
 
Pisownia dokumentu jest zgodna z oryginałem. 

Czcionką czerwoną zapisano numer główny znaczka określonych w PSPZP. 
Kursywą wpisano uwagi autora strony, dot. dokumentu. 

Kolorem żółtym zakreślono datę wprowadzenia znaczków do obiegu. 

 

 
DZIENNIK TARYF 

POCZTOWYCH l TELEKOMUNIKACYJNYCH  
Nr 2 

z dnia 5 stycznia 1955 r. 
poz. 2 

ZARZĄDZENIE 
Ministra Poczt i Telegrafów 

z dnia 7 grudnia 1954 r. 
o wprowadzeniu do obiegu znaczków pocztowych opłaty wartości 

 45 gr, 60 gr, 1.90 zł i 3 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) zarządzam, co następuje: 

705-08 § 1. Wprowadza się do obiegu i sprzedaży znaczki pocztowe opłaty 
wartości 45 gr, 60 gr, 1.90 zł i 3 zł emisji „Rzadkie zwierzęta". 

Rysunek znaczka 45 gr przedstawia żubra z cielęciem na tle lasu. W lewym 
dolnym rogu umieszczono oznaczenie wartości znaczka „45 GR", obok po prawej 
stronie napis „Polska". 

Rysunek znaczka 60 gr przedstawia łosia na tle lasu. W lewym dolnym rogu 
umieszczono oznaczenie wartości znaczka „60 GR", obok po prawej stronie napis 
„Polska". 

Rysunek znaczka 1.90 zł przedstawia kozicę na tle ośnieżonych gór. W lewym 
dolnym rogu umieszczono oznaczenie wartości znaczka „1.90 Zł", obok po prawej 
stronie napis „Polska". 

Rysunek znaczka 3 zł przedstawia bobra na skraju lasu nad brzegiem wody. W 
lewym dolnym rogu umieszczono oznaczenie wartości znaczka „3 ZŁ", obok po 
prawej stronie napis „Polska". 

Znaczki są perforowane oraz nieperforowane i wykonane techniką kombinowaną: 
rotograwiurowo-wklęsłodrukową; wymiary znaczków; 31,9 x 39,5 mm wraz z 
marginesami. 

Znaczki wykonano w następujących kolorach: 
wartość 45 gr — tło zielone w odcieniu niebieskim, kontur ciemno-brązowy, 
wartość 60 gr — tło zielone w odcieniu żółtym, kontur brązowy, 
wartość 1.90 zł — tło niebieskie, kontur ciemno-brązowy, 
wartość 3 zł — tło zielone w odcieniu niebieskim, kontur brązowy. 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 22 grudnia 

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

 

 
DZIENNIK TARYF 

POCZTOWYCH l TELEKOMUNIKACYJNYCH  
Nr 3 

z dnia 20 stycznia 1955 r. 
poz. 12 

ZARZĄDZENIE 
Ministra Poczt i Telegrafów 



z dnia 23 grudnia 1954 r.  
o wprowadzeniu do obiegu znaczków pocztowych opłaty wartości  

10 gr, 20 gr, 40 gr, 45 gr, 1,15 zł, 1,40 zł, 1,55 zł i 2,10 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) zarządzam, co następuje; 

709-16 § 1. Wprowadza się do obiegu i sprzedaży znaczki pocztowe opłaty 
wartości 10 gr, 20 gr, 40 gr, 45 gr, 1,15 zł, 1,40 zł, 1,55 zł i 2,10 zł emisji „X-lecie 
P.R.L.". 

Rysunek znaczka 10 gr przedstawia zabudowania na powierzchni kopalni i dwie 
wieże szybu. W prawym górnym rogu umieszczono oznaczenie wartości znaczka „10 
GR". 

Rysunek znaczka 20 gr przedstawia postać żołnierza z pistoletem maszynowym 
na tlą konturu mapy Polski i sztandaru. W prawym górnym rogu umieszczono 
oznaczenie wartości znaczka „20 GR". 

Rysunek znaczka 40 gr przedstawia wczasowicza, wypoczywającego w leżaku na 
tarasie, na tle gór i willi. W prawym górnym rogu umieszczono oznaczanie wartości 
znaczka „40 GR", po środku zaś u góry — napis „Wczasy Pracownicze". 

Rysunek znaczka 45 gr przedstawia. W prawym górnym rogu umieszczono 
oznaczenie wartości znaczka „45 GR". 

Rysunek znaczka 1,15 zł przedstawia Zamek w Lublinie. W prawym górnym rogu 
umieszczono oznaczenie wartości znaczka „1,15 ZŁ". 

Rysunek znaczka 1,40 zł przedstawia bibliotekarkę i wypożyczającego książki na 
tle otwartej szafy bibliotecznej. W prawym górnym rogu umieszczono oznaczenie 
wartości znaczka „1,40 ZŁ". 

Rysunek znaczka 1,55 zł przedstawia statek w porcie oraz urządzenia 
mechaniczne załadunku. W prawym górnym rogu umieszczono oznaczenie wartości 
znaczka „1,55 ZŁ". 

Rysunek znaczka 2,10 zł przedstawia fragment bitwy pod Lenino, według obrazu 
M. Byliny. W prawym górnym rogu umieszczono oznaczenie wartości znaczka „2,10 
ZŁ", w lewym zaś rogu — wyraz „Lanino". 

U dołu z prawej strony wszystkich wymienionych wyżej wartości znaczków 
umieszczono napis „Polska"; z lewej zaś strony znaczków umieszczono dwie gałązki 
laurowe, nad nimi litery „P. R. L.", a u dołu lata „1944 — 1954". 

Znaczki są perforowane; wymiary ich: 51 x 31,25 mm wraz z marginesami. 
Znaczki wykonano techniką kombinowaną rotograwiurowo-stalorytniczo-

wklęsłodrukową w następujących kolorach: 
wartość 10 gr — ramka czerwono-brązowa, kontur brązowy, 
wartość 20 gr — ramka czerwona, kontur ciemno-zielony, 
wartość 40 gr — ramka żółta, kontur brązowy, 
wartość 45 gr — ramka fioletowa, kontur fioletowy w odcieniu czerwonym, 
wartość 1,15 zł — ramka zielona, kontur stalowy, 
wartość 1,40 zł — ramka pomarańczowa, kontur brązowy, 
wartość 1,55 zł — ramka niebieska, kontur stalowo-niebieski, 
wartość 2,10 zł — ramka jasno-niebieska, kontur ciemnoniebieski. 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 30 grudnia 

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

 

 
DZIENNIK TARYF 

POCZTOWYCH l TELEKOMUNIKACYJNYCH  
Nr 4 

z dnia 5 lutego 1955 r. 
poz. 22. 

