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

DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI
WARSZAWA
dnia 29 lutego 1968 r.
Nr 2
poz. 11
ZARZĄDZENIE Nr 111
MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 9 grudnia 1967 r.
o wprowadzeniu do obiegu dwóch znaczków pocztowych wartości po 40 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 co następuje:
§ 1.
1640-41 1. Wprowadza się do obiegu dwa znaczki pocztowe wartości po 40 gr,
stanowiące emisję .„MARTYROLOGIA I WALKA". Na znaczkach przedstawiono:
1) na pierwszym — pomnik poświęcony jeńcom wojennym zamordowanym przez
hitlerowców w Łambinowicach. Wzdłuż lewej i górnej krawędzi znaczka znajduje się
napis „ŁAMBINIOWICE — JEŃCOM WOJENNYM ZAMORDOWANYM PRZEZ
HITLEROWCÓW". W prawym górnym rogu znaczka umieszczono oznaczenie
wartości „40 GR", a w dolnej części — napisy „MARTYROLOGIA I WALKA" oraz
„POLSKA".
2) na drugim — pomnik poświęcony jeńcom wojennym zamordowanym przez
hitlerowców w Żaganiu. Wzdłuż górnej i prawej krawędzi znaczka znajduje się napis
„ŻAGAŃ — JEŃCOM WOJENNYM ZAMORDOWANYM PRZEZ HITLEROWCÓW",
a w lewym górnym rogu znaczka — oznaczenie wartości „40 GR". W dolnej części
znaczka umieszczono napisy „MARTYROLOGIA I WALKA" oraz „POLSKA".
3. Znaczki są perforowane; ich wymiary wynoszą: znaczka określanego w ust. 2
pkt 1 — 40,5 x 27 nam, a znaczka określonego w ust. 2 pkt 2 — 27 x 40,5 mm.
4. Znaczki wykonano techniką stalorytniczo-wklęsłodrukową w nakładzie po ok.
5.000.000 szt. każdego, w następujących kolorach:
1) pierwszy w kolorze brązowym,
2) drugi w kolorze ciemnobordowym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 28 grudnia 1967 r.
MINISTER ŁĄCZNOŚCI
wz. K. Kozłowski
PODSEKRETARZ STANU
Brak ust. 2, § 1.
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI
dnia 7 marca 1968 r.
Nr 3
poz. 19
ZARZĄDZENIE Nr 3
MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 8 stycznia 1968 r.
o wprowadzeniu do obiegu ośmiu znaczków pocztowych wartości: 40 gr, 60 gr,
90 gr, 1.35 zł, 1.55 zł, 2.00 zł, 7.00 zł, 7,90 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.
1642-49 1. Z okazji X Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Grenoble wprowadza się
do obiegu 8 znaczków pocztowych wartości: 40 gr, 60 gr, 90 gr, 1.35 zł, 1.55 zł, 2.00
zł, 7.00 zł, 7.90 zł.
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono następujące dyscypliny
sportowe:
1) wartości 40 gr — hokej na lodzie,
2) wartości 60 gr — zjazd narciarski,

3) wartości 90 gr — slalom narciarski,
4) wartości 1.35 zł — jazda szybka na lodzie,
5) wartości 1.55 zł — bieg narciarski,
6) wartości 2.00 zł — saneczkarstwo,
7) wartości 7.00 zł — dwubój narciarski,
8) wartości 7.90 zł — skok narciarski.
3. W prawej górnej części znaczków określonych w ust. 2 pkt 1—8 umieszczono
oznaczenie ich wartości, a wzdłuż prawej krawędzi — napisy „POLSKA" oraz
„GRENOBLE 1968".
4. Znaczki są perforowane; ich wymiary wynoszą 43 x 31,25 mm wraz z
marginesami.
