Pisownia dokumentu jest zgodna z oryginałem.
Czcionką czerwoną zapisano numer główny znaczka określonych w PSPZP.
Kolorem żółtym zakreślono datę wprowadzenia znaczków do obiegu.

DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI
WARSZAWA
dnia 20 stycznia 1961 r.
Nr 1
poz. 1
ZARZĄDZENIE Nr 99
MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 28 listopada 1960 r.
o wprowadzeniu do obiegu znaczków pocztowych opłaty wartości 10 gr,
20 gr, 30 gr, 40 gr, 50 gr, 60 gr, 75 gr, 90 gr, 2,50 zł, 4 zł, 5,60 zł, 6,50 zł.
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.
1017-1028 Wprowadza się do obiegu znaczki pocztowe opłaty wartości 10 gr, 20
gr, 30 gr, 40 gr, 50 gr, 60 gr, 75 gr, 90 gr, 2.50 zł, 4 zł, 5.60 zł i 6.50 zł, stanowiące
emisję „Polskie ptaki chronione".
Rysunek znaczka wartości 10 gr przedstawia dropia. Na dole znaczka umieszczono
napis „Otis tarda — Drop". W lewym górnym rogu znaczka umieszczono oznaczenie
wartości „10 GR", a poniżej w prawej jego części napis „Polska".
Rysunek znaczka wartości 20 gr przedstawia kruka. Na dole znaczka umieszczono
napis „Corvus corax" — Kruk". W lewym górnym rogu znaczka umieszczono
oznaczenie wartości „20 GR", a poniżej w prawej jego części napis „Polska".
Rysunek znaczka wartości 30 gr przedstawia kormorana. Na dole znaczka
umieszczono napis „Phalacrocorax carbo — Kormoran". W prawej górnej części
znaczka umieszczono oznaczenie wartości „30 GR", a poniżej w lewej jego części
napis „Polska".
Rysunek znaczka wartości 40 gr przedstawia bociana czarnego. Na dole znaczka
umieszczono napis „Ciconia nigra — Bocian Czarny". W prawej górnej części znaczka
umieszczono oznaczenie wartości „40 GR", a poniżej w lewej jego części, napis
„Polska".
Rysunek znaczka wartości 50 gr przedstawia puchacza. Na dole znaczka
umieszczono napis „Bubo bubo — Puchacz”. W prawym górnym rogu znaczka
umieszczono oznaczenie wartości „50 GR", a poniżej napis „Polska".
Rysunek znaczka wartości 60 gr przedstawia bielika. Na dole znaczka umieszczono
napis „Haliacetus albicilla — Bielik". W lewym górnym rogu znaczka umieszczono
oznaczenie wartości „60 GR", a poniżej w prawej jego części napis „Polska".
Rysunek znaczka wartości 75 gr przedstawia orła przedniego. Na dole znaczka
umieszczono napis „Aquila chrysaetos — Orzeł przedni". W prawym górnym rogu
znaczka umieszczono oznaczenie wartości „75 GR", a poniżej w lewej jego części
napis „Polska".
Rysunek znaczka wartości 90 gr przedstawia krótkoszpona. Na dole znaczka
umieszczono napis „Circaetus gallicus — Krótkoszpon". W lewym górnym rogu
umieszczono oznaczenie wartości „90 GR", a poniżej napis „Polska".
Rysunek znaczka wartości 2.50 zł przedstawia drozda skalnego. Na dole znaczka
umieszczono napis „Monticola saxatilis — Drozd skalny". W lewym górnym rogu
znaczka umieszczono oznaczenie wartości „2.50 ZŁ", a poniżej w prawej jego części
napis „Polska".
Rysunek znaczka wartości 4 zł przedstawia - zimorodka. Na dole znaczka
umieszczono napis „Alcedo atthis — Zimorodek". W lewym górnym rogu znaczka
umieszczono oznaczenie wartości „4 ZŁ", a poniżej w prawej jego części napis
„Polska".
Rysunek znaczka wartości 5,60 zł przedstawia pomurnika. Na dole znaczka
umieszczono napis „Tichodroma muraria — Pomurnik". W prawym górnym rogu
znaczka umieszczono oznaczenie wartości „5.60 ZŁ", a poniżej w lewj części napis
„Polska”.
Rysunek znaczka wartości 6.50 zł przedstawia kraskę. Na dole znaczka
umieszczono napis „Corocias garrulus - Kraska". W prawym górnym rogu znaczka

umieszczono oznaczenie wartości „6,50 Zł", a poniżej w lewej jego części napis
„Polska".
Znaczki są perforowane; ich wymiary wynoszą 40,5 X 40,5 mm wraz z
marginesami.
Znaczki wykonano kilkubarwną techniką - rotograwiurową w następujących
kolorach:
znaczek wartości 10 gr w kolorach— oranżowym, niebieskim, czarnym, szarym;
znaczek wartości 20 gr w kolorach — granatowym, czarnym, szarym;
znaczek wartości 30 gr w kolorach — c. zielonym, c. brązowym, żółtym, szarym;
znaczek wartości 40 gr w kolorach — czerwonym, żółtym, zielonym, czarnym,
szarym;
znaczek wartości 50 gr w kolorach — żółtym, niebieskim, brązowym, czarnym;
znaczek wartości 60 gr w kolorach— żółtym, niebieskim, brązowym, czarnym;
znaczek wartości 75 gr w kolorach – żółtym, niebieskim, brązowym, czarnym;
znaczek wartości 80 gr w kolorach – żółtym, niebieskim, brązowym, czarnym;
znaczek wartości 2.50 zł w kolorach — czerwonym, brązowym, niebieskim,
czarnym, jasno – oliwk;
znaczek wartości 4.00 zł w kolorach — czerwonym, brązowym, niebieskim,
czarnym, jasno – oliwk;
znaczek wartości 5.60 zł w kolorach— czerwonym szaro-nieb., czarnym, jasno oliwk;
znaczek wartości 6.50 zł w kolorach — niebieskim, żółto-brąz., czarnym, jasno oliwk.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 30 listopada 1960 r.
MINISTER: w z. P. Ładosz
Podsekretarz Stanu
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI
dnia 6 lutego 1961 r.
Nr 2
poz. 9
ZARZĄDZENIE NR 102
MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 13 grudnia 1960 r.
o wprowadzeniu do obiegu znaczków pocztowych opłaty wartości 1.15 zł,
1.35 zł, 1.50 zł, 1.55 zł , 2 zł, 2.10 zł, 2.50 zł, 3.10 zł i 5.60 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.
1029-37 Wprowadza się do obiegu znaczki pocztowe opłaty wartości 1.15 zł, 1.35
zł, 1.50 zł, 1.55 zł, 2 zł, 2.10 zł, 2.50 zł, 3.10 zł i 5.60 zł, stanowiące emisję
„Historyczne Miasta Polskie".
Rysunek znaczka wartości 1.15 zł przedstawia Gdańsk— stary port bałtycki —
Żuraw nad Motławą. W prawej dolnej części znaczka umieszczono napis „Gdańsk".
Rysunek znaczka wartości 1.35 zł przedstawia Wrocław — ratusz miejski. W prawej
górnej części znaczka umieszczono napis „Wrocław".
Rysunek znaczka wartości 1.50 zł przedstawia Szczecin— rekonstruowany zamek
książąt szczecińskich. W dolnej części znaczka umieszczono napis „Szczecin".
Rysunek znaczka wartości 1.55 zł przedstawia Opole — rekonstrukcję zamku
piastowskiego. W lewej dolnej części znaczka umieszczono napis „Opole".
Rysunek znaczka wartości 2 zł przedstawia Kołobrzeg— twierdzę w 1650 r. wg
starego sztychu. W lewej górnej części znaczka umieszczono napis ,,Kołobrzeg".
Rysunek znaczka wartości 2.10 zł przedstawia Legnicę— Zamek Piastów. W lewej
dolnej części znaczka umieszczono ..napis „Legnica".
Rysunek znaczka wartości 2.50 zł przedstawia Katowice — Młodzieżowy Pałac
Kultury na tle kominów i pieców hutniczych. W górnej części znaczka umieszczono
napis „Katowice".

