Pisownia dokumentu jest zgodna z oryginałem.
Czcionką czerwoną zapisano numer główny znaczka określonych w PSPZP.
Czcionką zieloną wpisano dokumenty związane z danym dokumentem podstawowym.
Kursywą wpisano uwagi autora strony, dot. dokumentu.
Kolorem żółtym zakreślono datę wprowadzenia znaczków do obiegu.

DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI
8 marca 1963 r.
Nr 4
ZARZĄDZENIE NR 7
MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 28 stycznia 1963 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 1981 r. o łączności
(Dz. U. Nr 8, poz. 48) zarządza się, co następuje:
1190 § 1. 1. Wprowadza się do obiegu znaczek pocztowy wartości 60 gr.,
stanowiący emisję „Setna Rocznica Powstania Styczniowego".
2. Rysunek znaczka przedstawia podobiznę Romualda Traugutta i liczby „1863—
1963". Pod podobizną umieszczono napis „ROMUALD TRAUGUTT". Wzdłuż lewej
krawędzi pionowej i górnej poziomej umieszczono napis „SETNA ROCZNICA
POWSTANIA STYCZNIOWEGO". Na dole znaczka znajduje się oznaczenie wartości
„60 GR" oraz napis „POLSKA".
3. Znaczek jest perforowany, jego wymiary wynoszą 40,5 X 27 mm wraz z
marginesami.
4. Znaczek wykonano techniką offsetową w kolorach: niebieskim, czarnym i
beżowym.
§ 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 31 stycznia
1963 r.
MINISTER w z. F. Ładosz
PODSEKRETARZ STANU
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI
WARSZAWA,
30 marca 1963 r.
Nr 5
poz. 29
ZARZĄDZENIE NR 15
MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 25 lutego 1963 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:
1191 § 1. 1. Wprowadza się do obiegu znaczki pocztowe wartości 40 gr, 60 gr i
2.50 zł, stanowiące serię „Walka z głodem na świecie".
2. Rysunek znaczka wartości:
1) 40 gr przedstawia w lewej części traktorzystę na traktorze, w prawej części kłosy
pszenicy, a nad nimi napis „PSZENICA — TRITICUM",
2) 60 gr przedstawia w lewej części Murzyna przy uprawie ziemi, w prawej części
kłos prosa, a nad nim napis „PROSO — PANICUM MILIACEUM",
3) 2.50 zł. przedstawia w lewej części kombajn do uprawy ryżu, w prawej części
kłos ryżu, a nad nim napis „RYŻ — ORYZA".
Wzdłuż lewej krawędzi pionowej i górnej poziomej wszystkich znaczków znajduje
się napis „WALKA Z GŁODEM NA ŚWIECIE", znak „FAO", a na dole znaczków
oznaczenie wartości „40 GR", „60 GR" lub „2.50 ZŁ" oraz napis „POLSKA".
3. Znaczki są perforowane; ich wymiary wynoszą 39,5 X 31,25 mm wraz z
marginesami.
4. Znaczki wykonano techniką offsetową w następujących nakładach i kolorach:
1) znaczek wartości 40 gr w nakładzie ok. 1.500.000 sztuk w kolorach: szarym,
niebieskim, żółtym i czarnym,
2) znaczek wartości 60 gr w nakładzie ok. 1.500.000 sztuk w kolorach:
czerwonobrązowym, brązowym, czarnym i zielonym,

