
Pisownia dokumentu jest zgodna z oryginałem. 
Czcionką czerwoną zapisano numer główny znaczka określonych w PSPZP. 

Czcionką zieloną wpisano dokumenty związane z danym dokumentem podstawowym. 
Kursywą wpisano uwagi autora strony, dot. dokumentu. 

Kolorem żółtym zakreślono datę wprowadzenia znaczków do obiegu. 

 

 
DZIENNIK TARYF 

POCZTOWYCH l TELEKOMUNIKACYJNYCH  
Nr 1 

z dnia 5 stycznia 1954 r. 
poz. 1 

ZARZĄDZENIE 
Ministra Poczt i Telegrafów 
z dnia 15 grudnia 1953 r. 

o wprowadzeniu do obiegu znaczków pocztowych opłaty wartości  
20 gr, 80 gr, 1,75 zł i 2 zł. 

 
Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 3 czerwca 1924 r. o poczcie, telegrafie i 

telefonie (Dz. U. z 1933 r. Nr 63, poz. 481) zarządza się, co następuje: . 
648-51 § 1. Wprowadza się do obiegu i sprzedaży znaczki pocztowe opłaty 

wartości 20 gr, 30 gr, 1,75 zł i 2 zł emisji „Piękno Polski". 
Znaczek wartości 20 gr przedstawia fragment uzdrowiska Krynicy. W górnej części 

znaczka umieszczono napis „Uzdrowisko Świata Pracy Krynica", w lewym górnym 
rogu — oznaczenie wartości 20 gr, a u dołu znaczka — napis „Poczta Polska". 

Znaczek wartości 80 gr przedstawia Morskie Oko w Tatrach. W górnej części 
znaczka umieszczono napis „Tatry — Morskie Oko", w prawym dolnym rogu — 
oznaczenie wartości 30 gr, a u dołu — napis „Poczta Polska". 

Znaczek wartości 1,75 zł przedstawia przełom Dunajca w Pieninach. W górnej 
części znaczka umieszczono napis „Pieniny — Przełom Dunajca", nieco niżej w 
prawym górnym rogu — oznaczenie wartości 1,75 zł, u dołu zaś znaczka — napis 
„Poczta Polska". 

Znaczek wartości 2 zł przedstawia tężnie w Ciechocinku. W górnej części znaczka 
umieszczono napis „Uzdrowisko Świata Pracy Ciechocinek", nieco niżej w lewym 
górnym rogu — oznaczenie wartości 2 zł, a u dołu znaczka — napis „Poczta Polska". 

Znaczki są perforowane i wykonane techniką rotograwiurowo-dwukolorową. 
Znaczki wykonane zostały w następujących kolorach: 

wartość 20 gr — ramka jasno-niebieska, kontur brązowy; 
wartość 80 gr — ramka zielona, kontur fioletowy; 
wartość 1,75 zł — ramka jasno-brązowa, kontur ciemnozielony; 
wartość 2 zł — ramka oranż, kontur czarny.  
Wymiary znaczków: wartości 20 gr i 2 zł — 31,25 x 25,5 mm wartości zaś 80 gr i 

1,75 zł — 25,5 x 31,25 mm. 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życic z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 16 grudnia 

!953 r. 
Minister: wz. W. Billig 

Podsekretarz  
 

 
DZIENNIK TARYF 

POCZTOWYCH l TELEKOMUNIKACYJNYCH  
Nr 4 

z dnia 5 lutego 1954 
poz. 27 

ZARZĄDZENIE 
Ministra Poczt i Telegrafów 



z dnia 31 grudnia 1953 r. 
o wprowadzeniu do obiegu znaczków pocztowych opłaty wartości 10 gr, 80 gr 

i 1,50 zł. 
 

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 3 czerwca 1924 r o poczcie, telegrafie 
i telefonie (Dz. U. z 1933 r. Nr 63, poz. 481) zarządza się, co następuje: 

352-54 § 1. Wprowadza się do obiegu i sprzedaży znaczki pocztowe opłaty 
wartości 10 gr, 83 gr i 1,50 zł emisji „Szkolnictwa". 

Znaczek wartości 10 gr przedstawia grupę dzieci przedszkola przy zabawie w 
klocki. W lewym górnym rogu umieszczono oznaczenie wartości „10 gr", u dołu 
pośrodku znaczka — napis „Poczta Polska". 

Znaczek wartości 80 gr przedstawia grupę trzech uczennic śpieszących do 
nowoczesnego budynku szkolnego. W lewym dolnym rogu umieszczono oznaczenie 
wartości „80 gr", poniżej napis „Poczta Polska". 

Znaczek wartości 1,50 zł przedstawia dwie uczennice w klasie przy pracy. W 
lewym górnym rogu umieszczono oznaczenie wartości „zł 1,50", u dołu pośrodku 
znaczka zaś napis „Poczta Polska". 

Znaczki są perforowane i wykonane techniką rotograwiurową. 
Znaczki zostały wykonane w następujących kolorach: znaczek wartości 10 gr — 

w kolorze fioletowym, znaczek wartości 80 gr — w kolorze brązowo-czerwonym, a 
znaczek wartości 1,50 zł — w kolorze ciemno-zielonym. 

Wymiary znaczków: 31,25 x 25,5 mm. 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 31 

grudnia 1953 r. 
Minister: wz. W. Billig 
Podsekretarz Stanu 

poz. 28 
ZARZĄDZENIE 

Ministra Poczt i Telegrafów 
z dnia 31 grudnia 1953 r. 

o wprowadzeniu do obiegu znaczków pocztowych opłaty wartości:  
80 gr, 95 gr i 2,85 zł. 

 
Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 3 czerwca 1924 r. o poczcie, telegrafie i 

telefonie (Dz. U. z 1933 r. Nr 63, poz. 481) zarządza się, co następuje: 
655-57 § 1. Wprowadza się do obiegu i sprzedaży znaczki pocztowe opłaty 

wartości 80 gr, 95 gr i 2,85 zł, emisji „Sport Zimowy". 
Znaczek wartości 80 gr przedstawia białą sylwetkę łyżwiarki w skoku. W lewym 

dolnym rogu umieszczono oznaczenie wartości „80 gr", poniżej pośrodku znaczka — 
napis „Polska". 

