
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 15 lutego1975 r.   Nr 1 
Poz. 4 

PISMO OKÓLNE 
z dnia 27 grudnia 1974 r.  

w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 1,50 zł 
 

2174 1. Z dniem 31 grudnia 1974 r. wprowadza się do obiegu  znaczek pocztowy 
wartości 1,50 zł, wydany z okazji 70 rocznicy urodzin Pabla Nerudy. 

2. Na znaczku przedstawiono podobiznę Pabla Nerudy wg obrazu ekwadorskiego 
artysty malarza Oswalda Guayasamina. Wzdłuż prawej krawędzi znaczka 
umieszczono napisy — „POLSKA" i „PABLO NERUDA 1904—1973", a w prawym 
dolnym rogu — oznaczenie wartości „1,50 ZŁ". 

3. Znaczek wykonano techniką offsetową, w formacie  31,25 X 39,5 mm, nakładzie 
4.100.000 sztuk i w kolorach: niebieskim, czerwonym, żółtym i czarnym. 

PODSEKRETARZ STANU  
M. Miśkiewicz 

 
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI 

WARSZAWA  dnia 20 lutego1975 r.   Nr 2 
poz. 13 

PISMO OKÓLNE  
z dnia 8 stycznia 1975 r.  

w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 1,50 zł 
 

2175 1. Z dniem 17 stycznia 1975 r. wprowadza się do obiegu znaczek pocztowy 
wartości 1,50 zł, wydany z okazji 30-lecia wyzwolenia Warszawy. 

2. Na znaczku przedstawiono fragment Warszawy — pomnik Nike na tle gmachu 
Teatru Wielkiego Opery i Baletu. W prawym górnym rogu znaczka umieszczono 
napis „POLSKA", a pod nim oznaczenie wartości „1,50 ZŁ".  

Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono napis  „30-LECIE WYZWOLENIA 
WARSZAWY". 

3. Znaczek wykonano techniką rotograwiurową w formacie 54X40,5 mm, w 
nakładzie 6.000.000 sztuk, w kolorach: czerwonym, niebieskim, żółtym i czarnym. 

PODSEKRETARZ STANU  
M. Miśkiewicz 

poz. 14 
PISMO OKÓLNE 

z dnia 8 stycznia 1975 r. 
w sprawie wprowadzenia do obiegu ośmiu znaczków pocztowych wartości 1 zł, 

1 zł, 1,50 zł, 1,50 zł, 2 zł, 3 zł, 4 zł i 8 zł 
 

2176-83 1. Z dniem 23 stycznia 1975 r. wprowadza się do obiegu serię ośmiu 
znaczków pocztowych, stanowiącą emisję „Ptaki drapieżne — Sokoły". 

2. Na poszczególnych znaczkach przedstawiono: 
1) wartości 1 zł — Pustułeczkę — samca. Wzdłuż górnej krawędzi znaczka 

umieszczono napis „FALCO NAUMANNI" oraz znak określający płeć ptaka. W lewym 
górnym rogu znaczka umieszczono oznaczenie wartości „l ZŁ", a w prawym dolnym 
rogu napis „POLSKA"; 

2) wartości 1 zł — Pustułeczkę — samiczkę.  
Wzdłuż górnej krawędzi znaczka umieszczono napis „FALCO NAUMANNI'' oraz 

znak określający płeć ptaka. W prawym górnym rogu znaczka umieszczono 
oznaczenie wartości „1 ZŁ", a w lewym dolnym rogu napis „POLSKA"; 

3) wartości 1,50 zł — Kobczyka — samiczkę.  
Wzdłuż górnej krawędzi znaczka umieszczono napis „FALCO VESPERTINUS'' 

oraz znak określający płeć ptaka. W lewym górnym rogu znaczka umieszczono 
oznaczenie wartości „1,50 ZŁ", a w prawym dolnym rogu napis „POLSKA"; 



4) wartości 1,50 zł — Kobczyka — samca.  
Wzdłuż górnej krawędzi znaczka umieszczono napis „FALCO VESPERTINUS" 

oraz znak określający płeć ptaka. W prawym górnym rogu znaczka umieszczono 
oznaczenie . wartości „1,50 ZŁ", a w lewym dolnym rogu napis „POLSKA"; 

5) wartości 2 zł — Kobuza. 
Wzdłuż górnej krawędzi znaczka umieszczono napis „FALCO SUBBUTEO", a pod 

nim w lewym górnym rogu oznaczenie wartości „2 ZŁ". W prawym dolnym rogu 
znaczka umieszczono napis „POLSKA"; 

6) wartości 3 zł — Pustułkę. 
Wzdłuż górnej krawędzi znaczka umieszczono napis „FALCO TINNUNCULUS" i 

znak określający płeć ptaka. W lewym górnym rogu znaczka umieszczono 
oznaczenie wartości „3 ZŁ", a w prawym dolnym rogu napis „POLSKA"; 

7) wartości 4 zł — Drzemlika.  
Wzdłuż górnej krawędzi znaczka umieszczono napis „FALCO COLUMBARIUS" i 

znak określający płeć ptaka. W prawym górnym rogu znaczka umieszczono 
oznaczenie wartości „4 ZŁ", a w lewym dolnym rogu napis „POLSKA"; 

8) wartości 8 zł — Sokoła wędrownego. Wzdłuż górnej krawędzi znaczka 
umieszczono napis „FALCO PEREGRINUS", a pod nim w prawym górnym rogu 
oznaczenie wartości „8 ZŁ". 

W lewym dolnym rogu znaczka umieszczono napis „POLSKA". 
3. Znaczki wydrukowano techniką rotograwiurową w formacie 31,25X51 mm, w 

kolorach: żółtym, czerwonym, niebieskim i czarnym, w następujących nakładach: 
1) wartości l zł — po 8.000.000 sztuk każdego znaczka, 
2) wartości 1,50 zł — po 8.000.000 sztuk każdego znaczka, 
3) wartości 2 zł — 8.000.000 sztuk, 
4) wartości 3 zł — 5.000.000 sztuk,  
5) wartości 4 zł — 870.000 sztuk,  
6) wartości 8 zł — 870.000 sztuk. 