3) znaczek wartości 2.50 zł w nakładzie ok. 700.000 sztuk w kolorach: żółtym,
jasnobrązowym, czarnym i zielonym.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 25 lutego
1963 r.
MINISTER, w z. F. Ładosz
PODSEKRETARZ STANU
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI
21 kwietnia 1963 r.
Nr 6
poz. 39
ZARZĄDZENIE NR 22
MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 18 marca 1963 r.
o wprowadzeniu do obiegu znaczków pocztowych wartości 20 gr, 30 gr, 40 gr,
50 gr, 60 gr, 1 zł, 2.50 zł, 3.40 zł, 6.50 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:
1194-1202 § 1. 1. Wprowadza się do obiegu znaczki pocztowe wartości 20 gr, 30
gr, 40 gr, 50 gr, 60 gr, 1 zł, 2.50 zł, 3.40 zł i 6.50 zł, stanowiące serię „Rasy psów".
2. Rysunek znaczka wartości:
1) 20 gr przedstawia psa rasy cocker spaniel; w lewej górnej części znaczka
znajduje się napis „cocker spaniel", oznaczenie wartości „20 GR" oraz napis
„POLSKA";
2) 30 gr przedstawia psa rasy polski owczarek nizinny; wzdłuż górnej krawędzi
poziomej i prawej pionowej znajduje się napis „polski owczarek nizinny" i oznaczenie
wartości „30 GR" oraz napis „POLSKA";
3) 40 gr przedstawia psa rasy bokser; w lewej części znaczka znajduje się
oznaczenie wartości „40 GR", napis „bokser" oraz napis „POLSKA";
4) 50 gr przedstawia psa rasy airedale terier; w prawej dolnej części znajduje się
napis „airedale terier", a w lewej górnej oznaczenie wartości „50 GR" oraz napis „POLSKA";
5) 60 gr przedstawia psa rasy buldog francuski; w dolnej części znaczka znajduje
się napis „buldog francuski"; oznaczenie wartości „60 GR", a w górnej części napis
„POLSKA";
6) 1 zł przedstawia psa rasy pudel; w prawym dolnym rogu znajduje się napis
„pudel", a w lewej górnej części oznaczenie wartości „1 ZŁ" i napis ,,POLSKA";
7) 2.50 zł przedstawia psa rasy ogar polski; w dolnej części znaczka znajduje się
napis „ogar polski", w prawym górnym rogu oznaczenie wartości „2.50 ZŁ", a w lewej
części znaczka napis „POLSKA";
8) 3.50 zł przedstawia psa rasy owczarek podhalański; wzdłuż prawej krawędzi
pionowej znajduje się napis „owczarek podhalański", a w lewej części znaczka oznaczenie wartości „3.50 ZŁ" i napis „POLSKA";
9) 6.50 zł przedstawia psa rasy dog; na dole znaczka znajduje się napis „dog" w
lewym górnym rogu oznaczenie wartości „6.50 ZŁ", a w prawej części napis „POLSKA".
3. Znaczki są perforowane; ich wymiary wynoszą 39,5 X 51 mm dla wartości 50 gr,
60 gr, 1 zł i 3.50 zł oraz 51x39,5 mm dla wartości 20 gr, 30 gr, 40 gr, 2.50 zł i 6.50 zł
wraz z marginesami.
4. Znaczki wykonano techniką offsetową w następujących nakładach i kolorach:
1) znaczek wartości 20 gr w nakładzie około 5.000.000 szt. w kolorach: żółtym,
czerwonym, czarnym i fioletowym,
2) znaczek wartości 30 gr w nakładzie około 5.000.000 szt. w kolorach:
czerwonym, czarnym i szarym,
3) znaczek wartości 40 gr w nakładzie około 6.000.000 szt. w kolorach: żółtym,
czarnym, fioletowym i brązowym,
4) znaczek wartości 50 gr w nakładzie około 5.000.000 szt. w kolorach: żółtym,
pomarańczowym, niebieskim i czarnym,
5) znaczek wartości 60 gr w nakładzie około 6.000.000 szt. w kolorach: niebieskim,
czarnym i szarym,