Znaczek wartości 95 gr przedstawia narciarza w biegu. W lewym dolnym rogu 
umieszczono oznaczenie wartości „95 gr", poniżej pośrodku znaczka — napis 
„Polska". 

Znaczek wartości 2,85 zł przedstawia hokeistę w białym konturze, podczas akcji. 
W lewym górnym roku umieszczono oznaczenie wartości 2,85 zł, u dołu pośrodku 
znaczka — napis „Polska". 

Znaczki są perforowane i wykonane techniką offsetową w następujących 
kolorach: znaczek wartości 80 gr — w kolorze niebieskim, znaczek wartości 95 gr — 
w kolorze niebiesko-zielonym, znaczek wartości 2,85 zł — w kolorze ciemno-
czerwonym. 

Wymiary znaczków: wartości 80 gr i 2,85 zł — 25,5 x 31,25 mm, wartości zaś 95 
gr — 31,25 x 25,5 mm. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 31 grudnia 
1953 r. 

Minister: wz. W. Billig 
Podsekretarz Stanu 

 
 



 
DZIENNIK TARYF 

POCZTOWYCH l TELEKOMUNIKACYJNYCH  
Nr 9 

z dnia 20 kwietnia 1954 r. 
poz. 75 

ZARZĄDZENIE   75. 
Ministra Poczt i Telegrafów 

z dnia 22 marca 1954 r. 
o wprowadzeniu do obiegu znaczków pocztowych opłaty wartości:  

20 gr, 40 gr i 80 gr. 
 

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 3 czerwca 1924 r. o poczcie, telegrafie 
i telefonie (Dz. U. z 1933 r. Nr 63, poz. 481) zarządza się, co następuje: 
660-662 § 1. Wprowadza się do obiegu i sprzedaży znaczki pocztowe opłaty 

wartości 20 gr, 40 gr i 80 gr emisji „Praca Kobiet". 
Znaczek wartości 20 gr przedstawia włókniarkę na tle maszyny niosącą na ręku 

motki przędzy. W prawym górnym rogu znaczka umieszczono oznaczenie wartości 
,,20 gr", obok zaś napis „Polska". 

Znaczek wartości 40 gr przedstawia konduktorkę na tle tramwaju. W prawym 
górnym rogu znaczka umieszczono oznaczenie wartości „40 gr", obok zaś napis 
„Polska". 

Znaczek wartości 80 gr przedstawia traktorzystkę w akcji na tle pola. W prawym 
górnym rogu znaczka umieszczono oznaczenie jego wartości „80 gr" obok zaś napis 
„Polska". 

Znaczek wartości 20 gr wykonano w kolorze zielonym, znaczek wartości 40 gr w 
kolorze niebieskim, a znaczek wartości 80 gr w kolorze brązowym. 

Znaczki są perforowane i wykonane techniką rotograwiurową. 
Wymiary znaczków: 25,5 X 31,25. 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 24 marca 

1954 r. 
Minister: wz. W. Blllig 
Podsekretarz Stanu 

 

 
DZIENNIK TARYF 

POCZTOWYCH l TELEKOMUNIKACYJNYCH 
Nr 10 

z dnia 5 maja 1954 r. 
poz. 85 

Z A R Z Ą D Z E N l E 
Ministra Poczt i Telegrafów 
z dnia 10 września 1953 r. 

o wprowadzeniu do obiegu znaczków pocztowych opłaty wartości 
80 gr i 1,75 zł. 

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 3 czerwca 1924 r. o poczcie, telegrafie i 
telefonie (Dz. U. z 1933 r. Nr 63, poz. 481) zarządzam, co następuje: 

637-38 § 1. Wprowadza się do obiegu i sprzedaży znaczki pocztowe opłaty 
wartości 80 gr i 1,75 zł emisji „Służba Zdrowia". 

Znaczek wartości 80 gr przedstawia. Brzegi znaczka z lewej strony i u góry ujęto 
napisem: „Szczepienie chroni przed gruźlicą", dół zamyka napis „Poczta Polska". 
Oznaczenie wartości 80 gr umieszczono w prawym górnym rogu. 

Znaczek wartości 1,75 zł przedstawia. W lewym górnym rogu znaczka znajduje się 
napis: „Uczęszczaj z niemowlęciem do poradni „D". 

Dół wypełnia napis: „Poczta Polska" oraz oznaczenie wartości znaczka. 



Znaczek wartości 80 gr wydano w kolorze malinowym, wartości zaś 1,75 zł — w 
kolorze zielonym. 

Znaczki są perforowane i wykonane techniką rotograwiurową. Wymiary znaczków 
25,5 X 31,25 mm wraz z marginesami. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 21 września 
1953 r. 

Minister: prof, dr inż. W. Szymanowski 
 

 
DZIENNIK TARYF 

POCZTOWYCH l TELEKOMUNIKACYJNYCH  
Nr 11 

z dnia 20 maja 1954 r. 
poz. 93 

ZARZĄDZENIE 93 
Ministra Poczt i Telegrafów 
z dnia 27 kwietnia 1954 r. 

o wprowadzeniu do obiegu znaczków pocztowych opłaty wartości: 40 gr., 60 
gr i 80 gr. 

 
Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 3 czerwca 1924 r. o poczcie, telegrafie i 

telefonie (Dz. U. z 1933 r. Nr. 63, poz. 481) zarządza się, co następuje: 
663-65 § 1. Wprowadza się do obiegu i sprzedaży znaczki pocztowe opłaty 

wartości; 40 gr, 60 gr i 80 gr emisji „1 Maj". Rysunek znaczka przedstawia dwa 
pochylone i rozwinięte sztandary, a na ich tle poniżej rękę, trzymającą kwitnącą 
gałązkę jabłoni oraz umieszczony pod nią napis „1 Maj". U dołu, przez całą 
szerokość znaczka umieszczono napis „Poczta Polska", w lewym zaś górnym rogu 
znaczka — oznaczenie jego wartości. 