5. Znaczki wykonano techniką offsetową, skróconą skalą barw z użyciem
następujących kolorów: żółtego, czerwonego, niebieskiego, czarnego I, czarnego II
— w nakładach:
1) wartości 40 gr w nakładzie ok. 6 000 000 szt.,
2) wartości 60 gr w nakładzie ok. 5.000 000 szt.,
3) wartości 90 gr w nakładzie ok. 3.500 000 szt.,
4) wartości 1.35 zł w nakładzie ok. 2 300 000 szt.,
5) wartości 1.55 zł w nakładzie ok. 3.000 000 szt.,
6) wartości 2.00 zł w nakładzie ok. 3.000 000 szt.,
7) wartości 7.00 zł w nakładzie ok. 1.100 000 szt.,
8) wartości 7.90 zł w nakładzie ok. 1.100 000 szt.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 10 stycznia 1968 r.
MINISTER ŁĄCZNOŚCI
Z. Moskwa
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI
WARSZAWA
dnia 24 kwietnia 1968 r.
Nr 9
poz. 47
ZARĄDZENIE Nr 17
MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 12 marca 1968 r
o wprowadzeniu do obiegu znaczków pocztowych wartości 20 gr, 40 gr, 80 gr,
2.00 zł, 2.50 zł, 3.40 zł, 5,50 zł i 7.00 zł
Na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 48 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. o łączności
(Dz. U. Nr 8, poz. 48) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1650-57 1. Wprowadza się do obiegu osiem znaczków pocztowych wartości —
20 gr, 40 gr, 80 gr, 2.00 zł, 2.50 zł, 3.40 zł, 5,50 zł i 7.00 zł, stanowiące emisję
„BAJKI".
2. Rysunki znaczków poszczególnych wartości przedstawiają ilustracje do
następujących bajek:
1) wartości 20 gr — „Kot w butach”,
2) wartość 40 gr — „Kruk i lis”,
3) wartości 80 gr — „Pan Twardowski”,
4) wartości 2.00 zł — „O rybaku i rybce",
5) wartości 2.50 zł — „Czerwony kapturek",
6) wartości 3,40 zł — „Kopciuszek",
7) wartości 5,50 zł — „Calineczka",
8) wartości 7,00 zł — „Królewna Śnieżka".
3. W dolnej części znaczków określonych w ust. 2 pkt 1 — 8 umieszczono napis
„POLSKA" i oznaczenie ich wartości.
4. Znaczki są perforowane; ich wymiary wynoszą 31,5 x 51 mm wraz z
marginesami.
5. Znaczki wykonano techniką offsetową przy użyciu następujących kolorów, w
nakładach:
1) 20 gr — w nakładzie ok. 5 000 000 szt. w kolorach: żółtym, czerwonym,
niebieskim, czarnym, pomarańczowym i zielonym,

2) 40 gr — w nakładzie ok. 6000000 szt. w kolorach: niebieskim, czarnymi,
fioletowym, pomarańczowym i żółtym,
3) 60 gr — w nakładzie ok. 5 500 000 szt. w kolorach: żółtym, czerwonym,
niebieskim, czarnym, fioletowym i zielonym,
4) 2,00 zł — w nakładzie ok. 3000000 szt. w kolorach: żółtym, czerwonym,
niebieskim, czarnym, fioletowym i oliwkowym,.
5) 2,50 zł — w nakładzie ok. 3 700 000 szt. w kolorach: żółtym, czerwonym,
niebieskim, czarnym, brązowym, różowym i zielonym,
6) 3,40 zł — w nakładzie ok. 4000000 szt. w kolorach: żółtym, niebieskim,
czarnym, fioletowym, brązowym, zielonym i szarym,
7) 5,50 zł — w nakładzie ok. 1100000 szt. w kolorach: żółtym, czarnym,
pomarańczowym, fioletowym i zielonym,
8) 7,00 zł — w nakładzie ok. 1100 000 zł w kolorach: żółtym, czerwonym,
niebieskim, czarnym, zielonym i brązowym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 15 marca 1968 r.
MINISTER ŁĄCZNOŚCI
Z. Moskwa
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI
dnia 12 czerwca 1968 r.