6) znaczek wartości 1 zł w nakładzie około 4.000.000 szt. w kolorach: czarnym,
szarym i zielonym,
7) znaczek wartości 2.50 zł w nakładzie około 2.000.000 szt. w kolorach: żółtym,
pomarańczowym, czarnym i brązowym,
8) znaczek wartości 3.40 zł w nakładzie około 2.000.000 szt. w kolorach:
czerwonym, czarnym i szarym,
9) znaczek wartości 6.50 zł w nakładzie około 750.000 szt. w kolorach: żółtym,
czarnym i szarym.
§ 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 25 marca
1963 r.
MINISTER w z. F. Ładosz
PODSEKRETARZ STANU
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI
25 maja 1963 r.
Nr 7
poz. 48
ZARZĄDZENIE NR 24
MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 27 marca 1963 r.
o wprowadzeniu do obiegu znaczków pocztowych wartości 5 gr, 10 gr, 20 gr, 30
gr, 40 gr, 60 gr, 1 zł i 1.15 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:
1203-10 §1. 1. Wprowadza się do obiegu znaczki pocztowe wartości 5 gr, 10 gr, 20
gr, 30 gr, 40 gr, 60 gr, 1 zł i 1.15 zł stanowiące serię „Statki Żaglowe".
2. Rysunek znaczka wartości:
l) 5 gr przedstawia statek egipski z XV w. p.n.e.; na dole znaczka znajduje się napis
„EGIPSKI STATEK MORSKI VX W. P.N.E.",
2) 10 gr przedstawia statek fenicki z XV w. p.n.e.; na dole znaczka znajduje się
napis „FENICKI STATEK HANDLOWY XV W. P.N.E.",
3) 20 gr przedstawia galerę grecką z V w. p.n.e.; na dole znaczka znajduje się
napis „TRIERA GALERA GRECKA. V W. P.N.E.",
4) 30 gr przedstawia rzymski statek handlowy z III w.;
na dole znaczka znajduje się napis .„RZYMSKI STATEK HANDLOWY III W.",
5) 40 gr przedstawia statek skandynawski z IX w.; na dole znaczka znajduje się
napis „STATEK SKANDYNAWSKI . IX W.",
6) 60 gr przedstawia statek fryzyjski z XIV w.; na dole znaczka znajduje się napis
„KOGA. STATEK FRYZYJSKI. XIV W.",
7) 1 zł przedstawia statek handlowy z XIV w.; na dole znaczka znajduje się napis
„HOLK. STATEK HANDLOWY. XIV W.",
8) 1.15 zł przedstawia statek handlowy z XV w.; na dole znaczka znajduje się napis
„KARAKA STATEK HANDLOWY . XV W.".;
W górnej części wszystkich znaczków umieszczono oznaczenie ich wartości „5
GR", „10 GR", „20 GR", „30 GR", „40 GR", „60 GR", „1 ZŁ" i „1.15 ZŁ", oraz napis
„POLSKA".
3. Znaczki są perforowane, ich wymiary wynoszą 31,25 x 25,5 mm wraz z
marginesami.
4. Znaczki wykonano techniką stalorytniczo-wklęsłodrukową i rotograwiurową w
kolorach:
1) znaczek wartości 5 gr — beżowym i brązowym,
2) znaczek wartości 10 gr — szarozielonym i ciemnoniebieskim,
3) znaczek wartości 20 gr — popielatym i niebieskim,
4) znaczek wartości 30 gr — zielonym i czarnym,
5) znaczek wartości 40 gr — seledynowym i niebieskim,
6) znaczek wartości 60 gr — szarym i ciemnobrązowym,
7) znaczek wartości 1.00 zł — niebieskim i czarnym,
8) znaczek wartości 1.15 zł — różowym i zielonym.
5. Znaczki będą drukowane w wielomilionowych, powtarzalnych nakładach.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 5 kwietnia
1963 r.
MINISTER w z. F. Ładosz
PODSEKRETARZ STANU
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI
8 kwietnia 1963 r.
Nr 8
poz. 56
ZARZĄDZENIE NR 28 MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 8 kwietnia 1953 r.
o wprowadzeniu do obiegu znaczka pocztowego wartości 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:
1211 § 1. 1. Z okazji XX rocznicy powstania w getcie warszawskim wprowadza się
do obiegu znaczek pocztowy wartości 2.50 zł.
2. Rysunek znaczka przedstawia postać powstańca z karabinem i granatem w
rękach. W prawej górnej części znaczka umieszczono napis: „XX ROCZNICA
POWSTANIA W GETCIE", a na dole napis: „POLSKA" i oznaczenie wartości znaczka
„2.50 ZŁ".
3. Znaczek jest perforowany, jego wymiary wynoszą 31,25 X 39,5 mm wraz z
marginesami.
4. Znaczek wykonano techniką stalorytniczo-wklęsłodrukową i rotograwiurową w
kolorach: brązowym i szaroniebieskim, w nakładzie 1.500.000 sztuk.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 19 kwietnia
1963 r.
MINISTER w z. F. Ładosz
PODSEKRETARZ STANU
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI
5 lipca 1963 r.
Nr 10
poz. 69
ZARZĄDZENIE NR 41
MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 7 maja 1963 r.
o wprowadzeniu do obiegu znaczka pocztowego wartości 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:
1212 § 1. 1. Z okazji 100 rocznicy powstania Międzynarodowego Czerwonego
Krzyża, wprowadza się do obiegu znaczek pocztowy wartości 2.50 zł.
2. Rysunek znaczka przedstawia stylizowaną lampkę oliwną i czerwony krzyż. W
lewym górnym rogu umieszczono oznaczenie wartości „2.50" oraz napis „POLSKA".
W dolnej części znaczka umieszczono napis „100 LAT HUMANITARNYCH
KONWENCJI GENEWSKICH".
3. Znaczek jest perforowany, jego wymiary wynoszą 25,5X43 mm wraz z
marginesami.
4. Znaczek wykonano techniką offsetową w kolorach ciemnoniebieskim,
czerwonym i żółtym, w nakładzie około 1.000.000 sztuk.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 8 maja 1963 r.
MINISTER w z. F. Ładosz
PODSEKRETARZ STANU

WARSZAWA,

DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI
23 lipca 1963 r.
poz. 76
ZARZĄDZENIE NR 46
MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 27 maja 1963 r.

