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 24 lutego 1962 r.
Nr 3
poz. 7
ZARZĄDZENIE NR 91 MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 29 grudnia 1961 r.
o wprowadzeniu do obiegu znaczków pocztowych wartości 20 gr, 30 gr, 40 gr,
50 gr, 60 gr, 80 gr, 1.15 zł, 1.35 zł, 1.50 zł, 1.55 zł, 2.50 zł, 5.60 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.
1097-1108 Wprowadza się do obiegu znaczki pocztowe wartości 20 gr, 30 gr, 40
gr, 50 gr, 60 gr, 80 gr, 1.15 zł, 1.35 zł, 1.50 zł, 1.55 zł, 2.50 zł, 5.60 zł, stanowiące
emisję „Owady Chronione".
Rysunek znaczka wartości 20 gr przedstawia chrząszcza - tęcznika liszkarza na
tle stylizowanego liścia. W lewym górnym rogu znaczka umieszczono oznaczenie
wartości „20 GR", a wzdłuż prawej krawędzi pionowej napis „Calosoma Sycephanta
Tęcznik liszkarz".
Rysunek znaczka wartości 30 gr przedstawia chrząszcza - biegacza fiołkowego na
tle stylizowanego liścia. W lewym górnym rogu znaczka umieszczono oznaczenie
wartości „30 GR", a wzdłuż prawej krawędzi pionowej napis „Carabus yiolaceus
Biegacz fiołkowy".
Rysunek znaczka wartości 40 gr przedstawia chrząszcza - nadobnicę alpejską na
tle stylizowanego liścia. W prawym górnym rogu znaczka umieszczono oznaczenie
wartości „40 GR", a wzdłuż lewej krawędzi pionowej napis „Rosalia Alpina Nadobnica
alepjska"
Rysunek znaczka wartości 50 gr przedstawia chrząszcza - kozioroga dębosza na
tle stylizowanego liścia. W lewym górnym rogu znaczka umieszczono oznaczenie
wartości „50 GR", a wzdłuż prawej krawędzi pionowej umieszczono napis „Cerambyx
cerdo Kozioróg dębosz".
Rysunek znaczka wartości 60 gr przedstawia chrząszcza-biegacza złocistawego
na tle stylizowanego liścia. W prawym rogu znaczka umieszczono oznaczenie
wartości „60 GR", a wzdłuż lewej krawędzi pionowej umieszczono napis „Carabus
auronitens Biegacz złocistawy". Rysunek znaczka wartości 80 gr przedstawia
chrząszcza-jelonka na tle stylizowanego liścia. W prawym górnym rogu znaczka
umieszczono oznaczenie wartości „80 GR", a wzdłuż lewej krawędzi pionowej
umieszczono napis „Lucanus ceryus Jelonek". Rysunek znaczka wartości 1.15 zł
przedstawia motyla-niepylaka mnemozynę na tle stylizowanych roślin. W prawym
dolnym rogu znaczka umieszczono oznaczenie wartości „1.15 ZŁ", a wzdłuż lewej
krawędzi pionowej i dolnej poziomej umieszczono napis „Parnassius mnemosyne
Niepylak Mnemozyna".
Rysunek znaczka wartości 1.35 zł przedstawia motyla-trupią główkę na tle
stylizowanych roślin. W prawym dolnym rogu znaczka umieszczono oznaczenie
wartości „1.38 ZŁ", a wzdłuż lewej krawędzi pionowej i dolnej poziomej umieszczono
napis „Acherontia atropos Trupia Główka".
Rysunek znaczka wartości 1.50 zł przedstawia motyla-pazia żeglarza na tle
stylizowanych roślin. W lewym dolnym rogu znaczka umieszczono oznaczenie
wartości „1.50 ZŁ", a wzdłuż prawej krawędzi pionowej i dolnej poziomej
umieszczono napis „Papilio pedalirius Paź Żeglarz".
Rysunek znaczka wartości 1.55 zł przedstawia motyla-niepylaka apollo na tle
stylizowanych roślin. W lewym dolnym rogu znaczka umieszczono oznaczenie
wartości „1.55 ZŁ", a wzdłuż prawej krawędzi pionowej i dolnej poziomej
umieszczono napis „Parnassius apollo Niepylak Apollo".
Rysunek znaczka wartości 2.50 zł przedstawia mrówkę-rudnicę na tle
stylizowanego liścia. W prawym dolnym rogu znaczka umieszczono oznaczenie
wartości „2.50 ZŁ", a wzdłuż prawej krawędzi pionowej i dolnej poziomej
umieszczono napis „Formica rufa Mrówka rudnica".

Rysunek znaczka wartości 5.60 zł przedstawia trzmiela na, tle stylizowanego
liścia. W prawym dolnym, rogu znaczka umieszczono oznaczenie wartości „5.60 ZŁ",
a wzdłuż górnej części prawej krawędzi pionowej napis „Bombus", a w lewym dolnym
rogu napis „Trzmiel".
Na dole znaczków wartości 20 gr, 30 gr, 40 gr, 50 gr,. 60 gr, 80 gr znajduje się
napis „Polska", a na znaczkach wartości 1.15 zł, 1.35 zł, 1.50 zł, 1.55 zł, 2.50 zł i 5.60
zł napis „Polska" znajduje się w górnej części znaczków.
Znaczki są perforowane; ich wymiary wynoszą 31,5X 43 mm wraz z marginesami.
Znaczki wykonano wielobarwną techniką rotograwiurową w następujących
nakładach i kolorach:
znaczek wartości 20 gr — w nakładzie około 3 milionów sztuk, w kolorach: żółtym,
czerwonym, niebieskim, czarnym i jasno-brązowym,
znaczek wartości 30 gr— w nakładzie około 3 milionów sztuk w kolorach: żółtym,
czerwonym, niebieskim, czarnym i szaro-zielonym,
znaczek wartości 40 gr — w nakładzie około 3 milionów sztuk w kolorach: żółtym,
czerwonym, niebieskim, czarnym i jasno-zielonym,
znaczek wartości 50 gr — w nakładzie około 3 milionów sztuk w kolorach: żółtym,
brązowo-czerwonym, czarnym i zielonym,
znaczek wartości 60 gr — w nakładzie około 3 milionów sztuk w kolorach: żółtym,
czerwonym, niebieskim, czarnym i jasno-czerwonym,
znaczek wartości 80 gr — w nakładzie około 3 milionów sztuk w kolorach: żółtym,
brązowo-czerwonym, czarnym i jasno-zielonym,
znaczek wartości 1.15 zł — w nakładzie około 2 milionów sztuk w kolorach:,
żółtym, czerwonym, czarnym i ciemno-niebieskim,
znaczek wartości 1.35 zł— w nakładzie około 2 milionów sztuk w kolorach; żółtym,
czerwonym, czarnym i ciemno-niebieskim,
znaczek wartości 1.50 zł — w nakładzie około 2 milionów sztuk w kolorach:
żółtym, czerwonym, czarnym i ciemno-niebieskim,
znaczek wartości 1.55 zł — w nakładzie około 2 milionów sztuk w kolorach:
żółtym, czerwonym, czarnym i fioletowo-czerwonym,
znaczek wartości2.60 zł — w nakładzie około 1,5 milionów na sztuk w kolorach:
żółtym, brązowym, czarnym i ciemno-zielonym,
znaczek wartości 5.60 zł — w nakładzie około 500 tysięcy sztuk w kolorach:
żółtym, brązowym, czarnym i cynobrowym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 30 grudnia 1961 r.
MINISTER: w z. F. Ładosz
Podsekretarz Stanu
poz. 8
ZARZĄDZENIE NR 92
MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 29 grudnia 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.
1109-1113 Wprowadza się do obiegu 5 znaczków pocztowych wartości po 60 gr,
stanowiących emisję „XX-lecie Polskiej Partii Robotniczej”.
Rysunek pierwszego znaczka przedstawia postać robotnika z młotem i
podniesioną ręką.
Rysunek drugiego znaczka przedstawia postać robotnika z karabinem.
Rysunek trzeciego znaczka przedstawia postać robotnika przy kole sterowym.
Rysunek czwartego znaczka przedstawia robotnika z kielnią i karabinem.
Rysunek piątego znaczka przedstawia robotnika ze sztandarem i gołębiem pokoju.
W lewej części wszystkich znaczków umieszczono symboliczny goździk, którego
kwiat tworzy napis „Polska”. W prawym górnym rogu wszystkich znaczków znajduje
się oznaczenie wartości „60 GR”, a na dole pod postacią robotnika umieszczone
liczby „1942/1962”
Znaczki są perforowane; ich wymiary wynoszą 25,5x43 mm wraz x marginesami.