Nr 12
poz. 77
ZARZĄDZENIE Nr 35
MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 6 maja 1968 r.
o wprowadzeniu do obiegu ośmiu znaczków pocztowych wartości:
10 gr, 20 gr, 30 gr, 40 gr, 60 gr, 90 gr, 4.00 zł + 2.00 zł i 8.00 zł + 4.00 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) zarządzam się, co następuje:
§ 1.
1658-65 1. Wprowadza się do obiegu osiem znaczków pocztowych, stanowiących
emisję „KWIATY", wartości: 10 gr, 20 gr, 30 gr, 40 gr, 60 gr, 90 gr, 4.00 zł + 2.00 zł
i 8.00 zł + 4.00 zł. Dopłata do dwóch ostatnich znaczków przeznaczona jest na rzecz
Polskiego Związku Filatelistów.
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono następujące gatunki
kwiatów:
1) wartości 10 gr — clianthus dampieri. Wzdłuż lewej krawędzi znaczka
umieszczono napis „CLIANTHUS DAMPIERI",
2) wartości 20 gr — passiflora quadrangularis. Wzdłuż lewej krawędzi znaczka
umieszczono napis „PASSIFLORA QUADRANGULARIS",
3) wartości 30 gr — strelitzia reginae. Wzdłuż lewej krawędzi znaczka
umieszczono napis „STRELITZIA REGINAE",
4) wartości 40 gr — coryphanta vivipara. Wzdłuż lewej krawędzi znaczka
umieszczono napis „CORYPHANTA VIVPARA",
5) wartości 60 gr — odontonia. Wzdłuż lewej krawędzi znaczka umieszczono
napis „ODONTONIA",
6) wartości 90 gr — protea cynaroides. Wzdłuż lewej krawędzi znaczka
umieszczono napis „PROTEA CYNAROIDES",
7) wartości 4.00 zł + 2.00 zł — abutilon. Wzdłuż lewej krawędzi znaczka
umieszczono napis „ABUTILON",
8) wartości 8.00 zł + 4.00 zł — rosa polyantha hybr. Wzdłuż lewej krawędzi
znaczka umieszczone napis „ROSA POLYANTHA HYBR", a w górnej części
„ROSARIUM 1968".
3. W dolnej części znaczków wyszczególnionych w ust. 2 pkt 1—8 znajduje się
napis „POLSKA" i oznaczenie ich wartości.
4. Znaczki są perforowane; ich wymiary wynoszą: 40,5 X 40,5 mm wraz z
marginesami.
5. Znaczki wykonano techniką offsetową w następujących nakładach i kolorach:
1) wartości 10 gr — w nakładzie ok. 6.000.000 szt. w kolorach: czerwonym,

brązowym, zielonym, żółtym, fioletowym i czarnym,
2) wartości 20 gr — w nakładzie ok. 6.000.000 szt. w kolorach: żółtym, brązowym,
czerwonym, niebieskim, czarnym, zielonym i różowym,
3) wartości 30 gr — w nakładzie ok. 6.000.000 szt. w kolorach: żółtym,
czerwonym, fioletowym, brązowym i czarnym,
4) wartości 40 gr — w nakładzie ok. 5.500.000 szt. w kolorach: czerwonym,
żółtym, szarym, zielonym, niebieskim i czarnym,
5) wartości 60 gr — w nakładzie ok. 5.000.000 szt. w kolorach: czerwonym,
żółtym, zielonym i czarnym,
6) wartości 90 gr — w nakładzie ok. 3.000.000 szt. w kolorach: czerwonym,
fioletowym, żółtym, zielonym i czarnym,
7) wartości 4.00 zł + 2.00 zł — w nakładzie ok. 1.100.000 szt. w kolorach: żółtym,
zielonym, fioletowym, brązowym i czarnym,
8) wartości 8.00 zł + 4.00 zł — w nakładzie ok. 1.100.000 szt. w kolorach:
czerwonym, fioletowym, szarym i czarnym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 15 maja 1968 r.
MINISTER ŁĄCZNOŚCI
Z. Moskwa
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI
WARSZAWA
dnia 30 lipca 1968 r.