Znaczek wykonano w 3-ch wartościach: 
40 gr w kolorze brązowo-czerwonym, 
60 gr w kolorze niebieskim, 
80 gr w kolorze czerwonym. 
Znaczki są perforowane i wykonane techniką rotograwiurową; wymiary znaczka: 

25,5 X 31,25 mm wraz z marginesami. 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 28 kwietnia 

1954 r. 
Minister: wz. W. Billig 
Podsekretarz Stanu 

poz. 94 
ZARZĄDZENIE 94. 

Ministra Poczt i Telegrafów 
z dnia 27 kwietnia 1954 r. 

o wprowadzeniu do obiegu znaczków pocztowych opłaty, dwóch wartości po 
80 gr każda. 

 
Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 3 czerwca 1924 r. o poczcie, telegrafie i 

telefonie (Dz. U. z 1933 r. Nr. 63, poz. 481) zarządza się, co następuje: 
666-667 § 1. Wprowadza się do obiegu i sprzedaży znaczki pocztowe opłaty 80 gr 

emisji „VII Wyścig Pokoju". 
Rysunek pierwszego z dwóch znaczków wartości 80 gr przedstawia gołębia 

pokoju na tle trasy VII Wyścigu Pokoju Warszawa-Berlin-Praha oraz 
charakterystyczne budowle wymienionych 3-ch stolic. W górnej części znaczka 
przez całą jego szerokość umieszczono w dwóch wierszach napis: „VII Wyścig 
Pokoju 2 — 17 maj 1954".. W lewej dolnej części znaczka umieszczono emblemat 
— 3 koła rowerowe z herbami miast: Prahy, Warszawy i Berlina. W prawym dol-
nym rogu umieszczono oznaczenie wartości „80 gr", poniżej przez całą długość 
znaczka — napis „Polska". 
Rysunek drugiego ze znaczków, wartości 80 gr, .przedstawia jako symbol wyścigu 



— koło rowerowe w biegu, prowadzone przez gołębia pokoju. Poniżej znajduje się 
gałązka lauru. W górnej części znaczka przez całą jego szerokość umieszczono w 
dwóch wierszach napis „VII Wyścig Pokoju 2 — 17 maj 1954". W lewej dolnej części 
znaczka umieszczono emblemat — 3 koła rowerowe z herbami miast: Prahy, 
Warszawy i Berlina. W prawym dolnym rogu umieszczono oznaczenie wartości „80 
gr", poniżej zaś przez całą długość znaczka — napis „Polska". 

Znaczki wykonano techniką rotograwiurową. 
Kolor znaczka wartości 80 gr z trasą Wyścigu Pokoju — jasno-brązowy. 

Kolor natomiast znaczka, wartości 80 gr, z symbolicznym kołem rowerowym i 
gołębiem — ciemno-niebieski. 
Wymiary obu znaczków: 25,5 X 40 mm, wraz z marginesami. 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 29 kwietnia 

1954 r. 
Minister: wz. W. Billig 
Podsekretarz Stanu 

poz. 95 
ZARZĄDZENIE 

Ministra Poczt i Telegrafów 
z dnia 28 kwietnia 1954 r. 

o wprowadzeniu do obiegu znaczków pocztowych opłaty wartości:  
25 gr i 80 gr. 

 
Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 3 czerwca 1924 r. o poczcie, telegrafie i 

telefonie (Dz. U. z 1933 r. Nr 63, poz. 481) zarządza się, co następuje: 
668-69 § 1. Wprowadza się do obiegu i sprzedaży znaczki pocztowe opłaty 

wartości: 25 gr i 80 gr emisji „III Kongres Związków Zawodowych". 
Rysunek znaczka przedstawia godło Centralnej Rady Związków Zawodowych 

(trzy dłonie trzymające: młot, kłos i pióro). Nad godłem umieszczono napis 
„Warszawa", pod godłem zaś — „1954"; U dołu znaczka, pośrodku znajduje się dwu-
wierszowy napis „Poczta Polska" — z lewej strony liczba 25 względnie 80, z prawej, 
zaś — „gr". Środek znaczka okolony jest wijącą się wstęgą z napisem „III Kongres 
Związków Zawodowych". 

Znaczek wykonano techniką stalorytniczo - wklęsłodrukową — w dwóch 
wartościach: 

25 gr — w kolorze szaro-niebieskim, 
80 gr — w kolorze czerwono-fioletowym. 
Znaczki są perforowane; wymiary obu znaczków: 25,5 X 31,25 mm, wraz z 

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

1954 r. 
Minister: wz. W. Billig 
Podsekretarz Stanu 

 

 
DZIENNIK TARYF 

POCZTOWYCH l TELEKOMUNIKACYJNYCH  
Nr 12 

poz. 102 
ZARZĄDZENIE 

Ministra Poczt i Telegrafów  
z dnia 18 maja 1954 r.  

o wprowadzeniu do obiegu bloku znaczkowego wartości 5 zł. 
 

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 3 czerwca.1924 r. o poczcie telegrafie 
i telefonie (Dz. U. z 1933 r. Nr 63, poz. 481) zarządza się, co następuje  

670 § 1.Wprowadza się do obiegu i sprzedaży blok znaczkowy wydany z okazji 
III Zjazdu Polskiego Związku Filatelistów.  

Blok o wymiarach 5.7 x 7,55 cm zawiera w ramce z motywów 



ornamentacyjnych perforowany znaczek przedstawiający fragment globu ziemskiego 
i jadący po nim dyliżans pocztowy. U góry znaczka znajduje się napis "Poczta 
Lotnicza”, nieco poniżej po prawej stronie lecący samolot, po lewej - oznaczenie 
wartości znaczka 5 zł. W dole znaczka przez całą jego szerokość umieszczono napis 
"Polska”. 

Nad znaczkiem, w ramce, znajduje się godło Polskiego Związku Filatelistów, u 
dołu zaś, pod znaczkiem, napis "III Zjazd Polskiego Związku Filatelistów Warszawa 
1954”.  

Pod ramką, pośrodku umieszczono cenę bloku 5 + 2,50 zł.  
Blok wykonano techniką stalorytniczo-wklęsłodrukową w kolorze zielonym na 

białym papierze. Wymiary znaczka 25,5 x 31,25 mm wraz z marginesami.  
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 23 maja 

1954 r.  
Minister 

wz. Podsekretarz Stanu  
W. Billig 

 

 
DZIENNIK TARYF 

POCZTOWYCH l TELEKOMUNIKACYJNYCH 
Nr 13 

z dnia 20 czerwca 1954 r. 
poz. 112. 