ZARZĄDZENIE 



Ministra Poczt i Telegrafów 
z dnia 15 stycznia 1955 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) zarządzam, co następuje: 

717-18 § 1. Wprowadza się do obiegu i sprzedaży znaczki pocztowe opłaty 
wartości 40 gr i 60 gr emisji „10-lecie Wyzwolenia Warszawy". 

Rysunek znaczka wartości 40 gr przedstawia żołnierza z uniesionym do góry 
pistoletem maszynowym na tle ruin. W lewym górnym rogu umieszczono datę 
wyzwolenia Warszawy ,,17.I.1945", w prawym zaś górnym rogu — oznaczenie 
wartości znaczka „40 GR", a u dołu z prawej strony — napis ,,Polska". 

Rysunek znaczka wartości 60 gr przedstawia popiersie Syreny, trzymającej w 
jednej ręce uniesiony do góry złamany miecz, a w drugiej — tarczę. W lewym 
górnym rogu znaczka umieszczono datę wyzwolenia Warszawy" 17.1.1945"i w pra-
wym zaś górnym rogu — oznaczenie wartości znaczka ,,60 GR", a w lewym dolnym 
rogu — napis ,,Polska". 

Znaczki są perforowane; wymiary ich: 31,25 X 25,5 mm wraz z marginesami. 
Znaczki wykonano techniką rotograwiurową w następujących kolorach: 
wartość 40 gr — w kolorze brązowo-czerwonym, wartość 60 gr — w kolorze 

stalowo-niebieskim. 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 17 stycznia 

1955 r. 
Minister: wz. W. Billig  
Podsekretarz Stanu. 

 

 
DZIENNIK TARYF 

POCZTOWYCH l TELEKOMUNIKACYJNYCH  
Nr 7 

z dnia 14 marca 1955 r. 
ZARZĄDZENIE 

Ministra Poczt i Telegrafów 
z dnia 16 lutego 1955 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) zarządzam, co następuje: 

719-20 § 1. Wprowadza się do obiegu i sprzedaży znaczki pocztowe opłaty 
wartości 40 gr i 60 gr emisji ,,V Międzynarodowy Konkurs im. F. Chopina". 

Znaczek przedstawia głowę Chopina z profilu według kamei Islera; rysunek kamei 
i umieszczony pod nią podpis jej autora otacza ornament. Pod kameą w półkolu 
zamieszczono napis „V Międzynarodowy Konkurs im. F. Chopina". 

W lewym górnym rogu znaczka zaznaczono jego wartość 40 gr względnie 60 gr; w 
prawym górnym rogu litery ,,GR", a u dołu znaczka przez całą szerokość — napis 
,,Polska". 

Znaczki wykonano w dwóch wartościach: 
40 gr w kolorze brązowo-czerwonym, 
60 gr w kolorze niebieskim. 
Znaczki są perforowane i wykonane techniką stalorytniczo-wklęsłodrukową; 

wymiary znaczków: 25,5 x 31,25 mm wraz z marginesami. 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 22 lutego 

1955 r. 
Minister: wz. W. Billig 
Podsekretarz Stanu. 

 
Ostatni numer wobec zmiany nazwy wydawnictwa na ,,Dziennik Łączności". 



 
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI 

WARSZAWA,  20 kwietnia 1955 r.  Nr 2 
poz. 13. 

ZARZĄDZENIE 
Ministra Łączności 

z dnia 23 marca 1955 r. 
o wprowadzeniu do obiegu znaczków pocztowych opłaty wartości 20 gr, 40 gr  

i 60 gr. 
 

Na podstawie art. 17 ust. 1 dekretu z dnia 11 marca 1955 r. o łączności (Dz. U. Nr 
12, poz. 71) zarządzam. co następuje; 

721-23 § 1. Wprowadza się do obiegu i sprzedaży znaczki pocztowe opłaty 
wartości 20 gr, 40 gr i 60 gr emisji „Pomniki Warszawy". Emisja ta składa się z 8 
wartości, z których pozostałe 5 — ukaże się w terminie późniejszym. 

Rysunek znaczka 20 gr przedstawia pomnik Braterstwa Broni w Warszawie. U 
góry znaczka przez całą jego szerokość znajduje się napis „Pomnik Braterstwa Broni 
Warszawa", nieco poniżej w lewym górnym rogu oznaczenie wartości „20", a w 
prawym rogu „Gr". 

U dołu znaczka pośrodku napis „Polska". 
Rysunek znaczka 40 gr przedstawia pomnik Mikołaja Kopernika w Warszawie. U 

góry znaczka przez całą jego szerokość umieszczono napis „Pomnik Mikołaja 
Kopernika Warszawa", nieco poniżej w lewym górnym rogu oznaczenie. WBJ-tości 
„40", a w prawym rogu „Gr". 

U dołu znaczka pośrodku napis „Polska". 
Rysunek znaczka 60 gr przedstawia pomnik Adama Mickiewicza w Warszawie. U 

góry znaczka przez całą jego szerokość umieszczono napis „Pomnik Adama 
Mickiewicza Warszawa", nieco poniżej w lewym górnym rogu oznaczenie wartości 
„60", a w prawym rogu „Gr". 

U dołu znaczka pośrodku napis „Polska". Znaczki są perforowane: wymiary ich 
25,5 x 31,25 mm wraz z marginesami. 

Znaczki wykonano techniką stalorytniczo - wklęsłodrukową w następujących 
kolorach: 

wartość 20 gr, — tło różowe, kontur ciemno-niebieskl. wartość 40 gr — tło jasno-
fiolet. kontur ciemno-fiolet. wartość 60 gr — tło szare, kontur niebieski. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie 2 dniem ogłoszenia z mocą od dnia 31 marca 
1955 r. 

Minister: -wz. W. Billig 
Podsekretarz Stanu. 

 
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI 

WARSZAWA,  5 maja 1955 r.  Nr 3 
poz. 16 

ZARZĄDZENIE 
Ministra Łączności 

z dnia 14 kwietnia 1955 r. 
o wprowadzeniu do obiegu znaczków pocztowych opłaty wartości 40 gr i 60 gr. 

