Pisownia dokumentu jest zgodna z oryginałem.
Czcionką czerwoną zapisano numer główny znaczka określonych w PSPZP.
Kolorem żółtym zakreślono datę wprowadzenia znaczków do obiegu.
Kursywą wpisano uwagi od autora strony dot. dokumentu.

DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI
WARSZAWA
5 stycznia 1959 r.
Nr 1
poz. 1
ZARZĄDZENIE
Ministra Łączności
z dnia 12 listopada 1958 r.
o wprowadzeniu do obiegu znaczków pocztowych opłaty wartości
60 gr i 2.50 zł.
Na podstawie art. 17 dekretu z dnia 11 marca 1955 r. o łączności (Dz. U. Nr 12.
poz. 71) zarządzam, co następuje
§ 1.
896-97 Wprowadza się do obiegu i sprzedaży znaczki pocztowe opłaty, wartości 60
gr i 2.50 zł emisji „Sławni Polacy".
Rysunek znaczka wartości 60 gr przedstawia autoportret Stanisława
Wyspiańskiego. Z prawej strony portretu u góry umieszczono wartość znaczka „60
GR", a poniżej inicjały artysty — „S. W." oraz lata jego urodzenia i śmierci- „1869—
1907". Poniżej portretu na białym pasku znajduje się napis „Stanisław Wyspiański", a
pod nim na ciemnym pasie tła — napis — „Polska".
Rysunek znaczka wartości 2.50 zł przedstawia podobiznę Stanisława Moniuszki. Z
lewej strony u góry umieszczono wartość znaczka ,2.50 ZŁ", a niżej lata urodzenia i
śmierci kompozytora „1819—1872". Poniżej portretu na białym pasku znajduje się
napis; „Stanisław Moniuszko", a pod nim — na ciemnym pasie tła — napis „Polska".
Znaczki są perforowane; wymiary ich wynoszą 25,5 x 31,25 mm wraz z
marginesami.
Znaczki wykonano technika stalorytniczo-wklęsłodrukową w następujących
kolorach:
wartość 60 gr — w kolorze fioletowym
wartość 2.50 zł — w kolorze zielonym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 25 listopada 1958 r.
Minister: w z. F. Ładosz
Podsekretarz Stanu
poz. 4.
ZARZĄDZENIE
Ministra Łączności
z dnia 8 grudnia 1958 r.
o wprowadzeniu do obiegu znaczka pocztowego opłaty wartości 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:
§ 1.
905 Wprowadza się do obiegu i sprzedaży znaczek pocztowy opłaty, wartości 60 gr,
wydany dla upamiętnienia 40 rocznicy założenia Komunistycznej Partii Polski.
Rysunek znaczka przedstawia sztandar z literami „KPP" wzniesiony przez trzy ręce.
W lewej górnej części znaczka umieszczono daty „1918" „1958", w prawej zaś dolnej
części znajduje się oznaczenie wartości „60 Groszy". Na dole znaczka przez całą
szerokość umieszczono napis „Polska".
Znaczek jest perforowany. Wymiary jego wynoszą 25,5x31,25 mm wraz z
marginesami. Znaczki wykonano techniką rotograwiurową w następujących kolorach:
kontur — fioletowy
flaga — czerwona.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 16 grudnia 1958 r.
Minister; w z. F. Ładosz
Podsekretarz Stanu