PODSEKRETARZ STANU  
M. Miśkiewicz 

poz. 15 
PISMO OKÓLNE 

z dnia 8 stycznia 1975 r.  
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 1,50 zł 

 
2184 1. Z dniem 27 stycznia 1975 r. wprowadza się do obiegu znaczek pocztowy 

wartości 1,50 zł, wydany z okazji 30 rocznicy wyzwolenia obozu koncentracyjnego w 
Oświęcimiu. 

2. Na znaczku przedstawiono na tle pasiaka trójkąt z literą  „P",   rozerwany   drut  
kolczasty   oraz   napisy: „AUSCHWITZ" i „1945". 

Wzdłuż lewej krawędzi znaczka umieszczono oznaczenie wartości „1,50 ZŁ" i 
napis „POLSKA". 

3. Znaczek wydrukowano techniką stalorytniczo-wklęsłodrukową i rotograwiurową, 
w formacie 31,25 X 39,5 mm, w nakładzie 8.000.000 sztuk, w kolorach: czerwonym i 
czarnym. 

PODSEKRETARZ STANU  
M. Miśkiewicz 

 
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI 

WARSZAWA  dnia 24 kwietnia 1975 r.   Nr 5 
poz. 31 

PISMO OKÓLNE 
z dnia 28 lutego 1975 r. 

w sprawie wprowadzenia do obiegu czterech znaczków pocztowych wartości  
1 zł, 1,50 zł, 4 zł i 4,90 zł oraz znaczka w formie bloczka wartości 10 zł z dopłatą 

5zł na rzecz Polskiego Komitetu Olimpijskiego. 
 

2185-89 + bl. 97 1. Z dniem 8 marca 1975 r. wprowadza się do obiegu serię 
czterech znaczków pocztowych oraz znaczek w formie bloczka, stanowiące emisję 
"VI Halowe Mistrzostwa Europy w Lekkiej Atletyce". 



2. Na poszczególnych znaczkach przedstawiono konkurencje: 
1) wartości 1 zł - bieg przez płotki kobiet. W prawym górnym rogu znaczka 

umieszczono oznaczenie wartości „1 ZŁ” oraz napis "VI HME". Wzdłuż prawej 
krawędzi znaczka umieszczono napis „POLSKA", 

2) wartości 1,50 zł - skok o tyczce. Wzdłuż górnej krawędzi znaczka umieszczono 
napis "POLSKA" i oznaczenie wartości „1,50 ZŁ", a wzdłuż prawej krawędzi napis "VI 
HME”, 

3) wartości 4 zł - trójskok. W prawym górnym rogu znaczka umieszczono 
oznaczenie wartości „4 ZŁ" oraz napis " VI HME". Wzdłuż prawej krawędzi znaczka 
umieszczono napis „POLSKA ", 

4) wartości 4,90 zł - sprint. Wzdłuż górnej krawędzi znaczka umieszczono napis 
"POLSKA" i oznaczenie wartości „4,90 ZŁ", a wzdłuż prawej krawędzi napis "VI 
HME”. 

5) wartości 10+5 zł - znaczek w formie bloku przedstawiający znak Olimpiady w 
Montrealu w 1976 r. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono napis "POLSKA" i 
oznaczenie wartości - ”10+5 ZŁ". 

 3. Znaczki wydrukowano techniką offsetową na papierze kredowanym, w 
formacie 43X31,25 mm, a znaczek w formie bloku techniką stalorytniczą i 
rotograwiurową na papierze znaczkowym, w formacie 25,5X31,25 mm. 

4. Znaczki wydrukowano w następujących nakładach i kolorach: 
1) wartości 1 zł - 8.000.000 sztuk, w kolorach: ultramaryna, niebieskim, 

jasnozielonym i czarnym, 
2) wartości1,50 zł - 8.000.000 sztuk, w kolorach: oliwkowym, jasnozielonym, 

żółtym i czarnym, 
3) wartości 4 zł - 3.000.000 sztuk, w kolorach: fioletowym, żółtym, czerwonym i 

czarnym,  
4) wartości 4,90 zł - 900.000 sztuk, w kolorach: ciemnozielonym, jasnozielonym, 

czerwonym i czarnym, 
5) wartości 10+5 zł -900.000 sztuk, w kolorach: srebrnym i zielonym. 

PODSEKRETARZ STANU 
M. Miskiewicz 

 
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI 

WARSZAWA  dnia 12 maja 1975 r.   Nr 6 
poz. 40 

PISMO OKÓLNE 
z dnia 4 kwietnia 1975 r. 

w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 1,50 zł 
 

2190 1. Z dniem 15 kwietnia 1975 r. wprowadza się do obiegu znaczek pocztowy 
wartości 1,50 zł, wydany w związku z Międzynarodową Konferencją Unii 
Radioamatorskiej w Warszawie. 

2. Na znaczku przedstawiono fragment kuli ziemskiej i rozchodzące się fale 
radiowe. Wzdłuż górnej krawędzi znaczka umieszczono oznaczenie wartości „1,50 
ZŁ" i napis „POLSKA", a wzdłuż dolnej krawędzi napisy „KONFERENCJA IARU" i 
„WARSZAWA 1975", oraz znak Międzynarodowej Unii Radioamatorskiej. 

3. Znaczek wydrukowano techniką offsetową, w formacie 40,5X40,5 mm i 
nakładzie 8.000.000 sztuk, w kolorach: niebieskim, zielonym, czerwonym i czarnym. 

PODSEKRETARZ STANU  
M. Miśkiewicz 

Poz. 41 
PISMO OKÓLNE 

z dnia 4 kwietnia 1975 r. 
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 1,50 zł 

 
2191 1. Z dniem 15 kwietnia 1975 r. wprowadza się do obiegu znaczek pocztowy 

wartości 1,50 zł, wydany z okazji Międzynarodowej Wystawy Filatelistycznej „Arphila 
75" w Paryżu. 