Znaczki wykonano techniką offsetową w następujących kolorach:
pierwszy znaczek wartości 60 gr — w nakładzie około 2 milionów sztuk w
kolorach: czarnym, czerwonym i szaro-fioletowym,
drugi znaczek wartości 60 gr — w nakładzie około 2 milionów sztuk w kolorach:
czerwonym, czarnym i szaro-zielonym,
trzeci znaczek wartości 60 gr — w nakładzie około 2 milionów sztuk w kolorach:
czerwonym, czarnym i szaro-brązowym,
czwarty znaczek wartości 60 gr — w nakładzie około 2 milionów sztuk w kolorach:
czerwonym, czarnym i szaro-niebieskim,
piąty znaczek wartości 60 gr — w nakładzie około 2 milionów sztuk w kolorach:
czerwonym, czarnym i szarym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi wżycie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 5 stycznia 1962 r.
MINISTER: w z. F. Ładosz
Podsekretarz Stanu
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI
WARSZAWA
dnia 15 marca 1962 r.
Nr 4
poz. 16
ZARZĄDZENIE NR 4
MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 31 stycznia 1962 r.
o wprowadzeniu do obiegu znaczków pocztowych wartości 40 gr, 60 gr, 1.50 zł
oraz 10 zł z dopłatą 5 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.
1114-1119+1120 (bl. 33) Wprowadza się do obiegu po dwa znaczki pocztowe
wartości 40 gr, 60 gr i 1.50 zł oraz jeden znaczek w formie bloczka wartości 10 zł z
dopłatą 5 zł na rzecz Polskiego Związku Filatelistów stanowiące emisję
„NARCIARSKIE MISTRZOSTWA ŚWIATA FIS 1962”.
Rysunek znaczków wartości 40 gr przedstawia dwie zawodniczki w biegu
narciarskim. W lewym górnym rogu znaczków umieszczono odznakę „FIS”, w prawej
górnej części znaczków znajduje się oznaczenie wartości „40 GR”. Wzdłuż górnej
krawędzi poziomej znaczków umieszczono napis „NARCIARSKIE MISTRZOSTWA
ŚWIATA 1962“, a wzdłuż dolnej napis „POLSKA”.
Rysunek znaczków wartości 60 gr przedstawia narciarza w biegu. W prawym
górnym rogu znaczków umieszczono odznakę „FIS“, w lewej górnej części znaczków
znajduje się oznaczenie wartości „60 GR“. Wzdłuż górnej krawędzi poziomej
znaczków umieszczono napis „NARCIARSKIE MISTRZOSTWA ŚWIATA1962“, a
wzdłuż dolnej napis „POLSKA”.
Rysunek znaczków wartości 1.50 zł przedstawia narciarza w skoku na tle
stylizowanych drzew. Wzdłuż lewej krawędzi pionowej i górnej poziomej
umieszczono napis "NARCIARSKIE MISTRZOSTWA ŚWIATA 1962" i odznakę
"FIS". W prawej dolnej części znaczków znajduje się oznaczenie wartości „1.50 ZŁ",
a na dole znaczków napis "POLSKA".
Rysunek znaczka wartości 10 zł przedstawia odznakę "FIS" na tle gór. Wzdłuż
krawędzi pionowych i górnej poziomej znajduje się napis "NARCIARSKIE MISTRZOSTWA ŚWIATA 1962 ZAKOPANE KONKURENCJE KLASYCZNE". W prawej dolnej
części znaczka umieszczono oznaczenie wartości „10 Zł", a na dole napis
„POLSKA".
Znaczek wartości 10 zł wydrukowano w formie bloczka. Znaczek został okolony
napisem tworzącym ramkę "NARCIARSKIE MISTRZOSTWA ŚWIATA FIS
ZAKOPANE KONKURENCJE KLASYCZNE CHAMPIONNATS DU MONDE DE SKI
1962 EPREUVES NORDIĄUES ZAKOPANE". W dolnej części bloczka umieszczono
oznaczenie wartości "ZŁ10 + 5 ZŁ".
Znaczki wartości 40 gr, 60 gr i 1.50 zł są perforowane wymiary ich wynoszą:
znaczków wartości 40 gr i 60 gr - 39,5 x 31,25 mm, znaczków wartości 1.50 zł - 31,25