Nr 15
poz. 107
ZARZADZENIE Nr 57
MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 26 czerwca 1968 r.
o wprowadzeniu do obiegu dwóch 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.
1674-75 1. Z okazji 75-lecia ruchu filatelistycznego w Polsce wprowadza się do
obiegu dwa znaczki pocztowe wartości po 60 gr.
2. Na znaczkach przedstawiono:
1) na pierwszym — dziecko trzymające znaczek z napisem „KRAKÓW 1968".
Wzdłuż pionowych krawędzi znaczka wprowadzonego do obiegu znajdują się napisy:
„75 LAT RUCHU FILATELISTYCZNEGO W POLSCE" i „DZIEŃ ZNACZKA", a w
górnej części napis „POLSKA" i oznaczenie wartości „60 GR".
2) na drugim — unoszący się balon z umieszczonym na nim napisem „SP — BZB
POZNAŃ" oraz fragment miasta Poznania. Wzdłuż pionowych krawędzi znaczka
umieszczono napisy: „75 LAT RUCHU FILATELISTYCZNEGO W POLSCE" oraz
„TEMATICA 1968", a w górnej części znaczka — napis „POLSKA" i oznaczenie
wartości „60 GR".
3. Znaczki są perforowane; ich wymiary wynoszą 31,25 x 39,5 mm wraz z
marginesami.
4. Znaczki wykonano techniką offsetową w nakładach po ok. 12.000.000 szt.
każdego znaczka w następujących kolorach:
1) znaczek pierwszy w kolorach: żółtym, czerwonym, niebieskim i czarnym,
2) znaczek drugi w kolorach: żółtym, czerwonym, niebieskim i czarnym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 2 lipca 1968 r.
MINISTER ŁĄCZNOŚCI
Z. Moskwa

WARSZAWA

DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI
dnia 2 września 1968 r.
poz. 121
ZARZĄDZENIE Nr 42
MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 23 maja 1968 r.

Nr 17

o wprowadzeniu do obiegu dwóch znaczków pocztowych wartości
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.
1666-67 1. Z okazji II Międzynarodowego Biennale Plakatu wprowadza się do
obiegu dwa znaczki pocztowe wartości 50 gr i 2,50 zł.
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono:
1) wartości 60 gr — reprodukcję plakatu Henryka Tomaszewskiego pt. „Pokój".
Wzdłuż krawędzi znaczka umieszczono napisy: „II MIĘDZYNARODOWE BIENNALE
PLAKATU 1968" i „HENRYK TOMASZEWSKI", a w dolnej części — napis „POLSKA"
i oznaczenie wartości „60 GR",
2) wartości 2,50 zł — reprodukcję plakatu Jana Lenicy. Wzdłuż krawędzi znaczka
umieszczono napisy: „II MIĘDZYNARODOWE BIENNALE PLAKATU 1968" i „JAN
LENICA", a w dolnej części — napis „Polska" i oznaczenie wartości „2,50 ZŁ".
3. Znaczki są perforowane; ich wymiary wynoszą 31,25 X 43 mm wraz z
marginesami.
4. Znaczki wykonano techniką offsetową w następujących nakładach i kolorach:
1) 60 gr — w nakładzie ok. 5.000.000 szt. w kolorach: żółtym, niebieskim,
zielonym, brązowym, szarym i czarnym,
2) 2,50 zł — w nakładzie ok. 3.500.000 szt. w kolorach: żółtym, czerwonym
niebieskim, szarym i czarnym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 29 maja 1968 r.
MINISTER ŁĄCZNOŚCI
Z. Moskwa
poz. 122
ZARZĄDZENIE Nr 43
MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 23 maja 1968 r.
o wprowadzeniu do obiegu sześciu znaczków pocztowych wartości:
60 gr, 90 gr, 1.50 zł, 3.40 zł, 4.00 zł i 5.50 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.
1668-73 1. Z okazji XI Szybowcowych Mistrzostw Świata, które odbędą się w
Polsce, wprowadza się do obiegu sześć znaczków pocztowych wartości: 60 gr, 90 gr,
1.50 zł, 3.40 zł, 4.00 zł i 5.50 zł.
