Wzdłuż lewej i górnej krawędzi znaczka 
znajduje się napis: „KONGRES KULTURY POLSKIEJ 1966" i oznaczenie wartości 
„60 GR", a wzdłuż dolnej „POLSKA". 

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

4. Znaczek wykonano techniką kombinowaną stalorytniczo-wklęsłodrukową i 
rotograwiurową, w nakładzie około 6 000 000 sztuk, w kolorach brązowym i 
czerwonym. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi, w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 7 października 1966 r. 

MINISTER ŁĄCZNOŚCI 
Z. Moskwa 

poz. 145 
ZARZĄDZENIE Nr 59 

MINISTRA ŁĄCZNOŚCI 
z dnia 6 października 1966 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. 

1536-37 1. Z okazji „Dnia Znaczka 1966 r." 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 — „Stajenny kiełznający perszerony". 
2) wartości 2,50 zł — „Staranni z końmi i psem".  
3. Wzdłuż prawych krawędzi obu znaczków znajduje się napis „POLSKA" i 

oznaczenia ich wartości, a wzdłuż dolnej krawędzi znaczka wartości 60 gr i górnej 
znaczka wartości 2,50 zł napis „DZIEŃ ZNACZKA 1966 ROKU". 

4. Znaczki są perforowane; ich wymiary wynoszą 43 x 25,5 mm. 
5. Znaczki wykonano techniką stalorytniczo-wklęsłodrukową w następujących 

nakładach i kolorach: 
1) znaczek wartości 60 gr w nakładzie około 7000000 szt. w kolorze brązowym, 
2) znaczek wartości 2,50 zł w nakładzie około 2 000 000 szt. w kolorze zielonym. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 8 października 1966 r. 

MINISTER ŁĄCZNOŚCI 
Z. Moskwa 

 
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI 

WARSZAWA  dnia 5 grudnia 1966 r.  Nr 15 
poz. 156 

ZARZĄDZENIE Nr 67 
MINISTRA ŁĄCZNOŚCI 



z dnia 20 października 1966 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. 

1538 1. Z okazji XXX rocznicy powstania w Hiszpanii Brygady im. Jarosława 
Dąbrowskiego wprowadza się do obiegu znaczek pocztowy wartości 60 gr.  

2. Rysunek znaczka przedstawia postać żołnierza Brygady podczas walki. Wzdłuż 
lewej i górnej krawędzi znaczka znajduje się napis: „XXX ROCZNICA BRYGADY IM. 
JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO" i oznaczenie wartości „60 GR", a w dolnej części 
znaczka — napis „ZA WASZĄ WOLNOŚĆ I NASZĄ". 

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

4. Znaczek wykonano techniką offsetową w nakładzie ok. 4000000 szt. w 
kolorach: czerwonym, czarnym i zielonym. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 20 października 1966 r. 

MINISTER ŁĄCZNOŚCI 
Z. Moskwa 

 
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI 

WARSZAWA  dnia 20 grudnia 1966 r.  Nr 16 
poz. 165 

ZARZĄDZENIE Nr 69  
MINISTRA ŁĄCZNOŚCI. 

z dnia 10 listopada 1966 r. 
o wprowadzeniu do obiegu dziewięciu znaczków pocztowych wartości: 

10 gr, 20 gr, 30 gr, 40 gr, 60 gr, 2.50 zł, 4.00 zł, 6.80 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. 
1539-47 1. Wprowadza się do obiegu dziewięć znaczków pocztowych wartości 10 

gr, 20 gr, 30 gr, 40 gr, 60 gr, 2.50 zł, 4.00 zł, 6.50 zł i 7.10 zł, stanowiących emisję 
„Ptaki leśne". 

2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono następujące ptaki leśne: 
1) wartości 10 gr — 8 ptaków. W środkowej części znaczka znajduje się napis 

„PTAKI LEŚNE", a w dolnej — oznaczenie wartości „10 GR" i napis „POLSKA", 
2) wartości 20 gr — dzięcioła zielonego. W lewym górnym rogu znaczka 

umieszczono oznaczenie wartości „20 GR", a w dolnej części napisy „POLSKA" oraz 
„PICUS VIRIDIS. DZIĘCIOŁ ZIELONY", 

3) wartości 30 gr — sójkę. W lewym górnym rogu znaczka umieszczono 
oznaczenie wartości „30 GR", a w dolnej części napisy „POLSKA" oraz „GARRULUS 
GLANDARIUS. SÓJKA", 

4) wartości 40 gr — wilgę. W prawym górnym rogu znaczka umieszczono 
oznaczenie wartości „40 GR", a w dolnej części, napisy „POLSKA" oraz „ORIOLUS 
ORIOLUS. WILGA", 