x 39,5 mm wraz z marginesami oraz znaczka wartości 10 zł - 70 x 81 mm.
Znaczki wykonano 0,4w następujących nakładach i kolorach:
pierwszy znaczek wartości 40 gr — w nakładzie około 1,5 miliona sztuk w
kolorach: czerwonym, szarym i szaroniebieskim,
drugi znaczek wartości 40 gr — w nakładzie około 500 tys. sztuk w kolorach:
ciemnoniebiesko-szarym, brązowym i czerwonym,
pierwszy znaczek wartości 60 gr —w nakładzie około 1,5 miliona sztuk w kolorach:
szarym, czerwonym i szaroniebieskim,
drugi znaczek wartości 60 gr— w nakładzie około 500 tys. sztuk w kolorach:
ciemnoniebiesko-szarym, brązowym i czerwonym,
pierwszy znaczek wartości 1.50 zł — w nakładzie około 1,5 miliona sztuk w
kolorach: szarym, czerwonym i szaroniebieskim,
drugi znaczek wartości 1.50 zł — w nakładzie około 500 tys. sztuk w kolorach:
fioletowym, szarym i czerwonym,
znaczek wartości 10 zł — w nakładzie 400 tys. szt. w kolorach: ciemnoniebieskoszarym, brązowo-szarym i czerwonym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 14 lutego 1962 r.
MINISTER
Z. Moskwa
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI
dnia 2 maja 1962 r.
Nr 7
poz. 40
ZARZĄDZENIE NR 7
MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
o wprowadzeniu do obiegu znaczków pocztowych wartości po 95 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.
1121-1122 Wprowadza się do obiegu dwa znaczki pocztowe wartości po 95 gr,
stanowiące dalszy ciąg emisji „Polskie Ziemie Zachodnie”.
Rysunek pierwszego znaczka wartości 95 gr przedstawia pieczęć Konrada II z XIV
wieku. W górnej części znaczka znajduje się herb miasta Zielonej Góry, napis „XIV
WIEK" oraz oznaczenie wartości ,,95 GR". W dolnej części znaczka pod pieczęcią
umieszczono napis w dwóch wierszach ,,PIECZĘĆ KONRADA II", a poniżej napis
„POLSKA".
Rysunek drugiego znaczka wartości 95 gr przedstawia zautomatyzowaną halę
fabryczną w Gorzowskich Zakładach Włókien Sztucznych. W górnej części znaczka
znajduje się herb miasta Zielonej Góry, napis ,,GORZÓW— STILON" oraz
oznaczenie wartości „95 GR", a na dole napis „POLSKA".
Znaczki są perforowane; wymiary ich wynoszą: pierwszego znaczka 25,5 X 43
mm, drugiego znaczka 43 X 26 mm wraz z marginesami.
Znaczki wykonano techniką w następujących nakładach i kolorach:
pierwszy znaczek — w nakładzie — około 1 miliona sztuk w kolorach: jasnoniebiesko-zielonym i ciemno-zielonym,
drugi znaczek — w nakładzie — około 1 miliona sztuk w kolorach: jasnoniebiesko-zielonym i ciemno-zielonym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 23 lutego 1962 r.
MINISTER:
w z. F. Ładosz
Podsekretarz Stanu
poz. 41
ZARZĄDZENIE NR 13
MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 29 marca 1962 r.
o wprowadzeniu do obiegu znaczków pocztowych wartości 40 gr,
60 gr i 1.50 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.
1123-1125 Wprowadza się do obiegu znaczki pocztowe wartości 40 gr, 60 gr i
1.50 zł, stanowiące emisję „Pomniki Męczeństwa".
Rysunek znaczka wartości 40 gr przedstawia złamany goździk na tle pasów
ubrania więziennego, a nad nim trójkąt i numer więzienny. Wzdłuż krawędzi
pionowych i górnej poziomej umieszczono napis „AUSCHWITZ OBÓZ ŚMIERCI
OŚWIĘCIM", na dole oznaczenie wartości „40 GR", a poniżej napis „POLSKA".
Rysunek znaczka wartości 60 gr przedstawia symboliczne postacie i ogrodzenie
obozu koncentracyjnego. Wzdłuż górnych części krawędzi pionowych i poziomej
umieszczono napis „1942 MAJDANEK OBÓZ ŚMIERCI 1914", a na dole oznaczenie
wartości „60 GR" i napis „POLSKA".
Rysunek znaczka wartości 1.50 zł przedstawia projekt pomnika w Treblince.
Wzdłuż górnych części krawędzi pionowych i poziomej umieszczono napis
„TREBLINKA OBÓZ ZAGŁADY 1942—1943", na dole oznaczenie wartości „1.50 ZŁ",
a poniżej napis „POLSKA",
Znaczki są perforowane; wymiary ich wynoszą: znaczków wartości 40 gr i 1.50 zł
— 24 X 36 mm, znaczka wartości 60 gr — 40X24 mm.
Znaczki wykonano techniką stalorytniczo-wklęsłodrukową w następujących
nakładach i kolorach:
znaczek wartości 40 gr — w nakładzie około 1.200.000 sztuk w kolorze ciemnoszaro-niebieskim,
znaczek wartości 60 gr — w nakładzie około 1.200.000 sztuk w kolorze czarnym,
znaczek wartości 1.50 zł — w nakładzie około 1.000.000 sztuk, w kolorze
fioletowym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 2 kwietnia 1962 r.
MINISTER: Z. Moskwa
poz. 42
ZARZĄDZENIE NR 66
MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 8 września 1961 r.
o wprowadzeniu do obiegu znaczków pocztowych wartości 60 gr i 1.55 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.
1079-1080 Wprowadza się do obiegu znaczki pocztowe wartości 60 gr i 1.55 zł,
stanowiące emisję „40 rocznica trzeciego Powstania Śląskiego".
Rysunek znaczka wartości 60 gr przedstawia pomnik czynu powstańczego na
Górze Św. Anny. Wzdłuż lewej krawędzi pionowej i krawędzi poziomej znaczka
umieszczono napis „40 ROCZNICA TRZECIEGO POWSTANIA ŚLĄSKIEGO": a na
dole oznaczenie wartości „60 GR" i napis „POLSKA".
Rysunek znaczka wartości 1.55 zł przedstawia Krzyż Powstańców Śląskich.
Wzdłuż prawej krawędzi pionowej i krawędzi poziomej znaczka umieszczono napis
„40 ROCZNICA TRZECIEGO POWITANIA ŚLĄSKIEGO", a na dole napis
,,POLSKA" i oznaczenie wartości ,,1.55 ZŁ".
Znaczki są perforowane; ich wymiary wynoszą 31,25 X 39,5 mm wraz z
marginesami.
Znaczki wykonano techniką offsetową w następujących nakładach i kolorach:
znaczek wartości 60 gr — w nakładzie 2 mln szt. w kolorach: szarozielonym,
zielonym szarym,
znaczek wartości 1.55 zł — w nakładzie 1 mln szt. w kolorach: szaro-niebieskim,
niebiesko-szarym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 15 września 1961r.
MINISTER: w z. F. Ładosz
Podsekretarz Stanu

poz. 49
ZARZĄDZENIE NR 59
MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 17 września 1962 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.
1175 1. Wprowadza się do obiegu znaczek pocztowy wartości 60 gr wydany z
okazji 25-lecia istnienia Stronnictwa Demokratycznego.
2. Rysunek znaczka przedstawia fragment kamienicy Książąt Mazowieckich na
Rynku Starego Miasta w Warszawie. W górnej części znaczka znajduje się napis
„STRONNICTWO DEMOKRATYCZNE", liczby „1957—-1962" oraz stylizowany orzeł
— znak Stronnictwa Demokratycznego. Na dole znaczka umieszczono oznaczenie
wartości „60 GR" i napis „POLSKA".
3. Znaczek jest perforowany, jego wymiary wynoszą 31,25 X 45 mm wraz z
marginesami.
4. Znaczek wykonano techniką offsetową w nakładzie 1.500.000 sztuk w kolorach
czarnym i czerwonym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 13 października
1962 r.
MINISTER w z. F. Ładosz
PODSEKRETARZ STANU
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI
dnia 30 maja 1962 r.
Nr 9
poz. 69
ZARZĄDZENIE NR 17
MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 16 kwietnia 1962 r.
o wprowadzeniu do obiegu znaczków pocztowych wartości 60 gr,
2.50 zł i 3.40 zł.
WARSZAWA

