
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 16 lutego 1967 r.  Nr 4 
ZARZĄDZENIE Nr 81 

MINISTRA ŁĄCZNOŚCI 
z dnia 13 grudnia 1966 r. 

o wprowadzeniu do obiegu dwóch znaczków pocztowych wartości 40 gr i 60 gr 
 
Na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 46 ustawy z dnia 31 stycznia 19.61 r. o łączności 

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

1559-60 1. Z okazji 1000-lecia Państwa Polskiego wprowadza się do obiegu dwa 
znaczki pocztowe wartości 40 gr i 60 gr.  

2. Znaczki poszczególnych wartości przedstawiają: 
1) wartości 40 gr — wizerunek orła białego oraz młot i kłos na tle rozłożonej księgi. 

W dolnej części znaczka umieszczono napis: „POLSKA" i oznaczenie wartości „40 
GR". 

2) wartości 60 gr — wizerunek orła białego oraz kontur mapy Polski z 
uwidocznionymi schematycznie niektórymi obiektami przemysłowymi i rolniczymi. W 
dolnej części znaczka znajduje się napis: „POLSKA" i oznaczenie wartości „60 GR". 

3. Wzdłuż lewych pionowych krawędzi znaczków wyszczególnionych w ust. 2 pkt 
1 i 2 znajdują się liczby „966.1944.1966", a w górnej ich części napis: „PRL 
SPADKOBIERCZYNIĄ TRADYCJI TYSIĄCLECIA". 

4. Znaczki są perforowane; ich wymiary wynoszą: 54 X 27 mm wraz z 
marginesami. 

5. Znaczki wykonano techniką offsetową w nakładach .po ok. 8 000 m000 szt. 
każdej wartości w kolorach: 

1) znaczek wartości 40 gr — w fioletowym, czerwonym i brązowym, 
2) znaczek wartości 60 gr — w zielonym, czerwonym i brązowym. 

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

MINISTER ŁĄCZNOŚCI 
Z. Moskwa 

 
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI 

WARSZAWA  dnia 10 kwietnia 1967 r.  Nr 6 
ZARZĄDZENIE Nr 11  

MINISTRA ŁĄCZNOŚCI 
z dnia 11 lutego 1967 r. 

o wprowadzeniu do obiegu ośmiu znaczków pocztowych wartości 10 gr, 20 gr, 
40 gr, 60 gr, 90 gr, 5.90 zł, 6.60 zł i 7,00 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. 

1561-68 1. Wprowadza się do obiegu osiem znaczków pocztowych wartości 10 gr, 
20 gr, 40 gr, 60 gr, 90 gr, 5.90 zł, 6.60 zł i 7.00 zł stanowiących emisję 
„JEŹDZIECTWO". 

2. Rysunki znaczków wartości: 10 gr, 20 gr, 40 gr, 60 gr, 90 gr i 5.90 zł 
przedstawiają konkurencje sportu jeździeckiego: 

1) wartości 10 gr — ujeżdżenie; wzdłuż lewej krawędzie znaczka znajduje się 
napis „POLSKA", w prawym górnym rogu — oznaczenie wartości „10 GR", a w dolnej 
części — napis „JEŹDZIECTWO — UJEŻDŻENIE", 

2) wartości 20 gr — wyścigi płaskie; wzdłuż prawej krawędzi znaczka znajduje się 
napis „POLSKA", w prawym górnym rogu — oznaczenie wartości „20 GR", a w dolnej 
części — napis „JEŹDZIECTWO — WYŚCIGI PŁASKIE", 

3) wartości 40 gr — skoki; wzdłuż lewej krawędzi znaczka znajduje się napis 
„POLSKA", w lewym górnym rogu — oznaczenie wartości „40 GB", a w dolnej części 



— napis „JEŹDZIECTWO — SKOKI", 
4) wartości 60 gr — cross; wzdłuż prawej krawędzi znaczka znajduje się napis 

„POLSKA", w prawym górnym rogu — oznaczenie wartości „60 GR", a w dolnej 
części — napis „JEŹDZIECTWO — CROSS", 

5) wartości 90 gr — wyścigi kłusaków; wzdłuż lewej krawędzi znaczka znajduje się 
napis „POLSKA", w prawym górnym rogu — oznaczenie wartości „90 GR", a w dolnej 
części — napis „JEŹDZIECTWO — WYŚCIGI KŁUSAKÓW", 

6) wartości 5.90 zł — polo; wzdłuż prawej krawędzi znaczka znajduje się napis 
„POLSKA", w prawym górnym rogu oznaczenie wartości „ZŁ 5.90", a w dolnej części 
— napis „JEŹDZIECTWO POLO". 

3. Rysunki znaczków wartości 6.60 zł i 7.00 zł przedstawiają słynne konie stadniny 
w Janowie Podlaskim: 

1) wartości 6.60 zł — ogiera „OFIRA". Wzdłuż lewej krawędzi znaczka znajduje się 
napis „POLSKA", w lewym górnym rogu oznaczenie wartości „ZŁ 6.60". W dolnej 
części znaczka umieszczono napis: „JANÓW PODLASKI 1817—1967", a wzdłuż 
prawej krawędzi —„OG OFIR", 

2) wartości 7.00 zł — ogiera „SKOWRONKA". Wzdłuż prawej krawędzi znaczka 
znajduje się napis: „POLSKA", a w górnej części — napis: „OG SKOWRONEK" i 
oznaczenie wartości „ZŁ 7.00". W dolnej części znaczka umieszczono napis: 
„JANÓW PODLASKI 1817—1967". 