 
Na podstawie art. 17 ust. 1 dekretu z dnia 11 marca 1955 r. o łączności (Dz. U. Nr 

12, poz. 71) zarządzam, co następuje: 
728-29 § 1. Wprowadza się do obiegu i sprzedaży znaczki pocztowe opłaty 

wartości 40 gr i 60 gr emisji ,,VIII Wyścig Pokoju". 
Rysunek znaczka wartości 40 gr przedstawia trzy koła rowerowe w pędzie, nad 

którymi widnieją herby miast: Pragi, Berlina i Warszawy. U góry znaczka przez caią 
jego szerokość umieszczono napis „VIII Wyścig Pokoju", u dołu zaś po lewej stronie 
— napis „Polska". W prawym dolnym rogu umieszczono oznaczenie wartości 
znaczka ,,40 GR". 

Rysunek znaczka wartości 60 gr przedstawia wystylizowany fragment szosy. W 
miejscu zetknięcia się szosy z horyzontem widnieje cyfra „VIII", nad nią z prawej 
strony — trzy białe gołębie w locie. U góry znaczka przez celą jego szerokość 



umieszczono napis ,,Wyścig Pokoju". U dołu znaczka pośrodku znajduje się napis 
,,Polska", nieco powyżej zaś, po prawej stronie, oznaczenie wartości znaczka ,,60 
GR". 

Znaczki są perforowane: wymiary ich; 25,5 x 31,25 mm wraz z marginesami.                                      
Znaczki wykonano techniką rotograwiurową w następujących kolorach: 
wartość 40 gr w kolorze brązowo-fioletowym, wartość 60 gr w kolorze ciemno-

niebieskim. 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 25 kwietnia 

1955 r. 
Minister: wz. W. Billig 
Podsekretarz Stanu. 

 
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI 

WARSZAWA,  20 maja 1955 r.  Nr 4 
poz. 26 

ZARZĄDZENIE 
Ministra Łączności 

z dnia 19 kwietnia 1955 r. 
o wprowadzeniu do obiegu znaczków pocztowych opłaty dwóch wartości  

po 40 gr oraz dwóch wartości po 60 gr. 
 

Na podstawie art. 17 ust. 1 dekretu z dnia 11 marca 1955 r. o łączności (Dz. U. Nr 
12, poz. 71) zarządzam, co następuje: 

724-27 § 1. Wprowadza się do obiegu i sprzedaży znaczki pocztowe opłaty 
wartości 40 gr i 60 gr emisji „X-lecie podpisania Układu o przyjaźni i wzajemnej 
pomocy między Polska a ZSRR". 

Rysunek znaczków wartości 40 gr przedstawia na pierwszym planie dwie 
związane flagi polską i radziecką oraz w głębi po lewej stronie sylwetkę Pałacu 
Kultury i Nauki im. Józefa Stalina w Warszawie. W lewym górnym rogu znaczka 
umieszczono daty" 1945 — 21.IV. — 1955", pod nimi zaś przez całą szerokość 
znaczka — napis „Polska". 

Rysunek znaczków wartości 60 gr przedstawia rzeźbę Aliny Szapocznikow pt. 
,,Przyjaźń Polsko-Radziecka": stojących na cokole robotnika .polskiego i żołnierza 
radzieckiego, trzymających w 'rękach pochylony sztandar. U góry znaczka po prawej 
stronie umieszczono oznaczenie jego wartości ,.60 GR' . Pod cokołem rzeźby 
znajdują się daty ,,1945 — 21.IV. — 1955", a pod nimi przez całą szerokość znaczka 
— napis „Polska" 

Znaczki są perforowana; wymiary ich: 25,5 x 43 mm wraz z marginesami. 
Znaczki wykonano techniką rotograwiurową w następujących kolorach: 
wartość 40 gr — w kolorze jasno-brązowvm,  
wartość 40 gr — w kolorze czerwonym,  
wartość 60 gr - w kolorze brązowym (sepia)  
wartość 60 gr  -  w kolorze niebieskim. 
§ 2, Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 21 kwietnia. 

1955 r. 
Minister: wz. W. Billig 
Podsekretarz Stanu 

 
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI 

WARSZAWA,  4 czerwca 1955 r.  Nr 5 
poz. 37 

ZARZĄDZENIE 
Ministra Łączności 

z dnia 5 maja 1335 r. 
o wprowadzeniu do obiegu znaczków pocztowych opłaty wartości  

5 gr, 10 gr, 15 gr, 45 gr i 1,55 zł. 
 

Na podstawie art. 17 ust. 1 dekretu z dnia 11 marca 1955 r. o łączności (Dz. U. Nr 
12, poz. 71) zarządzam, co następuje: 

 



730-34 § 1. Wprowadza się do obiegu i sprzedaży znaczki pocztowe opłaty 
wartości 5 gr, 10 gr, 15 gr, 45 gr i 1,55 zł emisji „Pomniki Warszawy". 

Rysunek znaczka 5 gr przedstawia pomnik syreny Warszawy. U góry znaczka 
znajduje się napis „Pomnik Syrena Warszawa", nieco poniżej w lewym górnym rogu 
cyfra „5", w prawym zaś rogu skrót — „GR". U dołu znaczka pośrodku umieszczono 
napis „Polska". 

Rysunek znaczka 10 gr przedstawia pomnik Feliksa Dzierżyńskiego. U góry 
znaczka przez całą jego szerokość znajduje się napis; „Pomnik Feliksa 
Dzierżyńskiego Warszawa", nieco poniżej w lewym górnym rogu liczba „10", w 
prawym zaś rogu skrót — „GR". U dołu znaczka pośrodku umieszczono napis 
„Polska". 

Rysunek znaczka 15 gr przedstawia pomnik Zygmunta III. U góry znaczka 
pośrodku znajduje się napis „Pomnik Zygmunta III Warszawa", poniżej po lewej 
stronie umieszczono oznaczenie wartości „15 GR". U dołu znaczka pośrodku 
umieszczono napis „Polska", zaś po obu bokach motywy ornamentacyjne. 

Rysunek znaczka 45 gr przedstawia pomnik Marii Skłodowskiej Curie. U góry 
znaczka pośrodku znajduje się napis „Pomnik M. Skłodowskiej Curie Warszawa", 
poniżej po prawej stronie umieszczono oznaczenie wartości „GR 45". U dołu znaczka 
pośrodku znajduje się napis „Polska", zaś po obu bokach — motywy 
ornamentacyjne. 

Rysunek znaczka 1,55 zł przedstawia pomnik Kilińskiego. U góry znaczka 
pośrodku znajduje się napis „Pomnik J. Kilińskiego Warszawa", poniżej po .prawej 
stronic- umieszczono oznaczenie wartości „1,55 ZŁ". U dołu znaczka pośrodku znaj-
duje się napis „Polska", zaś po obu bokach — motywy ornamentacyjne. 