5) wartości 60 gr — dudka. W prawym górnym rogu znaczka umieszczono 
oznaczenie wartości „60 GR", a w dolnej części napisy „POLSKA" oraz „UPUPA 
EPOPS. DUDEK", 

6) wartości 2.50 zł — pleszkę. W lewym górnym rogu znaczka umieszczono 
oznaczenie wartości „2.50 ZŁ", a w dolnej części napisy „POLSKA" oraz 
„PHOENICURUS PHOENICURUS. PLESZKA", 

7) wartości 4.00 zł — czyżyka. W lewym górnym rogu znaczka umieszczono 
oznaczenie wartości „4.00 ZŁ", a w dolnej części napisy „POLSKA" oraz 
„CARDUELIS SPINUS. CZYŻYK", 

8) wartości 6.50 zł — ziębę. W prawym górnym rogu znaczka umieszczono 
oznaczenie wartości „6.50 ZŁ", a w dolnej części napisy „POLSKA" oraz „FRINGILLA 
COELEBS. -ZIĘBA", 



9) wartości 7.10 zł — sikorę bogatkę. W prawym górnym rogu znaczka 
umieszczono oznaczenie wartości „7.10 ZŁ", a w dolnej części napisy „POLSKA" 
oraz „PARUS MAJOR. SIKORA BOGATKA". 

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) znaczek wartości 10 gr w nakładzie ok. 6 000 000 szt. ,w kolorach: żółtym, 
czerwonym, niebieskim, czarnym i zielonym, 

2) znaczek wartości 20 gr w nakładzie ok. 6 000 000 szt. w kolorach: 
szaroniebieskim, żółtym, czerwonym, brązowym i czarnym, 

3) znaczek wartości 30 gr w nakładzie ok. 5 000 000 szt. w kolorach: 
szarozielonym, niebieskim, brązowym i czarnym, 

4) znaczek wartości 40 gr w nakładzie ok. 7 000 000 szt. w kolorach: szarym, 
żółtym, zielonym, czerwonym i czarnym, 

5) znaczek wartości 60 gr w nakładzie ok. 6 000 000 szt. w kolorach: zielonym, 
pomarańczowym i czarnym, 

6) znaczek wartości 2.50 zł W nakładzie ok. 2 000 000 szt. w kolorach: zielonym; 
pomarańczowym i czarnym,  

7) znaczek wartości 4.00 zł w nakładzie ok. 1 800 000 szt. w kolorach: 
szarofioletowym, żółtym, czerwonym i czarnym, 

8) znaczek wartości 6.-50 zł w nakładzie ok. 1 200 000 szt. w kolorach: zielonym, 
żółtym, czerwonym i czarnym, 

9) znaczek wartości 7.10 zł w nakładzie ok. 1 200 000 szt. w kolorach: 
szaroniebieskim, żółtym, niebieskim, brązowym i czarnym. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 17 listopada 1966 r. 

MINISTER ŁĄCZNOŚCI 
w z. K. Kozłowski 

PODSEKRETARZ STANU 
 

DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI 
WARSZAWA  dnia 31 grudnia 1966 r.  Nr 18 

poz. 174 
ZARZĄDZENIE Nr 75 

MINISTRA ŁĄCZNOŚCI 
z dnia 25 listopada 1966 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. 
1548-50 1. Wprowadza się do obiegu trzy znaczki pocztowe wartości po 60 gr, 

stanowiące emisję „Archeologia". 
2. Rysunki poszczególnych znaczków przedstawiają: 
1) pierwszego wartości 60 gr — glinianą figurkę kultową barana sprzed 4000 lat. 

W prawym górnym rogu znaczka umieszczono oznaczenie wartości „60 GR". Wzdłuż 
prawej pionowej krawędzi znaczka znajduje się napis: „GLINIANA FIGURKA 
KULTOWA BARANA SPRZED 4000 LAT", a w dolnej części — „POLSKA". 

2) drugiego wartości 60 gr — narzędzie i ozdoby z brązu sprzed 3500 lat. W 
prawym górnym rogu znaczka umieszczono oznaczenie wartości „60 GR". Wzdłuż, 
lewej pionowej krawędzi znaczka znajduje się napis „POLSKA", a w dolnej części — 
„BRĄZY SPRZED 3500 LAT". 

3) trzeciego wartości 60 gr — makietę osiedla wspólnot rodowych w Biskupinie 
sprzed 2500 lat. W lewym górnym rogu znaczka umieszczono oznaczenie wartości, 
„60 GR". 

Wzdłuż prawej pionowej krawędzi znaczka znajduje się napis: „BISKUPIN 
OSIEDLE WSPÓLNOT RODOWYCH SPRZED 2500 LAT", a w dolnej części — 
„POLSKA". 