4. Znaczki są perforowane; ich wymiary wynoszą 51 X 39,5 mm. 
5. Znaczki wykonano techniką rotograwiurową w następujących nakładach i 

kolorach: 
1) wartości 10 gr — w nakładzie ok. 6 000 000 szt. w kolorach: niebieskim, 

szarym, brązowym i czarnym, 
2) wartości 20 gr — w nakładzie ok. 5 500 000 szt. w kolorach: pomarańczowym, 

szarym, brązowym i czarnym, 
3) wartości 40 gr — w nakładzie ok. 5 000 000 szt. w kolorach: czerwonym, 

szarym, brązowym i czarnym, 
4) wartości 60 gr — w nakładzie ok. 5 700 000 szt. w kolorach: niebieskim, 

cielistym, brązowym i czarnym, 
5) wartości 90 gr — w nakładzie ok. 3 500 000 szt. w kolorach: zielonym, cielistym, 

brązowym i czarnym, 
6) wartości 5.90 zł — w nakładzie ok. 1 800 000 szt. w kolorach: żółtym, 

karminowym, brązowym i czarnym, 
7) wartości 6.60 zł — w nakładzie ok. 1 170 000 szt. w kolorach: czerwono-

fioletowym, beżowym, brązowym i czarnym, 
8) wartości 7.00 zł — w nakładzie ok. 1 200 000 szt. w kolorach: czerwonym, 

fioletowym, szarym i czarnym; 
§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 25 lutego 1967 r. 
MINISTER ŁĄCZNOŚCI 

Z. Moskwa 
 

DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI 
WARSZAWA  dnia 29 kwietnia 1967 r.  Nr 8 

poz. 53 
ZARZĄDZENIE Nr 19 

MINISTRA ŁĄCZNOŚCI 
z dnia 17 marca 1987 r. 

o wprowadzeniu do obiegu znaczków pocztowych wartości 5 gr, 10 gr, 40 gr,  
60 gr, 90 gr, 1.50 zł, 4.50 zł, 6.60 zł i 7 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. 

1569-77 1. Wprowadza się do obiegu dziewięć znaczków pocztowych wartości     
5 gr, 10 gr, 40 gr, 60 gr, 90 gr, 1.50 zł, 4 50 zł. 6.60 zł i 7 zł, stanowiących emisję 
„RYBY EGZOTYCZNE". 

2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono następująca gatunki ryb: 



1) wartości 5 gr — chaetodon melanotus var. W górnej części znaczka znajduje 
się napis: „CHAETODON MELANOTUS VAR." oraz oznaczenie wartości „5 GR", 

2) wartości 10 gr — pomacanthus imperator juv. W górnej części znaczka znajduje 
się napis: „POMACANTHUS IMPERATOR JUV." oraz oznaczenie wartości „10 GR", 

3) wartości 40 gr —- chaetodon fasciatus. W górnej części znaczka znajduje się 
napis: „CHAETODON FASCIATUS" oraz oznaczenie wartości „40 GR", 

4) wartości 60 gr — balistoides conspicillum. W górnej części znaczka znajduje się 
napis: „BALISTOIDES CONSPICILLUM" oraz oznaczenie wartości „60 GR", 

5) wartości 90 gr — balistapus undulatus. W górnej części znaczka znajduje się 
napis: „BALISTAPUS UNDULATUS" oraz oznaczenie wartości „90 GR", 

6) wartości 1.50 zł — rhinecanthus aculeatus. W górnej części znaczka znajduje 
się napis: „RHINECANTHUS ACULEATUS" oraz oznaczenie wartości „1.50 ZŁ", 

7) wartości 4.50 zł — chaetodon melapterus. W górnej części znaczka znajduje 
się napis: ,,CHAETODON MELAPTERUS" oraz oznaczenie wartości „4.50 ZŁ", 

8) wartości 6.60 zł — pomacantbus semicirculatus juv. W górnej części znaczka 
znajduje się napis: „POMACANTHUS SEMICIRCULATUS JUV." oraz oznaczenie 
wartości „6.60 ZŁ", 

9) wartości 7 zł — chaetodon ephippium. W górnej części znaczka znajduje się 
napis: „CHAETODON EPHIPPIUM" oraz oznaczenie wartości „7.00 zł". 

3. W dolnej części znaczków wyszczególnionych w ust. 2 pkt 1 - 9 zamieszczono 
napis: „POCZTA POLSKA". 

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

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

niebieskim, szarym i czarnym, 
2) znaczek wartości 10 gr — w nakładzie ok. 5 500 000 szt. w kolorach: zielonym, 

fioletowym, szarym i czarnym, 
3) znaczek wartości 40 gr — w nakładzie ok. 6 000 000 szt. w kolorach: 

niebieskim, żółtym, czerwonym i czarnym, 
4) znaczek wartości 80 gr — w nakładzie ok. 5 700 000 szt. w kolorach: żółtym, 

brązowym, czerwonym, niebieskim i czarnym, 
5) znaczek wartości 90 gr — w nakładzie ok. 3 200 000 szt. w kolorach: żółtym, 

pomarańczowym, niebieskim, fioletowym i czarnym, 
6) znaczek wartości 1.50 zł — w nakładzie ok. 3 400 000 szt. w kolorach: żółtym, 

szarym, fioletowym i zielonym, 
7) znaczek wartości 4.50 zł — w nakładzie ok. 2 800 000 szt. w kolorach: żółtym, 

fioletowym, czerwonym, szarym i czarnym, 
8) znaczek wartości 6.60 zł — w nakładzie ok. 1 250 000 szt. w kolorach: 

brązowym, niebieskim i czarnym, 
9) znaczek wartości 7.00 zł — w nakładzie ok. 1300 000 szt. w kolorach: żółtym, 

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

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 kwietnia 1967 r. 
MINISTER ŁĄCZNOŚCI 

w z. K. Kozłowski 
PODSEKRETARZ STANU 

poz. 54 
ZARZĄDZENIE Nr 20  

MINISTRA ŁĄCZNOŚCI 
z dnia 21 marca 1967 r. 

o wprowadzeniu do obiegu trzech znaczków pocztowych wartości po 40 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. 
1578-80 1.  Wprowadza się do obiegu trzy znaczki pocztowe wartości po 40 gr, 

stanowiące emisję „MARTYROLOGIA I WALKA”. 
2. Na znaczkach przedstawiono: 
1) na pierwszym znaczku — odznakę opiekuna miejsc pamięci narodowej. Wzdłuż 



lewej i górnej krawędzi znaczka znajduje się napis: „ODZNAKA OPIEKUNA MIEJSC 
PAMIĘCI NARODOWEJ", a w prawym górnym rogu — oznaczenie wartości „40 GR". 
W dolnej części znaczka umieszczono napisy: „MARTYROLOGIA I WALKA" oraz 
„POLSKA", 