poz. 5.
ZARZĄDZENIE
Ministra Łączności
z dnia 11 grudnia 1958 r.
o wprowadzeniu do obiegu znaczka pocztowego opłaty wartości 5 zł, 10 zł,
20 zł, 30 zł i 50 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:
§ 1.
900-904 Wprowadza się do obiegu i sprzedaży lotnicze znaczki pocztowe opłaty,
wartości 5 zł, 10 zł, 20 zł, 30 zł i 50 zł.
Rysunek znaczka wartości 5 zł przedstawia fragment zabytkowej architektury
Długiego Targu w Gdańsku. W lewym rogu znaczka znajduje się oznaczenie jego
wartości „5 ZŁ", a w prawej dolnej części — napis „Gdańsk".
Rysunek znaczka wartości 10 zł przedstawia ruiny zamku w Liwie. W prawym
dojnym rogu znaczka umieszczono oznaczenie jego wartości „10 ZŁ", a w lewej dolnej
części — napis „Zamek w Liwie".
Rysunek znaczka wartości 20 zł przedstawia fragment kolejki linowej na
Kasprowym Wierchu. W prawym dolnym rogu znaczka umieszczono oznaczenie jego
wartości „20 ZŁ", a w lewej dolnej części — napis „Kasprowy Wierch".
Rysunek znaczka wartości 30 zł przedstawia fragment zapory wodnej w Porąbce.
W prawym dolnym rogu znaczka umieszczono oznaczenie jego wartości „30 ZŁ", a w
dolnej lewej części — napis „Porąbka".
Rysunek znaczka wartości 50 zł przedstawia statek motorowy Batory na tle portu
gdyńskiego. W prawym dolnym rogu znaczka znajduje się oznaczenie jego wartości
„50 ZŁ", a w lewej dolnej części — napis „M.S. Batory”.
W rysunkach wszystkich wymienionych wyżej znaczków u góry przez całą ich
szerokość znajduje się napis „Poczta Lotnicza", a pod nim sylwetka samolotu
pasażerskiego, u dołu zaś znaczków mieści się napis „Polska".
Znaczki są perforowane; wymiary ich wynoszą 25 x 51 mm wraz z marginesami.
Znaczki wykonano techniką kombinowaną, tj. stalorytniczo-wklęsłodrukową plus
rotograwiura w następujących kolorach:
wartość 5 zł — tło fioletowo-szare, kontur wiśniowy,
wartość 10 zł — tło zielone, kontur sepia,
wartość 20 zł — tło żółto-zielonkawe, kontur fioletowy,
wartość 30 zł — tło oranżowe, kontur oliwkowy,
wartość 50 zł — tło szaro-piaskowe, kontur granatowy.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 15 grudnia 1958 r.
Minister: w z. F. Ładosz
Podsekretarz Stanu
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI
20 stycznia 1959 r.
Nr 2
poz. 11.
ZARZĄDZENIE
Ministra Łączności
z dnia 30 grudnia 1958 r.
o wprowadzeniu do obiegu znaczków pocztowych opłaty, wartości
40 gr, 60 gr, 95 gr i 2 zł.
WARSZAWA

Na podstawie art. 17 ust. 1 dekretu z dnia 11 marca 1955 r o łączności (Dz. U. Nr 12,
poz. 71) — zarządzam, co następuje:
§ 1.
906-09 Wprowadza się do obiegu i sprzedaży znaczki pocztowe opłaty wartości
40 gr, 60 gr, 95 gr oraz 2 zł o tematyce sportowej.
Rysunek znaczka wartości 40 gr przedstawia sport żeglarski — żaglówkę z
dwuosobową obsadą na morzu. W lewej górnej części znaczka znajduje się napis —
„Polska", a pod nim umieszczono oznaczenie wartości znaczka „40 GR".

Rysunek znaczka wartości 60 gr przedstawia łuczniczkę z łukiem gotowym do
strzału. W prawej dolnej części znaczka umieszczono napis — „Polska", a nad nim
oznaczenie jego wartości „60 GR".
Rysunek znaczka wartości 95 gr przedstawia fragment gry w piłkę nożną — sylwety
dwóch zawodników w akcji. W prawym górnym rogu znaczka znajduje się oznaczenie
jego wartości „95 GR", a w lewej dolnej części znaczka umieszczono napis —
„Polska".
Rysunek znaczka wartości 2 zł przedstawia jeźdźca z koniem na przeszkodzie. W
lewej dolnej części znaczka umieszczono oznaczenie wartości „2 ZŁ", a w dolnej
części znaczka pośrodku znajduje się napis — „Polska".
Znaczki są perforowane: wymiary ich wynoszą 25,5X31,25 mm, wraz z
marginesami. Znaczki wykonano techniką rotograwiurową w nast. kolorach:
wartość: 40 gr — tło jasno-niebiesko-zielone, kontur niebiesko-czerwony,
„ 60 gr — tło oranż, kontur fioletowy,
„ 95 gr — tło zielone, kontur fioletowy,
„
2 zł — tło zielono-żółte, kontur niebiesko-zielony.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 3 stycznia 1958 r.
Minister: w z. F. Ładosz
Podsekretarz Stanu
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI
28 marca 1959 r.
Nr 7
poz. 49.
Z A RZ Ą D Z E N I E
Ministra Łączności
z dnia 2 marca 1959 r.
o wprowadzeniu do obiegu znaczków pocztowych opłaty, wartości
40 gr, 60 gr i 1.55 zł.
WARSZAWA