Rysunek znaczka wartości 3.10 zł przedstawia Łódź — pomnik wdzięczności ku
czci poległych w walce o wyzwolenie Polski żołnierzy Armii Radzieckiej na tle kominów
fabrycznych. W lewej górnej części znaczka umieszczono napis „Łódź".
Rysunek znaczka wartości 5.60 zł przedstawia Wałbrzych — widok ogólny miasta.
W lewej górnej części znaczka umieszczono napis ,,Wałbrzych".
Na dole wszystkich znaczków znajdują się odpowiednie oznaczenia wartości „1.15
ZŁ”, „1.35 ZŁ", „1.50 ZŁ", „1.55 ZŁ", ,,2 ZŁ", „2,10 ZŁ", „2.50 ZŁ", „3.10 ZŁ" i ,,5.60
ZŁ" oraz napis ,,Polska".
Znaczki są perforowane; ich wymiary wynoszą 31,25 X 25,5 mm wraz z
marginesami.
Znaczki wykonano techniką stalorytniczo-wklęsłodrukową i rotograwiurową w
następujących kolorach:
Znaczek wartości 1.15 zł — w kolorach zielonym i jasno-pomarańczowym.
Znaczek wartości 1.35 zł — w kolorach amarantowym i jasno-zielonym.
Znaczek wartości 1.50 zł — w kolorach brązowym i zielono-niebieskim.
Znaczek wartości 1.55 zł — w kolorach wiśniowym i kremowym.
Znaczek wartości 2.00 zł—w kolorach granatowym i fioletowo-czerwonym.
Znaczek wartości 2.10 zł—w kolorach ciemno-brązowym i żółtym.
Znaczek wartości 2.50 zł — w kolorach fioletowym i jasno-zielonym.
Znaczek wartości 3.10 zł — w kolorach czerwonym i jasno-niebieskim.
Znaczek wartości 5.60 zł — w kolorach ciemno-zielonym i zielonym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 28 grudnia 1960 r.
MINISTER w z. F. Ładosz
Podsekretarz Stanu
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI
dnia 10 lutego 1961 r.
Nr 3
poz. 15
ZARZĄDZENIE NR 8
MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 25 stycznia 1961 r.
o wprowadzeniu do obiegu znaczków pocztowych opłaty wartości 40 gr, 60 gr,
1 zł, 1.50 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.
1041-44 Wprowadza się do obiegu znaczki pocztowe opłaty wartości 40 gr, 60 gr,1 zł
i 1.50 zł, stanowiące emisję „I Zimowa Spartakiada Armii Zaprzyjaźnionych 1961 r."
Rysunek znaczka wartości 40 gr przedstawia hokeistę na lodzie. W prawej górnej
części znaczka umieszczono oznaczenie wartości „40 GR".
Rysunek znaczka wartości 60 gr przedstawia narciarza w skoku. W prawej dolnej
części znaczka umieszczono oznaczenie wartości „60 GR".
Rysunek znaczka wartości 1 zł. przedstawia czterech żołnierzy patrolu na nartach w
czasie strzelania. W lewym górnym rogu znaczka umieszczono oznaczenie wartości
„1 ZŁ".
Rysunek znaczka wartości 1.60 zł przedstawia narciarza w konkurencji „slalom". W
prawej dolnej części znaczka umieszczono oznaczenie wartości „1.50 ZŁ". Na znaczkach wszystkich wartości wzdłuż lewej, górnej i prawej krawędzi
umieszczono napis „I Zimowa Spartakiada Armii Zaprzyjaźnionych 1961". Na dole
znaczków znajdują się znak spartakiady oraz napis „Polska". Znaczki są perforowane;
wymiary ich wynoszą 31,5 X 39,5 mm wraz z marginesami.
Znaczki wykonano techniką offsetową w następujących nakładach i kolorach:
znaczek wartości 40 gr w nakładzie 1 mln sztuk, w kolorach — fioletowym, żółtym,
czarnym,
znaczek wartości 60 gr w nakładzie 1 mln sztuk, w kolorach — niebieskim,
granatowym, czerwonym, czarnym,
znaczek wartości 1 zł. w nakładzie 300 tysięcy sztuk, w kolorach —
jasnoniebieskim, stalowym, zielonym, czerwonym, czarnym,