2) na drugim znaczku — pomnik poświęcony pamięci ofiar hitleryzmu w 
Oświęcimiu. Wzdłuż lewej i górnej krawędzi znaczka znajduje się napis: „OŚWIĘCIM 
— PAMIĘCI OFIAR ZBRODNI HITLEROWSKICH", a w prawym, górnym rogu — 
oznaczenie wartości „40 GR". W dolnej części znaczka umieszczono napisy: 
„MARTYROLOGIA I WALKA" oraz „POLSKA", 

3) na trzecim znaczku – pomnik poświęcony pamięci ofiar hitleryzmu w 
Oświęcimiu - Monowicach. Wzdłuż lewej i górnej krawędzi znaczka umieszczono 
napis „OŚWIĘCIM – MONOWICE – WIĘŹNIOM OFIAROM HITLERYZMU”. W 
prawym górnym rogu znaczka umieszczono oznaczenie wartości „40 GR”, a w dolnej 
części – napisy: „MARTYROLOGIA I WALKA” oraz „POLSKA”. 

3. Znaczki są perforowane; ich wymiary wynoszą: znaczków wyszczególnionych w 
ust. 2 pkt. 1 i 3 – 27x40,5 mm, a znaczka wyszczególnionych w ust. 2 pkt. 2 – 
40,5x27 mm wraz z marginesami. 

4. Znaczki wykonano techniką stalorytniczo-wklęsłodrukową w nakładzie po ok. 5 
000 000 szt. każdego znaczka w następujących kolorach: 

1) pierwszy znaczek w kolorze fioletowym, 
2) drugi znaczek w kolorze oliwkowym, 
3) trzeci znaczek w kolorze szarym. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 10 kwietnia 1967 r. 

MINISTER ŁĄCZNOŚCI 
Z. Moskwa 

 
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI 

WARSZAWA  dnia 29 maja 1967 r.  Nr 9 
poz. 68 

ZARZĄDZENIE Nr 31 
MINISTRA ŁĄCZNOŚCI 

z dnia 28 kwietnia 1967 r. 
wprowadzeniu do obiegu znaczka pocztowego wartości 60 gr 

 
Na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 46 ustawy 2 dnia 31 stycznia 1961 r. o łączności 

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

1581 1. Z okazji XX Kolarskiego Wyścigu Pokoju wprowadza się do obiegu 
znaczek pocztowy wartości 60 gr. 

2. Rysunek znaczka przedstawia grupę kolarzy podczas jazdy. W prawym górnym 
rogu znaczka umieszczono oznaczenie wartości „60 GR", a w dolnej części — napisy 
„XX WYŚCIG POKOJU" oraz „POLSKA". 

3. Znaczek jest perforowany; jego wymiary wynoszą 54 X 27 mm wraz z 
marginesami. 

4. Znaczek wykonano techniką offsetową w nakładzie około 6.000 000 szt. w 
kolorach: czerwonym, niebieskim, czarnym, zielonym i brązowym. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 2 maja 1967 r. 

MINISTER ŁĄCZNOŚCI 
Z. Moskwa 

 
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI 

WARSZAWA  dnia 10 lipca 1967 r.  Nr 12 
poz. 91 

ZARZĄDZENIE Nr 37 
MINISTRA ŁĄCZNOŚCI 
z dnia 20 maja 1967 r. 

o wprowadzeniu do obiegu dziewięciu znaczków pocztowych wartości 20 gr,  
40 gr, 60 gr, 90 gr, 1.35 zł, 3.40 zł, 6.60 zł, 7 zł, i 10 zł + 5 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. 

1582-90 1. Wprowadza się do obiegu znaczki pocztowe wartości 20 gr, 40 gr, 
60,gr, 90 gr, 1,35 zł, 3.40 zł, 6.60 zł, 7 zł oraz znaczek 10 zł + 5 zł dopłaty na fundusz 
olimpijski Polskiego Komitetu Olimpijskiego w formie bloczka. 

2. Na rysunkach znaczków wartości 20 gr, 40 gr, 60 gr, 90 gr, 1.35 zł, 3.40 zł,  
6.60 zł i 7 zł przedstawiono następujące konkurencje sportowe: 

1) 20 gr - sztafetę mężczyzn, 
2) 40 gr - hippika (skok przez przeszkodę), 
3) 60 gr - sztafetę kobiet, 
4) 90 gr  - podnoszenie ciężarów, 
5) 1.35 zł - bieg przez płotki, 
6) 3.40 zł - gimnastykę przyrządową mężczyzn, 
7) 6.60 zł - skok wzwyż, 
8) 7 zł - walkę bokserską. 
3. W górnej części znaczków wyszczególnionych w ust. 2, pkt 1-8 znajduje się 

napis „POLSKA" oraz pięć kółek olimpijskich, a w dolnej części oznaczenie ich 
wartości.  

4. Rysunek znaczka wartości 10 zł + 5 zł przedstawia sylwetkę J. Kusocińskiego w 
biegu. W górnej części znaczka zamieszczono napis: "POLSKA" oraz pięć kółek 
olimpijskich, a w dolnej - oznaczenie wartości „10 + 5 ZŁ" i napis „APEL OLIMPIJSKI 
1967". 

5. Znaczki wyszczególnione w ust. pkt 1-8 są, perforowane; ich wymiary wynoszą 
43 X 31,25 mm wraz z marginesami, a znaczek określony w ust. 4 jest 
nieperforowany; jego wymiary wynoszą 6 X 8 cm. 