Na podstawie art. 17 ust. 1 dekretu z dnia 11 marca 1955 r. o łączności (Dz. U. Nr 12.
poz. 71) zarządzam, co następuje;
§ 1.
910-12 Wprowadza się do obiegu i sprzedaży znaczki pocztowe opłaty, wartości
40 gr, 60 gr i 1.55 zł wydane z okazji III Zjazdu PZPR.
Rysunek znaczka wartości 40 gr przedstawia w symbolicznym ujęciu kierowniczą
rolę Partii, tj rękę kierującą kołem sterowym. U góry znajduje się napis ,,Polska", a pod
nim z lewej strony umieszczono oznaczenie wartości „40 GR". Na kole sterowym
umieszczono napis „III Zjazd PZPR 1959 r.".
Rysunek znaczka wartości 60 gr przedstawia w symbolicznym ujęciu sojusz
robotniczo-chłopski, tj. młot i dwa kłosy zboża, wiązane u dołu wstęgą biało-czerwoną.
Wzdłuż lewej krawędzi znaczka w górnej części znajduje się napis „Polska". ' lewej
górnej części — oznaczenie wartości „60 GR". W dolej prawej części znaczka znajduje
się napis ,„III Zjazd PZPR", pod nim pionowo „1959".
Rysunek znaczka wartości 1.55 zł przedstawia w symbolicznym ujęciu pracę ludzką
— fragment Wysokich Pieców i zabudowań Nowej Huty. U góry znaczka znajduje się
napis „Polska", a obok niego z prawej strony — oznaczenie wartości:”1,55 ZŁ", w
dolnej natomiast części znaczka pod rysunkiem jego na całej szerokości umieszczono
napis „III Zjazd PZPR 59".
Znaczki są perforowane; wymiary ich wynoszą: wartości 40 gr i 1.55 zł: 25,5 X
31,25 mm, wartości 60 gr: 31,25 X 25,5 mm, raz z marginesami.
Znaczki wykonano techniką rotograwiurową w nast. kolorach:
wartość 40 gr — w kolorach: czerwonym, j. brązowym, czarnym,
wartość 60 gr — w kolorach; żółtym (chrom), czerwonym, zielono-niebieskim,
czarnym,
wartość 1.55 zł — w kolorach: czerwonym, fioletowym, czarnym, szaro-niebieskim.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 10 marca 1959 r.
Minister: w z. F. Ładosz
Podsekretarz Stanu

DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI
WARSZAWA
20 czerwca 1959 r.
Nr 16
poz. 113
ZARZĄDZENIE
Ministra Łączności
z dnia 22 maja 1959 r.
o wprowadzeniu do obiegu lotniczego znaczka pocztowego opłaty wartości
10 zł, z dopłatą 5 zł na rzecz Polskiego Związku Filatelistów
§ 1.
921 Wprowadza się do obiegu lotniczy znaczek pocztowy opłaty wartości 10 zł z
dopłatą 5 zł na rzecz Polskiego Związku Filatelistów. Znaczek składa się z dwóch
części oddzielonych od siebie perforacją i wydany jest w trzech następujących
odmianach:
Odmiana I
Część lewa przedstawia ruiny zamku w Liwie, w prawym dolnym rogu znaczka
umieszczono oznaczenie wartości 10 zł a w lewej dolnej części napis „Zamek w
Liwie". U góry - przez całą szerokość znajduje się napis Poczta Lotnicza pod nim
sylwetka samolotu pasażerskiego, a u dołu napis – „Polska”
Część prawa przedstawia pole z ozdobnym napisem w trzech wierszach „VI Zjazd
PZF Warszawa 1959 i oznaczeniem dopłaty +5 zł”,
Odmiana II
Cześć lewa przedstawia pole z ozdobnym napisem w siedmiu wierszach „Znaczek
kształci, Bawi, Pomaga w Nauce, Zbliża Narody i oznaczeniem dopłaty + 5 zł”; część
prawa jest identyczną częścią lewą odmiany I.
Odmiana III
Część lewa jest identyczna z częścią lewą odmiany I; część prawa przedstawia
pole z ozdobnym napisem w sześciu wierszach „Polskiego Ruchu, 65 lat,
Filatelistycznego” i oznaczeniem dopłaty 5 Zł
Nakład znaczka wynosi 700000 egzemplarzy. Znaczek jest perforowany wymiary
jego wynoszą 50x51 mm wraz z marginesami. Znaczek wydrukowano techniką
offsetową z rytu w następujących kolorach: rysunek znaczka i napisy - w kolorze
ciemnej sepii; tło ozdobnych napisów -w kolorze jasno-zielono-niebieskim
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 23 maja 1959 r.
Minister Z. Moskwa
Brak podstawy prawnej tego zarządzenia.

DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI
6 lipca 1959 r.
Nr 17
poz. 127.
ZARZĄDZENIE
Ministra Łączności
z dnia 16 czerwca 1959 r.
o wprowadzeniu do obiegu znaczków pocztowych opłaty, wartości 40 gr, 60 gr,
1,50 zł i 6,40 zł.
WARSZAWA

Na podstawie art. 17 ust. 1 dekretu z dnia 11 marca 1955 r. o łączności (Dz. U. Nr 12,
poz. 71) zarządzam, co następuje;
§ 1.
922-25 Wprowadza się do obiegu znaczki pocztowe opłaty, wartości 40 gr, 60 gr,
1,50 zł i 6,40 zł emisji „Malarstwo Polskie".
Rysunek znaczka wartości 40 gr przedstawia obraz J. Chełmońskiego — Bociany.
Wzdłuż lewej krawędzi pionowej umieszczono napis „Józef Chełmoński — Bociany".
Na dole znaczka umieszczono oznaczenie wartości „40 gr" oraz napis „Polska".
Rysunek znaczka wartości 60 gr przedstawia obraz St. Wyspiańskiego —
Macierzyństwo. Wzdłuż lewej krawędzi pionowej umieszczono napis „Stanisław
Wyspiański — Macierzyństwo". Na dole znaczka znajduje się oznaczenie wartości „60
GR" oraz napis — „Polska".
Rysunek znaczka wartości 1,50 zł przedstawia obraz J. Malczewskiego — Śmierć.
Wzdłuż prawej krawędzi pionowej znaczka umieszczono napis „Jacek Malczewski —

Śmierć". Na dole znaczka znajduje się napis — „Polska" oraz z prawej jego strony
oznaczenie wartości „1.50 ZŁ".
Rysunek znaczka wartości 6.40 zł przedstawia obraz A. Gierymskiego —
Piaskarze. Wzdłuż prawej krawędzi pionowej znaczka umieszczono napis „Aleksander
Gierymski. Piaskarze". Na dole znaczka znajduje się napis — „Polska" oraz-z prawej
Jego strony oznaczenie wartości „6.40 ZŁ".
Znaczki są perforowane; wymiary ich wynoszą:
wartości 40 gr i 6.40 zł — 39,5X31,5 mm
wartości 60 gr i 1.50 zł — 31,5X39,5 mm wraz z marginesami.
Znaczki wykonano techniką stalorytniczo-wklęsłodrukową w następujących
kolorach:
wartości 40 gr — w kolorze ciemno-zielonym,
wartości 60 gr — w kolorze fioletowo-brązowym,
wartości 1.50 zł — w kolorze cienmo-brązowym,
wartości 6.40 zł — w kolorze ciemno-niebieskim.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 29 czerwca 1959 r.
Minister: w z. F. Ładosz
Podsekretarz Stanu
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI
WARSZAWA
20 lipca 1959 r.
Nr 18
poz. 133.
ZARZĄDZENIE
Ministra Łączności
z dnia 22 czerwca 1959 r.
o wprowadzeniu do obiegu znaczka pocztowego opłaty wartości 2.50 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:
§ 1.
926 Wprowadza się do obiegu pocztowy znaczek opłaty wartości 2.50 zł wydany z
okazji III Międzynarodowej Konferencji Górników.
Rysunek znaczka przedstawia sylwetkę głowy górnika w hełmie górniczym z
umocowaną z przodu latarką, od której jest przeciągnięty kabelek, sylwetka głowy jest
umieszczona na tle globu otoczonego napisem „III Międzynarodowa Konferencja
Górników. Katowice VII. 1959 R.". W lewej górnej części znaczka znajduje się liczba
„2.50", w prawej zaś skrót „Zł".— oznaczające wartość znaczka. Na dole znaczka
umieszczono napis „Polska".
Znaczek jest perforowany; jego wymiary wynoszą 25,3X31,25 mm wraz z
marginesami.
Znaczek wykonano techniką offsetową w następujących kolorach: jasno-zielonym,
ciemno-zielonym, czarnym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 lipca 1959 r.
Minister: w z. F. Ładosz
Podsekretarz Stanu
poz.134.
ZARZĄDZENIE
Ministra Łączności
z dnia 11 lipca 1959 r.
o wprowadzeniu do obiegu znaczków pocztowych opłaty wartości
40 gr, 60 gr i 1.50 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:
§ 1.
927-29 Wprowadza się do obiegu pocztowe znaczki opłaty wartości 40 gr, 60 gr
i 1.50 zł, wydane z okazji XV LAT Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej.
Rysunek znaczka wartości 40 gr przedstawia symbol rolnictwa — snopek na tle