Na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 46 (Dz. U. nr 8, poz. 48) zarządza się, co
następuje:
§ 1.
1126-1128 Wprowadza się do obiegu znaczki pocztowe wartości 60 gr, 2,50 zł i
3,40 zł, stanowiące emisję „XV Międzynarodowy Wyścig Pokoju".
Rysunek znaczka wartości 60 gr przedstawia kolarza na rowerze na tle wyrazów
„POKÓJ", „MNP", „FRIE-DEN", „PAX", „PAIX". Na dole znaczka umieszczono napis
„XV WYŚCIG POKOJU. BERLIN. PRAGA. WARSZAWA". W prawym górnym rogu
znaczka znajduje się Oznaczenie wartości ,,60 GR", a w lewym napis „POLSKA".
Rysunek znaczka wartości 2.50 zł przedstawia grupę kolarzy na tle rzymskiej
liczby „XV". Na dole znaczka umieszczono napis „XV WYŚCIG POKOJU. BERLIN.
PRAGA. WARSZAWA". W prawym górnym rogu znaczka znajduje się oznaczenie
wartości ,,2.50 ZŁ", a w lewym napis „POLSKA".
Rysunek znaczka wartości 3.40 zł przedstawia trzy herby miast — Berlina, Pragi i
Warszawy na tle koła rowerowego. W prawym górnym rogu znaczka znajduje się
oznaczenie wartości „3.40 ZŁ", a w lewym napis „POLSKA".
Znaczki są perforowane; ich wymiary wynoszą:
znaczków wartości 60 gr i 3.40 zł — 39,5 X 25 mm,
znaczka wartości 2.50 zł — 79 X 25 mm wraz z marginesami.
Znaczki wykonano techniką offsetową w następujących nakładach i kolorach:
znaczek wartości 60 gr w nakładzie około 2.000.000 sztuk w kolorach niebieskim i
czarnym,
znaczek wartości 2.50 zł — .w nakładzie około 1.300.000 sztuk w kolorach
wiśniowo-fioletowym i czarnym,
znaczek wartości 3.40 zł w nakładzie około 600.000 sztuk w kolorach żółtym i

czarnym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 27 kwietnia 1962 r.
MINISTER w z. F. Ładosz
Podsekretarz Stanu
poz. 70
ZARZĄDZENIE NR 18
MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 16 kwietnia 1962 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.
1129-1131 Wprowadza się do obiegu znaczki pocztowe wartości 40 gr, 60 gr i
2.50 zł, stanowiące emisję „50 rocznica pobytu Lenina w Polsce".
Rysunek znaczka wartości 40 gr przedstawia postać Lenina na spacerze w Białym
Dunajcu. W prawym górnym rogu znaczka umieszczono liczby „1912—1962", a w
dolnym oznaczenie wartości „40 GR". W dolnej części znaczka znajduje się napis
„LENIN", a w górnej" napis „POLSKA".
Rysunek znaczka wartości 60 gr przedstawia portret Lenina. W lewym górnym
rogu znaczka znajdują się liczby „1912 1962", a w prawym dolnym oznaczenie
wartości ,,60 GR". W dolnej części znaczka znajduje się napis „LENIN", a w górnej
napis „POLSKA”,
Rysunek znaczka wartości 2.50 zł przedstawia podobiznę Lenina na tle
architektury Krakowa. W lewej górnej części znaczka znajdują się liczby „1912—
1962", a w dolnej oznaczenie wartości ,,2.50 zł. W dolnej części znaczka znajduje się
napis ,,LENIN", a w górnej napis „POLSKA”.
Znaczki
są
perforowane,
ich wymiary wynoszą 27 x 40,5 mm wraz z
marginesami.
Znaczki wykonano techniką stalorytniczo-wklęsłodrukową w następujących
nakładach i kolorach:
Znaczek wartości 40 gr w nakładzie około 2.000.000 sztuk w kolorze jasnozielonym i ciemno-zielonym
znaczek wartości 60 gr w nakładzie około 2.000.000 sztuk w kolorze jasnoczerwonym i ciemno-czerwonym
znaczek wartości 2.50 zł w nakładzie około 800.000 sztuk w kolorze żółtym i
brązowym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 25 maja 1962 r.
MINISTER w z. F. Ładosz
Podsekretarz Stanu
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI
WARSZAWA
dnia 3 lipca 1962 r.
Nr 12
poz. 86
ZARZĄDZENIE NR 23 MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 4 maja 1962 r.
o wprowadzeniu do obiegu 6 znaczków pocztowych wartości po 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.
1132-1137 Wprowadza się do obiegu 6 znaczków pocztowych wartości po 60 gr,
stanowiących dalszy ciąg emisji „Wielcy Polacy".
Rysunek pierwszego znaczka przedstawia w prawej części podobiznę Adama
Mickiewicza otoczoną ornamentem tworzącym ramkę. W lewym górnym rogu ramki
umieszczono gałązkę laurową, a wzdłuż jej prawej krawędzi pionowej liczby „1798—
1855". W lewej części znaczka na dole umieszczono napis „ADAM MICKIEWICZ",

powyżej ornament dekoracyjny, oznaczenie wartości „60 gr", a u góry napis
„POLSKA".
Rysunek drugiego znaczka przedstawia w lewej części podobiznę Juliusza
Słowackiego, otoczoną ornamentem tworzącym ramkę. W prawym górnym rogu
ramki umieszczono stylizowanego pegaza, a wzdłuż jej lewej krawędzi linowej liczby
„1809—1849". W prawej części znaczka na dole umieszczono napis „JULIUSZ
SŁOWACKI", powyżej ornament dekoracyjny, oznaczenie wartości ,,60 gr", a u góry
napis „POLSKA".
Rysunek trzeciego znaczka przedstawia w lewej części podobiznę Fryderyka
Chopina otoczoną ornamentem tworzącym ramkę. W prawym rogu ramki
umieszczono fragment etiudy Nr 12, a wzdłuż jej lewej krawędzi pionowej liczby
„1810—1849". W prawej części znaczka na dole umieszczono napis „FRYDERYK
CHOPIN", powyżej ornament dekoracyjny, oznaczenie wartości „60 gr", a u góry
napis „POLSKA",
Rysunek czwartego znaczka przedstawia w prawej części podobiznę Romualda
Traugutta otoczoną ornamentem tworzącym ramkę. W lewym górnym rogu
umieszczono napis „GLORIA VICTIS", a wzdłuż jej prawej krawędzi pionowej liczby
„1826—1864". W lewej części znaczka na dole umieszczono napis „ROMUALD
TRAUGUTT", powyżej ornament dekoracyjny, oznaczenie wartości „60 gr", a u góry
napis „POLSKA".
Rysunek piątego znaczka przedstawia w prawej części podobiznę Jarosława
Dąbrowskiego otoczoną ornamentem tworzącym ramkę. W lewym górnym rogu
ramki umieszczono czapkę frygijską i słowa „LIBERTE, EGALITE, FRATERNITE", a
wzdłuż jej prawej krawędzi pionowej liczby „1836—1871". W lewej części znaczka na
dole umieszczono napis „JAROSŁAW DĄBROWSKI", powyżej ornament
dekoracyjny, oznaczenie wartości „60 gr", a u góry napis „POLSKA".
Rysunek szóstego znaczka przedstawia w lewej części podobiznę Marii
Konopnickiej otoczoną ornamentem tworzącym ramkę. W prawej części ramki
umieszczono stylizowaną otwartą książkę a wzdłuż jej prawej krawędzi pionowej
liczby „1842—1910". W prawej części znaczka na dole umieszczono napis „MARIA
KONOPNICKA", 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.
Znaczek pierwszy i drugi wykonano techniką stalorytniczo-wklęsłodrukową + rotograwiura, a pozostałe techniką offsetową. Znaczki wykonano w nakładzie po 2
miliony sztuk każdy, w kolorach:
pierwszy znaczek w kolorach — zielonym i czarnym,
drugi znaczek w kolorach — jasno-brązowym i czarnym,
trzeci znaczek w kolorach — niebieskim i czarnym,
czwarty znaczek w kolorach — oliwkowym i czarnym,
piąty znaczek w kolorach — fioletowo-czerwonym i czarnym,
szósty znaczek w kolorach — zielonym i czarnym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 20 czerwca 1962 r.
MINISTER w z. F. Ładosz
Podsekretarz Stanu
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI
WARSZAWA
dnia 31 sierpnia 1962 r.
Nr 16
poz. 110
ZARZĄDZENIE NR 34 MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 20 czerwca 1962 r.
o wprowadzeniu do obiegu znaczków pocztowych wartości 60 gr, 60 gr,
1.55 zł., 1.55 zł., 2.50 zł 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:
1139-1141 § 1. Wprowadza się do obiegu znaczki pocztowe wartości 60 gr, 60 gr,
1.55 zł., 1.55 zł., 2.50 zł i 2.50 zł, stanowiące emisję „Polskie Ziemie Północne".
Rysunek pierwszego znaczka wartości 60 gr przedstawi pieczęć księżny Elżbiety,