Nr 11

o wprowadzeniu do obiegu znaczków pocztowych wartości: 30 gr, 40 gr, 50 gr,
60 gr, 90 gr, 1.15 zł, 1.35 zł, 1,50 zł, 1.55 zł, 2.50 zł, 3.00 zł, 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:
1213-1224 § 1. 1. Wprowadza się do obiegu znaczki pocztowe wartości 30 gr, 40
gr, 50 gr, 60 gr, 90 gr, 1.15 zł, 1.35 zł, 1.50 zł, 1.55 zł, 2.50 zł, 3.00 zł i 3.40 zł
stanowiące serię „Gady i płazy chronione".
2. Rysunek znaczka wartości:
1) 30 gr przedstawia jaszczurkę zwinkę. Na dole znaczka umieszczono napis
„lacerta agilis. jaszczurka zwinka", w lewej górnej części znaczka oznaczenie wartości
,,30 gr", a w prawej napis „Polska".
2) 40 gr przedstawia gniewosza. Na dole znaczka umieszczono napis „coronella
austriaca . gniewosz", w prawej dolnej części oznaczenie wartości „40 gr", a w lewej
górnej napis „Polska".
3) 50 gr przedstawia żółwia błotnego. Na dole znaczka umieszczono napis „emys
orbicularis. żółw błotny", w lewej górnej części oznaczenie wartości „50 gr", a w
prawej napis ,,Polska".
4) 60 gr przedstawia zaskrońca. Na dole znaczka umieszczono napis „natrix natrix.
zaskroniec", w lewej dolnej części znajduje się oznaczenie wartości „60 gr", a w
prawej górnej napis „Polska".
5) 90 gr przedstawia padalca. Na dole znaczka umieszczono napis „anguis fragilis
padalec", w prawej górnej części znajduje się oznaczenie wartości „90 gr", a w lewej
napis „Polska".
6) 1.15 zł przedstawia rzekotkę. Na dole znaczka umieszczono napis „hyla arborea.
rzekotka", w lewym górnym rogu znaczka znajduje się oznaczenie wartości „1.15 zł",
a w prawej dolnej napis „Polska".
7) 1.35 zł przedstawia traszkę górską. Na dole znaczka umieszczono napis „triturus
alpestris. fraszka górska", w prawej dolnej części znaczka znajduje się oznaczenie
wartości „1.35 zł", a w lewej górnej napis „Polska".
8) 1.50 zł przedstawia traszkę grzebieniastą. Na dole znaczka umieszczono napis
„triturus cristatus . fraszka grzebieniasta", w lewej dolnej części znaczka znajduje się
oznaczenie wartości ,,1.50 zł", a w prawej górnej napis „Polska".
9) 1.55 zł przedstawia ropuchę zieloną. Na dole znaczka umieszczono napis „bufo
yiridis . ropucha zielona", v/ prawej górnej części znaczka znajduje się oznaczenie
wartości „1.55 zł", a w lewej dolnej napis „Polska".
10) 2.50 zł przedstawia kumaka nizinnego. Na dole znaczka umieszczono napis
„bombina bombina . kumak nizinny", w lewej górnej części znajduje się oznaczenie
wartości „2.50 zł", a w prawej dolnej napis „Polska".
11) 3.00 zł przedstawia salamandrę. Na dole znaczka" umieszczono napis
„salamandra salamandra salamandra", w prawej górnej części znaczka znajduje się
oznaczenie wartości „3 zł", a w lewej napis „Polska".
12) 3.40 zł przestawia ropuchę paskówkę. Na dole znaczka umieszczono napis
„bufo calamita. ropucha paskówka", w prawej górnej części znaczka znajduje się
oznaczenie wartości „3.40 zł", a w lewej napis „Polska".
3. Znaczki są perforowane, ich wymiary wynoszą 40,5 X 40,5 mm wraz z
marginesami.
4. Znaczki wykonano wielobarwną techniką rotograwiurową w następujących
nakładach i kolorach:
1) znaczek wartości 30 gr w nakładzie około 5.000.000 sztuk w kolorach:
szarozielonym, zielonym, brązowym, i czarnym,
2) znaczek wartości 40 gr w nakładzie około 6.000.000 sztuk w kolorach:
jaznozielonym. czerwonobrązowym i czarnym,
3) znaczek wartości 50 gr w nakładzie około 5.000.000 szituk w kolorach:
jasnobrązowym i czarnym,
4) znaczek wartości 60 gr w nakładzie około 6.000.000 sztuk w kolorach:
kremowym, żółtym, szaroniebieskim i czarnym,
5) znaczek wartości 90 gr w nakładzie około 5.000.000 sztuk w kolorach:
szarozielonym, żółtym, brązowym i czarnym,
6) znaczek wartości 1.15 zł w nakładzie około 4.000.000 sztuk w kolorach: szarym,