Znaczki są perforowane; wymiary ich: 25,5x31,25 mm, wraz z marginesami. 
Znaczki wykonano techniką stalorytniczo-wklęsłodrukową w następujących 

kolorach: 
wartość 5 gr — tło seledynowe, kontur ciemno-zielony, 
wartość 10 gr – tło jasno-żółte, kontur fioletowy, 
wartość 15 gr – tło jasno-niebieskie, kontur ciemno-brązowy, 
wartość 45 gr – tło żółte, kontur brązowo-czerwony, 
wartość 1,55 zł – tło szare, kontur niebiesko-zielony. 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 17 maja 

1955 r. 
Minister: wz. W. Billig 
Podsekretarz Stanu 

 
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI 

WARSZAWA,  20 czerwca 1955 r.  Nr 6 
poz. 45. 

ZARZĄDZENIE 
Ministra Łączności 

z dnia 23 maja 1955 r. 
o wprowadzeniu do obiegu znaczków pocztowych opłaty wartości 40 gr i 60 gr. 

 
Na podstawie art. 17 ust. 1 dekretu z dnia 11 marca 1955 r. o łączności (Dz. U. Nr 

12, poz. 71) zarządzam, co następuje: 
735-36 § 1. Wprowadza się do obiegu i sprzedaży znaczki pocztowe opłaty 

wartości 40 gr i 60 gr emisji „XXIV Międzynarodowe Targi Poznańskie", 
Znaczek przedstawia ratusz poznański. Nad ratuszem w lewym rogu znaczka 

znajduje się stylizowany emblemat XXIV Międzynarodowych Targów Poznańskich tj. 
glob ziemski otoczony zębatym kołem, a pośrodku litera ,,P". Rysunek ratusza jest 
okolony jest napisem „XXIV Międzynarodowe Targi Poznańskie 3.VII. — 24.VII. 
1955". U dołu znaczka pośrodku znajduje się napis ,,Polska", powyżej zaś niego z 
prawej strony — oznaczenie wartości znaczka ,,40 GR" względnie ,,60 GR". 

Znaczki wykonano w dwóch następujących wartościach: 
40 gr w kolorze niebieskim, 
60 gr w kolorze czerwonym. 
Znaczki są perforowane i wykonane techniką rotograwiurową; wymiary ich: 25,5 x 

31,25 mm. 



§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 10 czerwca 
1955 r. 

Minister: wz. F. Ładosz 
Podsekretarz Stanu 

 
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI 

WARSZAWA,  5 lipca 1955 r.  Nr 7 
poz. 54 

ZARZĄDZENIE 
Ministra Łączności  

z dnia 7 czerwca 1955 r.  
o wprowadzeniu do obiegu znaczków pocztowych opłaty wartości  

20 gr, 40 gr i 60 gr. 
 

Na podstawie art. 17 ust. 1 dekretu z dnia 11 marca 1955 r. o łączności (Dz. U. Nr 
12, poz. 71) zarządzam, co następuje: 

737-39 § 1. Wprowadza się do obiegu i sprzedaży znaczki pocztowe opłaty 
wartości 20 gr, 40 gr i 60 gr emisji „Dni Krakowa". 

Znaczek wartości 20 gr oraz 60 gr przedstawia pośrodku stylizowaną postać 
Lajkonika. Nad nim przez całą szerokość znaczka znajduje się na wstędze napis „Dni 
Krakowa". Po bokach znaczka umieszczono w formie pasa ornament kwiatów w stylu 
krakowskim, różny na obu wartościach znaczka. U dołu znaczka .pośrodku 
umieszczono w ramce napis „Polska", z lewej strony napisu — liczbę ,,20" względnie 
„60", z prawej strony zaś — skrót „GR". 

Znaczek wartości 40 gr przedstawia pośrodku stylizowaną postać Lajkonika 
otoczonego z lewej strony napisem „Festiwal Sztuki", a z prawej — „Dni Krakowa". W 
lewym dolnym rogu znaczka znajduje się emblemat sztuki: lira l maska teatralna, w 
prawym rogu zaś — emblemat piśmiennictwa i malarstwa w postaci palety z trzema 
pędzlami, rozwiniętego pergaminu i kałamarza z utkwionym w nim piórem. Pośrodku 
u dołu znaczka znajduje się napis ,,Polska". W lewym górnym rogu znaczka 
umieszczono liczbę ,,40", w prawym zaś — skrót „GR". 

Znaczki są perforowane i wykonane techniką czterobarwnego offsetu w 
następujących trzech wartościach: 

20 gr w kolorach: jasno zielonym, czerwono-brązowym, żółtym i czarnym; 
40 gr w kolorach: fioletowym, czerwono-żółtym, jasno-zielonym i czarnym; 
60 gr w kolorach: jasno-niebieskim, czerwonym, żółtym i czarnym. 
Wymiary znaczków są następujące: wartości 20 gr i 60 gr; 
31,5 x 39,5 mm, wartości zaś 40 gr: 39,5 x 31,5 mm wraz z marginesami. 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 16 czerwca 

1955 T. 
Minister; wz. W. Billig  
Podsekretarz Stanu 

 
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI 

WARSZAWA,  20 lipca 1955 r.  Nr 8 
poz. 68 

ZARZĄDZENIE 
Ministra Łączności 

z dnia 28 czerwca 1955 r. 
o wprowadzeniu do obiegu znaczków pocztowych opłaty wartości  

40 gr i 60 gr. 
 

Na podstawie art. 17 ust. 1 dekretu z dnia 11 marca 1955 r. o łączności (Dz. U. Nr 
12, poz. 71) zarządzam, co następuje: 

748-49 § 1. Wprowadza się do obiegu i sprzedaży znaczki pocztowe opłaty 
wartości 40 gr i 60 gr emisji „XIII Raid Tatrzański". 

Znaczek przedstawia dwóch zawodników jadących na motocyklach na tle 
panoramy gór. Wzdłuż lewego i połowy górnego boku znaczka znajduje się napis 
„XIII Raid Tatrzański Zakopane”; u dołu znaczka przez całą szerokość –napis 
„Polska”, nad nim z lewej strony daty „7-9.VIII.1955”. U góry w prawym rogu, 



umieszczono oznaczenie wartości znaczka „40 Gr” względnie „60 Gr”. 
Znaczki wykonano w dwóch następujących wartościach: 40 gr w kolorze brązowo-

czerwonym, 60 gr w kolorze zielonym. 
Znaczki są perforowane i wykonane techniką rotograwiurową, wymiary ich wraz z 

marginesami: 25,5 x 31,25 mm. 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 20 lipca. 