córki króla Kazimierza Wielkiego, z XIV wieku. W górnej części znaczka znajdują się
herb miasta Koszalina, napis „XIV WIEK" oraz oznaczenie wartości „30 Gr". W dolnej
części znaczka pod pieczęcią umieszczono napis w trzech wierszach „PIECZĘĆ
KSIĘŻNY ELŻBIETY”, a poniżej napis „POLSKA".
Rysunek drugiego znaczka wartości 60 gr przedstawia fragment Zakładów Płyt
Wiórowych w Szczecinku. W górnej części znaczka znajduje się herb miasta
Koszalina, napis „PŁYTY WIÓROWE SZCZECINEK" oraz oznaczenie wartości „60
GR", a na dole napis „POLSKA".
Rysunek pierwszego znaczka wartości 1.55 zł przedstawia pieczęć kasztelana
Unisława z XIV w. W górnej części znaczka znajduje się herb miasta Gdańska, napis
"XIV WIEK" oraz oznaczenie wartości „1.55 ZŁ". W dolnej części znaczka pod
pieczęcią umieszczono napis w trzech wierszach „PIECZĘĆ KASZTELANA
UNISŁAWA", a poniżej napis „POLSKA".
Rysunek drugiego znaczka wartości 1,55 zł przedstawia fragment stoczni
gdańskiej. W górnej części znaczka znajduje się herb miasta Gdańska, napis
„STOCZNIA GDAŃSKA" oraz oznaczenie wartości 1.55 ZŁ", a na dole napis
„POLSKA".
Rysunek pierwszego znaczka wartości 2.50 zł. przedstawia wieżę Kopernika we
Fromborku. W górnej części znaczka umieszczono herb miasta Olsztyna, napis „XVI
WIEK" oraz oznaczenie wartości ,,2.50 ZŁ". W dolnej części znaczka umieszczono
napis „POLSKA".
Rysunek drugiego znaczka wartości 2.50 zł. przedstawia fragment laboratorium w
Wyższej Szkole Rolniczej w Kortowie pod Olsztynem. W górnej części znaczka
umieszczono herb miasta Olsztyna, napis „WYŻSZA SZKOŁA ROLNICZA" oraz oznaczenie wartości „2.50 ZŁ", a na dole napis „POLSKA".
Znaczki są perforowane; ich wymiary wynoszą: pierwszych znaczków wartości 60
gr, 1.55 zł, 2.50 zł — 25,5 X 43 mm, drugich znaczków wartości 60 gr, 1.55 zł, 2.50
zł. — 43 x 26 mm wraz z marginesami.
Znaczki wykonano techniką stalorytniczo-wklęsłodrukową + rotograwiura w
następujących nakładach i kolorach:
znaczki wartości 60 gr — w nakładzie po około 2.000.000 sztuk w kolorach szarym
i fioletowym,
znaczki wartości 1.55 zł w nakładzie po około 1.500.000 sztuk w kolorach żółtym i
brązowym,
znaczki wartości 2.50 zł w nakładzie po około 1.000.000 sztuk w kolorach szarym i
niebieskim,
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 21 lipca 1962 r.
MINISTER w z. F. Ładosz
Podsekretarz Stanu
poz. 111
ZARZĄDZENIE NR 37
MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 26 czerwca 1962 r.
o wprowadzeniu do obiegu znaczków pocztowych wartości 60 gr, 60 gr, 60 gr,
90 gr, 90 gr, 90 gr, 1.50 zł, 1.50 zł, 1.50 zł., 2.50 zł., 2.50 zł. i 2.50 zł.
Na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 46 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. (Dz. U. Nr 8,
poz. 48) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1145-1156 Wprowadza się do obiegu znaczki pocztowe wartości 60 gr, 60 gr, 60
gr, 90 gr, 90 gr, 90 gr, 1.50 zł., 1.50 zł., 1.50 zł., 2.50 zł;, 2.50 zł. i 2.50 zł, stanowiące
emisję „Rośliny Chronione”.
Rysunek pierwszego znaczka wartości 60 gr przedstawia kwiat szafrana
spiskiego. Wzdłuż górnej krawędzi poziomej i prawej pionowej umieszczono napis
„SZAFRAN SPISKI CROCUS SCEPUSIENSIS BORB”. W prawym dolnym rogu
znajduje się oznaczenie wartości znaczka „GR 60”.
Rysunek drugiego znaczka wartości 60 gr przedstawia kwiat podkolana białego.
Wzdłuż górnej krawędzi poziomej i lewej pionowej umieszczono napis „PODKOLAN