3. Znaczki są perforowane; ich wymiary wynoszą: znaczków wyszczególnionych   



w ust. 2 pkt 1 i 3— 27 mm x 40,5 mm, a znaczka wyszczególnionego w ust 2 pkt 2 — 
40,5 mm x 27 mm wraz z marginesami. 

4. Znaczki wykonano techniką stalorytniczo-wklęsłodrukową w nakładach po ok. 5 
000 000 szt. każdej wartości w następujących kolorach: 

1) pierwszy znaczek wartości 60 gr — w kolorze granatowym, 
2) drugi znaczek wartości 60 gr — w kolorze brązowym, 
3) trzeci znaczek wartości 60 gr — w kolorze ciemno-zielonym. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 10 grudnia 1966 r. 

MINISTER ŁĄCZNOŚCI 
Z. Moskwa 

poz. 175 
ZARZĄDZENIE Nr 77 

MINISTRA ŁĄCZNOŚCI 
z dnia 6 grudnia 1966 r. 

o wprowadzeniu do obiegu ośmiu znaczków pocztowych wartości 20 gr, 40 gr, 
60 gr, 1.35 zł, 1.50 zł, 3.40, 6.50 zł, 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. 

1551-58 1. Wprowadza się do obiegu osiem znaczków pocztowych wartości:      
20 gr, 40 gr, 60 gr, 1.35 zł, 1.50 zł, 3.40 zł, 6.50 zł, 7.10 zł, stanowiących emisję 
„BADANIE KOSMOSU". 

2. Znaczki poszczególnych wartości przedstawiają: 
1) wartość 20 gr — radziecki pojazd kosmiczny; w górnej części znaczka 

umieszczono napis: „WOSTOK PIERWSZY STATEK ZAŁOGOWY",  
2) wartości 40 gr — amerykański pojazd kosmiczny; w górnej części znaczka 

umieszczono napis: „GEMINI AMERYKAŃSKI STATEK ZAŁOGOWY", 
3) wartości 60 gr — brytyjskiego satelitę badawczego; w górnej części znaczka 

umieszczono napis: „ARIEL-2 BRYTYJSKI SATELITA BADAWCZY", 
4) wartości 1.35 zł — radziecką stację kosmiczną; w górnej części znaczka 

umieszczono napis: „PROTON l RADZIECKA STACJA KOSMICZNA", 
5) wartości 1.50 zł — satelitę francuskiego; w górnej części znaczka umieszczono 

napis: „FR l PIERWSZY SATELITA FRANCUSKI", 
6) wartości 3.40 zł — satelitę kanadyjskiego; w górnej części znaczka 

umieszczono napis: „ALOUETTE KANADYJSKI SATELITA JONOSFERYCZNY", 
7) wartości 6.50 zł — włoskiego satelitę; w górnej części znaczka umieszczono 

napis: „SAN MARCO l WŁOSKI SATELITA BADAWCZY", 
8) wartości 7.10 zł — radziecki pojazd kosmiczny; w górnej części znaczka 

umieszczono napis: „ŁUNA 9 PIERWSZE ŁAGODNE LĄDOWANIE NA KSIĘŻYCU". 
3. W dolnej części znaczków wyszczególnionych w ust. 2 pkt 1—8 znajduje się 

napis „POLSKA" i oznaczenie ich wartości. 
4. Znaczki są perforowane; ich wymiary wynoszą: 31,25 x 43 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: brązowym, 

niebieskim i czarnym, 
2) znaczek wartości 40 gr w nakładzie ok. 6.000.000 szt. w kolorach: brązowym, 

żółtym, szarym i czarnym, 
3) znaczek wartości 60 gr w nakładzie ok. 6.000.000 szt. w kolorach: szarym, 

żółtym, zielonym i czarnym, 
4) znaczek wartości 1.35 zł w nakładzie ok. 3.600.000 szt. w kolorach: zielonym, 

żółtym, czerwonym, brązowym i czarnym, 
5) znaczek wartości 1.50 zł w nakładzie ok. 2.000.000 szt. w kolorach: niebieskim, 

fioletowym, czerwonym, czarnym i ugier. 
6) znaczek wartości 3.40 zł w nakładzie ok. 2.000.000 szt. w kolorach: zielonym, 

żółtym, szarym, niebieskim i czarnym, 
7) znaczek wartości 6.50 zł w nakładzie ok. 1.200.000 szt. w kolorach: 

czerwonym, szarym i czarnym, 



8) znaczek wartości 7.10 zł w nakładzie ok. 1.200.000 szt. w kolorach: niebieskim, 
żółtym, pomarańczowym, szarym i czarnym. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 20 grudnia 1966 r. 

MINISTER ŁĄCZNOŚCI 
Z. Moskwa 