ZA R Z Ą D Z E N I E 
Ministra Poczt i Telegrafów 

z dnia 31 maja 1954 r. 
o wprowadzeniu do obiegu znaczków pocztowych opłaty wartości: 

45 gr, dwóch po 60 gr i 1,35 zł. 
 

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy 2 dnia 3 czerwca 1924 r. o poczcie, telegrafie 
i telefonie (Dz. U. z 1933 r. Nr 63, poz. 481), zarządza się, co następuje: 

671-74 § 1. Wprowadza się do obiegu i sprzedaży znaczki pocztowe opłaty 
wartości: 45 gr, 60 gr, 60 gr, i 1,35 zł emisji „Międzynarodowe Zawody 
Szybowcowe". 

Rysunek znaczka wartości 45 gr przedstawia szybowiec zamknięty w ramce, 
którą ukośnie przecinają wychodzące poza nią skrzydła szybowca. Po środku pod 
ramką, nad szybowcem umieszczono napis „1954", nad ramką zaś u góry znaczka 
napis — „Międzynarodowe Zawody Szybowcowe", a pod ramką, po środku, napis — 
„Polska" z lewej strony znajduje się oznaczenie wartości „45", z prawej „GR". 

Rysunek znaczków wartości 60 gr, przedstawia szybowiec w locie — na ukos 
przez całą szerokość znaczka. Po prawej stronie znaczka umieszczono flagi 
państw,, biorących udział w zawodach. U góry, po prawej stronie znaczka znajduje 
się napis Międzynarodowe Zawody Szybowcowe", poniżej napis „1954”. Po lewej 
stronie znaczka, pod skrzydłem szybowca umieszczono oznaczenie wartości „60 
GR"; u dołu znaczka po lewej stronie napis „Polska". 

Rysunek znaczka wartości 1,35 zł przedstawia szybowiec w locie — na ukos 
przez całą szerokość znaczka. U góry znaczka po prawej stronie umieszczono napis 
„Międzynarodowe Zawody Szybowcowe 1954", poniżej — oznaczenie wartości „1,35 
zł". U dołu, w lewym rogu znaczka napis — „Polska”. 

Znaczki wykonano techniką rotograwiurową w czterech wartościach: 
45 gr — w kolorze zielonym, 
60 gr —- w kolorze fioletowym, 
60 gr — w kolorze brązowym,  
1,35 zł — w kolorze niebieskim. 

Znaczki są perforowane; wymiary znaczków: 31,25x25,5 mm wraz z 
marginesami. 

 



§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 31 maja 
1954 r. 

Minister: wz. W. Billig 
Podsekretarz Stanu 

 

 
DZIENNIK TARYF 

POCZTOWYCH l TELEKOMUNIKACYJNYCH 
Nr 16 

z dnia 5 sierpnia 1954 r. 
poz. 144. 

ZARZĄDZENIE 
Ministra Poczt i Telegrafów 

z dnia 9 lipca 1954 r. 
o wprowadzeniu do obiegu znaczków pocztowych lotniczych opłaty wartości: 

60 gr, 80 gr, 1,15 zł, 1,50 zł, 1,55 zł i 1,95 zł. 
 

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 3 czerw.ca 1924 r. o poczcie, telegrafie i 
telefonie (Dz. U, z 1933 r. Nr. 63, poz. 481) zarządza się, co następuje; 

§ 1. 

675-80 1. Wprowadza się do obiegu i sprzedaży znaczki pocztowe lotnicze 
opłaty 60 gr, 80 gr, 1,15 zł, 1,50 zł, 1,55 zł i 1,95 zł 

2. Rysunek znaczka wartości 60 gr przedstawia fragment murów obronnych z 
basztą oraz widokiem zamku w Paczkowie. Z prawej strony nad zamkiem widać 
lecący samolot. U góry znaczka, po lewej stronie umieszczono napis „Poczta 
Lotnicza". Dół znaczka przez całą szerokość, zamyka napis „60 gr Polska", nieco 
powyżej, z prawej strony, napis „Paczków”. 

3. Rysunek znaczka wartości 80 gr przedstawia zabytkowe kamieniczki 
renesansowe w Kazimierzu Dolnym. Z prawej strony nad budowlami widać 
lecący samolot. U góry znaczka, po lewej stronie umieszczono napis ,,Poczta 
Lotnicza". Dół znaczka, przez całą szerokość zamyka napis „80 gr Polska", nieco 
powyżej z prawej strony umieszczono napis „Kazimierz Dolny". 

4. Rysunek znaczka wartości 1,15zł przedstawia widok zamku na Wawelu. Z 
prawej strony nad zamkiem widać lecący samolot. U góry znaczka, po lewej 
stronie umieszczono napis „Poczta Lotnicza". Dół znaczka, przez całą jego 
szerokość wypełnia napis „1,15 zł Polska", nieco powyżej" z prawej strony 
umieszczono napis „Kraków". 

5. Rysunek znaczka wartości 1,50 zł przedstawia ratusz we Wrocławiu. Z lewej 
strony nad ratuszem umieszczono lecący samolot. U góry znaczka po prawej 
stronie umieszczono napis ,,Poczta Lotnicza". Dół znaczka przez całą szerokość, 
wypełnia napis „Polska zł 1,50", nieco powyżej z lewej strony umieszczono napis 
„Wrocław". 

6. Rysunek znaczka wartości 1,55 zł przedstawia pałac w Łazienkach. Z lewej 
strony, nad pałacem widać lecący samolot. U góry znaczka, po prawej stronie 
umieszczono napis „Poczta Lotnicza". W dole znaczka, przez całą szerokość 
znajduje się napis „Polska zł 1,55", nieco powyżej, z lewej strony umieszczono 
napis „Warszawa". 

7. Rysunek znaczka wartości 1,95 zł przedstawia Bramę Krakowską w Lublinie 
i fragmenty kamienic po bokach. Z lewej strony nad budowlami widać lecący 
samolot. U góry znaczka, po prawej stronie umieszczono napis „Poczta 
Lotnicza". W dole znaczka przez całą szerokość znajduje się napis „Polska zł 
1,95", nieco powyżej z lewej strony umieszczono napis „Lublin". 