żółtym, niebieskim i czarnym,
7) znaczek wartości 1.35 zł w nakładzie około 4.000.000 sztuk w kolorach:
nietoieskoszarym, pomarańczowym, niebieskim i czarnym,
8) znaczek wartości 1.50 zł w nakładzie około 4.000.000 'sztuk w kolorach:
zielonym, żółtym, niebieskim, brązowym i czarnym,
9) znaczek wartości 1.55 zł w nakładzie około 4.000.000 sztuk w kolorach: szarym,
zielonym, czerwonym i czarnym,
10) znaczek wartości 2.50 zł w nakładzie około 3.000.000 sztuk w kolorach:
fioletowoniebieskim, żółtym, czerwonym i czarnym,
11) znaczek wartości 3.00 zł w nakładzie około 2.600.000 sztuk w kolorach:
zielonym, żółtym i czarnym,
12) znaczek wartości 3.40 zł w nakładzie około 750.000 sztuk w kolorach:
fioletowobrązowym, żółtym, czerwonym i czarnym.
§ 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 czerwca
1963 r.
MINISTER w z. F. Ładosz
PODSEKRETARZ STANU
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI
7 sierpnia 1963 r.
Nr 12
poz. 87
ZARZĄDZENIE NR 63
MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 28 czerwca 1963 r.
o wprowadzeniu do obiegu znaczków pocztowych wartości 20 gr, 40 gr, 60 gr,
1.15 zł, 1.55 zł i 6.50 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:
1225-30 § 1. 1. Z okazji XXVIII mistrzostw świata w szermierce wprowadza się
do obiegu serię znaczków pocztowych wartości 20 gr, 40 gr. 60 gr, 1.15 zł. 1.55 zł i
6.50 zł.
2. Rysunek znaczka wartości
1) 20 gr - przedstawia szyszak z pióropuszem i skrzyżowane na jego tle floret,
szpadę i szablę,
2) 40 gr - przedstawia walkę zawodników na szable na tle walczących na miecze
konnych rycerzy średniowiecznych,
3) 60 gr - przedstawia walkę zawodników na szable na tle walczących wręcz
dragonów.
4) 1.15 zł - przedstawia walkę zawodników na florety na tle walczących szermierzy
z drugiej polowy XVIII w.,
5) 1.55 zł - przedstawia walka zawodników na szpady na tle architektury Gdańska.
3. W górnej części znaczków wymienionych w ust. 2 umieszczono oznaczenie ich
wartości „20 GR“, „40 GR“, „60 GR“, „1.15 ZŁ“, „1.55 ZŁ“ oraz emblemat Polskiego
Związku Szermierczego, a w dolnej części napisy „XXVIII MISTRZOSTWA ŚWIATA
W SZERMIERCE GDAŃSK 1963“ i „POLSKA“.
4. Rysunek znaczka wartości 6.50 zł przedstawia dwa lwy trzymające herb
Gdańska. W górnej części znaczka znajduje się oznaczenie wartości „6.50 ZŁ“
emblemat polskiego Związku Szermierczego i napis „XXVIII MISTRZOSTWA ŚWIATA
W SZERMIERCE GDAŃSK 15-28-VII-1963" a na dole napis "POLSKA".
5. Znaczki są perforowane ich wymiary wraz z marginesami wynoszą: znaczków
wartości 20 gr, 40 gr, 60 gr, 1.15 zł, 1.55 zł - 39.5 X 31.25 mm, a znaczka wartości
6.50 zł - 31.25 X 39.5 mm.
6. Znaczki wykonano techniką offsetową w następujących nakładach i kolorach
1) znaczek wartości 20 gr - w nakładzie około 3.000.000 sztuk w kolorach żółtym i
brązowym.
2) znaczek wartości 40 gr - w nakładzie około 4.000.000 sztuk. w kolorach
ciemnoniebieskim i jasnoniebieskim.
3) znaczek wartości 60 gr - w nakładzie około 4.000.000 sztuk w kolorach
jasnoczerwonym i ciemnoczerwonym.

4) znaczek wartości 1.15 zł - w nakładzie około 3.000.000 sztuk. w kolorach
jasnozielonym i ciemnozielonym,
5) znaczek wartości 1.55 zł - w nakładzie około 2.000.000 sztuk, w kolorach
jasnofioletowym i ciemnofioletowym,
6) znaczek wartości 6.50 zł - w nakładzie około 750.000 sztuk. w kolorach
czerwonym i oliwkowym.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 29 czerwca 1963 r.
MINISTER
w z. F. Ładosz
PODSEKRETARZ STANU
Nie wydano zarządzenia wprowadzającego znaczki nr. 1231-1234 do obiegu.
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI
25 września 1963 r.
Nr 15
poz. 114
ZARZĄDZENIE NR 75
MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 8 sierpnia 1963 r.
o wprowadzeniu do obiegu znaczków pocztowych wartości 40 gr, 60 gr i 6,50 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:
1235-37 § 1. 1. Z okazji II zespołowego lotu kosmicznego wprowadza się do obiegu
serię znaczków pocztowych wartości 40 gr, 60 gr i 6,50 zł.
2. Rysunek znaczka wartości:
1) 40 gr — przedstawia podobiznę F. Bykowskiego w hełmie kosmonauty oraz
stylizowany pojazd kosmiczny. Na hełmie umieszczono litery „CCCP".
Na dole znaczka znajduje się napis „W. F. BYKOWSKI 119 GODZIN W
KOSMOSIE 14.19.VI.1963", a w lewej górnej części znaczka oznaczenie wartości „40
gr".
2) 60 gr — przedstawia podobiznę W. Tierieszkowej w hełmie kosmonauty oraz
stylizowany pojazd kosmiczny. Na hełmie umieszczono litery „CCCP".
Na dole znaczka znajduje się napis ,,W. W. TIERIESZKOWA PIERWSZA
KOBIETA W KOSMOSIE 14.19.VI.1963". a w lewej górnej części znaczka oznaczenie
wartości „60 gr".
3) 6,50 zł — przedstawia glob ziemski z dwoma stylizowanymi pojazdami
kosmicznymi.
Na dole znaczka znajduje się oznaczenie wartości „6.50 zł" i napis „II
ZESPOŁOWY LOT KOSMICZNY 16.19.VI.1963".
3. Wzdłuż lewej krawędzi pionowej znaczków wymienionych w ust. 2 znajduje się
napis „POLSKA".
4. Znaczki są perforowane, ich wymiary wraz z marginesami wynoszą 54 X 27 mm.
5. Znaczki wykonano techniką offsetową w następujących nakładach i kolorach:
1) znaczek wartości 40 gr — w nakładzie około 5.000.000 szt. w kolorach:
niebieskim, zielonym i czarnym,
2) znaczek wartości 60 gr — w nakładzie około 5.000.000 szt. w kolorach:
niebieskim, zielonym i czarnym,
3) znaczek wartości 6,50 zł — w nakładzie około 900.000 szt. w kolorach:
czerwonym, zielonym i czarnym.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26 sierpnia 1963 r.
MINISTER w z. H. Baczko
PODSEKRETARZ STANU

WARSZAWA,

DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI
12 listopada 1963 r.
poz. 124
ZARZĄDZENIE NR 80
MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 6 września 1963 r.