2. Rysunki znaczków poszczególnych wartości przedstawiają następujące typy
szybowców:
1) wartości 60 gr — szybowiec typu „Zefir". W górnej części znaczka znajduje się
napis „XI SZYBOWCOWE MISTRZOSTWA ŚWIATA — LESZNO 1968 ZEFIR",
2) wartości 90 gr — dwa szybowce typu „Bocian". W górnej części znaczka
znajduje się napis „XI SZYBOWCOWE MISTRTOSTWA ŚWIATA — LESZNO 1968
BOCIAN",
3) wartości 1.50 zł — szybowiec typu „Jaskółka". W górnej części znaczka
znajduje się napis „XI SZYBOWCOWE MISTRZOSTWA ŚWIATA — LESZNO 1968
JASKÓŁKA",
4) wartości 3.40 zł — trzy szybowce typu „Mucha". W górnej części znaczka
umieszczono napis „XI SZYBOWCOWE MISTRZOSTWA ŚWIATA LESZNO — 1968
MUCHA",
5) wartości 4.00 zł — szybowiec typu „Foka". W górnej części znaczka znajduje
się napis „XI SZYBOWCOWE MISTRZOSTWA ŚWIATA LESZNO — 1968 FOKA",
6) wartości 5.50 zł — szybowiec typu „Pirat". W górnej części znaczka znajduje się
napis „XI SZYBOWCOWE MISTRZOSTWA ŚWIATA LESZNO — 1968 PIRAT".
3. W dolnej części znaczków wyszczególnionych w ust. 2, pkt 1—6 znajduje się
napis „POLSKA" i oznaczenie ich wartości.
4. Znaczki są perforowane; ich wymiary wynoszą 51 X 39,5 mm wraz z

marginesami.
5. Znaczki wykonano techniką offsetową w następujących nakładach i kolorach:
1) wartości 60 gr — w nakładzie ok. 5.500.000 szt. w kolorach: pomarańczowym,
czerwonym, niebieskim, szarym i czarnym,
2) wartości 90 gr — w nakładzie ok. 4.000.000 szt. w kolorach: żółtym, niebieskim,
szarym i czarnym,
3) wartości 1.50 zł— w nakładzie ok. 4.000.00.0 szt. w kolorach: żółtym,
pomarańczowym, szarym i czarnym,
4) wartości 3.40 zł — w nakładzie ok. 3.000.000 szt. w kolorach: pomarańczowym,
czerwonym, zielonym, szarym i czarnym,
5) wartości 4.00 zł — w nakładzie ok. 2.600.000 szt. w kolorach: pomarańczowym,
czerwonym, niebieskim i czarnym,
6) wartości 5.50 zł — w nakładzie ok. 1.200.000 szt. w kolorach: pomarańczowym,
czerwonym, zielonym, niebieskim i czarnym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 29 maja 1968 r.
MINISTER ŁĄCZNOŚCI
Z. Moskwa
poz. 123
ZARZĄDZENIE Nr 59
MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 13 lipca 1968 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.
1676 1. Wprowadza się do obiegu znaczek pocztowy wartości 60 gr.
2. Na znaczku przedstawiono wizerunek Pomnika Czynu Rewolucyjnego w
Sosnowcu. Wzdłuż prawej krawędzi znaczka umieszczono napis „POLSKA" i
oznaczenie wartości „60 GR.". W lewej górnej części znaczka umieszczono napis
„POMNIK CZYNU REWOLUCYJNEGO W SOSNOWCU".
3. Znaczek jest perforowany; jego wymiary wynoszą 27 X 40,5 mm wraz z
marginesami.
4. Znaczek wykonano techniką stalorytniczo-wklęsłodrukową i rotograwiurową w
nakładzie ok. 8.000.000 szt. w kolorach: bordo i czarnym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 20 lipca 1968 r.