Minister: wz. W. Billig 
Podsekretarz Stanu 

poz. 69 
ZARZĄDZENIE 

Ministra Łączności 
z dnia 1 lipca 1955 r. 

o wprowadzeniu do obiegu bloków znaczkowych wartości 2 zł oraz 3 zł. 
 

Na podstawie art. 17 ust. 1 dekretu z dnia 11 marca 1955 r. o łączności (Dz. U. Nr 
12. poz. 71) zarządzam, co następuje: 

742-43 § 1. Wprowadza się do obiegu i sprzedaży bloki znaczkowe wydane z 
okazji „VI Ogólnopolskiej Wystawy Filatelistycznej w Poznaniu”. Bloki o wymiarach 5 
x 7 cm zawierają w górnej części pośrodku znaczek, przedstawiający ratusz 
poznański. Nad ratuszem w lewym rogu znajduje się stylizowany emblemat XXIV 
Międzynarodowych Targów Poznańskich, tj. glob ziemski otoczony zębatym kołem, a 
pośrodku litera "P”. 

Rysunek ratusza okolony jest napisem: "XXIV Międzynarodowe Targi Poznańskie 
3.VII. - 24.VII. 1955 r.” U dołu znaczka znajduje się napis „Polska”, powyżej zaś 
niego z prawej strony - oznaczenie wartości znaczka „2 ZŁ” względnie „3 ZŁ”. 

Pod znaczkiem w dolnej części bloku pośrodku znajduje się w fantazyjnym 
obramowaniu napis umieszczony w pięciu rzędach:  

VI 
OGÓLNOPOLSKA 

WYSTAWA FILATELISTYCZNA 
POZNAŃ 

1955 
Pod tym napisem w prawym dolnym rogu bloku umieszczono jego cenę 

sprzedażną „2 + 1 ZŁ” - względnie „3 + 1.50 ZŁ”. 
Bloki wykonano techniką kombinowaną: rotograwiurowo-offsetową tj. znaczek 

techniką rotograwiurową dwubarwną, a napis okolicznościowy pod nim i cenę bloku –
techniką offsetową jednobarwną. 

Bloki wykonano na papierze białym w następujących wartościach:  
2 zł w kolorach: tło znaczka - jasno zielone, kontur znaczka ciemno - brązowy, 

napis okolicznościowy i cena bloku -czarne;  
3 zł w kolorach: tło znaczka - karmin, kontur znaczka szaro-zielony, napis 

okolicznościowy i cena bloku -czarne. 
Wymiary znaczka w bloku: 21 x 27 mm. 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia  

7 lipca 1955 r. 
Minister: wz. W. Billig  
Podsekretarz Stanu. 

poz. 70 
ZARZĄDZENIE 

Ministra Łączności 
z dnia 2 lipca 1955 r. 

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

Na podstawie art. 17 ust. 1 dekretu z dnia 11 marca 1955 r. o łączności (Dz. U. Nr 
12. poz. 71) zarządzam, co następuje: 

740-41 § 1. Wprowadza się do obiegu i sprzedaży znaczki pocztowe opłaty 
wartości 60 gr i 1 zł emisji „V Światowy Festiwal Młodzieży”. 

Emisja ta składa się z 6 wartości, z których pozostałe 4 ukażą się w terminie 
późniejszym. 

Rysunek znaczków wartości przedstawia na pierwszym planie u dołu symbol 



Warszawy - syrenę z uniesionym mieczem oraz z tarczą, na której umieszczono datę 
„1955”; poniżej na wstędze znajduje się napis „Warszawa Sierpień„. Tło znaczka 
wypełnia dużymi literami napis: „Pokój”, w którym nad literą „O", zamiast kreski, 
umieszczono gołębia pokoju. W wyrazie „Pokój” wkomponowano w różnych 
miejscach odpowiednik jego w 7 obcych językach. 

U góry znaczka znajduje się napis „V Światowy Festiwal Młodzieży”, u dołu 
znaczka pośrodku -napis „Polska” z lewej jego strony - liczba „60” względnie cyfra „1” 
i z prawej -skrót „GR” względnie „ZŁ”.  

Znaczki są perforowane i nieperforowane, wymiary ich 31.5 x 39,5 mm, wraz z 
marginesami. 

Znaczki wykonano techniką offsetową w następujących kolorach: 
wartość 60 gr – tło ciemno-niebieskie, kontur niebiesko-zielony; 
wartość 1 zł – tło ciemno-granatowe, kolor jasno-niebieski. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 2 lipca 1955 r. 
Minister: wz. w. Billig  
Podsekretarz Stanu. 

 
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI 

WARSZAWA,  5 sierpnia 1955 r.  Nr 9 
poz. 74 

ZARZĄDZENIE 
Ministra Łączności 

z dnia 11 lipca 1955 r. 
o wprowadzeniu o obiegu znaczków pocztowych opłaty wartości  

25 gr, 40 gr, 45 gr i 60 gr. 
 

Na podstawie art. 17 ust. 1 dekretu z dnia 11 marca 1955 r. łączności (Dz. U. Nr 
12, poz. 71) zarządzam, co następuje: 

744-747 § 1. Wprowadza się do obiegu i sprzedaży znaczki pocztowe opłaty 
wartości 25 gr, 40 gr, 45 gr, i 60 gr emisji „V Światowy Festiwal Młodzieży". 

Rysunek znaczków wartości 25 gr i 45 gr przedstawia na pierwszym planie trzy 
bratki, nad nimi u góry z prawej strony — gołębia pokoju w locie, a pod nimi — napis 
„Warszawa — Sierpień — 1955". U góry znaczka umieszczono napis V Światowy 
Festiwal Młodzieży", u dołu znaczka pośrodku — napis ,,Polska", z lewej jego strony 
— liczbę ,,25" względnie ,,45", a z prawej skrót „GR". 

Rysunek znaczków wartości 40 gr i 60 gr przedstawia na pierwszym planie gołębia 
pokoju z gałązką oliwną i po prawej jego stronie, w tle, — Pałac Kultury i Nauki im. 
Józefa Stalina w Warszawie, w oświetleniu. W prawej dolnej części znaczka znajduje 
się w wstędze, na tle Pałacu, — napis ,,Warszawa — Sierpień 1956". U góry 
znaczka umieszczono napis „V Światowy Festiwal Młodzieży", u dołu znaczka 
pośrodku — napis ,,Polska", z lewej jego strony — liczbę „40" względnie „60", a z 
prawej skrót „GR". 