konturu mapy Polski. Na dole znaczka umieszczono napis „XV LAT PRL". W górnej
części znaczka znajduje się liczba „40", skrót „GR" — oznaczające wartość znaczka
oraz napis „ PO L S K A".
Rysunek znaczka wartości 60 gr przedstawia symbol budownictwa — dźwig na
budowie, na tle konturu mapy Polski. Na dole znaczka umieszczono napis „XV LAT
PRL". W górnej części znaczka znajduje się liczba „60", skrót „GR" — oznaczające
wartość znaczka oraz napis „P O L S K A".
Rysunek znaczka wartości 1,50 zł przedstawia symbol kultury i oświaty — głowicę
Kolumny Korynckiej oraz rozłożoną książkę na tle konturu mapy Polski. Na dole
znaczka umieszczono napis „XV LAT PRL". W górnej części znaczka znajduje się
liczba „1.50", skrót „ZŁ" — oznaczające wartość znaczka oraz napis „POLSKA".
Znaczki są perforowane. Wymiary ich wynoszą 21,5X25,5 mm wraz z marginesami.
Znaczki wykonano techniką offsetową w następujących kolorach;
wartość 40 gr w kolorach — zielonym i czarnym
wartość 60 gr w kolorach — czerwonym i czarnym
wartość 1.50 zł w kolorach — niebieskim i czarnym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 21 lipca 1959 r.
Minister: Z. Moskwa
poz.135.
ZARZĄDZENIE
Ministra Łączności
z dnia 11 lipca 1959 r.
o wprowadzeniu do obiegu znaczków pocztowych opłaty wartości 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:
§ 1.
932-33 Wprowadza się do obiegu pocztowe znaczki opłaty wartości 60 gr i 2.50 zł
wydane z okazji VII Światowego Festiwalu Młodzieży i Studentów w Wiedniu.
Rysunek obydwu znaczków przedstawia goździk, którego koronę tworzy mapa
Austrii z zaznaczonym na niej punktem „Wien"; na tle kwiatu znajduje się napis
„Światowy Festiwal Młodzieży i Studentów" w kształcie „VII". W lewy górnym rogu
umieszczono liczbę ,,1959". Na dole znaczka znajduje się napis „Polska" oraz
oznaczenie wartości ,,60 GR" lub „2,50 ZŁ”.
Znaczki są perforowane; wymiary ich wynoszą 25,5x31,25 mm wraz z marginesami.
Znaczki wykonane techniką offsetową w następujących kolorach:
wartość 60 gr w kolorach — jasno-żółtym, brązowym, czerwonym, zielonym i szaroniebieskim;
wartość 2.50 zł w kolorach — szarym, ciemno-zielonym, zielonym, czerwonym i fioletowym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 27 lipca 1959 r.
Minister; Z. Moskwa
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI
19 września 1959 r.
Nr 22
poz. 170
ZARZĄDZENIE
Ministra Łączności
z dnia 8 sierpnia 1959 r.
o wprowadzeniu do obiegu znaczka pocztowego opłaty, wartości 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:
§ 1.
934 Wprowadza się do obiegu pocztowy znaczek opłaty, wartości 60 gr emisji 30lecie Polskich Linii Lotniczych „Lot".
Rysunek znaczka przedstawia stylizowaną sylwetkę pędzącego samolotu na tle
znaku „Lotu". W prawym górnym rogu znaczka umieszczono oznaczenie wartości „60
GR". Na dole znaczka znajduje się napis „POLSKA", a nad nim napis „30 LAT
WARSZAWA