6. Znaczki wykonano technik offsetową w następujących nakładach i kolorach: 
1) wartości 20 gr - w nakładzie ok. 5.000.000 szt. w kolorach: żółtym, czerwonym, 

niebieskim, szarym i czarnym, 
2) wartości 40 gr - w nakładzie ok. 5.000 000 szt. w kolorach: żółtym, czerwonym, 

brązowym, szarym i czarnym, 
3) wartości 60 gr - w nakładzie ok. 5.500 000 szt. w kolorach: żółtym, czerwonym, 

szarym, niebieskim i czarnym,  
4) wartości 90 gr - w nakładzie ok. 3.200 000 szt. w kolorach: beżowym, żółtym, 

czerwonym, szarym i czarnym, 
5) wartości 1.35 zł -w nakładzie ok. 4.700 000 szt. w kolorach: żółtym, czerwonym, 

fioletowym, szarym i czarnym, 
6) wartości 3.40 zł -w nakładzie ok. 3.300 000 szt. w kolorach: fioletowym, żółtym, 

czerwonym, szarym i czarnym, 
7) wartości 6.60 zł -w nakładzie ok. 2.000 000 szt. w kolorach: żółtym, czerwonym, 

szarym, zielonym i niebieskim, 
8) wartości 7 zł -w nakładzie ok. 2.000 000 szt. w kolorach: żółtym, różowym, 

czerwonym, niebieskim, szarym i czarnym, 
9) wartości 10 + 5 zł -w nakładzie ok. 1.000.000 szt. w kolorach: żółtym, 

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

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 24 maja 1967 r. 
MINISTER ŁĄCZNOŚCI 

Z. Moskwa 
poz. 94 

ZARZĄDZENIE Nr 40  
MINISTRA ŁĄCZNOŚCI 
z dnia 31 maja 1967 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. 
1591 1. Z okazji VI/XII Kongresu Związków Zawodowych wprowadza się do 



obiegu znaczek pocztowy wartości 60 gr. 
2. Rysunek znaczka przedstawia odznakę Brygad Pracy Socjalistycznej na tle 

stylizowanego koła zębatego, kłosa, słońca i jachtów, symbolizujących główne 
kierunki działania Związków Zawodowych. W dolnej części znaczka umieszczono 
oznaczenie wartości „60 GR" i napis: „Polska". 

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

4. Znaczek wykonano techniką offsetową w nakładzie ok. 4.600 000 szt. w 
kolorach: żółtym, niebieskim, szarym, czerwonym i czarnym. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 2 czerwca 1967 r. 

MINISTER ŁĄCZNOŚCI 
Z. Moskwa 

 
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI 

WARSZAWA  dnia 11 sierpnia 1967 r.  Nr 13 
poz. 101 

ZARZĄDZENIE Nr 44 
MINISTRA ŁĄCZNOŚCI 

z dnia 13 czerwca 1967 r. 
o wprowadzeniu do obiegu sześciu znaczków pocztowych wartości 40 gr,       

60 gr, 3.40 zł, 4.69 zł, 5 zł i 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. 

1592-97 1. Wprowadza się do obiegu sześć znaczków pocztowych wartości 40 gr, 
60 gr, 3.40 zł, 4.50 zł, 5 zł, 10 zł — stanowiących emisję „ROŚLINY CHRONIONE". 

2. Rysunki znaczków poszczególnych wartości przedstawiają: 
1) wartości 40 gr — arnikę górską. Wzdłuż lewej pionowej krawędzi znaczka 

umieszczono napis „ARNICA MONTANA L.", a w górnej części — „ARNIKA 
GÓRSKA", 

2) wartości 60 gr — orlika pospolitego. Wzdłuż lewej pionowej krawędzi znaczka 
umieszczono napis „AQUILEGIA VULGARIS L.", a w górnej części — „ORLIK 
POSPOLITY", 

3) wartości 3.40 zł — goryczkę kropkowaną. Wzdłuż lewej pionowej krawędzi 
znaczka umieszczono napis „GENTIANA PUNCTATA L.", a w górnej części — 
„GORYCZKA KROPKOWANA", 

4) wartości 4.50 zł — widłaka goździstego. Wzdłuż lewej pionowej krawędzi 
znaczka umieszczono napis „LYCOPODIUM CLAVATUM L.", a w górnej części — 
„WIDŁAK GOŹDZISTY", 

5) wartości 5 zł — kosaćca syberyjskiego. Wzdłuż lewej pionowej krawędzi 
znaczka umieszczono napis „IRIS SIBIRICA L.", a w górnej części — „KOSACIEC 
SYBERYJSKI", 

6) wartości 10 zł — różanecznika żółtego. Wzdłuż lewej pionowej krawędzi 
znaczka umieszczono napis „AZALEA PONTICA L.", a w górnej części — 
„RÓŻANECZNIK ŻÓŁTY". 

3. W dolnej części znaczków określonych w ust. 2 pkt 1—6 znajdują się 
oznaczenia wartości oraz napis „POLSKA". 

4. Znaczki są perforowane; ich wymiary wynoszą 31,25X39.5 mm wraz z 
marginesami. 

5. Znaczki wykonano techniką offsetową w wielomilionowych powtarzalnych 
nakładach w następujących kolorach: 

1) wartości 40 gr — w żółtym, zielonym, brązowym i czarnym, 
2) wartości 60 gr — w żółtym, niebieskim, fioletowym, zielonym i czarnym, 
3) wartości 3.40 zł — w żółtym, zielonym, brązowym, czerwonym i czarnym, 
4) wartości 4.50 zł — w żółtym, sepia, zielonym, fioletowym i czarnym, 
5) wartości 5 zł — w żółtym, czerwonym, niebieskim, fioletowym i czarnym. 
6) wartości 10 zł — w żółtym, zielonym, brązowym, sepia i czarnym. 

 



§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 14 czerwca 1967 r. 

MINISTER ŁĄCZNOŚCI 
Z. Moskwa 

 
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI 

WARSZAWA  dnia 31 sierpnia 1967 r.  Nr 14 
poz. 110 

ZARZĄDZENIE Nr 52  
MINISTRA ŁĄCZNOŚCI 

z dnia 29 czerwca 1967 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. 

1598 1. Wprowadza się do obiegu znaczek pocztowy wartości 60 gr emisji 
„Martyrologia i Walka Narodu Polskiego". 

2. Rysunek znaczka przedstawia makietę pomnika Powstańców Śląskich. Na 
jednym z elementów makiety znajduje się liczba „1921". W górnej części znaczka 
umieszczono napis: „POMNIK POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 1919—1921", a w dolnej 
— napis: „POLSKA" oraz oznaczenie wartości „60 GR". 