znaczek wartości 1,50 zł w nakładzie 1 miliona sztuk, w kolorach —
niebieskozielonym, niebieskim, żółtym, czarnym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 lutego 1961 r.
MINISTER: w z. F. Ładosz
Podsekretarz Stanu
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI
WARSZAWA
dnia 22 marca 1961 r.
Nr 6
poz. 37
ZARZĄDZENIE Nr 14
MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 7 lutego 1961 r.
o wprowadzeniu do obiegu znaczka pocztowego opłaty wartości 60 gr.
Na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 46 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. o łączności
(Dz. U. Nr 8, poz. 48) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1045 Wprowadza się do obiegu znaczek pocztowy opłaty wartości 60 gr, wydany z
okazji IV Kongresu Techników Polskich.
Rysunek znaczka przedstawia fragment koła zębatego z napisem „IV Kongres
Techników Polskich Wrocław 1961". W lewej górnej części znaczka umieszczono
napis w trzech wierszach „1961—1965 NOT", a w prawej dolnej oznaczenie wartości
„60 GR". Na dole znaczka znajduje się napis „Polska".
Znaczek jest perforowany; jego wymiary wynoszą 25,5 X 31,25 mm wraz z
marginesami.
Znaczek wykonano techniką offsetową, w kolorach czerwonym i czarnym, w
nakładzie 600 tysięcy sztuk.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 11 lutego 1961 r.
MINISTER: wz. F. Ładosz
Podsekretarz Stanu
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI
WARSZAWA
dnia 31 maja 1961 r.
Nr 9
poz. 60
ZARZĄDZENIE Nr 27
MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 22 kwietnia 1961 r.
o wprowadzeniu do obiegu znaczków pocztowych wartości 40 gr i 60 gr.
Na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 46 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. o łączności
(Dz. U. Nr 8, poz. 48) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1046-47 Wprowadza się do obiegu znaczki pocztowe wartości 40 gr i 60 gr,
stanowiące emisję „Pierwszy lot człowieka w kosmos".
Rysunek znaczka wartości 40 gr przedstawia w lewej części portret pierwszego
kosmonauty z napisem „J. A. Gagarin", w prawej — pięcioramienną gwiazdę. Wzdłuż
dolnej części lewej krawędzi pionowej, dolnej poziomej i dolnej części prawej pionowej
umieszczono napis „Pierwszy lot człowieka w kosmos ZSRR 12.IV.1961". U góry
znaczka znajduje się oznaczenie jego wartości „40 GR" oraz napis ,:Polska".
Rysunek znaczka wartości 60 gr przedstawia glob ziemski z gwiazdą oznaczającą
położenie geograficzne Moskwy, napis „Moskwa" oraz linię orbity okołoziemskiej,
zakończoną pięcioramienną gwiazdką. Wzdłuż dolnej części lewej krawędzi pionowej,
dolnej poziomej i dolnej części prawej pionowej umieszczono napis „Pierwszy lot
człowieka w kosmos ZSRR 12.IV.1961". U góry znaczka znajduje się oznaczenie
wartości „60 GR" oraz napis „Polska".
Znaczki są perforowane; wymiary ich wynoszą 39,5 x 31,25 mm wraz z
marginesami.

Znaczki wykonano techniką rotograwiurową w następujących nadkładach i
kolorach:
znaczek wartości 40 gr w nakładzie 2.000.000 sztuk
w kolorach — brązowym, czerwonym, czarnym
„ „
60 gr w nakładzie 2.000.000 sztuk
w kolorach niebieskim, czerwonym, czarnym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 27 kwietnia 1961 r.
MINISTER w z. F. Ładosz
Podsekretarz Stanu
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI
WARSZAWA
dnia 5 czerwca 1961 r.
Nr 10
poz. 68
ZARZĄDZENIE NR 33
MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 11 maja 1961 r.
o wprowadzeniu do obiegu znaczków pocztowych wartości 60 gr i 90 gr
Na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 46 ustawy z dnia 31 stycznia 1981 o łączności
(Dz. U. Nr 8, poz. 48) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1048-49 Wprowadza się do obiegu znaczki pocztowe wartości 60 gr stanowiące
emisję „Historyczne Miasta Polski".
Rysunek znaczka wartości 60 gr przedstawia Tczew — ogólny widok miasta z XVII
w. W prawej górnej części znaczka umieszczono napis „Tczew".
Rysunek znaczka wartości 90 gr przedstawia Toruń — fragment ogólnego widoku
miasta. W prawej dolnej części znaczka umieszczono napis „Toruń".
Na dole obydwu znaczków znajdują się oznaczenia wartości „60 GR" i „90 GR" oraz
napis „Polska".
Znaczki są perforowane; ich wymiary wynoszą 31,25 X 25,5 mm wraz z
marginesami.
Znaczki wykonano techniką stalorytniczo-wklęsłodrukową w następujących
kolorach:
Znaczek wartości 60 gr w kolorze — niebieskim.
Znaczek wartości 90 gr w kolorze — brązowym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 12 maja 1961 r.
MINISTER
Z. Moskwa
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI
dnia 17 czerwca 1961 r.
Nr 11
poz. 74
ZARZĄDZENIE NR 37
MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 19 maja 1961 r.
o wprowadzeniu do obiegu znaczków pocztowych wartości 40 gr i 1.50 zł.
WARSZAWA

Na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 46 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. o łączności
(Dz. U. Nr 8, poz. 48) zarządza się, co następuje:
720 — DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI 14. 6. 1961 rok CJ
SZPALTA 2,
§ 1.
1050-51 Wprowadza się do obiegu znaczki pocztowe wartości 40 gr i 1.50 zł.,
stanowiące emisję „XXX Międzynarodowe Targi Poznańskie".
Rysunek znaczków przedstawia stylizowaną czapkę Hermesa, a na jej tle literę „p"
ze skrzydłem umieszczonym z jej lewej strony. Poniżej na całej szerokości znaczków
umieszczono napis „XXX MPT 1961. Poznań", a na dole napis „Polska". W prawym
górnym rogu znaczków znajdują się oznaczenia wartości „40 GR" względnie „1.50 ZŁ".
Znaczki są perforowane; ich wymiary wynoszą 51 X 25,5 mm wraz z marginesami.

Znaczki wykonano techniką offsetową w 'nakładach po 1 milionie sztuk, w kolorach:
niebieskim, czerwonym, czarnym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 25 maja 1961 r.
MINISTER: Z. Moskwa
Kolejna "wpadka" redakcyjna.

DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI
dnia 25 lipca 1961 r.
Nr 12
poz. 78
ZARZĄDZENIE Nr 45
MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 14 czerwca 1961 r.
o wprowadzeniu do obiegu znaczków pocztowych wartości 60 gr, 1.55 zł, 2.50 zł,
3.40 zł, 4 zł, 5.60 zł.
WARSZAWA

Na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 46 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. o łączności
(Dz. U. Nr 8, poz. 48) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1058-63 Wprowadza się do obiegu znaczki pocztowe wartości 60 gr, 1,55 zł, 2,50 zł
3,40 zł 4 zł, 5,60 zł, stanowiące emisję „Polski Przemysł Okrętowy".
Rysunek znaczka wartości 60 gr przedstawia trawler-przetwórnię. W górnej części
znaczka znajduje się oznaczenie wartości „60 GR" oraz napis „Typ B 15 Trawler
Przetwórnia 1250 TDW".
Rysunek znaczka wartości 1,55 zł przedstawia bazę rybacką. W górnej części
znaczka znajduje się oznaczenie wartości „1,55 ZŁ" oraz napis „Typ B 62 Baza Rybacka 9800- TDW".
Rysunek znaczka wartości 2,50 zł przedstawia statek żeglugi przybrzeżnej. W
górnej części znaczka znajduje się oznaczenie wartości „2,50 ZŁ" oraz napis „Typ B
471 Kabotażowiec 900 TDW".
Rysunek znaczka wartości 3,40 zł przedstawia statek drobnicowiec. W górnej
części znaczka znajduje się oznaczenie wartości „3,40 ZŁ" oraz napis „Typ B 55
Drobnicowiec 6000 TDW".
Rysunek znaczka wartości 4 zł przedstawia statek drobnicowiec. W górnej części
znaczka znajduje się oznaczenie wartości „4 ZŁ" oraz napis „Typ B 54 Drobnicowiec
10300 TDW".
Rysunek znaczka wartości 5,60 zł przedstawia statek zbiornikowiec. W górnej
części znaczka znajduje się oznaczenie wartości „5,60 ZŁ" oraz napis „Typ B 70
Zbiornikowiec 19.000 TDW".
Na dole wszystkich znaczków umieszczono napis „Poczta Polska".
Znaczki są perforowane; wymiary ich wynoszą:
znaczków wartości 60 gr i 2,50 zł
— 54 X 27 mm
znaczków wartości 1,55 zł, 3,40 zł, 4 zł — 81 X 27 mm
znaczka wartości 5,60 zł
—108 X 27 mm.
Znaczki wykonano techniką offsetową w następujących nakładach i kolorach:
znaczek wartości 60 gr w nakładzie 1.500.000 szt., w kolorach — żółtym,
fioletowym, zielonym i czarnym;
znaczek wartości 1,55 zł w nakładzie 1.000.000 szt., w kolorach — niebieskim,
zielonym, fioletowym i czarnym;
znaczek wartości 2,50 zł w nakładzie 600.000 szt., w kolorach — czerw.-brązowym,
zielonym, niebieskim i czarnym;
znaczek wartości 3,40 zł w nakładzie 600.000 szt., w kolorach — żółto-brązowym,
zielonym, niebieskim i czarnym;
znaczek wartości 4 zł w nakładzie 600.000 szt., w kolorach — różowym, żółtozielonym, niebieskim i czarnym;
znaczek wartości 5,60 zł w nakładzie 400.000 szt., w kolorach — żółtym, niebieskim
i czarnym.

§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z mocą od dnia 24 czerwca 1961 r. z dniem ogłoszenia.
MINISTER w z. F. Ładosz
poz. 79
ZARZĄDZENIE Nr 40
MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 7 czerwca 1961 r.
o wprowadzeniu w obieg znaczków pocztowych wartości 40 gr, 60 gr, 2,50 zł
i bloczka znaczkowego zawierającego trzy znaczki wymienionych wartości z
dopłatą 1,50 zł. na rzecz Polskiego Związku Krótkofalowców.
Na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 46 ustawy z dnia 31 stycznia 1961r. o łączności
(Dz. U. Nr 8, poz. 48) zarządza się, co następuje:
1064-66 + bl. 28 Wprowadza się do obiegu znaczki pocztowe wartości 40 gr, 60 gr,
2.50 zł i bloczek znaczkowy zawierający trzy wymienione znaczki z dopłatą 1.50 zł na
rzecz Polskiego Związku Krótkofalowców, stanowiące emisję "Konferencja Ministrów
Łączności Krajów Socjalistycznych".
Rysunek znaczka wartości 40 gr przedstawia tarczę telefoniczną z napisem
"Warszawa 1961 r.", umieszczoną w stylizowanej trąbce pocztowej, na której znajduje
się napis "Organizacja Współpracy Łączności Krajów Socjalistycznych". W prawym
górnym rogu znaczka umieszczono oznaczenie wartości „40 GR", a wzdłuż dolnej
części lewej krawędzi napis "Polska".
Rysunek znaczka wartości 60 gr przedstawia zespół nadawczych anten
telewizyjnych ultrakrótkofalowych z odzwierciedleniem promieniowania fal
elektromagnetycznych, umieszczony w stylizowanej trąbce pocztowej, na której
znajduje się napis "Organizacja Współpracy Łączności Krajów Socjalistycznych". W
prawym górnym rogu znaczka umieszczono oznaczenie wartości „60 GR", a wzdłuż
dolnej części lewej krawędzi napis "Polska".
Rysunek znaczka wartości 2,50 zł przedstawia znak Związku Krótkofalowców na tle
kuli ziemskiej, a nad nim "CQ do S P" (wywołanie ogólne z Polski) umieszczony w
stylizowanej trąbce pocztowej, na której znajduje się napis "Organizacja Współpracy
Łączności Krajów Socjalistycznych". W prawym górnym rogu znaczka umieszczono
oznaczenie wartości „2.50 ZŁ„ a wzdłuż dolnej części lewej krawędzi napis „Polska„.
Bloczek znaczkowy przedstawia pośrodku trzy znaczki opisane powyżej, wartości
40 gr, 60 gr, i 2,50 zł. U góry bloczka nad znaczkami umieszczono napis w trzech
wierszach „Organizacja Współpracy Łączności Krajów Socjalistycznych Konferencja
Ministrów Łączności", a pod znaczkami napis w trzech wierszach "Warszawa –
czerwiec 1961” ZŁ 3.50 + 1.50” i „dopłata na rzecz Polskiego Związku
Krótkofalowców".
Znaczki są perforowane, wymiary ich wynoszą 27 X 27 mm wraz z marginesami.
wymiary bloczka 105 X 67 mm.
Znaczki wykonano na papierze kredowym, bloczek zaś na zwykłym papierze
znaczkowym ze znakami wodnymi, znaczki i bloczek wykonano techniką offsetową w
następujących nakładach i kolorach:
znaczek wartości 40 gr w nakładzie 1 milion, w kolorach: szaro-niebieskim,
czerwonym, szaro-zielonym,
znaczek wartości 60 gr w nakładzie 1 milion, w kolorach: szarym, żółtym,
fioletowym,
znaczek wartości 2,50 zł w nakładzie 500 tysięcy, w kolorach: j.-brązowym, j.niebieskim, c.-niebieskim,
bloczek znaczkowy w nakładzie 300 tysięcy, kolory znaczków jak wyżej, napis w
kolorze niebieskim.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 26 czerwca 1961 r.
MINISTER
w z. F. Ładosz
Podsekretarz Stanu
Może ktoś wie, czym jest "bloczek znaczkowy"?

DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI
dnia 12 sierpnia 1961 r.
Nr 13
poz. 87
ZARZĄDZENIE NR 44
MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 14 czerwca 1961 r.
o wprowadzeniu do obiegu 6 znaczków pocztowych wartości po 60 gr.
WARSZAWA

Na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 46 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. o łączności
(Dz. U. Nr 8, poz. 48) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1052-57 Wprowadza się do obiegu 6 znaczków pocztowych wartości po 60 gr,
stanowiących emisję „Wielcy Polacy".
Rysunek pierwszego znaczka przedstawia w lewej części podobiznę Mieszka I
otoczoną ornamentem tworzącym ramkę. W prawym górnym rogu ramki umieszczono
rysunek orła piastowskiego. W prawej części znaczka na dole umieszczono napis
„Mieszko I", powyżej ornament dekoracyjny, oznaczenie wartości „60 GR", a u góry
napis „Polska".
Rysunek drugiego znaczka przedstawia w prawej części podobiznę króla
Kazimierza Wielkiego otoczoną ornamentem tworzącym ramkę. W lewym górnym
rogu ramki umieszczono rysunek Sukiennic. W lewej części znaczka na dole
umieszczono napis „Kazimierz Wielki", powyżej ornament dekoracyjny, oznaczenie
wartości „60 GR", a u góry napis „Polska".
Rysunek trzeciego znaczka przedstawia w prawej części podobiznę króla
Kazimierza Jagiellończyka otoczoną ornamentem tworzącym ramkę. W lewym górnym
rogu ramki umieszczono rysunek Zamku w Toruniu, pod zamkiem wstęgę z napisem
„Toruń 1466". W lewej części •znaczka na dole umieszczono napis „Kazimierz
Jagiellończyk", powyżej ornament dekoracyjny, oznaczenie wartości „60 GR", a u góry
napis „Polaka".
Rysunek czwartego znaczka przedstawia w lewej części podobiznę A. FryczModrzewskiego otoczoną ornamentem tworzącym ramkę. W prawym górnym rogu
ramki umieszczono rysunek pulpitu z książką. W prawej części znaczka na dole
umieszczono napis „Andrzej Frycz-Modrzewski", powyżej ornament dekoracyjny,
oznaczenie wartości „60 GR", a u góry napis „Polska".
Rysunek piątego znaczka przedstawia w lewej części podobiznę Mikołaja
Kopernika na tle układu heliocentrycznego wg rysunku M. Kopernika, otoczoną
ornamentem tworzącym ramkę. W prawej części znaczka na dole umieszczono napis
„Mikołaj Kopernik", powyżej ornament dekoracyjny, oznaczenie wartości „60 GR" a u
góry napis „Polska".
Rysunek szóstego znaczka przedstawia w prawej części podobiznę Tadeusza
Kościuszki otoczoną ornamentem tworzącym ramkę. W lewym górnym rogu ramki
umieszczono rysunek Krzyża Virtuti Militari. W lewej części znaczka na dole
umieszczono napis „Tadeusz Kościuszko", powyżej
ornament
dekoracyjny,
oznaczenie wartości „60 GR", a u góry napis „Polska".
Znaczki są perforowane, wymiary ich wynoszą 43 X 25,5 mm wraz z marginesami.
Znaczki wykonano techniką stalorytniczo-wklęsłodrukową + rotograwiura, w
nakładzie po 3 miliony sztuk każdy, w kolorach:
pierwszy znaczek w niebieskim i czarnym
drugi znaczek w różowym i czarnym,
trzeci znaczek w szaro-zielonym i czarnym,
czwarty znaczek w brązowym i czarnym,
piąty znaczek w fioletowym i czarnym,
szósty znaczek w oliwkowym i czarnym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 15 czerwca 1961 r.
MINISTER:
w z. F. Ładosz
Podsekretarz Stanu

DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI
dnia 23 sierpnia 1961 r.
Nr 14
poz. 99
ZARZĄDZENIE NR 52
MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 20 lipca 1961 r.
o wprowadzeniu do obiegu znaczków pocztowych wartości 40 gr, 40 gr, 60 gr,
60 gr, 2.50 zł i 2.50 zł.
WARSZAWA