POLSKICH LINII LOTNICZYCH — LOT".
Znaczek jest perforowany, wymiary jego wynoszą 31,25 x 25,5 mm wraz z
marginesami.
Znaczek wykonano techniką offsetową w następujących kolorach:
tło — w jasnoniebieskim,
kontur — w fioletowym i czarnym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 24 sierpnia 1959 r.
Minister: w z. P. Ładosz
Podsekretarz Stanu
poz.171
ZARZĄDZENIE
Ministra Łączności
z dnia 8 sierpnia 1959 r.
o wprowadzeniu do obiegu znaczków pocztowych opłaty, wartości
60 gr i 2.50 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:
§ 1.
935-36 Wprowadza się do obiegu pocztowe znaczki opłaty wartości 60 gr i 2.50 zł
wydane z okazji 48 Konferencji Międzyparlamentarnej.
Rysunek obydwu znaczków przedstawia fragment gmachu Sejmu PRL w
Warszawie. W lewym górnym rogu znaczków znajduje się oznaczenie wartości „60
GR" lub „2.50 zł". W górnej części poziomej i pionowej znaczków umieszczono napis
„48 Konferencja Międzyparlamentarna Warszawa 1959". Na dole znaczków znajduje
się napis „Poczta Polska".
Znaczki są perforowane, wymiary ich wynoszą 43 x 25,5 mm.
Znaczki wykonano techniką rotograwiurową w następujących kolorach:
wartości 60 gr — w zielonym, czarnym i czerwonym,
wartości 2.50 zł — w fioletowym, czarnym i czerwonym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 27 sierpnia 1959 r.
Minister: w z. F. Ładosz
Podsekretarz Stanu
poz.172
ZARZĄDZENIE
Ministra Łączności
z dnia 12 sierpnia 1959 r.
o wprowadzeniu do obiegu znaczka pocztowego opłaty, wartości 45 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:
§ 1.
937 Wprowadza się do obiegu znaczek pocztowy opłaty wartości 45 gr, wydany
z okazji Wystawy Filatelistycznej Portów Bałtyckich „Balpex I".
Rysunek znaczka przedstawia umieszczony pośrodku stylizowany widok miasta
Gdańska. Nad nim z lewej strony znajduje się napis „Gdańsk", po bokach zaś —
ornamenty z motywów gotyckich. U góry znaczka przez całą szerokość umieszczono
napis „500-lecie Powrotu Pomorza", u dołu zaś napis „Polska" oraz oznaczenie
wartości znaczka „45 GR". Na znaczku tym pośrodku wykonano nadruk „Balpex I —
Gdańsk 1959".
Znaczek jest perforowany, jego wymiary wynoszą 43 x 25,5 mm wraz z
marginesami.
Znaczek wykonano techniką stalorytniczo-wklęsłodrukową, nadruk zaś techniką
typograficzną w następujących kolorach:
tło — w żółtym,
kontur — w brązowo-czerwonym,
nadruk w granatowym.
Znaczek sprzedawany będzie na terenie Międzynarodowej Wystawy Filatelistycznej
Portów Bałtyckich „Balpex I" w Gdańsku.

§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 30 sierpnia 1959 r.
Minister: w z. F. Ładosz
Podsekretarz Stanu
poz.173
ZARZĄDZENIE
Ministra Łączności
z dnia 18 sierpnia 1959 r.
o wprowadzeniu do obiegu znaczka pocztowego opłaty, wartości 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:
§ 1.
938 Wprowadza się do obiegu znaczek pocztowy opłaty wartości 60 gr, wydany
z okazji „Dziesięciolecia Światowego Ruchu Pokoju".
Rysunek znaczka przedstawia stylizowanego gołąbka i fragment kuli ziemskiej, na
której tle umieszczono wartość znaczka „60 GR". W lewej krawędzi pionowej i górnej
poziomej umieszczono napis „Dziesięciolecie Światowego Ruchu Pokoju", na dole zaś
napis „Polska".
Znaczek jest perforowany, jego wymiary wynoszą 31,25x25,5 mm.
Znaczek wykonano techniką rotograwiurową w kolorach: jasno-niebieskim i ciemnoniebieskim.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 września 1959 r.
Minister: w z. F. Ładosz
Podsekretarz Stanu
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI
WARSZAWA,
5 października 1959 r.
Nr 23
poz. 180
ZARZĄDZENIE
Ministra Łączności
z dnia 15 września 1959 r.
o wprowadzeniu do obiegu znaczków pocztowych opłaty wartości
40 gr, 60 gr i 2,50 zł.
Na podstawie art. 17 ust. 1 dekretu z dnia 11 marca 1955 T. o łączności (Dz. U. Nr 12,
poz. 71) zarządzam, co następuje:
§ 1.
939-41 Wprowadza się do obiegu pocztowe znaczki opłaty, wartości 40 gr, 60 gr
i 2,50 zł, wydane z okazji 40-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża.
Rysunek znaczka wartości 40 gr przedstawia pielęgniarkę z torbą sanitarną. W
lewym górnym rogu znaczka umieszczono symbol Czerwonego Krzyża, a pod nim
napis „15-lecie Czerwonego Krzyża PRL". W prawym górnym rogu znaczka umieszczono oznaczenie wartości ,,40 GR". Na dole w lewej części znaczka znajduje się
napis „Polska".
Rysunek znaczka wartości 60 gr przedstawia pielęgniarkę trzymająca w jednej ręce
flakon, a w drugiej opatrunek. W prawym górnym rogu znaczka umieszczono symbol
Czerwonego Krzyża. W lewym górnym rogu znajduje się oznaczenie warlości ,,60
GR", w prawej dolnej części znaczka umieszczono napis „Polska".
Rysunek znaczka wartości 2,50 zł przedstawia portret Henryka Dunanta założyciela
organizacji Czerwonego Krzyża.
Pod portretem znajduje się napis ,,Stulecie Międzynarodowego Czerwonego
Krzyża". W górnych rogach znaczka umieszczono symbole Czerwonego Krzyża, w
lewej części znaczka umieszczono napis „Henryk Dunant". Na dole znaczka przez
całą szerokość umieszczono oznaczenie wartości ,,2.50 ZŁ,, oraz napis „Polska".
znaczki są perforowane, wymiary ich wynoszą:
wartości 40 gr i 60 gr — 25,5x31,25 mm,
wartości 2.50 zł — 31,25x31,25 mm — wraz z marginesami.
Znaczki wykonano techniką offsetową w następujących kolorach:

wartości 40 gr — w zielonym, czerwonym, czarno-zielonym,
wartości 60 gr — w jasno-brązowym, ciemno-brązowym, czerwonym,
wartości 2.50 zł — w czerwonym, czarnym, czerwono-brązowym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 21 września 1959 r.
Minister: w z. F. Ładosz
Podsekretarz Stanu
poz. 179
ZARZĄDZENIE
Ministra Łączności
z dnia 15 września 1959 r.
o wprowadzeniu do obiegu znaczka pocztowego opłaty, wartości 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:
§ 1.
942 Wprowadza się do obiegu pocztowy znaczek opłaty wartości 1 zł, emisji
„Malarstwo Polskie".
Rysunek znaczka przedstawia obraz Henryka Rodakowskiego — Portret P. de
Romanet. Wzdłuż obydwu krawędzi pionowych umieszczono napis „Henryk
Rodakowski — Portret P. de Romanet". Na dole znaczka umieszczono oznaczenie
wartości „1 ZŁ" oraz napis ,,Polska". Znaczek jest perforowany, wymiary jego wynoszą
31,5x43 mm wraz z marginesami.
Znaczek wykonano techniką stalorytniczo-wklęsłodrukową w kolorze czarnym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 22 września 1959 r.
Minister: w z. F. Ładosz
Podsekretarz Stanu
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI
WARSZAWA
20 października 1959 r.
Nr 24
poz. 184
ZARZĄDZENIE
Ministra Łączności
z dnia 21 września 1959 r.
o wprowadzeniu do obiegu znaczków pocztowych opłaty wartości
60 gr i 2,50 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:
§ 1.
943-44 Wprowadza się do obiegu pocztowe znaczki opłaty wartości 60 gr i 2.50 zł
emisji ,,Przyjaźń Polsko-Chińska".
Rysunek obydwu znaczków przedstawia emblemat Towarzystwa Przyjaźni PolskoChińskiej. W górnych rogach znaczków umieszczono oznaczenie wartości ,,60 GR"
lub „2.50 Zł", na dole zaś napis „Polska".
Znaczki są perforowane, wymiary ich wynoszą 27 X 27 mm wraz z marginesami.
Znaczki wykonano techniką offsetową w następujących kolorach;
znaczek wartości 60 gr — w kolorach: fioletowym, czerwonym, żółtym i niebieskim,
znaczek wartości 2.50 zł — w kolorach; zielonym, niebieskim, czerwonym i żółtym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 28 września 1959 r.
Minister: w z. F. Ładosz
Podsekretarz Stanu
poz. 186
ZARZĄDZENIE
Ministra Łączności
z dnia 5 września 1959 r.
o wprowadzeniu do obiegu znaczków pocztowych opłaty wartości
60 gr i 2.50 zł.

Na podstawie art. 17, ust. 1 dekretu z dnia 11 marca 1955 T. o łączności (Dz. U. Nr 12,
poz. 71) zarządzam, co następuje:
§ 1.
945-46 Wprowadza się do obiegu znaczki pocztowe opłaty wartości 60 gr i 2.50 zł
stanowiące emisję ,,Dzień Znaczka 1959".
Rysunek obydwu znaczków przedstawia stylizowany kwiat, którego koronę i listki
tworzą znaczki pocztowe. W obydwu krawędziach pionowych umieszczono napis
,,Dzień Znaczka Pocztowego", na dole znaczków umieszczono datę ,,9-X-1959". W
prawej dolnej części znaczków umieszczono oznaczenie wartości ,,60 GR" lub ,,2.50
Zł". U góry znaczków przez całą szerokość znajduje się napis ,,Polska".
Znaczki są perforowane wymiary ich wynoszą 25,5 X 31,25 mm wraz z marginesami.
Znaczki wykonano techniką offsetową w następujących kolorach:
znaczek wartości 60 gr — w kolorach: jasno-niebieskim, czerwonym, zgniłozielonym,
znaczek wartości 2.50 zł — w kolorach: czerwonym, granatowym, zielonym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 9 października 1959 r.
Minister: w z. F. Ładosz
Podsekretarz Stanu
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI
20 listopada 1959 r.
Nr 26
poz. 197
ZARZĄDZENIE
Ministra Łączności
z dnia 3 listopada 1959 r.
o wprowadzeniu do obiegu znaczków pocztowych opłaty wartości
40 gr, 60 gr i 2,50 zł.
WARSZAWA,