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

4. Znaczek wykonano techniką offsetową w nakładzie ok. 4 500 000 sztuk w 
następujących kolorach: żółtym, pomarańczowym, brązowym, różowym oraz w 
kolorze oliw. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie, z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 21 lipca 1967 r. 

MINISTER ŁĄCZNOŚCI 
Z. Moskwa 

 
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI 

WARSZAWA  dnia 24 września 1967 r.  Nr 15 
poz. 117 

ZARZĄDZENIE Nr 56 
MINISTRA ŁĄCZNOŚCI 
z dnia 24 lipca 1967 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. 
1599-61 1. Z okazji 100 rocznicy urodzin Marii Skłodowskiej-Curie wprowadza się 

do obiegu trzy znaczki pocztowe wartości po 60 gr. 
2. Na znaczkach przedstawiono: 
1) na pierwszym — podobiznę Marii Skłodowskiej-Curie. Wzdłuż lewej i górnej 

oraz prawej krawędzi znaczka znajduje się napis „MARIA SKŁODOWSKA-OURIE 
1867—1934 100 ROCZNICA URODZIN".  W dolnej części znaczka umieszczono 
napis „POLSKA" oraz oznaczenie wartości „60 GR", 

2) na drugim — napis „MARIA SKŁODOWSKA-CURIE NAGRODY NOBLA 1903, 
1911 100 ROCZNICA URODZIN", otoczony ornamentem nawiązującym do 
oryginalnego dyplomu laureatów Nagrody Nobla. W dolnej części znaczka znajduje 
się napis „POLSKA" oraz oznaczenie wartości „60 GR", 

3) na trzecim — pomnik Marii Skłodowskiej-Curie. W prawej części znaczka 
umieszczono napis „MARIA SKŁODOWSKA-CURIE *** 100 ROCZNICA 
URODZIN*** 1867— 1934", wzdłuż lewej krawędzi pionowej — napis „POLSKA", a w 
dolnym lewym rogu oznaczenie wartości „60 GR". 

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



4. Znaczki wykonano techniką stalorytniczo-wklęsłodrukową, w nakładzie po ok. 5 
000 000 sztuk każdego znaczka, w następujących kolorach: 

1) pierwszy znaczek — w wiśniowym, 
2) drugi znaczek — w sepia, 
3) trzeci znaczek —w niebiesko-fioletowym. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie od dnia 1 sierpnia 1967 r. 

MINISTER ŁĄCZNOŚCI 
Z. Moskwa 

poz. 118 
ZARZĄDZENIE Nr 57 

MINISTRA ŁĄCZNOŚCI 
z dnia 24 lipca 1967 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. 
1602 1. Z okazji V Kongresu Światowej Federacji Głuchych wprowadza się do 

obiegu znaczek pocztowy wartości 60 gr. 
2. Rysunek znaczka przedstawia odznakę Światowej Federacji Głuchych oraz trzy 

dłonie w układzie alfabetu palcowego przedstawiające skrót napisu „V Kongres Głu-
chych". Wzdłuż górnej poziomej i prawej pionowej krawędzi znaczka umieszczono 
napis: „V KONGRES ŚWIATOWEJ FEDERACJI GŁUCHYCH WARSZAWA. 
VIII.1967". W dolnej części znaczka umieszczono oznaczenie wartości „60 GR" oraz 
napis „POLSKA". 

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

4. Znaczek wykonano techniką offsetową w kolorze niebieskim i czarnym, w 
nakładzie ok. 4 500 000 szt. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 sierpnia 1967 r. 

MINISTER ŁĄCZNOŚCI 
Z. Moskwa 

 
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI 

WARSZAWA  dnia 25 listopada 1967 r.  Nr 17 
poz. 147 

ZARZĄDZENIE Nr 72 
MINISTRA ŁĄCZNOŚCI 
z dnia 30 sierpnia 1967 r. 

o wprowadzeniu do obiegu dziewięciu znaczków pocztowych wartości 20 gr,  
40 gr, 60 gr, 90 gr, 1,15 zł, 2,50 zł, 3,40 zł, 4,50 zł i 7,90 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. 

1603-11 1. Wprowadza się do obiegu dziewięć znaczków pocztowych wartości   
20 gr, 40 gr, 60 gr, 90 gr, 1,15 zł, 2,50 zł, 3,40 zł, 4,50 zł i 7,90 zł, stanowiących 
emisję „KWIATY POLNE”. 

2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono na stylizowanych tłach 
różne gatunki kwiatów polnych — na znaczku: 

1) wartości 20 gr — bukiet kwiatów polnych. W dolnej części znaczka 
umieszczono napis „KWIATY POLNE", 

2) wartości 40 gr — mak polny. Wzdłuż lewej pionowej krawędzi znaczka 
umieszczono napis „Mak polny Papaver rhoeas L." 

3) wartości 60 gr — powój polny. Wzdłuż lewej pionowej krawędzi znaczka 
umieszczono napis „Powój polny Convolvulus arvensis L."; 

4) wartości 90 gr — fiołek -trójbarwny. Wzdłuż lewej pionowej krawędzi znaczka 
umieszczono napis „Fiołek trójbarwny Viola tricolor L.", 



5) wartości 1,15 zł — wrotycz pospolity. Wzdłuż lewej pionowej krawędzi znaczka 
umieszczono napis „Wrotycz pospolity Tanacetum yulgare L.", 

6) wartości 2,50 zł — kąkol. Wzdłuż lewej pionowej krawędzi znaczka 
umieszczono napis „Kąkol Agrostemma githago L.", 

7) wartości 3,40 zł — świerzbnicę polną. Wzdłuż lewej pionowej krawędzi znaczka 
umieszczono napis „Świerzbnica polna Knautia arvensis Coult", 

8) wartości 4,50 zł — kurzyślad polny. Wzdłuż lewej pionowej krawędzi znaczka 
umieszczono napis „Kurzyślad polny Anagallis arvensis L.", 

9) wartości 7,90 zł — cykorię podróżnika. Wzdłuż lewej pionowej krawędzi 
znaczka umieszczono napis „Cykoria podróżnik Cichorium Intybus L.". 