Znaczki są perforowane i nieperforowane, wymiary ich: 
31, 5 x 39,5 mm wraz z marginesami. 
Znaczki wykonano techniką offsetową w następujących kolorach: 
wartość 25 gr — tło brązowe, kontur żółty i czerwony; 
wartość 45 gr — tło ciemno-czerwone, kontur żółty i jasno-czerwony; 
wartość 40 gr — tło niebieskie, kontur czarny; 
wartość 60 gr — tło oranżowe, kontur czarny. 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 13 lipca 

1955 r. 
Minister: wz. W. Billig  
Podsekretarz Stanu. 

poz. 75 
ZARZĄDZENIE 

Ministra Łączności  
z dnia 14 lipca 1955 r.  

o wprowadzeniu do obiegu znaczków pocztowych opłaty wartości 60 gr, 60 gr, 
75 gr i 75 gr. 

Na podstawie art. 17 ust. 1 dekretu z dnia 11 marca 1955 r. o łączności (Dz. U. Nr 



12, poz. 71) zarządzam, co następuje: 
750-751 § 1. Wprowadza się do obiegu i sprzedaży znaczki pocztowe opłaty 

wartości 60 gr, 60 gr, 75 gr i 75 gr wydane dla upamiętnienia budowy Pałacu Kultury i 
Nauki im. Józefa Stalina w Warszawie. 

Rysunek znaczków przedstawia widok wymienionego Pałacu. Nad nim u góry 
znaczka i przez całą jego szerokość umieszczono napis: „Pałac Kultury i Nauki im. J. 
Stalina". W górnej części znaczka po lewej stronie Pałacu znajduje się liczba „60" 
względnie „75", po prawej zaś — skrót „GR". Dół znaczka wypełnia napis: „Polska". 

Znaczki są perforowane, wymiary ich; 25,5 x 31,25 mm wraz z marginesami. 
Znaczki wykonano techniką rotograwiurową w następujących wartościach: 
60 gr — w kolorze niebieskim; 
60 gr — w kolorze stalowym; 
75 gr — w kolorze brązowym; 
75 gr — w kolorze zielonym. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 21 lipca 
1955 r. 

Minister: wz. F. Ładosz  
Podsekretarz Stanu 

 
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI 

WARSZAWA,  20 sierpnia 1955 r.  Nr 10 
poz. 86 

ZARZĄDZENIE 
Ministra Łączności 

z dnia 27 lipca 1955 r. 
o wprowadzeniu do obiegu znaczków pocztowych opłaty wartości  

20 gr, 40 gr, 60 gr, 1 zł, 1.35 zł i 1.55 zł. 
 

Na podstawie art. 17 ust. 1 dekretu z dnia 11 marca 1955 r. o łączności (Dz. U. Nr 
12, poz. 71) zarządzam, co następuje: 

754-59 § 1. Wprowadza się do obiegu i sprzedaży znaczki pocztowe opłaty 
wartości 20 gr, 40 gr, 60 gr, 1 zł, 1.35 zł i 1.55 zł emisji „II Międzynarodowe Igrzyska 
Sportowe Młodzieży 1954”. 

Rysunek znaczka wartości 20 gr przedstawia symboliczną trójkę sportowców 
różnych ras w przyjacielskim powitaniu. W górnej części znaczka umieszczono napis 
„II Międzynarodowe Igrzyska Sportowe Młodzieży 1955", w prawym górnym rogu — 
oznaczenie wartości znaczka „20 GR", a u dołu jego — napis „Polska". 

Rysunek znaczka wartości 40 gr przedstawia zawodnika w czasie rzutu młotem. 
Wzdłuż lewego i górnego brzegu znaczka umieszczono napis „II Międzynarodowe 
Igrzyska Sportowe Młodzieży 1955", w lewej dolnej części znaczka — oznaczenie 
wartości jego „40 GR", a u dołu — -napis „Polska". 

Rysunek, znaczka wartości 60 gr przedstawia widok Stadionu Dziesięciolecia w 
Warszawie z lotu ptaka, z powiewającymi z prawej strony trzema flagami: II 
Międzynarodowych Igrzysk Sportowych Młodzieży, Państwowej oraz V Światowego 
Festiwalu Młodzieży i Studentów. W górnej części znaczka umieszczono napis „II 
Międzynarodowe Igrzyska Sportowe Młodzieży 1955", w lewym dolnym rogu — 
oznaczenie wartości znaczka „60 GR", a z prawej strony u dołu — napis „Polska". 

Rysunek znaczka wartości 1 zł przedstawia dwie zawodniczki w czasie gry w piłkę 
koszykową. W górnej części znaczka umieszczono napis „II Międzynarodowe 
Igrzyska Sportowe Młodzieży 1955", -w prawej dolnej części znaczka — oznaczenie 
wartości „1 ZŁ", a u dołu — napis „Polska". 

Rysunek znaczka wartości 1.35 zł przedstawia jedynkę wioślarską. Wzdłuż lewego 
i górnego brzegu znaczka umieszczono napis „II Międzynarodowe Igrzyska Sportowe 
Młodzieży 1955", w lewej górnej części — oznaczenie wartości znaczka „1.35 ZŁ", a 
u dołu — napis „Polska". 

Rysunek znaczka 1.55 zł przedstawia wychodzącego z wody po drabince 
pływaka. W górnej części znaczka umieszczono napis „II Międzynarodowe Igrzyska 
Sportowe Młodzieży 1955", w lewej dolnej części — oznaczenie wartości, „1.55 ZŁ", 
a u dołu — napis „Polska". 

Znaczki są perforowane i nie perforowane; wymiary znaczków wartości 20 gr, 40 



gr, 1 zł, 1.35 zł i 1.55 zł wynoszą: 
25,5 x 31,25 mm wymiary zaś znaczka wartości 60 gr — 31,25 x 25,5 mm wraz z 

marginesami. 
Znaczki wykonano techniką rotograwiurową w następujących wartościach: 
20 gr — w kolorze brązowym, 
40 gr — w kolorze czerwono-fioletowym, 
60 gr — w kolorze niebieskim,  
1  zł — w kolorze pomarańczowo-czerwonym,  
1.35 zł — w kolorze fioletowym,  
1.55 zł — w kolorze zielonym. 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 27 lipca 

1955 r. 
Minister: wz. F. Ładosz 

Podsekretarz Stanu. 
 

DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI 
WARSZAWA,  20 września 1955 r.  Nr 12 

poz. 102. 
ZARZĄDZENIE 

Ministra Łączności 
Z dnia 14 września 1953 r. 

o wprowadzeniu do obiegu znaczków pocztowych opłaty wartości  
25 gr, 40 gr, 60 gr i 95 gr. 

 
Na podstawie art. 17 ust. 1 dekretu z dnia 11 marca 1955 r. o łączności (Dz. U. Nr 

12 poz. 71) zarządzam, co następuje: 
762-65 § 1. Wprowadza się do obiegu i sprzedaży znaczki pocztowe opłaty 

wartości 25 gr, 40 gr, 60 gr i 95 gr emisji „X-lecie Odzyskania Ziem Zachodnich". 
Rysunek znaczka wartości 25 gr przedstawia gmach Wojewódzkiej Rady 

Narodowej w Szczecinie na Wałach Chrobrego, ujęty w owalną ozdobną ramkę. U 
góry pośrodku znaczka umieszczono napis „Szczecin 1945 — 1955" po obu bokach 
zaś — herb m. Szczecina. U dołu znaczka w lewym rogu znajduje się liczba „25", w 
prawym zaś — skrót „GR", a pośrodku — napis „Polska". 

Rysunek znaczka wartości 40 gr przedstawia Katedrę we Wrocławiu, ujętą w 
owalną ozdobną ramkę. U góry znaczka pośrodku znajduje się napis „Wrocław 1945 
— 1955". po obu bokach zaś — herb m. Wrocławia. U góry znaczka w lewym rogu 
znajduje się liczba „40", w prawym zaś — skrót „GR", a pośrodku — napis „Polska". 

Rysunek znaczka wartości 60 gr przedstawia ratusz w Zielonej Górze, ujęty w 
owalną ozdobną ramkę. U góry znajduje się herb m. Zielona Góra, po obu bokach 
zaś — kiście winogron wraz z liśćmi. Poniżej ratusza znajduje się napis „Zielona 
Góra 1945 — 1955", a pod nim u dołu znaczka napis .Polska"; z lewej jego strony 
znajduje się liczba „60", a z prawej skrót „GR". 

Rysunek znaczka wartości 95 gr przedstawia ratusz w Opolu ujęty w owalną 
ozdobną ramkę. U góry znaczka pośrodku znajduje się napis „Opole 1945 — 1955", 
po obu bokach zaś herb tego miasta. U dołu znaczka w lewym rogu znajduje się 
liczba „95", w prawym ras — skrót „GR", a pośrodku napis „Polska". 

Znaczki wykonano w następujących wartościach: 
25 gr w kolorze zielonym, w odcieniu niebieskim,  
40 gr w kolorze czerwono-brązowym,  
60 gr w kolorze granatowym w odcieniu fioletowym, 
95 gr w kolorze stalowym. 
Znaczki są perforowane i wykonane techniką stalorytniczo-wklęsłodrukową; 

wymiary ich z marginesami: 25,5X31,25 mm. 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 22 września 

1955 r. 
Minister: prof. dr inż. W. Szymanowski 

 
 
 
 



DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI 
WARSZAWA,  5 października 1955 r.  Nr 13 

poz. 110 
ZARZĄDZENIE 

Ministra Łączności 
z dnia 19 września 1955 r. 

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

Na podstawie art. 17 ust. l dekretu z dnia 11 marca 1955 r. o łączności (Dz. U. Nr 
12, poz. 71) zarządzam, co następuje: 

766-67 § 1. Wprowadza się do obiegu i sprzedaży znaczki pocztowe opłaty 
wartości 40 gr l 60 gr emisji „Rok 1905". 

Znaczek przedstawia fragment manifestacji rewolucyjnej 1905 roku, tj. robotnika 
niosącego sztandar, na którym widnieje skrót „SDKP i L", a obok kroczącą kobietę i 
ucznia w mundurze szkolnym na tle tłumu. U góry znaczka znajdują się cyfry „1905 
— 1955". Pod cyframi tymi w prawym górnym rogu znaczka znajduje się oznaczenie 
jego wartości „40 GR" względnie ,,60 GR", u dołu zaś znaczka — napis „Polska". 

Znaczki są perforowane, wymiary ich: 25,5 X 31,35 mm wraz z marginesami. 
Znaczki wykonano techniką rotograwiurową w następujących wartościach: 
40 gr w kolorze ciemno-brązowym, 60 gr w kolorze czerwono-amarantowym. 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 30 września 

1955 r. 
Minister: prof. dr inż. W. Szymanowski 

 
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI 

WARSZAWA,  20 października 1955 r.  Nr 14 
poz. 114 

ZARZĄDZENIE 
Ministra Łączności 

z dnia 26 września 1955 r. 
o wprowadzeniu do obiegu znaczków pocztowych opłaty wartości  

20 gr, 40 gr, 60 gr i 95 gr. 
 

Na podstawie art. 17 ust. 1 dekretu z dnia 11 marca 1955 r., o łączności (Dz. U. Nr 
12 poz. 71) zarządzam, co następuje: 

768-71 § 1. Wprowadza się do obiegu i sprzedaży znaczki pocztowe opłaty 
wartości 20 gr, 40 gr, 60 gr i 95 gr emisji „Rok Mickiewiczowski". 

Rysunek znaczka wartości 20 gr przedstawia z lewej strony podobiznę Adama 
Mickiewicza z lat młodzieńczych wg portretu W. Wańkowicza, umieszczoną w 
kolistym obramowaniu. Z prawej strony portretu znajduje się liczba „20" — oznacze-
nie wartości znaczka, stanowiąca jaśniejsze tło, w które wkomponowano ciemniejszą 
barwą hasło z „Ody do młodości": „Razem Młodzi Przyjaciele". . . . Poniżej hasła 
znajduje się skrót „GR", a u dołu znaczka — napis ..Polska". U góry znaczka przez 
całą jego szerokość umieszczono napis „Rok Mickiewiczowski". 

Rysunek znaczka wartości 40 gr przedstawia postać Wieszcza jako pielgrzyma wg 
paryskiego pomnika Bourdelle'a. U góry znaczka znajduje się napis „Rok 
Mickiewiczowski", u dołu zaś znaczka po prawej stronie oznaczenie wartości „40 
GR". Dół znaczka wypełnia napis „Polska". 

Rysunek znaczka wartości 60 gr przedstawia głowę Adama Mickiewicza wg 
rzeźby K. Dunikowskiego. U góry znaczka znajduje się napis „Rok Mickiewiczowski", 
a z prawej dolnej strony znaczka — oznaczenie wartości „60 GR". Dół znaczka 
wypełnia napis „Polska". 