Na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 46 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. o łączności
(Dz. U. Nr 8, poz. 48) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1067-72 Wprowadza się do obiegu znaczki pocztowe wartości 40 gr, 40 gr, 60 gr,
60 gr, 2.50 zł i 2.50 zł, stanowiące emisję „Polskie Ziemie Zachodnie".
Rysunek pierwszego -znaczka wartości 40 gr przedstawia pieczęć miasta Opola z
XIII wieku. W górnej części znaczka znajduje się herb miasta Opola, napis „XIII wiek"
oraz oznaczenie wartości „40 GR". W dolnej części pod pieczęcią umieszczono napis
w trzech wierszach „Pieczęć Miasta Opola" a poniżej napis „Polska".
Rysunek drugiego znaczka wartości 40 gr przedstawia Cementownię „Odra" w
Opolu. W górnej części znaczka znajduje się herb miasta Opola, napis „Cementownia
w Opolu" oraz oznaczenie wartości „40 GR", a na dole napis „Polska".
Rysunek pierwszego znaczka wartości 60 gr przedstawia nagrobek Henryka IV. W
lewym górnym rogu znajduje się herb miasta Wrocławia, a w prawym oznaczenie 'wartości „60 GR". Wzdłuż obydwu krawędzi pionowych umieszczono napis „Henryk IV.
Książę Wrocławski. Płyta nagrobkowa z XIV wieku", a na dole znaczka napis „Polska".
Rysunek drugiego znaczka wartości 60 gr przedstawia fragment dzielnicy
mieszkaniowej we Wrocławiu. W górnej części znaczka znajduje się herb miasta
Wrocławia, napis „Budownictwo Mieszkaniowe" oraz oznaczenie wartości „60 GR", a
na dole napis ,,Polska".
Rysunek pierwszego znaczka wartości 2.50 zł przedstawia pieczęć księcia Barnima I.
W górnej części znaczka znajduje się herb miasta Szczecina, napis „XIII wiek" oraz
oznaczenie wartości „2.50 zł". W dolnej części pod pieczęcią umieszczono napis
„Pieczęć Barnima I." a poniżej napis „Polska".
Rysunek drugiego znaczka wartości 2.50 zł przedstawia nabrzeże „Ewa" w porcie
szczecińskim. W górnej części znaczka znajduje się herb miasta Szczecina, napis
„Nabrzeże =Ewa= w Szczecinie" oraz oznaczenie wartości „2.50 ZŁ", a na dole napis
„Polska".
Znaczki są perforowane; wymiary ich wynoszą:
pierwszych znaczków wartości 40 gr, 60 gr i 2.50 zł — 25,5 X 43 mm
drugich znaczków wartości 40 gr, 60 gr i 2.50 zł — 43 X 26 mm
Znaczki wykonano techniką stalorytniczo-wklęsłodrukową + rotograwiura w
następujących nakładach i kolorach:
znaczki wartości 40 gr — w nakładzie 4 miliony sztuk — w kolorze brązowym
znaczki wartości 60 gr — w nakładzie 4 miliony sztuk — w kolorze fioletowym
znaczki wartości 2.50 zł — w nakładzie 2 miliony sztuk — w kolorze zielonym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 21 lipca 1961 r.
MINISTER Z. Moskwa
poz. 100
ZARZĄDZENIE NR 53
MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 28 lipca 1961 r .
o wprowadzeniu do obiegu znaczka pocztowego okolicznościowego wartości
1.50 zł. emisji „XXX Międzynarodowe Targi Poznańskie” w formie bloczka
z dopłatą 1.50 zł na rzecz Polskiego Związku Filatelistów.
Na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 46 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. o łączności
(Dz. U. Nr 8, poz. 48) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1073+bl. 29 Wprowadza się do obiegu znaczek pocztowy okolicznościowy wartości
1.50 zł emisji "XXX Międzynarodowe Targi Poznańskie", wydany z okazji
Międzynarodowej Wystawy Filatelistycznej Miast Targowych "Intermess II".
Rysunek znaczka przedstawia stylizowaną czapkę Hermesa, a na jej tle literę "P"
ze skrzydłem umieszczonym po lewej stronie. Poniżej na całej szerokości znaczka
umieszczono napis "XXX MTP 1961 Poznań", a na dolnym marginesie napis "Polska".
W prawym górnym rogu znaczka znajduje się oznaczenie wartości „1,50 ZŁ".
Znaczek jest nie perforowany; wymiary znaczka wynoszą 51 X 25,5 mm wraz z
marginesami, które są zaznaczone linią falistą w kształcie ząbków. Znaczek wykonano
techniką offsetową w kolorach niebieskim, czerwonym i czarnym.
Znaczek został wydrukowany w formie bloczka zawierającego pośrodku dwa
znaczki okośne marginesem. Na górnym marginesie bloczka umieszczono napis „Intermess II Poznań 1961 r.”, a na dolnym "Międzynarodowa Wystawa Filatelistyczna
Miast Targowych ZŁ 3+ 1.50 zł dopłata na rzecz Polskiego Związku Filatelistów".
Bloczek o wymiarach 122 X 52 mm wykonano w nakładzie 300 tysięcy sztuk.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 29 lipca 1961 r .
MINISTER
z up. K. Kozłowski
Dyrektor Generalny
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI
WARSZAWA
dnia 26 września 1961 r.
Nr 15
poz. 109
ZARZĄDZENIE NR 59
MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 10 sierpnia 1961 r.
o wprowadzeniu do obiegu znaczków pocztowych wartości 40 gr, 60 gr i 2.50 zł.
Na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 46 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. o łączności
(Dz. U. Nr 8, poz. 48) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1074-76 Wprowadza się do obiegu znaczki pocztowe wartości 40 gr, 60 gr i 2.50 zł,
stanowiące emisję „VI Kajakowe Mistrzostwa Europy".
Rysunek znaczka wartości 40 gr przedstawia pas startowy w kształcie litery „E" i
dwa startujące jednoosobowe kajaki. U góry znaczka umieszczono oznaczenie
wartości „40 gr" i napis „VI Kajakowe Mistrzostwa Europy 1961", a na dole napis
„Polska".
Rysunek znaczka wartości 60 gr przedstawia dwa czteroosobowe kajaki
przecinające dziobami stylizowaną literę „E". U góry znaczka umieszczono oznaczenie
wartości „W GR" i napis „VI Kajakowe Mistrzostwa Europy 1961", a na -dole napis
„Polska".
Rysunek znaczka wartości 2.50 zł przedstawią wiosło, przy którym umieszczono
literę „E" i wstęgę o polskich barwach narodowych. W lewym górnym rogu znaczka
znajduje się oznaczenie wartości „2,50 zł". Wzdłuż lewej krawędzi pionowej
umieszczono napis „VI Kajakowe Mistrzostwa Europy 1961", a na dole napis „Polska".
Znaczki są perforowane i nie perforowane; ich wymiary wynoszą:
znaczków wartości 40 gr i 60 gr — 51 X 25,5 mm
znaczków wartości 2.50 zł — 25,5 x 51 mm wraz z marginesami.
Znaczki wykonano techniką offsetową w następujących nakładach i kolorach:
Znaczki wartości 40 gr w nakładzie — 1.600.000 sztuk perforowanych, 400.000
sztuk nie perforow. w kolorze zielonym, niebieskim, czerwonym, żółtym.
Znaczki wartości 60 gr w nakładzie — 1.600.000 sztuk perforowanych, 400.000
sztuk nie perforow. w kolorach — niebieskim, granatowym, czerwonym, żółtym.
Znaczki wartości 2.50 zł w nakładzie — 500.000 sztuk perforowanych, 400.000
sztuk nie perforow. w kolorach — szarym, granatowym, czerwonym, żółtym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 18 sierpnia 1961 r.
MINISTER: z up. H. Baczko Dyrektor Generalny

DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI
dnia 31 października 1961 r.
Nr 17
poz. 125
ZARZĄDZENIE Nr 62
MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 19 sierpnia 1961 r.
o wprowadzeniu do obiegu znaczków pocztowych wartości 40 gr i 60 gr.
WARSZAWA