Nr 16

o wprowadzeniu do obiegu znaczków pocztowych wartości 40 gr, 50 gr,
60 gr, 90 gr, 2.50 zł, 5,60 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:
1238-44 § 1.1. Z okazji XIII Mistrzostw Europy w Koszykówce Mężczyzn
wprowadza się do obiegu serię znaczków pocztowych wartości 40 gr, 50 gr, 60 gr, 90
gr, 2.50 zł, 5,60 zł oraz jeden znaczek wartości 10 zł z dopłatą 5 zł na rzecz Polskiego
Związku Filatelistów.
2. Rysunki znaczków wartości 40 gr, 50 gr, 60 gr, 90 gr i 2.50 zł przedstawiają ręce
graczy i piłkę w różnych sytuacjach podczas gry na tle stylizowanych postaci
zawodników.
3. Rysunek znaczka wartości 5.60 zł przedstawia rzut piłki do kosza.
4. Wzdłuż krawędzi pionowych i górnej poziomej znaczków wymienionych w ust. 2 i
3 umieszczono napis "XIII MISTRZOSTWA EUROPY W KOSZYKOWCE MĘŻCZYZN
4-13.X.1963 r. WROCŁAW", a na dole znaczków znajduje się oznaczenie ich wartości
„40 GR", „50 GR", „60 GR", „90 GR", „2,50 ZŁ", „5,60 ZŁ", oraz napis "POLSKA".
5. Rysunek znaczka wartości 10 zł przedstawia fragmenty architektury i herb
Wrocławia. Wzdłuż krawędzi pionowych i górnej poziomej znajduje się napis "XIII MISTRZOSTWA EUROPY W KOSZYKOWCE MĘŻCZYZN 4-13.X.19ó3 r. WROCŁAW",
a na dole oznaczenie wartości „10 ZŁ" oraz napis "POLSKA". Znaczek wartości 10 zł
wydrukowano w formie bloczka. Znaczek został okolony napisem „EUROPEJSKA
WYSTAWA ZNACZKOW SPORTOWYCH WROCŁAW 1963”. W dolnej części
bloczka umieszczono oznaczenie wartości „ZŁ 10 + 5 ZŁ”.
6. Znaczki wartości 40 gr. 50 gr, 60 gr, 90 gr. 2,50 zł i 5.60 zł są perforowane;
wymiary ich wynoszą 40,5X40.5 mm wraz z marginesami, a znaczka wartości 10 zł 76X87 mm.
7. Znaczki wykonano techniką offsetową w następujących nakładach i kolorach:
znaczek wartości 40 gr w nakładzie około 4 000 000 sztuk w kolorach -żółtym,
zielonym, czarnym i brązowym,
znaczek wartości 50 gr w nakładzie około 3 000 000 sztuk w kolorach – różowym,
czarnym i zielonym,
znaczek wartości 60 gr w nakładzie około 3 000 000 sztuk w kolorach –czerwonym,
czarnym i seledynowym,
znaczek wartości 90 gr w nakładzie około 3000 000 sztuk w kolorach - zielonym,
fioletowym, czarnym i brązowym,
znaczek wartości 2.50 zł w nakładzie około 1 500 000 sztuk w kolorach –
jasnoniebieskim, czarnym, brązowym i pomarańczowym,
znaczek wartości 5.60 zł w nakładzie około 950 000 sztuk w kolorach -niebieskim,
żółtym, zielonym i czarnym.
znaczek wartości 10 zł w nakładzie około 800000 sztuk w kolorach –różowym,
żółtym, czarnym, zielonym i czerwonym.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16 września 1963 r .
MINISTER
w z. F. Ładosz
PODSEKRETARZ STANU
poz. 126
ZARZĄDZENIE NR 83
MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 13 września 1963 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:
1253 § 1. 1. Z okazji Dnia Znaczka wprowadza się do obiegu znaczek pocztowy
wartości 60 gr.
2. Rysunek znaczka przedstawia czytającą list kobietę wg obrazu artysty malarza
W. Czachórskiego pt. „List miłosny". W górnej części znaczka umieszczono napis
„DZIEŃ ZNACZKA 1963" i oznaczenie wartości „60 GR", a na dole napisy „W.
CZACHÓRSKI" i „POLSKA".