BIAŁY PLATANTHERA BIFOLIA RICH”. W prawym dolnym rogu znajduje się
oznaczenie wartości „GR 60”.
Rysunek trzeciego znaczka wartości 60 gr przedstawia kwiat tojada mocnego.
Wzdłuż górnej krawędzi poziomej i lewej pionowej umieszczono napis „TOJAD
MOCNY ACONlTUM CALLIBOTRYON RCHB”. W lewym dolnym rogu znajduje się
oznaczenie wartości „GR 60”.
Rysunek pierwszego znaczka wartości 90 gr przedstawia kwiat goryczki kluzjusza.
Wzdłuż górnej krawędzi poziomej i lewej pionowej umieszczono napis „GORYCZKA
KLUZJUSZA GENTIANA CLUSII PERR. ET SONG”. W prawym dolnym rogu
znajduje się oznaczenie wartości znaczka „GR 90”.
Rysunek drugiego znaczka wartości 90 gr przedstawia kwiat dyptama
jesionolistnego. Wzdłuż górnej krawędzi poziomej i prawej pionowej umieszczono
napis „DYPTAM JESIONOLISTNY DICTAMNUS ALBUS. L”. W prawym dolnym rogu
znajduje się oznaczenie wartości „GR 90”.
Rysunek trzeciego znaczka wartości90 gr przedstawia kwiat grzybieni białych. W
lewej górnej części znaczka umieszczono napis „GRZYBIENIE BIAŁE NYMPHAEA
ALBA L”. W lewym dolnym rogu znajduje się oznaczenie wartości „GR 90”.
Rysunek pierwszego znaczka wartości 1.50 zł. przedstawia kwiaty i owoce
warzynka wilczełyko. Wzdłuż górnej krawędzi poziomej i lewej pionowej umieszczono
napis „ WAWRZYNEK WILCZEŁYKO DAPHNE MEZEREUM L”. W lewym dolnym
rogu znaczka umieszczono oznaczenie wartości „1.50 ZŁ”.
Rysunek drugiego znaczka wartości 1.50 zł, przedstawia kwiat sasanki
zwyczajnej. Wzdłuż górnej krawędzi poziomej i lewej pionowej umieszczono napis
„SASANKA ZWYCZAJNA PULSATILLA VULGARIS MILL”. W lewym dolnym rogu
znaczka umieszczono oznaczenie wartości „1.50 ZŁ”.
Rysunek trzeciego znaczka wartości 1.50 zł, przedstawia kwiat zawilca
wielkokwiatowego. Wzdłuż górnej krawędzi poziomej i lewej pionowej umieszczono
napis „ZAWILEC WIELKOKWIATOWY ANEMONE SILVESTRIS L”. W lewym
dolnym rogu znaczka znajduje się oznaczenie wartości „1.50 ZŁ”.
Rysunek pierwszego znaczka wartości 2.50 zł, przedstawia kwiat pełnika
europejskiego. Wzdłuż górnej krawędzi poziomej i prawej pionowej umieszczono
napis „PEŁNIK EUROPEJSKI TROLLIUS EUROPAEUS L”. W lewym dolnym rogu
znaczka znajduje się oznaczenie wartości „2.50 ZŁ”.
Rysunek drugiego znaczka wartości 2.50 zł przedstawia kwiat śnieżyczki
przebiśnieg. Wzdłuż górnej krawędzi poziomej i lewej pionowej umieszczono napis
ŚNIEŻYCZKA PRZEBIŚNIEG GALANTHUS NIVALIS L”. W lewym dolnym rogu
znaczka znajduje się oznaczenie wartości „2.50 ZŁ”.
Rysunek trzeciego znaczka wartości 2.50 zł, przedstawia kwiat miłka wiosennego.
Wzdłuż górnej krawędzi poziomej i lewej pionowej umieszczono napis „MIŁEK WIOSENNY ADONIS VERNALIS L“. W lewym dolnym rogu znaczka znajduje się
oznaczenie wartości „2.50 ZŁ”.
Na dole znaczków wszystkich wartości znajduje się napis „POLSKA „. Znaczki są
perforowane; ich wymiary wynoszą 25 X 39,5 mm wraz z marginesami. Znaczki
wykonano wielobarwną techniką rotograwiurową w następujących nakładach i
kolorach:
pierwszy znaczek wartości 60 gr - w nakładzie około 2.000.000 sztuk w kolorach:
żółtym, brązowym, fioletowym i zielonym,
drugi znaczek wartości 60 gr - w nakładzie około 2.000.000 sztuk w kolorach:
brązowym, żółtym, fioletowym, zielonym i czerwonym,
trzeci znaczek wartości 60 gr - w nakładzie około 2.000.000 sztuk w kolorach:
czerwonym, żółtym, niebieskim i zielonym,
pierwszy znaczek wartości 90 gr. - w nakładzie około 1.700.000 sztuk w kolorach
żółtym, czerwonym, niebieskim i zielonym,
drugi znaczek wartości 90 gr - w nakładzie około 1.700.000 sztuk w kolorach:
zielono-oliwkowym, czerwonym, zielonym i niebieskim,
trzeci znaczek wartości 90 gr - w nakładzie około 1.700.000 sztuk w kolorach:
zielonym, żółtym, czerwonym i szarym,
pierwszy znaczek wartości 1.50 zł - w nakładzie około 1.200.000 sztuk w kolorach:
szaro-niebieskim, żółtym, czerwonym, zielonym, niebieskim.
drugi znaczek wartości 1.50 zł - w nakładzie około 1.200.000 sztuk w kolorach:

zielonym, żółtym, czerwonym i niebieskim,
trzeci znaczek wartości 1.50 zł - w nakładzie około 1.200.000 sztuk w kolorach:
zielonym, żółtym, fioletowym i szarym,
pierwszy znaczek wartości 2.50 zł - w nakładzie około 1.200.000 sztuk w kolorach:
szaro-zielonym, żółtym, zielonym i niebieskim,
drugi znaczek wartości 2.50 zł — w nakładzie około 1.200.000 sztuk w kolorach:
zielonym, żółtym, niebieskim,
trzeci znaczek wartości 2.50 zł — w nakładzie około 600.000 sztuk w kolorach:
niebiesko-szarym, żółtym, brązowym i zielonym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 8 sierpnia 1962 r.
MINISTER w z. F. Ładosz
Podsekretarz Stanu
poz. 112
ZARZĄDZENIE NR 38
MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 26 czerwca 1962 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.
1138 Wprowadza się do obiegu znaczek pocztowy wartości 60 gr, stanowiący
emisję „15 rocznica śmierci Generała Karola Świerczewskiego".
Rysunek znaczka przedstawia fragment pomnika - głowę Karola Świerczewskiego
— Waltera. Wzdłuż krawędzi pionowych umieszczono napis „FRAGMENT POMNIKA
JABŁONKI K. BALIGRODU". W dolnej części znaczka znajduje się napis w 4
wierszach „GENERAŁ BRONI KAROL ŚWIERCZEWSKI WALTER 1897—1947", a
poniżej oznaczenie wartości „60 GR" i napis „POLSKA".
Znaczek jest perforowany; jego wymiary wynoszą 27 x 40,5 mm.
Znaczek wykonano techniką stalorytniczo-wklęsłodrukową w nakładzie około
2.000.000 sztuk, w kolorze czarnym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 14 lipca 1962 r.
MINISTER w z. F. Ładosz
Podsekretarz Stanu
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI
dnia 15 września 1962 r.
Nr 17
poz. 120
ZARZĄDZENIE NR 49
MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 6 sierpnia 1962 r.
o wprowadzeniu do obiegu znaczka pocztowego wartości 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.
1157 Wprowadza się do obiegu znaczek pocztowy wartości 60 gr, wydany z okazji
"Dnia Międzynarodowej Federacji Filatelistycznej - FIP 1962".
Znaczek składa się z dwóch części oddzielonych od siebie perforacją. Część lewa
przedstawia reprodukcję obrazu J. Malczewskiego "Zatruta studnia". U góry znajduje
się napis "JACEK MALCZEWSKI", a na dole oznaczę nie wartości „60 Gr” i napis
"POLSKA". Część prawa przedstawia pole z napisem "FILATELISTYKA ZBLIŻA
LUDZI WSZYSTKICH KRAJÓW».
Znaczek jest perforowany jego wymiary wynoszą 24 X 36 mm wraz z
marginesami. Znaczek wykonano techniką stalorytniczo-wkłęsłodrukową i
rotograwiurową w nakładzie 2.000.000 sztuk, w kolorze czarnym i kremowym.