2. Na znaczku przedstawiono fragment ołtarza Wita Stwosza z Kościoła 
Mariackiego w Krakowie oraz znak Wystawy „ARPHILA 75 — PARIS". W lewym 



górnym rogu znaczka umieszczono symbol, którym Wit Stwosz znaczył swoje prace. 
Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono napis „POLSKA" i oznaczenie 
wartości „1,50 ZŁ". 

3. Znaczek wydrukowano techniką rotograwiurową, w formacie 43X31,25 mm, 
nakładzie 8.000.000 sztuk, w kolorach: czerwonym, niebieskim i czarnym. 

PODSEKRETARZ STANU 
M. Miśkiewicz 

poz. 42 
PISMO OKÓLNE 

z dnia 4 kwietnia 1975 r. 
w sprawie wprowadzenia do obiegu sześciu znaczków pocztowych wartości  

1 zł, 1 zł, 1,50 zł, 1,50 zł, 4 zł i 4 zł 
 

2192-97 1. Z dniem 30 kwietnia 1975 r. wprowadza się do obiegu serię sześciu 
znaczków pocztowych, wydaną z okazji 100 rocznicy zorganizowania przewodnictwa 
górskiego w Polsce. 

2. Na poszczególnych znaczkach przedstawiono: 
1) wartości l zł — na tle górskiego krajobrazu tatrzańskiego odznakę przewodnika 

tatrzańskiego. Wzdłuż górnej krawędzi znaczka umieszczono napis „POLSKA" i 
oznaczenie wartości „l ZŁ", 

2) wartości l zł — na tle górskiego krajobrazu kwiaty goryczki wiosennej. Wzdłuż 
górnej krawędzi znaczka umieszczono napis „POLSKA" i oznaczenie wartości „l ZŁ", 
a wzdłuż lewej krawędzi napis „GORYCZKA WIOSENNA — GENTIANA VERNA", 

3) wartości 1,50 zł — na tle górskiego krajobrazu sudeckiego odznakę 
przewodnika sudeckiego. W lewym górnym rogu znaczka umieszczono oznaczenie 
wartości „1,50 ZŁ", a w prawym górnym rogu napis „POLSKA", 

4) wartości 1,50 zł — na tle górskiego krajobrazu gałązkę cisu pospolitego. W 
lewym górnym rogu znaczka umieszczono oznaczenie wartości „1,50 ZŁ", a w 
prawym górnym rogu napis „POLSKA". Wzdłuż lewej krawędzi znaczka umieszczono 
napis „CIS POSPOLITY — TAXUS BACCATA L.", 

5) wartości 4 zł — na tle górskiego krajobrazu beskidzkiego odznakę przewodnika 
beskidzkiego. Wzdłuż górnej kra wędzi znaczka umieszczono napis „POLSKA" i 
oznaczenie wartości „4 ZŁ", 

6) wartości 4 zł — na tle górskiego krajobrazu kwiaty arniki górskiej. Wzdłuż górnej 
krawędzi znaczka umieszczono napis „POLSKA" i oznaczenie wartości ,,4 ZŁ". 

3. Znaczki wydrukowano technika rotograwiurową w formacie 27 X 54 mm, w 
kolorach: czerwonym, zielonym, żółtym. niebieskim i czarnym. 

PODSEKRETARZ STANU  
M. Miśkiewicz 

 
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI 

WARSZAWA  dnia 6 czerwca 1975 r.   Nr 7 
Poz. 51 

PISMO OKÓLNE 
z dnia 15 kwietnia 1975 r.  

w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 1,50 zł 
 

2198 1. Z dniem 9 maja 1975 r. wprowadza się do obiegu znaczek pocztowy 
wartości 1,50 zł, wydany z okazji 30 rocznicy zwycięstwa nad faszyzmem. 

2. Na znaczku przedstawiono podniesioną rękę z bukietem tulipanów, a w tle 
znaczka rękę z karabinem maszynowym. Wzdłuż górnej krawędzi znaczka 
umieszczono napis „DZIEŃ ZWYCIĘSTWA", a pod nim daty „1945—1975". W lewym 
dolnym rogu znaczka umieszczono napis „POLSKA", a w prawym dolnym 
oznaczenie wartości „1,50 ZŁ". 

3. Znaczek wydrukowano techniką rotograwiurową w formacie 31,25 X 43 mm, w 
nakładzie 8.000.000 sztuk, w kolorach: żółtym, czerwonym, niebieskim i czarnym. 

 
PODSEKRETARZ STANU  
M. Miśkiewicz 

 



Poz. 52  
PISMO OKÓLNE 

z dnia 15 kwietnia 1975 r.  
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 1,50 zł 

 
2199 1. W dniu 14 maja 1975 r. z okazji XX rocznicy podpisania Układu 

Warszawskiego wprowadza się do obiegu znaczek pocztowy wartości 1,50 zł. 
2. Na znaczku przedstawiono flagi 7 państw — sygnatariuszy Układu oraz napis 

„XX ROCZNICA PODPISANIA UKŁADU WARSZAWSKIEGO". Wzdłuż dolnej 
krawędzi 

znaczka umieszczono napis „POLSKA" i oznaczenie wartości „1,50 ZŁ". 
3, Znaczek wydrukowano techniką rotograwiurową w formacie 31,25 X 43 mm, w 

nakładzie 8.000.000 sztuk, w kolorach: czerwonym, niebieskim, żółtym i czarnym. 
PODSEKRETARZ STANU  
M. Miśkiewicz 

 
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI 

WARSZAWA  dnia 21 sierpnia 1975 r.   Nr 12 
poz. 76 

PISMO OKÓLNE MINISTRA ŁĄCZNOŚCI 
z dnia 11 czerwca 1975 r. 

w sprawie wprowadzenia do obiegu ośmiu znaczków pocztowych wartości  
50 gr, 1 zł, 1,50 zł, 2 zł, 3 zł, 4 zł, 4,50 zł i 5 zł 

 
2200-07 1. Z dniem 23 czerwca 1975 r. wprowadza się do obiegu serię ośmiu 

znaczków pocztowych, wydaną z okazji XXVI Zjazdu Europejskiej Federacji 
Zootechnicznej w Warszawie. 