Na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 46 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. o łączności
(Dz. U. Nr 8, poz. 48) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1077-78 Wprowadza się do obiegu znaczki pocztowe wartości 40 gr i 60 gr, wydane
z okazji II lotu w kosmosie H. S. Titowa.
Rysunek znaczka wartości 40 gr przedstawia w prawej części podobiznę majora H.
S. Titwa, w lewej zaś na tle gwiazdy kulę ziemską otoczoną linią z zaznaczonym na
niej statkiem kosmicznym. W górnym lewym rogu znaczka umieszczono oznaczenie
wartości „40 GR". Na dole znaczka znajduje się napis „II LOT W KOSMOS H. S.
TITOW", a wzdłuż lewej krawędzi pionowej napis „POLSKA".
Rysunek znaczka wartości 60 gr przedstawia na tle stylizowanego gołąbka pokoju
kulę ziemską otoczoną linią z zaznaczonym na niej statkiem kosmicznym. U góry
znaczka znajduje się oznaczenie wartości „60 GR", napis „700.000 KM W
KOSMOSIE", a na dole napis „17 OKRĄŻEŃ KULI ZIEMSKIEJ". Wzdłuż lewej
krawędzi pionowej umieszczono napis „POLSKA".
Znaczki są perforowane: ich wymiary wynoszą 43 X 31,25 mm wraz z marginesami.
Znaczki wykonano techniką rotograwiurową w nakładach po dwa miliony sztuk
każdy, w następujących kolorach:
znaczek wartości 40 gr w kolorach — czerwonym, czarnym i różowym;
znaczek wartości 60 gr w kolorach — niebieskim i czarnym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 24 sierpnia 1961 r.
MINISTER: z up. H. Baczko
Dyrektor Generalny
poz. 126
ZARZĄDZENIE Nr 70
MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 29 września 1981 r.
o wprowadzeniu do obiegali znaczków pocztowych, wartości 40 gr, 60 gr, 60 gr,
60 gr i 2,50 zł.
Na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 46 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. o łączności
(Dz. U. Nr 8, poz. 48) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1081-85 Wprowadza się do obiegu znaczki pocztowe wartości 40 gr, 60 gr, 60 gr,
60' gr i 2,50 zł, stanowiące emisję „Miesiąc Oszczędności”.
Rysunek znaczka wartości 40 gr przedstawia litery „PKO". W środku litery „O" na tle
stylizowanego liścia umieszczono napis „PAŹDZIERNIK MIESIĄC OSZCZĘDNOŚCI".
Rysunek pierwszego znaczka wartości 60 gr przedstawia litery „PKO”. W środku
litery „O” znajduje się pszczoła na stylizowanym liściu koniczyny. Wzdłuż prawej
krawędzi pionowej znaczka umieszczono napis „ZACZNIJ OSZCZĘDAĆ”.
Rysunek drugiego znaczka wartości 60 gr przedstawia litery „PKO”. W środku litery
„O” znajduje się mrówka na tle stylizowanego mrowiska. Wzdłuż prawej krawędzi
pionowej umieszczono napis „OSZCZĘDZAJ I UCZ OSZCZĘDAĆ”.
Rysunek trzeciego znaczka wartości 60 gr przedstawia litery „PKO". W środku litery
„O" znajduje się wiewiórka z orzeszkiem. Wzdłuż prawej krawędzi pionowej
umieszczono napis „JA OSZCZĘDZAM — A TY?".
Rysunek znaczka wartości 2,50 zł przedstawia litery „PKO". W środku litery „O"
znajduje się książeczka oszczędnościowa.

Na znaczkach wszystkich wartości w dolnej lewej części umieszczono napis „P O L
S K A", a w prawym dolnym rogu oznaczenie wartości: „40 GR", „60 GR", lub „2,50
ZŁ".
Znaczki są perforowane: ich wymiary wynoszą 39,5 X 25 mm wraz z marginesami.
Znaczki wykonano techniką offsetową w następujących nakładach i kolorach:
znaczek wartości 40 gr — w nakładzie — 2 mln, w kolorach — żółtym, czerwonym,
czarnym;
znaczek wartości 60 gr — w nakładzie — 2,5 mln, w kolorach — niebieskim,
karminowym, czarnym;
znaczek wartości 60 gr —w nakładzie — 2,5 mln, w kolorach — brązowym, żółtym,
czarnym;
znaczek wartości 60 gr — w nakładzie —2,5 mln, w kolorach — zielonym,
czerwonym, czarnym;
znaczek wartości 2,50 zł — w nakładzie — 350 tysięcy, w kolorach — karminowym,
szarym, czarnym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 30 września 1861 r.
MINISTER: w z. F. Ładosz
Podsekretarz Stanu
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI
WARSZAWA
dnia 10 listopada 1961 r.
Nr 18
poz. 129
ZARZĄDZENIE NR 69
MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 6 października 1961 r.
o wprowadzeniu do obiegu znaczków pocztowych wartości 60 gr.
Na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 46 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. o łączności
(Dz. U. Nr 8, poz. 48), zarządza się, co następuje:
§ 1.
1086-87 Wprowadza się do obiegu dwa znaczki pocztowe wartości 60 gr wydane z
okazji 40-lecia Muzeum Poczty i Telekomunikacji i Dnia Znaczka.
Rysunek obydwu znaczków przedstawia wózek pocztowy wg obrazu artystymalarza Jana Chełmińskiego. Wzdłuż krawędzi pionowej znaczków umieszczono
napis „40 LAT MUZEUM P. i T" i „DZIEŃ ZNACZKA 1961". W lewym i prawym rogu
znaczków znajduje się oznaczenie wartości „60" i „GR", a w prawej górnej części
napis „POLSKA".
Znaczki są perforowane; Ich wymiary wynoszą 43X31,25 mm wraz z marginesami.
Znaczki wykonano techniką stalorytniczo-wklęsłodrukową.
Znaczek pierwszy wykonano w kolorze brązowym w nakładzie 2 miliony sztuk.
Znaczek drugi wykonano w kolorze zielonym w nakładzie 2 miliony sztuk.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 9 października 1961 r.
MINISTER Z. Moskwa
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI
WARSZAWA
dnia 16 grudnia 1961 r.
Nr 20
poz. 144
ZARZĄDZENIE NR 82
MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 18 listopada 1960 r.
o wprowadzeniu do obiegu znaczka pocztowego wartości 60 gr.
Na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 46 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. o łączności
(Dz. U. Nr 8, poz. 48) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1088 Wprowadza się do obiegu znaczek pocztowy wartości 60 gr, wydany z okazji
V Światowego Kongresu Związków Zawodowych w Moskwie.
Rysunek znaczka przedstawia emblemat Kongresu. Wzdłuż krawędzi pionowych i
górnej poziomej znaczka umieszczono napis „Światowy Kongres Związków

Zawodowych Moskwa 4—16.XII.1961 r". Na dole znajduje się oznaczenie wartości „60
GR" i napis „POLSKA".
Znaczki są perforowane; ich wymiary wynoszą 42,5X25,5 mm wraz z
marginesami. Znaczki wykonano techniką offsetową w nakładzie około 3 min sztuk w
kolorze czarnym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 20 listopada 1961 r.
MINISTER: w z. F. Ładosz
Podsekretarz Stanu
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI
dnia 27 grudnia 1961 r.
Nr 21
poz. 151
ZARZĄDZENIE NR 83
MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 24 listopada 1961 r.
o wprowadzeniu do obiegu znaczków pocztowych wartości 40 gr, 60 gr i 2,50 zł.
WARSZAWA