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

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) wartości 20 gr — w nadkładzie ok. 6 000 000 szt. w kolorach: żółtym, 
czerwonym, niebieskim, różowym, zielonym i czarnym, 

2) wartości 40 gr — w nakładzie ok. 6 000 000 szt. w kolorach: czerwonym, 
zielonym i czarnym, 

3) wartości 60 gr — w nakładzie ok. 5 500 000 szt. w kolorach: żółtym, 
czerwonym, zielonym, brązowym, niebieskim i czarnym, 

4) wartości 90 gr — w nakładzie ok. 3 700 000 szt. w kolorach: żółtym, fioletowym, 
zielonym, niebieskim i czarnym, 

5) wartości 1,15 zł — w nakładzie ok. 4 000 000 szt. w kolorach: żółtym, 
czerwonym, zielonym, niebieskim i czarnym. 

6) wartości 2,50 zł — w nakładzie ok. 3 400 000 szt. w kolorach: fioletowym, 
zielonym, szarym, żółtym i czarnym, 

7) wartości 3,40 zł — w nakładzie ok. 2 500 000 szt. w kolorach: czerwonym, 
fioletowym, zielonym, szarym i czarnym, 

8) wartości 4,50 zł — w nakładzie ok. 1 300 000 szt. w kolorach: żółtym, 
czerwonym, zielonym, fioletowym i czarnym, 

9) wartości 7,90 zł — w nakładzie ok. 1 200000 szt. w kolorach: zielonym, 
niebieskim, pomarańczowym i czarnym. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 5 września 1987 r. 

MINISTER ŁĄCZNOŚCI 
w z. K. Kozłowski 

Podsekretarz Stanu 
poz. 154 

ZARZĄDZENIE Nr 82  
MINISTRA ŁĄCZNOŚCI 

z dnia 3 października 1967 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. 

1612 1. Z okazji „Dnia Znaczka" wprowadza się do obiegu znaczek pocztowy 
wartości 60 gr". 

2. Na znaczku przedstawiono reprodukcję obrazu Wincentego Kasprzyckiego pt. 
„Wilanów — Pałac od strony dziedzińca". W górnej części znaczka znajduje się 
oznaczenie wartości „60 GR" i napis ,,POLSKA", a w dolnej części — napis „Dzień 
Znaczka 1967. Pałac w Wilanowie". 

3. Znaczek jest perforowany; jego wymiary wynoszą 48 X 36 mm wraz z 
marginesami. 

4. Znaczek wykonano techniką stalorytniczo-wklęsłodrukową i rotograwiurową w 
nakładzie ok. 8 000 000 szt., w kolorach: niebieskim i oliwkowym. 

 
 



§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 9 października 1967 r. 

MINISTER ŁĄCZNOŚCI 
Z. Moskwa 

poz. 153 
ZARZĄDZENIE Nr 83  

MINISTRA ŁĄCZNOŚCI 
z dnia 3 października 1987 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. 
1613-15 1. Z okazji 50 rocznicy Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej 

wprowadza się do obiegu trzy znaczki pocztowe wartości po 60 gr. 
2. Na poszczególnych znaczkach przedstawiono: 
1) na pierwszym — krążownik Aurorę. Wzdłuż lewej krawędzi znaczka znajduje 

się napiis „POLSKA", w lewym górnym rogu napis „AURORA", w prawym górnym 
rogu oznaczenie wartości „60 GR", a wzdłuż dolnej krawędzi napis „50-LECIE 
WIELKIEJ SOCJALISTYCZNEJ REWOLUCJI PAŹDZIERNIKOWEJ 1917 — 1Q67", 

2) na drugim — Włodzimierza Lenina na tle biblioteki. Wzdłuż lewej krawędzi 
znaczka znajduje się napis „POLSKA", w prawym górnym rogu oznaczenie wartości 
„60 GR", a wzdłuż dolnej krawędzi napis „50-iLECIE WIELKIEJ SOCJALISTYCZNEJ 
REWOLUCJI PAŹDZIERNIKOWEJ 1817 — 1967", 

3) na trzecim — pojazd kosmiczny „ŁUNA 10" w przestrzeni kosmicznej. Wzdłuż 
lewej krawędzi znaczka znajduje się napis „POLSKA", w prawym górnym rogu ozna-
czenie wartości „60 GR", wzdłuż dolnej krawędzi napis „50-LECIE WIELKIEJ 
SOCJALISTYCZNEJ REWOLUCJI PAŹDZIERNIKOWEJ 1917 — 1967" oraz w 
lewym dolnym rogu napis „ŁUNA 10". 

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

4. Znaczki wykonano techniką offsetową w nakładzie po ok. 5 000 000 szt. 
każdego znaczka w kolorach: szarym, czarnym i czerwonym. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 9 października 1967 r. 

MINISTER ŁĄCZNOŚCI 
Z. Moskwa 

poz. 156 
ZARZĄDZENIE Nr 84  

MINISTRA ŁĄCZNOŚCI 
z dnia 5 października 1867 r. 

o wprowadzeniu do obiegu trzech znaczków pocztowych wartości po 40 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. 
1616-18 1. Wprowadza się do obiegu trzy znaczki pocztowe wartości po 40 gr 

stanowiące emisję „MARTYROLOGIA I WALKA". 
2. Na znaczkach przedstawiono: 
1) na pierwszym — pomnik poświęcony pamięci żołnierzy I Armii Wojska 

Polskiego na cmentarzu w Wałczu. Wzdłuż górnej i prawej krawędzi znaczka 
znajduje się napis „CMENTARZ ŻOŁNIERZY l ARMII WP — WAŁCZ", a w lewym 
górnym rogu oznaczenie wartości „40 GR", W dolnej części znaczka umieszczono 
napis „POLSKA", 

2) na drugim — pomnik poświęcony pamięci ofiar hitleryzmu w Sztutowie. Wzdłuż 
lewej i górnej krawędzi znaczka znajduje się napis: „OFIAROM HITLEROWSKIEGO 
OBOZU KONCENTRACYJNEGO — STUTTHOF". W prawym górnym rogu znaczka 
umieszczono oznaczenie wartości „40 GR", a w dolnej części — napisy: „MARTYRO-
LOGIA I WALKA" oraz „POLSKA", 

3) na trzecim — pomnik poświęcony pamięci ofiar hitleryzmu w Łodzi-
Radogoszczy. Wzdłuż lewej i górnej krawędzi znaczka umieszczono napis „ŁÓDŹ — 



RADOGOSZCZ — WIĘŹNIOM WYMORDOWANYM PRZEZ HITLEROWCÓW". W 
prawym górnym rogu znaczka umieszczono oznaczenie wartości „40 GR", a w dolnej 
części — napisy „MARTYROLOGIA I WALKA" oraz „POLSKA". 