§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 25 sierpnia 1962 r.
MINISTER
w z. F. Ładosz
Podsekretarz Stanu
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI
dnia 4 października 1962 r.
Nr 18
poz. 128
ZARZĄDZENIE NR 50
MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 6 sierpnia 1962 r.
wprowadzeniu do obiegu znaczków pocztowych wartości 40 gr, 60 gr, 90 gr,
1,00 zł, 1,50 zł, 1,55 zł, 2,50 zł i 3,40 zł.
WARSZAWA

Na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 46 ustawy z dnia 31 stycznia 1951 r. o łączności
(Dz. U. Nr 8, poz. 48) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1158-65 Wprowadza się do obiegu znaczki pocztowe wartości 40 gr, 60 gr, 90 gr,
1,00 zł, 1,50 zł, 1,55 zł, 2,50 zł, 3,40 zł, wydane z okazji „VII LEKKOATLETYCZNYCH MISTRZOSTW EUROPY W BELGRADZIE".
Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono dyscypliny sportowe, jak
następuje:
znaczku wartości 40 gr skok o tyczce,
„
„
60 gr bieg sztafetowy,
„
„
90 gr rzut oszczepem,
„ „
1,00 zł bieg 3 km z przeszkodami,
„
„ 1,50 zł skok wzwyż,
„ „
1,55 zł rzut dyskiem,
„ „
2,50 zł bieg krótki,
„ „
3,40 zł rzut młotem,
W lewym dolnym rogu znaczków znajduje się oznaczenie ich wartości: „40 GR",
„60 GR", „90 GR", „1 ZŁ", „ 1,50 ZŁ", „1,55 ZŁ", „1,55 ZŁ" i „3,40 ZŁ", a wzdłuż
krawędzi pionowych i górnej poziomej wszystkich znaczków umieszczono napis:
„POLSKA" i „VII LEKKOATLETYCZNE MISTRZOSTWA EUROPY BELGRAD 1962".
Znaczki są perforowane i nie perforowane, ich wymiary wynoszą 54 x 29 mm wraz z
marginesami.
Znaczki wykonano techniką wielobarwnego offsetu w następujących nakładach i
kolorach:
znaczek wartości 40 gr w nakładzie około 2.650.000 sztuk perforowanych około
350.000 sztuk nie perforowanych, w kolorach — oliwkowym, ciemnobrązowym,
żółtym i czerwonym,
znaczek wartości 60 gr w nakładzie około 2.650.000 sztuk perforowanych, około
350.000 sztuk nie perforowanych, w kolorach — niebieskim, jasnoniebieskim,
granatowym i czerwonym,
znaczek wartości 90 gr w nakładzie około 1.650.000 sztuk perforowanych, około
350.000 sztuk nie perforowanych, w kolorach — brązowym, ciemnobrązowym,
żółtym i szaroniebieskim,
znaczek wartości 1.00 zł w nakładzie około 1.650.000 sztuk perforowanych, około
350.000 sztuk nie perforowanych, w kolorach — zielonym, ciemnozielonym, żółtym i
fioletowym,
znaczek wartości 1.50 zł w nakładzie około 1.150.000 sztuk perforowanych, około
350.000 sztuk nie perforowanych, w kolorach — szarym, ciemnoszarym, niebieskim i
pomarańczowym,
znaczek wartości 1.55 zł w nakładzie około 1.150.000 sztuk perforowanych, około
350.000 sztuk nie perforowanych w kolorach — czerwonym, ciemnofioletowym, seledynowym, żółtym,
znaczek wartości 2.50 zł w nakładzie około 950.000 sztuk perforowanych, około
350.000 sztuk nie perforowanych, w kolorach — brązowym, ciemnobrązowym,
zielonym i szaroniebieskim,

znaczek wartości 3,40 zł w nakładzie około 650.000 sztuk perforowanych, około
350.000 sztuk nie perforowanych, w kolorach — fioletowym, ciemnofioletowym,
jasnobrązowym i czerwonym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 12 września 1962r.
MINISTER w z. F. Ładosz;
PODSEKRETARZ STANU
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI
WARSZAWA
dnia 7 listopada 1962 r.
Nr 19
poz. 140
ZARZĄDZENIE NR 63
MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 29 września 1962 r.
o wprowadzeniu do obiegu znaczków pocztowych wartości 60 gr, 1.50 zł,
2.50 zł i 3 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.
1166-68 Wprowadza się do obiegu znaczki pocztowe wartości 60 gr, 1.50 zł, 2.50
zł oraz 1 znaczek w formie bloczka wartości 3 zł, stanowiące emisję „Walka z
malarią".
Rysunek znaczka wartości 60 gr przedstawia komara widliszka. Rysunek znaczka
wartości 1.50 zł przedstawia krwinkę widzianą pod mikroskopem ze znajdującymi się
w niej zarazkami malarii.
Rysunek znaczka wartości 2.50 przedstawia kwiat drzewa chinowego.
Rysunek znaczka wartości 3 zł przedstawia komara widliszka. Znaczek ten
wydrukowano w formie bloczka.
Na znaczkach wszystkich wartości w górnej części umieszczono napis "Walka z
malarią", znak międzynarodowej organizacji zdrowia, a na dole wszystkich znaczków
znajduje się oznaczenie odpowiedniej wartości „60 GR", „1.50 ZŁ", „2.50 ZŁ" i „3 ZŁ"
oraz napis "POLSKA".
Znaczki są perforowane; ich wymiary wynoszą 31,25 X 39,5 mm wraz z
marginesami, wymiary bloczka - 60X80 mm.
Znaczki wykonano techniką offsetową w następujących nakładach i kolorach:
znaczek wartości 60 gr w nakładzie -około 2.000.000 szt. w kolorach - beżowym,
zielonym, brązowym, czarnym,
znaczek wartości 1.50 zł w nakładzie -około 1.000.000 sztuk w kolorach -szarym.
brązowym, czerwonym i fioletowym,
znaczek wartości 2.50 zł w nakładzie -około 750.000 sztuk w kolorach –
pomarańczowym, zielonym, szarym i niebieskim,
znaczek wartości 3.00 zł w nakładzie -około 700.000 sztuk w kolorach -fioletowym,
szarym, zielonym, czarnym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 października
1962 r.
MINISTER
Z. Moskwa
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI
WARSZAWA
dnia 15 września 1962 r.
Nr 20
poz.149
ZARZĄDZENIE NR 58
MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 17 września 1962 r.
o wprowadzeniu do obiegu znaczków pocztowych wartości 60 gr, 2.50 zł i 10 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) zarządzam co następuje:
§ 1.
1170-1172 Wprowadza się do obiegu znaczki pocztowe wartości 10 gr. 2.50 zł
oraz znaczek wartości 10 zł w formie bloczka, stanowiące emisję 1 Zespołowy Lot
Kosmiczny 1952“
Rysunek znaczka wartości 60 gr przedstawia w dolnej części fragment
powierzchni kuli ziemskiej, nad nią napis ,,1 ZESPOLOWY LOT KOSMICZNY", a
powyżej portrety dwóch kosmonautów i napisy "NIKOLAJEW" "POPOWICZ". U góry
znaczka umieszczono oznaczę nie wartości ,,60 GR" i napis "POLSKA".
Rysunek znaczka wartości 2.50 zł przedstawia w dolnej części fragment
powierzchni kuli ziemskiej z dwoma otaczającymi ją Iiniami torów statków
kosmicznych. Wzdłuż tych linii umieszczono napisy "A. NIKOLAJEW 11.8.62 P.
POPOWICZ 12.8.62" oraz dwie gwiazdy. U góry znaczka umieszczono oznaczę nie
wartości ,,2.50 ZL" i napis "POLSKA".
Rysunek znaczka wartości 10 zł przedstawia w dolnej części fragment powierzchni
kuli ziemskiej z dwoma otaczającymi ją liniami torów statków kosmicznych, na
których umieszczono dwie gwiazdy. Powyżej znajduje się oznaczę nie wartości ,,10
ZL" i napis "POLSKA".
Znaczek wartości 10 zł wydrukowano w formie bloczka. W górnej części bloczka
umieszczono napis ,.1 Zespołowy Lot Kosmiczny -Sierpień 1962 A.G. Nikolajew. 64
okręcenia. 2600000 ki1ometrów P .R. Popowicz 48 okrążeń. 2000000 kilometrów".
Znaczki są perforowane ich wymiary wynoszą 25,5 X 43 mm wraz z marginesami.
Wymiary bloczka wynoszą około 69 X 94 mm. Znaczki wykonano techniką
wielobarwnego offsetu w następujących nakładach i kolorach
Znaczek wartości 60 gr w nakładzie około 4 000 000 sztuk w kolorach seledynowym, ciemnofioletowym, jasnofioletowym i czarnym,
znaczek wartości 2.50 zł w nakładzie około 2 000 0!l0 sztuk w kolorach niebieskim, niebiesko-zielonym, czerwonym i czarnym,
znaczek wartości 10 zł w nakładzie około 500000 sztuk w kolorach -niebieskim,
jasnoniebieskim, szarym, czerwonym i czarnym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 6 października
1962 r.
MINISTER
w z. F. Ładosz
PODSEKRETARZ STANU
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI
dnia 20 listopada 1962 r.
Nr 20
poz. 150
ZARZĄDZENIE NR 60
MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 17 września 1962 r.
o wprowadzeniu do obiegu znaczków pocztowych wartości 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.
1173-74 Wprowadza się do obiegu znaczki pocztowe wartości 60 gr i 2.50 zł z
okazji „Dnia Znaczka"
Rysunek obydwu znaczków przedstawia kobietę wrzucającą list do skrzynki
pocztowej wg obrazu artysty malarza A. Kamieńskiego „Stanowcza chwila". W górnej
części znaczków umieszczono napis „Dzień Znaczka 1962", a na dole napis
..Polska'' i oznaczenie wartości ,,60 GR", względnie „2.50 ZŁ''.
Znaczki są perforowane: ich wymiary wynoszą 31,25 X 43 mm wraz z
marginesami.
Znaczki wykonano techniką stalorytniczo-wklęsłodrukową w następujących
nakładach i kolorach:
znaczek wartości 60 gr w nakładzie około 1.500.000 sztuk w kolorze
czarnoniebieskim,