2. Na poszczególnych znaczkach przedstawiono następujące zwierzęta 
gospodarskie: 

1) wartości 50 gr — kury. W lewym górnym rogu znaczka umieszczono emblemat 
Zjazdu, a wzdłuż krawędzi dolnej napis „POLSKA" i oznaczenie wartości „50 GR", 

2) wartości l zł — gęsi. W lewym górnym rogu znaczka umieszczono emblemat 
Zjazdu, a wzdłuż krawędzi dolnej napis „POLSKA" i oznaczenie wartości „l ZŁ", 

3) wartości 1,50 zł — bydło czarno-białe. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka 
umieszczono napis „POLSKA" i oznaczenie wartości „1,50 ZŁ", a powyżej emblemat 
Zjazdu, 

4) wartości 2 zł — krowę czerwono-białą. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka 
umieszczono emblemat Zjazdu, napis „POLSKA" i oznaczenie wartości „2 ZŁ", 

5) wartości 3 zł — konia rasy wielkopolskiej. W lewym górnym rogu znaczka 
umieszczono emblemat Zjazdu, a wzdłuż dolnej krawędzi oznaczenie wartości „3 ZŁ" 
i napis „POLSKA", 

6) wartości 4 zł — konie czystej krwi arabskiej. W prawym górnym rogu znaczka 
umieszczono emblemat Zjazdu, a wzdłuż dolnej krawędzi napis „POLSKA" i 
oznaczenie wartości ,,4 ZŁ", 

7) wartości 4,50 zł — grupę trzody chlewnej. W lewym górnym rogu znaczka 
umieszczono emblemat Zjazdu, a wzdłuż dolnej krawędzi napis „POLSKA" i 
oznaczenie wartości „4,50 ZŁ", 

8) wartości 5 zł — grupę owiec. W lewym górnym rogu znaczka umieszczono 
emblemat Zjazdu, a wzdłuż dolnej krawędzi znaczka napis „POLSKA" i oznaczenie 
wartości „5 ZŁ". 

3. Znaczki wydrukowano techniką rotograwiurową, w formacie 51 X 31,25 mm, w 
następujących kolorach i nakładach: 

1) wartości 50 gr — 10.000.000 sztuk, w kolorach: niebieskim, żółtym, czerwonym 
i złotym, 

2) wartości 1 zł — 10.000.000 sztuk, w kolorach: fioletowym, czerwonym, żółtym i 
złotym, 

3) wartości 1,50 zł — 10.000.000 sztuk, w kolorach: brązowym, żółtym, czarnym i 
złotym, 

4) wartości 2 zł — 8.000.000 sztuk, w kolorach: fioletowym, żółtym, czerwonym, 
czarnym i złotym, 



5) wartości 3 zł — 8.000.000 sztuk, w kolorach: niebieskim, brązowym, żółtym, 
czarnym i złotym, 

6) wartości 4 zł — 4.000.000 sztuk, w kolorach: zielonym, niebieskim, żółtym, 
czarnym i złotym, 

7) wartości 4,50 zł — 900.000 sztuk, w kolorach: niebieskim, jasnobrązowym, 
ciemnobrązowym, czarnym i złotym, 

8) wartości 5 zł — 900.000 sztuk, w kolorach: zielonym, brązowym, czarnym i 
złotym. 

MINISTER ŁĄCZNOŚCI  
E. Kowalczyk 

poz. 77 
PISMO OKÓLNE MINISTRA ŁĄCZNOŚCI 

z dnia 11 czerwca 1975 r 
w sprawie wprowadzenia do obiegu trzech znaczków pocztowych wartości  

1,50 zł, 4,90 zł i 4,90 zł 
 

2208-10 1. Z dniem 30 czerwca 1975 r. wprowadza się do obiegu trzy znaczki 
pocztowe wartości 1,50 zł, 4,90 zł i 4,90 zł, stanowiące emisję "Eksperymentalny lot 
Sojuz-Apollo". Wzdłuż ,górnej krawędzi znaczka umieszczono napis "POLSKA", a 
pod nim -"SOJUZ -APOLLO". W prawym dolnym rogu znaczka znajduje się 
oznaczenie wartości „1,50 ZŁ", 

2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono: 
1) wartości 1,50 zł - fragment połączonych statków Sojuz- Alpollo. Wzdłuż górnej 

krawędzi znaczka umieszczono napis „POLSKA", a pod nim – „SOJUZ – APOLLO”. 
W prawym dolnym rogu znaczka znajduje się oznaczenie wartości”1.50 ZŁ”, 

2) na pierwszym znaczku wartości 4,90 zł – statek kosmiczny USA. Wzdłuż lewej 
krawędzi znaczka umieszczono oznaczenie wartości „4,90 ZŁ” i napis „POLSKA”, a 
w prawym górnym rogu napis „APOLLO”, 

 3) na drugim znaczku wartości 4,90 zł - statek kosmiczny ZSRR. Wzdłuż górnej 
krawędzi znaczka umieszczono napis „SOJUZ” i oznaczenie wartości „4,90 zł”, a 
wzdłuż prawej krawędzi napis „POLSKA”. 

3. Znaczki, wydrukowano techniką rotograwiurową w formacie 39,5 X 31,25 mm, 
w kolorach: niebieskim, żółtym, czerwonym i szarym, w następujących nakładach: 

1) wartości 1,50 zł - 7.500.000 sztuk, 
2) pierwszy wartości 4,90 zł - 3.500.000 sztuk, 
3) drugi wartości 4,90 zł - 3.500.000 sztuk. 