3. Znaczki są perforowane; ich wymiary wynoszą: znaczków określonych w ust. 2 
pkt 1 i 3, 27 X 40.5 mm, a znaczka określonego w ust 2 pkt 2, 40,5 X 27 mm wraz z 
marginesami. 

4. Znaczki wykonano techniką stalorytniczo-wklęsłodrukową w nakładzie po ok. 5 
000 000 szt. każdego znaczka w następujących kolorach: 

1) pierwszy w kolorze zielonym, 
2) drugi w kolorze niebieskim, 
3) trzeci w kolorze czarnym. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 9 października 1967 r. 

MINISTER ŁĄCZNOŚCI 
Z. Moskwa 

 
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI 

WARSZAWA  dnia 22 grudnia 1967 r.  Nr 18 
poz. 165 

ZARZĄDZENIE Nr 85  
MINISTRA ŁĄCZNOŚCI 

z dnia 11 października 1967 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. 

1619-20 1. Z okazji 150 rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki wprowadza się do 
obiegu dwa znaczki pocztowe wartości 60 gr i 2,50 zł. 

2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono podobiznę Tadeusza 
Kościuszki. Wzdłuż prawych krawędzi znaczków znajduje się napis „POLSKA", a  w 
dolnych ich częściach napis „150 ROCZNICA ŚMIERCI TADEUSZA KOŚCIUSZKI". 

3. W lewych górnych rogach znaczków określonych w ust. 1 umieszczono 
oznaczenie ich wartości. 

4. Znaczki są perforowane; ich wymiary wynoszą 25,5 x 43 mm wraz z 
marginesami. 

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

1) wartości 60 gr w nakładzie ok. 4 500000 szt. w kolorach: sepia i ciemnożółtym, 
2) wartości 2,50 zł w nakładzie ok. 3 000000 szt. w kolorach: zielonym                     

i czerwonym. 
§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 14 października 1967 r. 

MINISTER ŁĄCZNOŚCI 
Z. Moskwa 

poz. 166 
ZARZĄDZENIE Nr 86 

MINISTRA ŁĄCZNOŚCI 
z dnia 11 października 1967 r. 

o wprowadzeniu do obiegu znaczków pocztowych wartości: 10 gr, 20 gr, 40 gr, 
60 gr, 2,00 zł, 2,50 zł, 3,40 zł, 4,50 zł, 7,90 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. 

1621-29 1. Wprowadza się do obiegu dziewięć znaczków pocztowych wartości:  
10 gr, 20 gr, 40 gr, 60 gr, 2,00 zł, 2,50 zł, 3,40 zł, 4,50 zł i 7,90 zł stanowiących 
emisję „MOTYLE”. 

2. Na poszczególnych znaczkach przedstawiono różne gatunki motyli: 
1) wartości 10 gr. — rusałkę pawika. W dolnej części znaczka umieszczono napis: 

„Vanessa io rusałka pawik",  



2) wartości 20 gr — pazia królowej. W dolnej części znaczka umieszczono napis: 
„Papilio machaon paź królowej", 

3) wartości 40 gr — pokrzywnika. W dolnej części znaczka umieszczono napis: 
„Vanessa urticae pokrzywnik", 

4) wartości 60 gr — rusałkę żałobnika. W dolnej części znaczka umieszczono 
napis: „Vanessa antiopa rusałka żałobnik", 

5) wartości 2,00 zł — mieniaka tęczowca. W dolnej części znaczka umieszczono 
napis: „Apatura iris mieniak tęczowiec", 

6) wartości 2,50 zł — rusałkę admirała. W dolnej części znaczka umieszczono 
napis: „Pyrameis atalanta rusałka admirał", 

7) wartości 3,40 zł — siarecznika. W dolnej części znaczka umieszczono napis: 
„Colias hyale siarecznik", 

8) wartości 4,50 zł — polowca szachownicę. W dolnej części znaczka 
umieszczono napis: „Melanargia galathea polowiec szachownica", 

9) wartości 7,90 zł — modraszka ariona. W dolnej części znaczka umieszczono 
napis: „Maculinea arion modraszek arion". 

3. W dolnej części znaczków określonych w ust. 2 znajduje się napis „POLSKA" 
oraz oznaczenie ich 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) 10 gr — w nakładzie ok. 6000000 szt. w kolorach: zielonym, żółtym, 

czerwonym, niebieskim i czarnym, 
2) 20 gr .— w nakładzie ok. 5500000 szt. w kolorach: zielonym, żółtym, 

czerwonym, niebieskim i czarnym, 
3) 40 gr — w nakładzie ok. 6000000 szt. w kolorach: zielonym, żółtym, 

czerwonym, niebieskim i czarnym, 
4) 60 gr — w nakładzie ok. 6 000 000 szt. w kolorach: szarym, żółtym, czerwonym, 

niebieskim i czarnym,  
5) 2,00 zł — w nakładzie ok. 3 750 000 szt. w kolorach: oliwkowym, żółtym, 

niebieskim, czerwonym i czarnym, 
6) 2,50 zł — w nakładzie ok. 2 550 000 szt. w kolorach: niebieskim, 

pomarańczowym, brązowym i czarnym. 
7) 3,40 zł — w nakładzie ok. 2 450 000 szt. w kolorach: niebieskim, żółtym, 

czerwonym i czarnym, 
8) 4,50 zł — w nakładzie ok. 1250 000 szt. w kolorach: fioletowym, brązowym i 

czarnym, 
9) 7,90 zł — w nakładzie ok. 1250 000 szt. w kolorach: ugier, niebieskim, 

brązowym i czarnym. 
§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 14 października 1967 r. 