Na podstawie art. 17, ust. 1 dekretu z dnia 11 marca 1955 r. o łączności (Dz. U. Nr 12,
poz. 71) zarządza się, co następuje:
§ 1.
947-49 Wprowadza się do obiegu znaczki pocztowe opłaty wartości 40 gr, 60 gr
i 2.50 zł — stanowiące emisję "Loty Kosmiczne".
Rysunek znaczka wartości 40 gr przedstawia fragment kuli ziemskiej i lecącą w
przestworzach rakietę — Sputnik III. Wzdłuż lewej krawędzi znaczka umieszczono
napis „Sputnik III". W górnej lewej części znajduje się napis — „Polska" w prawym
dolnym rogu — oznaczenie wartości „40 GR".
Rysunek znaczka wartości 60 gr przedstawia rakietę kosmiczną — Mieczta,
wchodzącą na swoją orbitę wokół słońca. Wzdłuż lewej krawędzi znaczka
umieszczono napis „Mieczta". W lewym górnym rogu znajduje się oznaczenie wartości
„60 GR", w dolnej prawej części — napis „Polska".
Rysunek znaczka wartości 2.50 zł przedstawia fragment globu ziemskiego i lot z
ziemi na księżyc rakiety — Łunnik II. Wzdłuż lewej krawędzi znaczka umieszczono
napis „Łunnik II" W prawym górnym rogu znaczka znajduje się oznaczenie wartości
„2.50 Zł", w lewej dolnej części — napis „Polska".
Wymiary każdego znaczka wynoszą 51 X 25,5 mm wraz z marginesami.
Znaczki wykonano techniką rotograwiurową w następujących kolorach:
znaczek wartości 40 gr — w kolorze niebiesko-zielonym i czarnym,
znaczek wartości 60 gr — w kolorze czerwono-brązowym i czarnym,
znaczek wartości 2.50 zł — w kolorze zielonym i granatowym,
oraz w dwóch odmianach: perforowane i nie perforowane.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 7 listopada 1959 r.
Minister: w z. F. Ładosz
Podsekretarz Stanu

DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI
WARSZAWA,
5 grudnia 1959 r.
Nr 27
poz. 203
ZARZĄDZENIE
Ministra Łączności
z dnia 11 listopada 1959 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:
1 §.
950-51 Wprowadza się do obiegu pocztowe znaczki opłaty wartości 40 gr i 60 gr
emisji „Tysiąc szkół na Tysiąclecie".
Rysunek znaczka wartości 40 gr przedstawia dziewczynkę odrabiającą lekcję.
Wzdłuż górnej części krawędzi pionowej i poziomej znaczka znajduje się napis „Tysiąc
szkół na Tysiąclecie". W lewym górnym rogu znaczka umieszczono oznaczenie
wartości ,,40 gr", na dole zaś napis „Polska".
Rysunek znaczka wartości 60 gr przedstawia troje biegnących dzieci na tle
stylizowanego budynku szkoły, którego dach tworzy kielnia. Wzdłuż lewej krawędzi
pionowej i górnej poziomej umieszczono napis „Tysiąc szkół na Tysiąclecie". W lewym
górnym rogu znaczka znajduje się oznaczenie wartości 60 gr, na dole zaś napis
„Polska".
Znaczki są perforowane; wymiary ich wynoszą 25,5 X 31,25 mm wraz z
marginesami. Znaczki wykonano techniką kombinowaną rotograwiurową,
stalorytniczo-wklęsłodrukową i typograficzną w następujących kolorach:
znaczek wartości 40 gr — w kolorach brązowym i zielonym,
znaczek wartości 60 gr — w kolorach niebieskim, jasnoniebieskim, czerwonym i
czarnym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 14 listopada 1959 r.
Minister: w z. F. Ładosz
Podsekretarz Stanu