znaczek wartości 2.50 zł w nakładzie około 700.000 sztuk w kolorze brązowym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 9 października
1962 r.
MINISTER w z. F. Ładosz
PODSEKRETARZ STANU
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI
WARSZAWA
dnia 5 grudnia 1962 r.
Nr 21
poz. 160
ZARZĄDZENIE NR 68
MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 3 listopada 1962 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.
1176 Wprowadza się do obiegu znaczek pocztowy wartości 60 gr, wydany z okazji
45 rocznicy Rewolucji Październikowej.
Rysunek znaczka przedstawia krążownik „Aurora". W lewej części znaczka
umieszczono napis w czterech wierszach „45 ROCZNICA REWOLUCJI
PAŹDZIERNIKOWEJ KRĄŻOWNIK „AURORA". W prawym górnym rogu znaczka
umieszczono oznaczenie wartości „60 GR", a na dole napis „POLSKA".
Znaczek jest perforowany; jego wymiary wynoszą 54 X 27 mm wraz z
marginesami.
Znaczek wykonano techniką stalorytniczo-wklęsłodrukową i rotograwiurową w
kolorach ciemnoniebieskim i czerwonym w nakładzie około 1.500.000 sztuk.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 3 listopada 1962 r.
MINISTER w z. F. Ładosz
PODSEKRETARZ STANU
poz. 165
ZARZĄDZENIE NR 73
MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 12 listopada 1962 r
o wprowadzeniu do obiegu znaczków pocztowych wartości 40 gr, 60 gr, 90 gr,
1 zł, 2.50 zł, 5.60 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.
1177-82 Wprowadza się do obiegu znaczki pocztowe wartości 40 gr, 60 gr, 90 gr,
1 zł, 2.50 zł i 5.60 zł, stanowiące emisję „Rok Korczakowski”.
Rysunek znaczka wartości 40 gr przedstawia głowę Korczaka wg rzeźby X.
Dunikowskiego. W dolnej części znaczka umieszczono napis „Janusz Korczak
22.7.1879 -5.8.1942”.
Wzdłuż lewej krawędzi pionowej umieszczono oznaczenie wartości „40 GR” oraz
napis „POLSKA”.
Rysunki pozostałych 5 znaczków przedstawiają ilustracje do książek Janusza
Korczaka „Król Maciuś Pierwszy” i „Król Maciuś na wyspie bezludnej”.
1) rysunek znaczka wartości 60 gr przedstawia triumfalny wjazd Króla Maciusia do
stolicy;
2) rysunek znaczka wartości 90 gr przedstawia Króla Maciusia darowującego
zegarek córce króla ludożerców;
3) rysunek znaczka wartości 1 zł przedstawia Króla Maciusia eskortowanego na
miejsce kaźni;
4) rysunek znaczka wartości 2.50 zł przedstawia Króla Maciusia z kanarkiem;
5) rysunek znaczka wartości 5.60 zł przedstawia Króla Maciusia ślizgającego się
na łyżwach.

Wzdłuż lewej krawędzi pionowej znaczków umieszczono oznaczenie ich wartości
„40 GR”, „60 GR”, „90 GR”, „1 ZŁ”, „2.50 ZŁ”, „5.60 ZŁ” i napis „POLSKA”, a w dolnej
części znaczków znajduje się napis w trzech wierszach "KRÓL MACIUŚ PIERWSZY
JANUSZ KORCZAK 22.7.1879 - 5.8.1942".
Znaczki są perforowane; ich wymiary wynoszą 31,25 X 43 mm wraz z
marginesami.
Znaczki wykonano techniką offsetową w następujących nakładach i kolorach:
znaczek wartości 40 gr w nakładzie około 2.000.000 sztuk w kolorach - kremowym
i brązowym,
znaczek wartości 60 gr w nakładzie około 2.000.000 sztuk w kolorach - żółtym,
czerwonym, niebieskim i brązowym,
znaczek wartości 90 gr w nakładzie około 1.700.000 sztuk w kolorach - żółtym,
czerwonym, niebieskim i brązowym,
znaczek wartości 1.00 zł w nakładzie około 1.700.000 sztuk w kolorach - żółtym,
jasnoczerwonym, niebieskim, brązowym,
znaczek wartości 2.50 zł w nakładzie około 1.700.000 sztuk w kolorach - żółtym,
jasnoczerwonym, zielonym, brązowym,
znaczek wartości 5.60 zł w nakładzie około 600.000 sztuk w kolorach jasnoniebieskim, fioletowym, zielonym i brązowym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 12 listopada 1962r.
MINISTER w z. F. Ładosz
PODSEKRETARZ STANU
poz. 166
ZARZĄDZENIE NR 74
MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 12 listopada 1962 r.
o wprowadzeniu do obiegu znaczka pocztowego wartości 3.40 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.
1183 Wprowadza się do obiegu znaczek pocztowy wartości 3.40 zł, wydany z
okazji V Kongresu Związków Zawodowych.
Rysunek znaczka przedstawia fragment Starego Miasta w Warszawie i samolot.
W górnej części znaczka umieszczono napis „POLSKA", oznaczenie wartości „3.40
ZŁ" i napis „Warszawa XI 1962 V KONGRES ZWIĄZKÓW ZARODOWYCH".
Znaczek jest perforowany; jego wymiary wynoszą 54 X 27 mm wraz z
marginesami.
Znaczek wykonano techniką wielobarwnego offsetu w nakładzie około 1.500.000
sztuk w kolorach: czarnym, czerwonym, niebieskim i szarym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 26 listopada 1962r.
MINISTER w z. F. Ładosz
PODSEKRETARZ STANU