3. Znaczek jest perforowany; jego wymiary wynoszą 48 X 36 mm wraz z
marginesami.
4. Znaczek wykonano techniką stalorytniczo-wklęsłodrukową w nakładzie około
2 000 000 sztuk w kolorze brązowym.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 9 października 1963 r.
MINISTER w z. F. Ładosz
PODSEKRETARZ STANU
poz. 127
ZARZĄDZENIE NR 84
MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 16 września 1963 r.
o wprowadzeniu do obiegu znaczków pocztowych wartości 20 gr, 40 gr, 60 gr,
1,15 zł, 1,35 zł, 1,55 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:
1245-52 § 1. 1. Z okazji XX-lecia Ludowego Wojska Polskiego wprowadza się do
obiegu serię znaczków pocztowych wartości 20 gr, 40 gr, 60 gr, 1,15 zł, 1,35 zł, 1,55
zł, 2,50 zł i 3 zł.
2. Rysunek znaczka wartości:
1) 20 gr — przedstawia pocisk rakiety,
2) 40 gr — przedstawia okręt marynarki wojennej,
3) 60 gr — przedstawia samolot myśliwski,
4) 1,15 zł — przedstawia sprzęt radiolokacji,
5) 1,35 zł — przedstawia czołg,
6) 1,55 zł — przedstawia rakietę na ciągniku,
7) 2,50 zł — przedstawia amfibię,
8) 3,00 zł — przedstawia dwa miecze i głowy dwóch żołnierzy.
3. Rysunki znaczków są umieszczone na tle sylwetki białego orła. W górnej części
znaczków znajduje się napis „XX-LECIE LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO" i
oznaczenie ich wartości, a na dole napis „POLSKA".
4. Znaczki są perforowane; wymiary ich wynoszą 39,5 X 25 mm wraz z
marginesami.
5. Znaczki wykonano techniką offsetową w następujących nakładach i kolorach:
znaczek wartości 20 gr — w nakładzie około 4 000 000 sztuk w kolorach zielonym,
czarnym, czerwonym,
znaczek wartości 40 gr — w nakładzie około 4 000 000 sztuk w kolorach
fioletowym, zielonym, czerwonym,
znaczek wartości 60 gr — w nakładzie około 4 000 000 sztuk w kolorach
niebieskim, szarym, czerwonym,
znaczek wartości 1,15 zł — w nakładzie około 2 000 000 sztuk w kolorach
brązowym, niebieskim, żółtym, czerwonym,
znaczek wartości 1,35 zł — w nakładzie około 2 000 000 sztuk w kolorach
zielonym, czarnym, czerwonym,
znaczek wartości 1,55 zł — w nakładzie około 2 500 000 sztuk w kolorach
amarantowym, szarym, czerwonym,
znaczek wartości 2,50 zł — w nakładzie około 2 000 000 sztuk w kolorach złotym,
szarym, czerwonym,
znaczek wartości 3,00 zł — w nakładzie około 950 000 sztuk w kolorach zielonym,
szarym, czerwonym.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 1963 r.
MINISTER w z. F. Ładosz
PODSEKRETARZ STANU

WARSZAWA,

DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI
10 grudnia 1963 r.
poz. 138
ZARZĄDZENIE NR 92
MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 21 października 1963 r.

Nr 18

o wprowadzeniu do obiegu znaczków pocztowych wartości 40 gr, 60 gr i 6,50 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:
1254-56 § 1. 1. Z okazji pobytu w Polsce radzieckich kosmonautów F. Bykowskiego
i W. Tierieszkowej wprowadza się do obiegu znaczki pocztowe wartości 40 gr, 60 gr i
6,50 zł.
2. Znaczki wartości 40 gr i 60 gr wykonano przez nadrukowanie na znaczkach
odpowiednich wartości z serii „II Zespołowy lot kosmiczny" wprowadzonych do obiegu
zarządzeniem Ministra Łączności Nr 75 z dnia 8 sierpnia 1963 r. następujących
napisów:
1) na znaczku wartości 40 gr „23—28. X.1963 W. F. BYKOWSKI W POLSCE" w
kolorze czerwonym,
2) na znaczku wartości 60 gr „23—28. X.1963 W. W. TIERIESZKOWA W POLSCE"
w kolorze czarnym.
3. Znaczek wartości 6,50 zł przedstawia glob ziemski z dwoma stylizowanymi
pojazdami kosmicznymi. Na dole znaczka znajduje się oznaczenie wartości 6,50 ZŁ,
napis 23—28.X 1963 W.F. BYKOWSKI I W.W. TIERIESZKOWA W POLSCE", a w
górnej części napis „II ZESPOŁOWY LOT KOSMICZNY 16—19.VI 1963". Wzdłuż
lewej krawędzi umieszczono napis „POLSKA". Znaczek jest perforowany, jego
wymiary wraz z marginesami wynoszą 54 x 27 mm. Znaczek wykonano techniką
offsetową w kolorach: czerwonym, zielonym i czarnym.
4. Znaczki wszystkich wartości wykonano w nakładach po około 800 000 sztuk.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 23 października 1963 r.
MINISTER w z. F. Ładosz
PODSEKRETARZ STANU
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI
31 grudnia 1963 r.
Nr 21
poz. 161
ZARZĄDZENIE NR 100
MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 18 listopada 1963 r.
o wprowadzeniu do obiegu znaczków pocztowych wartości 30 gr, 40 gr, 50 gr,
60 gr, 1 zł, 1,30 zł, 1,55 zł, 2,50 zł, 5,60 zł i 6,50 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:
1257-66 § 1. 1. Wprowadza się do obiegu znaczki pocztowe wartości 30 gr, 40 gr,
50 gr, 60 gr, 1 zł, 1,50 zł, 1,55 zł, 2,50 zł, 5,60 zł i 6,50 zł stanowiące serię
„Zdobywanie Kosmosu".
2. Rysunek znaczka wartości:
1) 30 gr — przedstawia rakietę kosmiczną wg projektu K. Ciołkowskiego, jego
podstawowy wzór na prędkość rakiety V-Wln = m0/m oraz napis „KONSTANTY
CIOŁKOWSKI 1903 RAKIETA KOSMICZNA"; w lewej dolnej części znaczka znajduje
się oznaczenie wartości „30 GR" i napis „POLSKA",
2) 40 gr — przedstawia sztucznego satelitę Sputnik l, orbitę jego lotu oraz napis
„SPUTNIK l"; w lewej dolnej części znaczka znajduje się oznaczenie wartości „40
GR", a w prawej górnej data „4.X.1957" i napis „POLSKA",
3) 50 gr — przedstawia sztucznego satelitę Explorer l, orbitę jego lotu oraz napis
„EXPLORER l"; w górnej części znaczka znajduje się data „31.1.1958" i oznaczenie
wartości „50 GR", a w lewej napis „POLSKA",
4) 60 gr — przedstawia proporzec z godłem ZSRR przeniesiony na Księżyc przez
sondę kosmiczną Łunnik 2, trasę lotu sondy oraz napis „ŁUNNIK 2 EMBLEMAT"; w
lewej dolnej części znaczka znajduje się oznaczenie wartości „60 GR", a w górnej
data „12.IX.1959 r." i napis „POLSKA",
5) 1 zł — przedstawia zasobnik rakiety kosmicznej Łunnik 3, orbitę jego lotu oraz
napis „ŁUNNIK 3"; w prawej górnej części znaczka znajduje się data „4.X.1959" i
oznaczenie wartości „1 ZŁ", a na dole napis „POLSKA",
6) 1,50 zł — przedstawia zasobnik sztucznego satelity Wostok l, orbitę jego lotu