Rysunek znaczka wartości 95 gr przedstawia postać Adama Mickiewicza w pozycji 
stojącej wg rzeźby F. Strynkiewicza. U góry znaczka znajduje się napis „Rok 
Mickiewiczowski". U dołu zaś znaczka z prawej strony — oznaczenie wartości „95 
GR". Dół wypełnia napis „Polska". 

Znaczki są perforowane; wymiary ich wynoszą: wartości 20 gr — 43 X 25,5 mm 
wartości zaś 40 gr, 60 gr i 95 gr — 25,5X31,25 mm wraz z marginesami. 

Znaczki wykonano techniką rotograwiurową w następujących kolorach: 
20 gr w kolorze brązowym, 



40 gr w kolorze — tło pomarańczowe kontur brązowy, 
60 gr w kolorze — tło zielone kontur brązowy, 
95 gr w kolorze — tło czerwono-brązowe kontur czarny. 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 10 

października 1955 r. 
Minister: prof. dr inż. W. Szymanowski 

 
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI 

WARSZAWA,  5 listopada 1955 r.  Nr 15 
poz. 120. 

ZARZĄDZENIE 
Ministra Łączności 

z dnia 19 października 1955 r. 
o wprowadzeniu do obiegu znaczków pocztowych wartości 40 gr i 60 gr. 

 
Na podstawie art. 17 ust. 1 dekretu z dnia 11 marca 1955 r., o łączności (Dz. U. Nr 

12 poz. 71) zarządzam, co następuje: 
772-73 § 1. Wprowadza się, do obiegu i sprzedaży znaczki pocztowe opłaty 

wartości 40 gr i 60 gr emisji „50-lecie Związku Zawodowego Nauczycielstwa 
Polskiego". 

Rysunek znaczka wartości 40 gr przedstawia nauczyciela obok ucznia piszącego 
na tablicy lata „1905 — 1955". U góry, przez całą szerokość znaczka znajduje się 
napis „50-lecie Zw. Zawodowego Nauczycielstwa Polskiego". W dolnej części 
znaczka w lewym rogu umieszczono oznaczenie wartości „40 GR'', a obok z prawej 
strony — napis „Polska". 

Rysunek znaczka wartości 60 gr przedstawia tablicę szkolną, otwartą księgę z 
latami „1905 - 1955" oraz płonący znicz — symbol oświaty. U góry przez całą 
szerokość znaczka znajduje się napis „50-Iecie Zw. Zawodowego Nauczycielstwa 
Polskiego". U dołu z lewej strony znajduje się oznaczenie wartości „60 GR", a pod 
nim przez całą szerokość — napis „Polska". 

Znaczki są perforowane; wymiary ich: 31,25X25,5 nim wraz z marginesami. 
Znaczki u wykonano techniką rotograwiurową w następujących wartościach: 
40 gr w kolorze brązowym, 60 gr w kolorze niebieskim. 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 21 

października 1955 r. 
Minister: prof. dr inż. W. Szymanowski 

 
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI 

WARSZAWA,  5 grudnia 1955 r.  Nr 18 
poz. 140 

ZARZĄDZENIE 
Ministra Łączności  

z dnia 2 sierpnia 1955 r.  
o wprowadzeniu do obiegu bloków znaczkowych wartości 1 zł i 2 zł. 

 
Na podstawie art. 17 ust. 1 dekretu z dnia 11 marca 1955 r. o łączności (Dz. U. Nr 

12, poz. 71) zarządzam, co następuje: 
760-61 § 1. Wprowadza się do obiegu i sprzedaży bloki znaczkowe wydane z 

okazji Międzynarodowej Wystawy Filatelistycznej w Warszawie. Bloki o wymiarach 
6,2 x 8,5 cm wykonano w dwóch rodzajach drukiem offsetowym. 

Pierwszy rodzaj zawiera w dolnej części nieperforowany znaczek wartości 1 zł „V 
Światowy Festiwal Młodzieży" — przedstawiający trzy bratki, nad nimi gołębia pokoju 
w locie, pod nimi napis „Warszawa — Sierpień 1955 r.", a u dołu znaczka pośrodku 
napis „Polska". Znaczek umieszczono na tle fragmentu mapy świata. Na mapie nad 
znaczkiem widnieje napis „Warszawa 1955" i sylweta Pałacu Kultury i Nauki im. 
Józefa Stalina. Wzdłuż lewego, górnego i prawego brzegu bloku rozmieszczono 
napis „Międzynarodowa Wystawa Filatelistyczna". 

Na dolnym marginesie bloku umieszczono jego cenę „1 + 1 ZŁ". 
Znaczek 1 zł w bloku wykonano w kolorach: 
tło czerwono-fioletowe, kontur żółty, fioletowy i brązowy. 



Tło bloku wykonano w kolorze beżowym, napisy zaś: „Międzynarodowa Wystawa 
Filatelistyczna", „Warszawa 1955" i „1 + 1 ZŁ" — w kolorze czerwono-brązowym. 

Drugi rodzaj bloków zawiera w górnej części nieperforowany znaczek wartości 2 zł 
„V Światowy Festiwal Młodzieży", przedstawiający syrenę Warszawy na tle napisu 
„Pokój". Na tarczy syreny widnieje data ,,1955" a poniżej na wstędze — napis 
„Warszawa Sierpień". Nad literą „O" w wyrazie „Pokój" zamiast kreski umieszczono 
gołębia pokoju; ponadto w wyraz ten wkomponowano odpowiednik jego w 7 obcych 
językach. U dołu znaczka pośrodku znajduje się napis „Polska". Znaczek ujęto z 
trzech stron tj. z lewego, dolnego i prawego boku wstęgą z ułożonych obok siebie 
czworobokami flag państw, biorących udział w Festiwalu. Pod znaczkiem 
umieszczono napis „Międzynarodowa Wystawa Filatelistyczna Warszawa 1955", na 
dolnym zaś marginesie bloku umieszczono jego cenę „2 + 1 ZŁ". 

Znaczek 2 zł w bloku wykonano w kolorach: 
tło ciemno-niebieskie, 
kontur jasno-niebieski. 
Tło bloku wykonano w kolorze szarym, napisy „Międzynarodowa Wystawa 

Filatelistyczna Warszawa 1955" i „2 + 1 ZŁ" — w kolorze granatowym, a flagi państw 
uczestniczących w Festiwalu w kolorach: niebieskim, czerwonym, zielonym, czarnym 
i żółtym. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 3 sierpnia 
1955 r. 

Minister: wz. F. Ładosz  
Podsekretarz Stanu 

 