MINISTER ŁĄCZNOŚCI 
E. Kowalczyk 

poz. 78 
PISMO OKÓLNE MINISTRA ŁĄCZNOŚCI 

z dnia 11 czerwca 1975 r. 
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 1,50 zł 

 
2211 1. Z dniem 12 lipca 1975 r. wprowadza się do obiegu znaczek pocztowy 

wartości 1,50 zł, dla spopularyzowania Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia. 
2. Na znaczku przedstawiono znak Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia i 

napis „NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ZDROWIA". Wzdłuż dolnej krawędzi 
znaczka umieszczono napis „POLSKA" i oznaczenie wartości „1,50 ZŁ". 

3. Znaczek wydrukowano techniką rotograwiurową w formacie 31,25 X 39,5 mm, 
w nakładzie 10.000.000 sztuk, w kolorach: srebrnym, niebieskim i czarnym. 

MINISTER ŁĄCZNOŚCI  
E. Kowalczyk 

 
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI 

WARSZAWA  dnia 23 września 1975 r.   Nr 15 
poz. 88 

PISMO OKÓLNE MINISTRA ŁĄCZNOŚCI 
z dnia 8 lipca 1975 r. 

w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 4 zł 



2212 1. Z dniem 25 lipca 1975 r. wprowadza się do obiegu znaczek pocztowy 
wartości 4 zł. wydany z okazji 30 rocznicy powstania Organizacji Narodów 
Zjednoczonych. 

2. Na znaczku przedstawiono znak ONZ. Wzdłuż górnej i prawej krawędzi 
znaczka umieszczono napis ,,XXX LAT ORGANIZACJI NARODÓW 
ZJEDNOCZONYCH", a wzdłuż krawędzi dolnej znaczka napis „POLSKA" i 
oznaczenie wartości ,,4 ZŁ". 

3. Znaczek wydrukowano techniką offsetową w formacie 39.5X31,25 mm w 
nakładzie 3.000.000 sztuk, w kolorach: niebieskim, zielonym, oranżowym i czarnym. 

MINISTER ŁĄCZNOŚCI  
E. Kowalczyk 

poz. 90 
PISMO OKÓLNE MINISTRA ŁĄCZNOŚCI 

z dnia 18 lipca 1975 r. 
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 1 zł 

 
2213 1. Z dniem 30 lipca 1975 r. wprowadza się do obiegu znaczek pocztowy 

wartości 4 zł wydany z okazji Konferencji - Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. 
2. Na znaczku przedstawiono literę „E” z biało-czerwoną flagą. Wzdłuż dolnej 

krawędzi znaczka umieszczono napis „HELSINKI — KONFERENCJA 
BEZPIECZEŃSTWA i WSPÓŁPRACY w EUROPIE" i oznaczenie wartości „4 ZŁ", a 
wzdłuż prawej krawędzi napis „POLSKA".  

3. Znaczek wydrukowano techniką offsetową na papierze kredowanym w formacie 
39.5 X 31,25 mm, w nakładzie 3 000 000 sztuk w kolorach: niebieskim, czerwonym i 
czarnym. 

MINISTER ŁĄCZNOŚĆ; 
E. Kowalczyk 

Poz. 92 
PISMO OKÓLNE MINISTRA ŁĄCZNOŚCI 

z dnia 19 sierpnia 1975 r. 
w sprawie wprowadzenia do obiegu czterech znaczków pocztowych wartości 

50 gr, 1 zł, 1,90 zł i 4 zł 
 

2214-17 1. Z dniem 30 sierpnia 1975 r. wprowadza się do obiegu serię czterech 
znaczków pocztowych, wydaną dla popularyzacji społecznej idei budowy Pomnika-
Szpitala Centrum Zdrowia Dziecka. 

2. Na poszczególnych znaczkach przedstawiono następujące postacie z 
programów Telewizji Polskiej dla najmłodszych dzieci: 

1) wartości 50 gr — Bolka i Lolka, 
2) wartości l zł — Jacka i Agatkę, 
3) wartości 1,50 zł — Reksia, 
4) wartości 4 zł — Telesfora. Wzdłuż prawej krawędzi znaczków umieszczono 

znak Centrum Zdrowia Dziecka, napis ,,POLSKA" i oznaczenie wartości znaczka. 
3. Znaczki wydrukowano techniką rotograwiurową, w formacie 43X31,25 mm, w 

kolorach: niebieskim, czerwonym, żółtym, zielonym i czarnym, w następujących 
nakładach: 

1) wartości 50 gr — 10.000.000 sztuk, 
2) wartości l zł — 10.000.000 sztuk, 
3) wartości 1,50 zł — 10.000.000 sztuk, 
4) wartości 4 zł — 900.000 sztuk. 

MINISTER ŁĄCZNOŚCI  
w z. M. Miśkiewicz 
PODSEKRETARZ STANU 

 
Poz. 93 

PISMO OKÓLNE MINISTRA ŁĄCZNOŚCI 
z dnia 19 sierpnia 1975 r.  

w sprawie wprowadzenia do obiegu dwóch znaczków pocztowych wartości 
2,40 zł i 4,90 zł 



2220-21 1. Z dniem 10 września 1975 r. wprowadza się do obiegu serię dwóch 
znaczków pocztowych, wydaną z okazji 50 rocznicy wydania pierwszego polskiego 
znaczka lotniczego. 

3. Na poszczególnych znaczkach przedstawiono: 
1) wartości 2,40 zł — samolot szkolny z lat 1918—1925 dwupłatowiec ,,Albatros". 

Wzdłuż górnej krawędzi znaczka umieszczono napis „50 LAT POLSKIEGO 
ZNACZKA LOTNICZEGO" i oznaczenie wartości „2,40 ZŁ", a w prawym dolnym rogu 
znaczka napis „POLSKA", 

2) wartości 4,90 zł — fragment nowoczesnego samolotu komunikacyjnego IŁ 62. 
Wzdłuż górnej krawędzi znaczka umieszczono napis „50 LAT POLSKIEGO 
ZNACZKA LOTNICZEGO" i oznaczenie wartości ,,4,90 ZŁ", a wzdłuż lewej krawędzi 
znaczka — napis „POLSKA". 