8. Znaczki wykonano techniką stalorytniczą w sześciu wartościach: 
60 gr w kolorze ciemno-zielonym,  
80 gr  „ czerwonym, 
1,15 zł „ czarnym, 



1,50 zł „ czerwono-fioletowym, 
1,55 zł „ ciemno-niebieskim, 
1,95 zł „ brązowym. 

Znaczki są perforowane; wymiary znaczków: 25,5x31,25 mm wraz z 
marginesami. 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 13 lipca 1954 r. 

Minister: prof. dr inż. W. Szymanowski 
 

poz. 145. 
ZARZĄDZENIE 

Ministra Poczt i Telegrafów 
z dnia 16 lipca 1954 r. 

o wprowadzeniu do obiegu znaczków pocztowych opłaty wartości  
60 gr i 1,55 zł. 

 
Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 3 czerwca 1924 r. o poczcie, telegrafie i 

telefonie (Dz. U. z 1933 r. Nr 63, poz. 481) zarządza się, co następuje: 
681-82 § 1. Wprowadza się do obiegu i sprzedaży znaczki pocztowe opłaty 

wartości 60 gr i 1,55 zł emisji „II Ogólnopolska Spartakiada". 
Rysunek znaczka przedstawia dwoje zawodników przy rzucie oszczepem. U góry 

znaczka, przez całą jego szerokość, umieszczono napis: „II Ogólnopolska 
Spartakiada". Poniżej, po lewej stronie, znajduje się napis „Lipiec 1954", okolony 
wieńcem z liści laurowych. U dołu znaczka umieszczono napis w dwóch wierszach 
„Poczta Polska", po prawej stronie tego napisu — oznaczenie wartości. 

Znaczki wykonano w 2-ch wartościach: 
60 gr w kolorze czerwono-brązowym, 
1,55 zł      „    niebiesko-czarnym. 
Znaczki są perforowane i wykonane techniką rotograwiurową; wymiary znaczka: 

31,5 x 39,5 mm wraz z marginesami. 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 17 lipca 

1954 r. 
Minister: wz. F. Ładosz  

Podsekretarz Stanu 
poz. 146. 

ZARZĄDZENIE 
Ministra Poczt i Telegrafów 

z dnia 16 lipca 1954 r. 
o wprowadzeniu do obiegu znaczków pocztowych opłaty wartości:  

25 gr, 60 gr i 1 zł. 
 

Na podstawie art. 22 ust. l ustawy z dnia 3 czerwca 1924 r. o poczcie, telegrafie i 
telefonie (Dz. U. z 1933 r. Nr. 63, poz. 481) zarządza się, co następuje; 

683-85 § 1. Wprowadza się do obiegu i sprzedaży znaczki pocztowe opłaty 
wartości 25 gr, 60 gr i 1 zł. 

Rysunek znaczka wartości 25 gr przedstawia dwóch walczących szermierzy. U 
góry znaczka, przez całą jego szerokość, umieszczono napis: „II Ogólnopolska 
Spartakiada", nieco poniżej, po lewej strome umieszczono oznaczenie wartości 
znaczka „25 gr". Dół znaczka wypełnia napis „Poczta Polska". 

Rysunek znaczka wartości 60 gr przedstawia gimnastyka wykonującego 
ćwiczenia na poręczach. U góry znaczka, po lewej stronie umieszczono napis w 
dwóch wierszach: „U Ogólnopolska Spartakiada". W prawem górnym rogu 
umieszczono oznaczenie wartości znaczka „60 gr". Dół znaczka zamyka napis 
,,Poczta Polska". 

Rysunek znaczka wartości 1 zł przedstawia dwóch lekkoatletów w biegu 
sztafetowym na tle stadionu. U góry znaczka przez całą jego szerokość 
umieszczono napis „II Ogólnopolska Spartakiada". U dołu znaczka umieszczono 
napis „Poczta Polska", nieco wyżej niego, po lewej stronie - oznaczenie wartości 
znaczka „1 zł".         



Znaczki wykonano techniką, rotograwiurową w trzech wartościach: 
25 gr — w kolorze fioletowym, w wymiarach 31,25x25,5 mm,  
60 gr — w kolorze niebieskim, w wymiarach 25,5 x 31,25 mm,  
1 zł — w kolorze granatowym, w wymiarach 31,25 x 25,5 mm.  
Znaczki są perforowane. 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 17 lipca 

1954 r. 
Minister: wz. F. Ładosz 

Podsekretarz Stanu 
 

 
DZIENNIK TARYF 

POCZTOWYCH l TELEKOMUNIKACYJNYCH  
Nr 19 

z dnia 20 września 1954 r. 
poz. 172. 

ZARZĄDZENIE 
Ministra Poczt i Telegrafów 
z dnia 24 sierpnia 1954 r. 

o wprowadzeniu do obiegu znaczków pocztowych opłaty wartości: 60 gr i 1 zł. 
 

Na podstawie art. 22 ust. l ustawy z dnia 3 czerwca 1924 r. o poczcie, telegrafie i 
telefonie (Dz. U. z 1933 r. Nr. 63, poz. 481), zarządza się, co następuje: 

686-87 § 1. Wprowadza się do obiegu i sprzedaży znaczki pocztowe opłaty 
wartości 60 gr i 1 zł. 

Rysunek znaczka wartości 60 gr przedstawia fragment bitwy pod Studziankami tj. 
przeprawę czołgów przez rzekę w czasie bitwy. Na pierwszym planie żołnierz przy 
karabinie maszynowym poniżej nad rzeką drugi żołnierz przy czołgu. U góry znaczka 
napis „Bitwa pod Studziankami 10—16.VlII. 1944". W prawym górnym rogu 
umieszczono oznaczenie wartości znaczka ,,60 gr". U dołu znaczka po lewej stronie 
umieszczono gałązkę laurową, obok napis „POLSKA". Brzegi znaczka lewy i dolny 
okolone są ramką drobnych laurowych liści. 