oraz napis „WOSTOK l"; w górnej części znaczka znajduje się data „12.IV.1961" i
napis „POLSKA", a na dole oznaczenie wartości ,,1,50 ZŁ",
7) 1,55 zł — przedstawia kapsułę rakiety Friendship 7, orbitę jej lotu oraz napis
„FRIENDSHIP 7"; w górnej części znaczka znajduje się data „20.II.1962", oznaczenie
wartości, „1,55 ZŁ", a w dolnej napis „POLSKA",
8) 2,50 zł — przedstawia zasobniki dwóch sztucznych satelitów Wostok 3 i 4 i
fragmenty orbit ich lotów oraz napis. „WOSTOK 3—4"; w górnej części znaczka
znajduje się data ,,11—12.VIII.1962", a w dolnej oznaczenie wartości „2,50 ZŁ" i napis
„POLSKA",
9) 5,60 zł — przedstawia próbnik kosmiczny Mariner 2, orbitę jego lotu oraz napis
„MARINER 2"; w górnej części znaczka znajduje się data „27.VIII.1962" i oznaczenie
wartości „5,60 ZŁ", a w dolnej napis „POLSKA",
10) 6,50 zł — przedstawia próbnik Mars l, orbitę jego lotu oraz napis „MARS l"; w
dolnej części znaczka znajduje się oznaczenie wartości „6,50 ZŁ", a w górnej data
„1.XI.1962" i napis „POLSKA".
3. Znaczki są perforowane, ich wymiary wynoszą 31,25 X 43 mm wraz z
marginesami.
4. Znaczki wykonano techniką offsetowe w następujących nakładach i kolorach:
1) znaczek wartości 30 gr — w nakładzie około 5.000.000 szt., w kolorach:
zielonym, czarnym i szarym,
2) znaczek wartości 40 gr — w nakładzie około 7.000.000 szt., w kolorach:
zielonooliwkowym, czarnym, i szarym,
3) znaczek wartości 50 gr — w nakładzie około 5.000.000 szt., w kolorach:
fioletowo-niebieskim, czarnym i szarym,
4) znaczek wartości 60 gr— w nakładzie około 8.000.000 szt., w kolorach:
brązowym, czarnym i szarym,
5) znaczek wartości 1 zł — w nakładzie około 4.000.000 szt., w kolorach: szarym,
czarnym i zielono-szmaragdowym,
6) znaczek wartości 1,50 zł — w nakładzie około 4.000.000 szt., w kolorach:
czerwono-brązowym, szarym i czarnym,
7) znaczek wartości 1,55 zł — w nakładzie około 4.000.000 szt., w kolorach:
niebieskim, szarym i czarnym,
8) znaczek wartości 2,50 zł — w nakładzie około 3.500.000 szt., w kolorach:
fioletowym, szarym, i czarnym,
9) znaczek wartości 5,60 zł — w nakładzie około 1.700.000 szt., w kolorach:
zielonym, szarym i czarnym,
10) znaczek wartości 6,50 zł — w nakładzie około 950.000 szt., w kolorach:
niebiesko-zielonym, szarym i czarnym.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 listopada 1963 r.
MINISTER w z. F. Ładosz
PODSEKRETARZ