MINISTER ŁĄCZNOŚCI 
Z. Moskwa 

poz. 171 
ZARZĄDZENIE Nr 98 MINISTRA ŁĄCZNOŚCI 

z dnia 10 listopada 1967 r. 
o wprowadzeniu do obiegu znaczków pocztowych wartości 20 gr, 40 gr, 60 gr,  

2 zł, 2,50 zł, 3,40 zł, 4,50 zł i 6,60 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. 
630-37 1. Wprowadza się do obiegu osiem znaczków pocztowych wartości 20 gr, 

40 gr, 60 gr, 2 zł, 2.50 zł, 3.40 zł, 4.50 zł, 6,60 zł stanowiących emisję „Europejskie 
malarstwo w muzeach polskich". 

2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono reprodukcje obrazów 
następujących malarzy europejskich: 

1) wartości 20 gr — Leonardo da Vinci — Dama z Łasiczką. W górnej części 
znaczka umieszczono napis „Leonardo da Vinci", 

2) wartości 40 gr — Antoine Watteau — Polka. W górnej części znaczka 
umieszczono napis „ANTOINE WATTEAU", 



3) wartości 60 gr — Abraham Hondius. Walka psa z czaplą. W górnej części 
znaczka umieszczono napis „ABRAHAM HONDIUS", 

4) wartości 2 zł — Jean Baptiste Greuze — Gitarzysta lub ptasznik strojący gitarę 
po powrocie z polowania. W górnej części znaczka umieszczono napis „J. BAPTISTE 
GREUZE", 

5) wartości 2,50 zł — Marinus van Reymerswaele — Poborcy podatków. W górnej 
części znaczka umieszczono napis „M. VAN REYMERSWAELE", 

6) wartości 3.,40 zł — Fiodor Rokotow — Portret Darii Fiodorownej. W górnej 
części znaczka umieszczono napis „FIODOR ROKOTOW", 

7) wartości 4,50 zł — Jean de Heem — Martwa natura z homarem. W górnej 
części znaczka umieszczono napis „JEAN DE HEEM", 

8) wartości 6,60 zł — Remtorandt van Rijn — Pejzaż z przypowieścią o 
miłosiernym samarytaninie. W górnej części znaczka umieszczono napis 
„REMBRANDT VAN RIJN". 

3. W dolnej części znaczków określonych w ust. 2, pkt 1—8 umieszczono napis 
„POLSKA" i oznaczanie ich wartości. 

4. Znaczki są perforowane, ich wymiary wynoszą: znaczków określonych w ust. 2, 
pkt 1—6 — 40,5 x 54 mm wraz z marginesami, a znaczków określonych w ust. 2, pkt 
7—8 — 54 x 40,5 mm wraz z marginesami. 

5. Znaczki wykonano techniką rotograwiurową w kolorach: żółtym, czerwonym, 
niebieskim, złotym i ciemnobrązowym w następujących nakładach: 

1) wartości 20 gr w nakładzie ok. 5.800.000 szt. 
2) wartości 40 gr w nakładzie ok. 6.800.000 szt. 
3) wartości 60 gr w nakładzie ok. 6.300.000 szt. 
4) wartości 2,00 zł w nakładzie ok. 4.800.000 szt. 
5) wartości 2,50 zł w nakładzie ok. 4.200.000 szt. 
6) wartości 3,40 zł w nakładzie ok. 3.300.000 szt. 
7) wartości 4,50 zł w nakładzie ok. 1.970.000 szt. 
8) wartości 6,60 zł w nakładzie ok. 2.000.000 szt. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 15 listopada 1967 r. 

MINISTER ŁĄCZNOŚCI 
Z. Moskwa 

  
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI 

WARSZAWA  dnia 28 grudnia 1967 r.  Nr 20 
poz. 187 

ZARZĄDZENIE Nr 103 
MINISTRA ŁĄCZNOŚCI 

z dnia 21 listopada 1967 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. 

1638 1. Z okazji jubileuszu 150 rocznicy istnienia Zakładu Narodowego im. 
Ossolińskich wprowadza się do obiegu znaczek pocztowy wartości 60 gr.  

2. Na znaczku przedstawiono medal z podobizną J. M. Ossolińskiego oraz biało-
czerwoną flagę na tle księgi, a w dolnej części napis „150 LAT OSSOLINEUM". 
Wzdłuż lewej krawędzi znaczka umieszczono oznaczenie wartości „60 GR" i napis: 
„POLSKA". 

3. Znaczek jest perforowany; jego wymiary wynoszą 54 X 27 mm wraz z 
marginesami. 

4. Znaczek wykonano techniką offsetową w nakładzie ok. 4 500 000 szt. w 
kolorach: niebieskim, brązowym, czerwonym. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 12 grudnia 1967 r. 

MINISTER ŁĄCZNOŚCI 
Z. Moskwa 

 
 



poz. 188 
ZARZĄDZENIE Nr 104 

MINISTRA ŁĄCZNOŚCI 
z dnia 21 listopada 1967 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. 
1639 1. Z okazji 100 rocznicy urodzin W. S. Reymonta wprowadza się do obiegu 

znaczek pocztowy wartości 60 gr. 
2. Rysunek znaczka przedstawia podobiznę W. S. Reymonta. Wzdłuż lewej, 

górnej i prawej krawędzi znaczka umieszczono napis „W. S. REYMONT 1867—1967 
NAGRODA NOBLA". W dolnej części znaczka umieszczono oznaczenie wartości „60 
GR", napis „POLSKA" i liczbę „1924". 

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

4. Znaczek wykonano techniką offsetową w nakładzie ok. 4 500 000 szt. w 
kolorach: czerwonym, jasnobrązowym i ciemnobrązowym. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 12 grudnia 1967 r. 

MINISTER ŁĄCZNOŚCI 
Z. Moskwa 

 