Rysunek znaczka wartości 1 zł przedstawia dwóch stojących obok siebie 
żołnierzy: radzieckiego i polskiego na tle czołgu. W prawej części znaczka 
umieszczono dwa narodowe sztandary. 

U góry znaczka znajduje się napis „Bitwa pod Studziankami 10—16. VIII. 1944". 
W lewym górnym rogu umieszczono oznaczenie wartości „1 zł" — u dołu po lewej 
stronie znajduje się napis ,,POLSKA". 
Brzegi znaczka: dolny i prawy okolone są ramką laurowych liści. 
Znaczki wykonano w dwóch wartościach: 
60 gr — w kolorze c.-zielonym,  
1 zł —     „     niebieskim. 
Znaczki są perforowane i wykonane techniką rotograwiurową. Wymiary znaczka 

31,25 X 25,5 mm wraz z marginesami. 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 24 sierpnia 

1954 r. 
Minister: wz. W. Billig  
Podsekretarz Stanu 

poz. 173. 
ZARZĄDZENIE 

Ministra Poczt i Telegrafów 
z dnia 26 sierpnia 1954 r. 

o wprowadzeniu do obiegu znaczków pocztowych opłaty wartości 25 gr i 60 r. 
 

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 3 czerwca 1924 r. o poczcie, telegrafie i 
telefonie (Dz. U. z 1933 r. Nr. 63, poz. 481) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Z okazji dziesięciolecia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej wydana zostanie 



seria znaczków pocztowych składająca się z 10 wartości. 
Z serii tej wprowadza się niniejszym zarządzeniem do obiegu i sprzedaży dwa 

znaczki pocztowe opłaty wartości 25 gr i 60 gr. 
688 Znaczek wartości 25 gr poświęcony jest pracy hutnika, Rysunek tego znaczka 

przedstawia fragment urządzenia huty. Nad rysunkiem napis „Huta im. Lenina". W 
prawym górnym rogu znaczka umieszczono oznaczenie jego wartości ,,25 gr", u dołu 
zaś z prawej strony napis „POLSKA". 

Z lewej strony znaczka, na tle dwóch gałązek laurowych litery „P. R. L." poniżej 
cyfra rzymska „X”, pod nią lata „1944—1954". 

Kolory znaczka: ramka jasno-brązowa, kontur czarny.  
689 Znaczek wartości 60 gr poświęcony jest pracy rolnika. Rysunek znaczka 

przedstawia traktor ze snopowiązałką, przy pracach żniwnych w polu. Na dalszym 
planie widoczne linie wysokiego napięcia. W prawym górnym rogu znaczka umiesz-
czono oznaczenie wartości „60 gr", u dołu, z prawej strony napis „POLSKA”. 

Z lewej strony znaczka na tle dwóch gałązek laurowych litery „P. R. L.", poniżej 
cyfra rzymska „X", pod nią lata „1944—1954". 

Kolory znaczka: ramka — zielona, kontur — brązowy.  
Znaczki wykonano techniką rotograwiurową i offsetową z rytu. Wymiary znaczka: 

51 X 31,25 nim. Znaczki są perforowane. 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 26 sierpnia 

1954 r. 
Minister: wz. W. Billig  
Podsekretarz Stanu 

 
Dz. P. i T. Nr 6 

z dnia 5 marca 1955 r. 
poz. 48. 

Nowy nakład znaczków pocztowych opłaty wartości 25 gr i 60 gr  
emisji „X-lecie P. R. L.". 

W celu ujednolicenia znaczków pocztowych emisji „X-lecie P. R. L." pod względem 
techniki ich wykonania, wydano obecnie nowy nakład znaczków wartości 25 gr i 60 
gr tej serii, które rozesłano składnicom okręgowym w m. lutym br. dla sprzedaży w 
placówkach p. t. 

Znaczki powyższe wykonano techniką kombinowaną: rotograwiurowo - 
stalorytniczo - wklęsłodrukową (podobnie jak 8 pozostałych wartości tej serii, 
wprowadzone do obiegu dnia 30.X1I. 1954 r.). 

Kolory znaczków i inne szczegóły opisu ich rysunków są identyczne z podanymi w 
zarządzeniu Ministra P. i T. z dnia 26.VIII. 1954 r. (Dz. P. i T. Nr 19, poz. 173). 

 
 

 
DZIENNIK TARYF 

POCZTOWYCH l TELEKOMUNIKACYJNYCH 
Nr 21 

z dnia 5 października 1954 r. 
poz. 185. 

ZARZĄDZENIE 
Ministra Poczt i Telegrafów 
z dnia 11 września 1954 r. 

o wprowadzeniu do obiegu znaczków pocztowych opłaty wartości 40 gr i 60 gr. 
 

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 3 czerwca 1824 r. o poczcie, telegrafie 
i telefonie (Dz. U. z 1933 r. Nr 63, poz. 481) zarządza się, co następuje: 
692-93 § 1. Wprowadza się do obiegu i sprzedaży znaczki pocztowe opłaty 

wartości 40 gr i 60 gr emisji „Przyjaźń Polsko-Radziecka". 
Rysunek znaczka obu wartości przedstawia Miczurina, trzymającego 

podniesionymi rękami gałęzie jabłoni z owocami. U góry znaczka znajduje się napis 
„Korzystamy z doświadczeń Miczurina". W prawym dolnym rogu umieszczono ozna-



czenie wartości znaczka, poniżej zaś przez całą szerokość znaczka — napis 
„Polska". 

Znaczki są perforowane. Wymiary znaczków: 25,5X31,25 mm. wraz z 
marginesami. Znaczki wykonano techniką rotograwiurową w dwóch wartościach: 

40 gr - w kolorze fioletowo-niebieskim, 60 gr — w kolorze czarnym. 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 15 

września 1954 r. 
Minister: wz W. Billig 
Podsekretarz Stanu 

 
poz. 186 

ZARZĄDZENIE  
Ministra Poczt i Telegrafów  
z dnia 25 stycznia 1954 r.  

o wprowadzeniu do obieg znaczków pocztowych opłaty wartości 60 gr i 80 gr. 
 