3. Znaczki wydrukowano techniką offsetową, na papierze kredowanym, w 
formacie 39,5 X 31,25 mm, w następujących nakładach i kolorach: 

1) wartości 2,40 zł — 7.000.000 sztuk, w kolorach: kremowym, zielonym, jasno 
brązowym i ciemno brązowym, 

2) wartości 4,90 zł — 2.500.000 sztuk, w kolorach: szarym, niebieskim, 
czerwonym i czarnym. 

MINISTER ŁĄCZNOŚCI  
w z. M. Miśkiewicz 
PODSEKRETARZ STANU 

 
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI 

WARSZAWA  dnia 27 września 1975 r.   Nr 16 
poz. 100 

PISMO OKÓLNE MINISTRA ŁĄCZNOŚCI 
z dnia 19 sierpnia 1975 r. 

w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 1,50 zł 
 

2218 1. Z dniem 1 września 1975 r. wprowadza się do obiegu znaczek pocztowy 
wartości 1,50 zł, wydany z okazji 40 Sesji Międzynarodowego Instytutu 
Statystycznego w Warszawie, 
2. Na znaczku przedstawiono znak Międzynarodowego Instytutu Statystycznego, 
symboliczny rysunek i napis „XL SESJA MIĘDZYNARODOWEGO INSTYTUTU 
STATYSTYCZNEGO". Wzdłuż górnej krawędzi znaczka umieszczono napis 
..POLSKA" i oznaczenie wartości „l,50 ZŁ". 
3. Znaczek wydrukowano techniką offsetową w formacie 31.25X39,5 mm, w 
nakładzie 6.000.000 sztuk, w kolorach: czerwonym, pomarańczowym i czarnym. 
MINISTER ŁĄCZNOŚCI 
w z. M. Miśkiewicz 
PODSEKRETARZ STANU 

poz. 101 
PISMO OKÓLNE MINISTRA ŁĄCZNOŚCI 

z dnia 19 sierpnia 1975 r. 
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 1,50 zł 

 
2219 1. Z dniem 8 września 1975 r. wprowadza się do obiegu znaczek pocztowy 

wartości 1.50 zł, wydany z okazji Międzynarodowego Roku Kobiet. 
2. Na znaczku przedstawiono profile twarzy kobiet trzech ras i emblemat 

Międzynarodowego Roku Kobiet 1975   wg projektu Valerie Pettis. Wydłuż górnej 
krawędzi znaczka   i czarnym. umieszczono  napis  „MIĘDZYNARODOWY  ROK  
KOBIET — 1975'', a wzdłuż dolnej krawędzi oznaczenie wartości „1,50 ZŁ" i napis 
„POLSKA". 

3. Znaczek wydrukowano techniką rotograwiurową na papierze kredowanym w 
formacie 27 X 27 mm, w nakładzie 15.000.000 sztuk, w kolorach: niebieskim, 
brązowym, żółtym. 

MINISTER ŁĄCZNOŚCI 
w z. M. Miśkiewicz  
PODSEKRETARZ STANU 

 



DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI 
WARSZAWA  dnia 12 listopada 1975 r.   Nr 18 

poz. 111 
PISMO OKÓLNE MINISTRA ŁĄCZNOŚCI 

z dnia 12 września 1975 r. 
sprawie wprowadzenia do obiegu pięciu znaczków pocztowych wartości 1 zł, 

1,50 zł, 2,70 zł, 4 zł i 6,40 zł oraz trzech znaczków pocztowych po 4,90 zł  
w formie bloczka 

 
2222-29 + bl. 99 1. Z dniem 24 września 1975 r. wprowadza się do obiegu pięć 

znaczków pocztowych wartości 1 zł, 1,50 zł, 2,70 zł, 4 zł i 6,40 zł oraz trzech 
znaczków po 4,90 zł, stanowiących emisję "Polacy w życiu Ameryki". 

2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono: 
1) wartości 1 zł - żaglowiec i grupę ludzi na brzegu. Wzdłuż dolnej krawędzi 

znaczka umieszczono napis „1608 - PRZYBYCIE PIERWSZYCH POLAKÓW DO 
AMERYKI", 

2) wartości 1,50 zł - hutę szkła i robotnika formującego bryłę szkła. Wzdłuż dolnej 
krawędzi znaczka umieszczono napis "JAMESTOWN - PIERWSZA W AMERYCE 
HUTA SZKŁA ZBUDOWANA PRZEZ POLAKÓW",  

3) wartości 2,70 zł - podobiznę Heleny Modrzejewskiej i scenę ze sztuki teatralnej. 
Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono napis "HELENA MODRZEJEWSKA –
GWIAZDA DWÓCH KONTYNENTOW", 

4) wartości 4 zł - podobiznę Kazimierza Pułaskiego i oddział kawalerii. Wzdłuż 
dolnej krawędzi znaczka umieszczono napis "KAZIMIERZ PUŁASKI WYBITNY 
POLAK UCZESTNIK WALK O WOLNOŚĆ AMERYKI", 

5) wartości 6,40 zł - podobiznę Tadeusza Kościuszki na tle baterii armat. Wzdłuż 
dolnej krawędzi znaczka umieszczono napis "TADEUSZ KOŚCIUSZKO POLSKI 
BOHATER NARODOWY WALCZĄCY O WOLNOŚĆ AMERYKI". 