Na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 46 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. o łączności
(Dz. U. Nr 8, poz. 48) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1089-91 Wprowadza się do obiegu znaczki pocztowe wartości 40 gr, 60 gr i 2,50 zł
stanowiące emisję „Tysiąclecie górnictwa polskiego".
Rysunek znaczka wartości 40 gr przedstawia pieczęć z 1284 r. z herbem rodu
Kopasynów, pierwszych górników w kraju Wiślan. W środkowej części znaczka po obu
stronach pieczęci umieszczono oznaczenie wartości „40" i „GR", a na dole napis
„POLSKA".
Rysunek znaczka wartości 60 gr przedstawia pieczęć miasta Bytomia z XIV w. W
środkowej części znaczka po obu stronach pieczęci umieszczono oznaczenie wartości
„60" i „GR", a na dole napis „POLSKA".
Rysunek znaczka wartości 2,50 zł przedstawia emblemat międzynarodowego
zjazdu naukowo-technicznego budownictwa kopalń, który odbył się w Warszawie w
1958 r. W środkowej części znaczka po obu stronach emblematu umieszczono
oznaczenie wartości „2,50" i „ZŁ".
Na znaczkach wszystkich wartości w górnej części umieszczono napis „Tysiąclecie
Górnictwa Polskiego”.
Znaczki są perforowane; ich wymiary wynoszą 27x40,5 mm wraz z marginesami.
Znaczki wykonano techniką offsetową w następujących nakładach i kolorach:
Znaczek wartości 40 gr w nakładzie około 1 mln szt. w kolorach: pomarańczowym,
bordo i czarnym,
znaczek wartości 60 gr w nakładzie około 1 mln szt. w kolorach: jasnoniebieskim,
ciemnoniebieskim i szarym,
znaczek wartości 2,50 zł w nakładzie około 500 tys. szt. w kolorach: jasnozielonym,
ciemnozielonym i czarnym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 4 grudnia 1961 r.
MINISTER
w z. F. Ładosz
Podsekretarz Stanu
poz. 152
ZARZĄDZENIE NR 84
MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 25 listopada 1961 r.
o wprowadzeniu do obiegu znaczków pocztowych wartości 40 gr, 60 gr i 2,50 zł.
Na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 46 ustawy z dnia 31 stycznia 1861 r. o łączności
(Dz. U. Nr 8, poz. 48) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1092-94 Wprowadza się do obiegu znaczki pocztowe wartości 40 gr, 60 gr i 2,50 zł,
stanowiące emisję „XV rocznica powstania „UNICEF".

Rysunek znaczka wartości 40 gr przedstawia dziecko na tle lekarskiej strzykawki.
Wzdłuż górnej części lewej krawędzi pionowej i górnej poziomej umieszczono napis
„1961, XV ROCZNICA POWSTANIA UNICEF". W lewym górnym rogu znaczka
umieszczono oznaczenie wartości „40 GR", a na dole napis „POLSKA".
Rysunek znaczka wartości 60 gr przedstawia. Wzdłuż górnej krawędzi poziomej
umieszczono napis „1961, XV ROCZNICA POWSTANIA UNICEF", a na dole
oznaczenie wartości „60 GR" i napis „POLSKA".
Rysunek znaczka wartości 2,50 zł przedstawia matkę trzymającą dziecko na rękach
na tle butelki z mlekiem. Wzdłuż górnej części lewej krawędzi pionowej i górnej
poziomej umieszczono napis „1961, XV ROCZNICA POWSTANIA UNICEF". W lewym
górnym rogu znaczka umieszczono oznaczenie wartości „2,50 ZŁ", a na dole napis
„POLSKA".
Znaczki są perforowane; ich wymiary wynoszą 25,5 X 43 mm wraz z marginesami.
Znaczki wykonano techniką offsetową w następujących nakładach i kolorach:
znaczek wartości 40 gr w nakładzie około 1 mln szt. w kolorach: niebieskim i
czarnym.
znaczek wartości 60 gr w nakładzie około 1 mln szt. w kolorach: pomarańczowym i
czarnym,
znaczek wartości 2,50 zł w nakładzie około 380 tysięcy sztuk w kolorach: zielonym i
czarnym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 11 grudnia 1961 r.
MINISTER: w z. F. Ładosz
Podsekretarz Stanu
poz. 153
ZARZĄDZENIE NR 86
MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 4 grudnia 1961 r.
o wprowadzeniu do obiegu znaczków pocztowych wartości 40 gr i 60 gr.
Na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 46 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. o łączności
(Dz. U. Nr 8, poz. 48).zarządza się, co następuje:
§ 1.
1095-96 Wprowadza się do obiegu znaczki pocztowe wartości 40 gr i 60 gr
stanowiące emisję „XV SESJA RADY WZAJEMNEJ POMOCY GOSPODARCZEJ".
Rysunek znaczka wartości 40 gr przedstawia fragment koła zębatego i trzy
stylizowane kłosy. W górnej części znaczka umieszczono oznaczenie wartości „40
GR", a poniżej napis „XV Sesja Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej". W dolnej
części znaczka, w prawym i lewym rogu znajduje się wyraz „Warszawa", a poniżej
wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono po trzy koła zębate z każdej strony
napisu „POLSKA".
Rysunek znaczka wartości 60 gr przedstawia mapę z oznaczonymi na niej krajami:
„ZSRR", „Polska", „Rumunia", „Węgry", „CSRS", „NRD" i trasą ropociągu przyjaźni. W
prawej części znaczka na tle mapy znajduje się napis „ROPOCIĄG PRZYJAŹNI" i
rysunek kilku szybów naftowych. Wzdłuż krawędzi pionowych umieszczono napis
„Warszawa^', a wzdłuż górnej poziomej napis „XV SESJA RADY WZAJEMNEJ
POMOCY GOSPODARCZEJ".
W prawym dolnym rogu znaczka znajduje się oznaczenie wartości „60 GR", a
poniżej wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono po trzy koła zębate z każdej
strony napisu „POLSKA".
Znaczki są perforowane, ich wymiary wynoszą 39,5 X 25 mm wraz z marginesami.
Znaczki wykonano techniką offsetową w następujących nakładach i kolorach:
znaczek wartości 40 gr w nakładzie około 800.000 szt. w kolorach: czerwonym,
ciemnoniebieskim i żółtym;
znaczek wartości 60 gr w nakładzie około 800.000 szt. w kolorach:
ciemnoniebieskim, jasnoniebieskim i czerwonym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 12 grudnia 1961 r.
MINISTER ; w z. F. Ładosz
Podsekretarz Stanu