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 3 czerwca 1924 r. o poczcie, telegrafie i 
telefonie (Dz. U. z 1933 r. Nr 63. poz. 481) zarządza się, co następuje: 

658-59 § 1. Wprowadza się do obiegu i sprzedaży znaczki pocztowe opłaty 
wartości 60 gr i 80 gr emisji "Rozwój Kolejnictwa Elektryfikowanego" 

Znaczek wartości 60 gr przedstawia pociąg elektryczny. W prawym górnym rogu 
znaczka umieszczono oznaczenie jego wartości „60 gr.", z lewego boku —symbol 
iskry elektrycznej, u dołu zaś znaczka — napis „Poczta Polska". 

Znaczek wartości 80 gr przedstawia elektrowóz polskiej konstrukcji. W lewym 
górnym rogu znaczka umieszczono oznaczenie jego wartości „80 gr", z prawego 
boku symbol iskry elektrycznej, u dołu zaś znaczka — napis „Poczta Polska". 

Znaczek wartości 60 gr wykonano w kolorze niebieskim, a znaczek wartości 80 gr 
w kolorze brązowym. 

Znaczki są perforowane i wykonane techniką stalorytniczą. 
Wymiary znaczków: 31,25X25,5 mm. 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26 stycznia 1954 r. 

Minister: wz W. Billig 
Podsekretarz Stanu 

 
poz. 187. 

ZARZĄDZENIE 
Ministra Poczt i Telegrafów 
z dnia 6 września 1854 r. 

o wprowadzeniu do obiegu znaczków pocztowych opłaty wartości  
40 gr i 60 gr. 

 
Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 3 czerwca 1924 r. o poczcie, telegrafie i 

telefonie (Dz. U, z 1933 r. Nr 63, poz. 481) zarządza się, co następuje: 
690-91 § 1. Wprowadza się do obiegu i sprzedaży znaczki pocztowe opłaty 

wartości 40 gr i 60 gr emisji „Dzień Kolejarza". 
Rysunek znaczka wartości 40 gr przedstawia na pierwszym planie kolejową 

zwrotnicę z opartą o jej podstawę gałązką dębową, w głębi zaś tory kolejowe i jadący 
oświetlony pociąg. U góry po .lewej stronie umieszczono oznaczenie wartości 
znaczka ,,40 gr", u dołu przez całą .szerokość — napis „Polska". Po lewej stronie 
przy grzbiecie znaczka, pośrodku umieszczono napis ,,Dzień Kolejarza". 

Rysunek .znaczka wartości 60 gr przedstawia jadący po nasypie .kolejowym 
pociąg z palącymi się reflektorami przy parowozie. Z lewej strony pociągu znajduje 
się podniesiony semafor. U góry przez całą szerokość znaczka umieszczono napis 
„Dzień Kolejarza", poniżej po prawej stronie — oznaczenie wartości znaczka „60 gr", 
w dole zaś znaczka, z lewej strony — napis „Polska". 

Znaczki są perforowane. Wymiary znaczków: 25,5X31,25 mm wraz z 
marginesami. 
Znaczki wykonano techniką rotograwiurową w dwóch wartościach: 
40 gr — w kolorze niebieskim,  
60 gr — w kolorze czarnym. 



§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 9 września 
1954 r. 

Minister: wz W. Billig  
Podsekretarz Stanu 

 
 

 
DZIENNIK TARYF 

POCZTOWYCH l TELEKOMUNIKACYJNYCH 
Nr 23 

z dnia 5 listopada 1954 r. 
poz. 199 

ZARZĄDZENIE 
Ministra Poczt i Telegrafów 

z dnia 1 października 1954 r. 
o wprowadzeniu do obiegu znaczków pocztowych opłaty wartości  

20 gr, 45 gr, 60 gr, 1,40 zł i 1,55 zł. 
 

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 3 czerwca 1924 r. o poczcie, telegrafie 
i telefonie (Dz. U. z 1933 r. Nr. 63, poz. 481) zarządzam, co następuje: 
694-98 § 1. Wprowadza się do obiegu i sprzedaży znaczki pocztowe opłaty 

wartości 20 gr, 45 gr, 60 gr, 1,40 zł i 1,55 zł emisji „500-lecie Powrotu Pomorza". 
Rysunek znaczka wartości 20 gr przedstawia umieszczony pośrodku widok m. 

Elbląga wg starego sztychu. Nad widokiem, z lewej strony umieszczono napis 
,,Elbląg", z prawej — oznaczenie wartości znaczka ,,20 gr". Po bokach umieszczo-
no ornamenty z motywów gotyckich, u góry zaś znaczka przez całą szerokość — 
napis ,,500-lecie Powrotu Pomorza". W lewym dolnym rogu widnieje napis 
„Poczta", w prawym rogu napis ,,Polska". 
Rysunek znaczka wartości 45 gr przedstawia umieszczony pośrodku stylizowany 

widok m. Gdańska. Nad nim, z lewej strony umieszczono napis ,,Gdańsk", po 
bokach zaś — ornamenty z motywów gotyckich. U góry znaczka, przez całą sze-
rokość widnieje napis ,,500-lecie Powrotu Pomorza". U dołu znaczka, pośrodku 
umieszczono napis ,,Poczta Polska", w lewym zaś rogu — liczbę ,,45", w prawym 
rogu — litery „Gr". 

Rysunek znaczka wartości 60 gr przedstawia umieszczony pośrodku widok 
fragmentu zamku i murów obronnych m. Torunia. Nad widokiem, z lewej strony 
umieszczono napis ,,Toruń", po bokach zaś — ornamenty z motywów gotyckich. U 
góry znaczka, przez całą szerokość widnieje napis ,,500-lecie Powrotu Pomorza". U 
dołu znaczka, pośrodku umieszczono napis ,,Poczta Polska", w lewym zaś rogu — 
liczbę ,,60", a w prawym — litery ,,Gr". 

Rysunek znaczka wartości 1,40 zł przedstawia, umieszczony pośrodku widok m. 
Malborka w/g starego sztychu. Nad widokiem, z lewej strony umieszczono napis 
,,Malbork", po bokach zaś — ornamenty z motywów gotyckich. U góry znaczka, 
przez całą szerokość widnieje napis ,,500-lecie Powrotu Pomorza". U dołu znaczka, 
pośrodku umieszczono napis ,,Poczta Polska", po obydwóch zaś dolnych rogach — 
oznaczenie wartości ,,1,40 zł". 