W górnej części znaczków umieszczono oznaczenie wartości i napis "POLSKA". 
3. Trzy znaczki wartości po 4,90 zł wydane w formie bloczka przedstawiają: 
1) pierwszy znaczek - podobiznę George Washingtona. Wzdłuż prawej krawędzi 

znaczka umieszczono napis "GEORGE WASHINGTON", 
2) drugi znaczek - podobiznę Tadeusza Kościuszki. Wzdłuż prawej krawędzi 

znaczka umieszczono napis "TADEUSZ KOŚCIUSZKO", 
3) trzeci znaczek -  podobiznę Kazimierza Pułaskiego. Wzdłuż lewej krawędzi 

znaczka umieszczono napis "KAZIMIERZ PUŁASKI".  
W lewych górnych rogach wszystkich znaczków umieszczono oznaczenie wartości 

„4,90 ZŁ", a wzdłuż dolnych krawędzi napis "POLSKA". 
4. Znaczki wydrukowano techniką offsetową, w formacie : 
1) znaczki wartości 1 zł, 1,50 zł, 2,70 zł, 4 zł i 6,40 zł –  43 X 25,5 mm, 
2) znaczki wartości 4,90 zł - 31,25 X 39,5 mm, w kolorach: czerwonym, 

niebieskim, żółtym i czarnym, w następujących nakładach: 
1) wartości 1 zł - 10.600.000 sztuk, 
2) wartości 1,50 zł - 10.000.000 sztuk, 
3) wart9ści 2,70 zł - 8.000.000 sztuk, 
4) wartości 4 zł - 7.000.000 sztuk, 
5) wartości 6,40 zł - 2.500.000 sztuk, 
6) bloczek wartości 3 po 4,90 zł - 1.300.000 sztuk. 

MINISTER ŁĄCZNOŚCI 
E. Kowalczyk 

Poz. 112 
PISMO OKÓLNE MINISTRA ŁĄCZNOŚCI 

z dnia 29 września 1975 r.  
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 1,50 zł 

 
2230 1. Z dniem 7 października 1975 r. wprowadza się do obiegu znaczek 

pocztowy wartości 1,50 zł, wydany z okazji IX Międzynarodowego Konkursu 
Pianistycznego im. Fr. Chopina. 



2. Na znaczku przedstawiono portret Fryderyka Chopina wg Pierre Roche 
Vigneron. W lewym górnym rogu znaczka umieszczono oznaczenie wartości „1.50 
ZŁ", a wzdłuż dolnej krawędzi znaczka napis „POLSKA". 

3. Znaczek wydrukowano techniką rotograwiurową w formacie 25,5X31,25 mm, w 
kolorach: fioletowo-niebieskim, złotym i czarnym, w nakładzie 8.000.000 sztuk. 

MINISTER ŁĄCZNOŚCI  
E. Kowalczyk 

poz. 113 
PISMO OKÓLNE MINISTRA ŁĄCZNOŚCI 

z dnia 29 września 1975 r. 
w sprawie wprowadzenia do obiegu czterech znaczków pocztowych wartości 
50 gr, 1 zł, 1,50 zł, 8 zł z dopłatą 4 zł na rzecz Polskiego Związku Filatelistów. 

 
2231-34 1. Z dniem 9 października 1975 r. wprowadza się do obiegu serię 

czterech znaczków pocztowych, stanowiących emisję "Dzień Znaczka 1975 - 100-
lecie urodzin Xawerego Dunikowskiego". 

2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono następujące rzeźby 
Xawerego Dunikowskiego: 

1) wartości 50 gr - autoportret z cyklu "Głowy wawelskie". 
Wzdłuż lewej krawędzi znaczka umieszczono napis "XAWERY DUNIKOWSKI 

1875-1975", 
2) wartości 1 zł - "Tchnienie". Wzdłuż górnej i prawej krawędzi znaczka 

umieszczono napis "XAWERY DUNIKOWSKI 1875-1975", 
3) wartości 1,50 zł - "Macierzyństwo". Wzdłuż lewej krawędzi znaczka 

umieszczono napis "XAWERY DUNIKOWSKI 1875-1975", 
4) wartości 8 + 4 zł - fragment Pomnika Powstańców Śląskich z Góry Św. Anny. 

Wzdłuż prawej krawędzi znaczka umieszczono napis "XAWERY DUNIKOWSKI 
1875-1975". Wzdłuż górnej krawędzi wszystkich znaczków umieszczono napis 
"DZIEŃ ZNACZKA 75", a wzdłuż krawędzi dolnych napis "POLSKA" i oznaczenie 
wartości. 

3. Znaczki wydrukowano techniką rotograwiurową, w formacie 31,25 X 43 mm, w 
następujących nakładach i kolorach: 

1) wartości 50 gr - 10.000.000 sztuk, w kolorach: żółtym, brązowym, fioletowym, 
granatowym i srebrnym, 

2) wartości 1 zł -15.000.000 sztuk, w kolorach: żółtym, niebieskim, brązowym, 
fioletowym i srebrnym, 

3) wartości 1,50 zł -15.000.000 sztuk, w kolorach: żółtym, czerwonym, zielonym, 
szarym i srebrnym, 

4) wartości 8 + 4 zł - 900.000 sztuk, w kolorach: niebieskim, fioletowym, szarym i 
srebrnym. 

MINISTER ŁĄCZNOŚCI 
E. Kowalczyk 

 
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI 

WARSZAWA  dnia 31 grudnia 1975 r.   Nr 22 
Poz. 128 

PISMO OKÓLNE MINISTRA ŁĄCZNOŚCI 
z dnia 28 października 1975 r.  

w sprawie wprowadzenia do obiegu dwóch znaczków pocztowych wartości  
1 zł i 1,50 zł 

 
2235-36 1. Z dniem 11 listopada 1975 r. wprowadza się do obiegu dwa znaczki 

pocztowe wartości 1 zł i 1,50 zł, stanowiące emisję „Ochrona zabytków". 
2. Na poszczególnych znaczkach przedstawiono: 
1) wartości 1 zł — fragment rynku w Kazimierzu Dolnym. Wzdłuż górnej krawędzi 

znaczka umieszczono napisy „KAZIMIERZ DOLNY" i „POLSKA" oraz oznaczenie 
wartości „1 ZŁ", a wzdłuż dolnej krawędzi napis „PRZYSZŁOŚĆ DLA 
PRZESZŁOŚCI" i znak ochrony zabytków, 



2) wartości 1,50 zł — ratusz w Zamościu. Wzdłuż lewej krawędzi znaczka 
umieszczono napis „OCHRONA ZABYTKÓW", wzdłuż górnej krawędzi znak ochrony 
zabytków, 

napis „ZAMOŚĆ RATUSZ" i oznaczenie wartości „1,50 ZŁ", a wzdłuż prawej 
krawędzi napis „POLSKA". 