Rysunek znaczka wartości 1,55 zł przedstawia umieszczony pośrodku widok 
zabytkowych budowli Olsztyna, nad nim pośrodku — napis ,,Olsztyn", a po bokach 
ornamenty z motywów gotyckich. U góry znaczka, przez cala szerokość widnieje 
napis ,,500-lecie Powrotu Pomorza". U dołu znaczka, pośrodku umieszczono napis 
,,Poczta Polska", po obydwóch zaś dolnych rogach — oznaczenie wartości „Zł 1,55". 

Na rysunkach wszystkich wymienionych wyżej wartości znaczków — górny napis 
przez całą szerokość, napisy dolne oraz boczne ornamenty tworzą ramę znaczka. 

Znaczki są perforowane. Wymiary znaczków: 43 x 25,5 mm wraz z marginesami. 
Znaczki wykonano techniką stalorytniczo-wklęsłodrukową w 2-ch kolorach: 
wartość 20 gr — tło szaro-niebieskie, kontur wiśniowy,  
wartość 45 gr — tło żółte, kontur brązowo-czerwony,  
wartość 60 gr — tło seledynowe, kontur ciemno-zielony,  



wartość 1,40 zł — tło różowe, kontur granatowy, 
wartość 1,55 zł — tło chamois, kontur brązowy. 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 16 

października 1954 r. 
Minister: wz. W. Billig 
Podsekretarz Stanu 

 

 
DZIENNIK TARYF 

POCZTOWYCH l TELEKOMUNIKACYJNYCH 
Nr 24 

z dnia 20 listopada 1954 r. 
poz. 208 

ZARZĄDZENIE 
Ministra Poczt i Telegrafów 

z dnia 25 października 1954 r. 
o wprowadzeniu do obiegu znaczków pocztowych opłaty wartości  

45 gr, 60 gr i l zł. 
 

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 3 czerwca 1924 r. o poczcie, 
telegrafie i telefonie (Dz. U. z 1933 r. Nr 63, póz. 481) zarządzam, co następuje: 

699-700 § 1. Wprowadza się do obiegu i sprzedaży znaczki pocztowe opłaty 
wartości 45 gr, 60 gr i 1 zł emisji „V Konkurs im, F. Chopina". 

Rysunek znaczka przedstawia głowę Fryderyka Chopina, obok po lewej stronie 
sylwetkę otwartego fortepianu. U góry znaczka przez całą szerokość: znajduje się 
napis: „V Konkurs im. F. Chopina", pod napisem zaś w lewym rogu data „1955". U 
dołu znaczka pośrodku umieszczono napis „Polska", a w lewym i prawym rogu 
oznaczenie wartości znaczka. 

Znaczek wykonano w 3-ch następujących wartościach: 
45 gr w kolorze brązowym, 
60 gr w kolorze ciemno-zielonym, 
1 zł w kolorze ciemno-niebieskim. 
Znaczki są perforowane i wykonane techniką rotograwiurową; wymiary znaczka: 
25,5 x 31,25 mm wraz z marginesami. 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 8 listopada 

1954 r. 
Minister: wz. W. Billig 
Podsekretarz Stanu. 

 

 
DZIENNIK TARYF 

POCZTOWYCH l TELEKOMUNIKACYJNYCH 
Nr 26 

z dnia 20 grudnia 1954 r. 
poz. 228 

ZARZĄDZENIE 
Ministra Poczt i Telegrafów 
z dnia 18 listopada 1954 r. 

o wprowadzeniu do obiegu znaczków pocztowych opłaty wartości  
40 gr, 60 gr i 1,40 zł. 

 
Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 3 czerwca 1924 r. o poczcie, telegrafie 

i telefonie (Dz. U. z 1933 r. Nr 63, poz. 481) zarządzam, co następuje: 
702-04 § 1. Wprowadza się do obiegu i sprzedaży znaczki pocztowe opłaty 

wartości 40 gr, 60 gr i 1,40 zł emisji „160 Rocznica Powstania Kościuszkowskiego". 



Rysunek znaczka 40 gr przedstawia fragment bitwy pod Racławicami wg obrazu 
Wojciecha Kossaka. U góry znaczka przez całą jego szerokość znajduje się napis: 
„1794 160 Rocznica Powstania Kościuszkowskiego 1954". U dołu pośrodku — napis: 
„Poczta Polska", w lewym dolnym rogu umieszczono oznaczenie wartości znaczka 
„40", w prawym zaś rogu litery „GR". Boki znaczka ujęte są ornamentami z motywów 
roślinnych. 

Rysunek znaczka 60 gr przedstawia Kościuszkę na koniu po bitwie pod 
Racławicami wg obrazu Jana Matejki. U góry znaczka przez całą jego szerokość 
znajduje się napis: „1794 160 Rocznica Powstania Kościuszkowskiego 1954". U dołu 
pośrodku napis: „Poczta Polska", w lewym dolnym rogu umieszczono oznaczenie 
wartości znaczka „60", w prawym zaś rogu litery „GR". Po obu bokach znaczka 
znajdują się ornamenty. 

Rysunek znaczka wartości 1,40 zł przedstawia fragment walki na Starym Mieście 
w Warszawie z Kilińskim na czele. U góry znaczka przez całą jego szerokość 
znajduje się napis: 

„1794 160 Rocznica Powstania Kościuszkowskiego 1954". U dołu pośrodku napis 
„Poczta Polska", w lewym dolnym rogu umieszczono oznaczenie wartości znaczka 
„1,40", w prawym zaś rogu litery „ZŁ". Po bokach znaczka znajdują, się ornamenty. 

Znaczki są perforowane. Wymiary znaczków: 51 x 31,25 mm wraz z marginesami. 
Znaczki wykonano techniką stalorytniczo-wklęsłodrukową, w następujących 

wartościach: 
40 gr — w kolorze szarym,  
60 gr —       „         fioletowym,  
1,40 zł —       „      czarno-granatowym. 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 30 listopada 

1954 r. 
Minister: wz. W. Billig 
Podsekretarz Stanu 

 