3. Znaczki wydrukowano techniką rotograwiurową w formacie 25,5X21,5 mm w 
kolorach: 

1) wartości 1 zł — zielonym, 
2) wartości 1,50 zł — wiśniowym. 
4. Znaczki będą drukowane w powtarzalnych wielomilionowych nakładach. 

MINISTER ŁĄCZNOŚCI  
E. Kowalczyk  

poz. 129 
PISMO OKÓLNE MINISTRA ŁĄCZNOŚCI 

z dnia 19 listopada 1975 r.  
w sprawie wprowadzenia do obiegu dwóch znaczków pocztowych wartości  

1 zł i 1,50 zł 
2241-42 1. Z dniem 8 grudnia 1975 r. wprowadza się do obiegu dwa znaczki 

pocztowe wartości l zł i 1,50 zł, wydane dla uczczenia VII Zjazdu Partii. 
2. Na poszczególnych znaczkach przedstawiono: 
1) wartości 1 zł — cyfrę arabską „7" utworzoną z taśmy, na której umieszczono 

napis „ZJAZD PZPR". Wzdłuż lewej krawędzi znaczka umieszczono napis 
„POLSKA", a w prawym dolnym rogu znaczka oznaczenie wartości „1 ZŁ", 

2) wartości 1,50 zł — napis „PZPR" wypełniający kontury granic Polski. Wzdłuż 
górnej krawędzi znaczka umieszczono napis „VII ZJAZD", a wzdłuż krawędzi dolnej 
napis „POLSKA" i oznaczenie wartości „1,50 ZŁ.". 

3. Znaczki wydrukowano techniką rotograwiurową na papierze kredowanym w 
następujących formatach, nakładach i kolorach: 

1) wartości 1 zł — 6.000.000 sztuk, w formacie 31,25 X 39,5 mm, w kolorach: 
czerwonym, niebieskim, ultramaryna i srebrnym, 

2) wartości 1,50 zł — 6.000.000 sztuk, w formacie 31,25 X 43 mm, w kolorach: 
czerwonym, ultramaryna i srebrnym. 

MINISTER ŁĄCZNOŚCI  
E. Kowalczyk 

poz. 131 
PISMO OKÓLNE MINISTRA ŁĄCZNOŚCI 

z dnia 19 listopada 1975 r.  
w sprawie wprowadzenia do obiegu trzech znaczków pocztowych wartości  

1 zł, 1,50 zł i 4 zł 
2238-40 1. Z dniem 29 listopada 1975 r. wprowadza się do obiegu serię trzech 

znaczków pocztowych, stanowiących emisję „Piastowie Śląscy". 
2. Na poszczególnych znaczkach przedstawiono: 
1) wartości l zł — orła piastowskiego z płyty nagrobnej księcia Henryka IV (XIV 

w.). W prawym dolnym rogu znaczka umieszczono napis „ORZEŁ, PIASTOWSKI Z 
GROBOWCA HENRYKA IV — XIV WIEK", 

2) wartości 1,50 zł — pieczęć konną Bolesława III księcia legnickiego z 1321 r. W 
prawym dolnym rogu znaczka umieszczono napis „PIECZĘĆ BOLESŁAWA KSIĘCIA 
LEGNICKIEGO XIV WIEK", 

3) wartości 4 zł — monetę księcia Jerzego Wilhelma z XVII w. W prawym dolnym 
rogu znaczka umieszczono napis „MONETA OSTATNIEGO PIASTA JERZEGO WIL-
HELMA 1660—1675". 

W prawej górnej części wszystkich znaczków umieszczono napis „POLSKA" i 
oznaczenie wartości. 

3. Znaczki wydrukowano techniką stalorytniczo-wklęsłodrukową, w formacie 43 X 
25,5 mm, w następujących nakładach i kolorach: 

1) wartości l zł — 8.000.000 sztuk, w kolorze zielonym, 
2) wartości 1,50 zł — 8.000.000 sztuk, w kolorze brązowym, 
3) wartości 4 zł — 1.000.000 sztuk, w kolorze fioletowym. 

MINISTER ŁĄCZNOŚCI  
E. Kowalczyk 



 
poz. 132 

PISMO OKÓLNE MINISTRA ŁĄCZNOŚCI 
z dnia 19 listopada 1975 r. 

w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 4,50 zł 
 

2237 + bl. 100 1. Z dniem 22 listopada 1975 r. wprowadza się do obiegu znaczek 
pocztowy wartości 4,50 zł wydany z okazji XII Ogólnopolskiej Wystawy 
Filatelistycznej "Łódź 75". 

2. Na znaczku przedstawiono reprodukcję obrazu artysty malarza Władysława 
Strzemińskiego "Pejzaż Łódzki". Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono 
napisy " WŁADYSŁAW STRZEMIŃSKI", "POLSKA" i oznaczenie wartości „4,50". 

3. Znaczek opisany w ust. 2 wydrukowano również w formie bloczka, na którego 
górnym marginesie umieszczono znak wystawy "ŁÓDŹ 75" i napis "XII 
OGÓLNOPOLSKA WYSTAWA FILATELISTYCZNA", a na dolnym marginesie napis 
„25 LAT POLSKIEGO ZWĄZKU FILATELISTÓW". 

4. Znaczek wydrukowano techniką rotograwiurową na papierze kredowanym w 
kolorach: niebieskim, żółtym, fioletowym, czerwonym i szarym, w formacie 39,5 X 51 
mm i w nakładzie 2.000.000 sztuk, natomiast bloczek z tym znaczkiem w formacie 80 
X 102 mm, w nakładzie 700.000 sztuk. 

MINISTER ŁĄCZNOŚCI 
E. Kowalczyk 

Z formalnego punktu widzenia wprowadzono tylko znaczek, bloczka nie 
wprowadzono !!!, znaczek w tej formie tylko wydrukowano. 

 
 
 
 