MINISTER ŁĄCZNOŚCI
Z. Moskwa
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI
dnia 24 października 1968 r.
Nr 19
poz. 139
ZARZĄDZENIE Nr 69
MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 29 sierpnia 1968 r.
o wprowadzeniu do obiegu dziewięciu znaczków pocztowych wartości:
30 gr, 40 gr, 60 gr, 90 gr, 2,50 zł, 3,40 zł, 4 zł, 7 ,90 zł i 10 zł + 5 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.
1677-85 1. Z okazji Igrzysk XIX Olimpiady w Meksyku1968 r. wprowadza się do
obiegu znaczki pocztowe wartości 30 gr, 40 gr, 60 gr, 90 gr, 2,50 zł, 3,40 zł, 4 zł, 7,90
zł oraz znaczek 10 zł + 5 zł dopłaty na Fundusz Olimpijski Polskiego Komitetu
Olimpijskiego – w formie bloczka.
2. Na rysunkach znaczków wartości 30 gr, 40 gr,60 gr , 90 gr, 2,50 zł, 3,40 zł, 4 zł,
7,90 zł przedstawiono następujące konkurencje sportowe:
30 gr -sztafetę mężczyzn,

40 gr - boks,
60 gr – koszykówka mężczyzn,
90 gr - skok w dal kobiet,
2,50 zł - oszczep kobiet,
3,40 zł - ćwiczenia na poręczach,
4,00 zł - wyścig szosowy.
7,90 zł - floret mężczyzn.
3. W lewej części znaczków wyszczególnionych w ust. 2 umieszczono reprodukcje
różnych zabytkowych rzeźb meksykańskich, napisy "MEKSYK 1968" i "POLSKA"
oraz oznaczenie ich wartości.
Na każdym znaczku umieszczono pięć kół olimpijskich.
4. Rysunek znaczka wartości 10 zł + 5 zł przedstawia zawodnika z zapaloną
pochodnią oraz pamiątkowy dysk - płaskorzeźbę z wizerunkiem gracza w piłkę.
W górnej części znaczka umieszczono pięć kół olimpijskich, napis "POLSKA" i
oznaczenie wartości „10 zł + 5 zł", a w dolnej części znaczka napis "IGRZYSKA XIX
OLIMPIADY -MEKSYK 1968".
5. Znaczki wyszczególnione w ust. 2 są perforowane; ich wymiary wynoszą 39,5 X
31,25 mm wraz z marginesami. Znaczek wyszczególniony w ust. 4 jest perforowany,
a wymiary jego wynoszą 62,5 X 51 mm wraz z marginesami.
6. Znaczki wykonano techniką offsetową w następujących nakładach i kolorach:
1) wartości 30 gr — w nakładzie ok. 5.500.000 szt., w kolorach: brązowym,
czarnym, czerwonym, niebieskim, zielonym i szarym;
2) wartości 40 gr — w nakładzie ok. 5.000.000 szt., w kolorach: czarnym, szarym i
brązowym;
3) wartości 60 gr — w nakładzie ok. 4.500.000 szt., w kolorach: szarym, czarnym,
żółtym, czerwonym i brązowym;
4) wartości 90 gr — w nakładzie ok. 3.000.000 szt., w kolorach: fioletowym,
czarnym, żółtym i brązowym;
5) wartości 2,50 zł — w nakładzie ok. 3.000.000 szt., w kolorach: czerwonym,
czarnym, fioletowym, różowym, i niebieskim;
6) wartości 3,40 zł — w nakładzie ok. 3.000.00.0 szt., w kolorach: zielonym,
niebieskim, szarym i czarnym;
7) wartości 4 zł — w nakładzie ok. 1.100.000 szt., w kolorach: niebieskim,
czarnym, zielonym, żółtym i szarym;
8) wartości 7,90 zł — w nakładzie ok. 1.100.000 szt., w kolorach: czerwonym,
czarnym, żółtym, niebieskim i zielonym;
9) wartości 10 zł + 5 zł — w nakładzie ok. 850.000 szt., w kolorach: niebieskim,
zielonym, czerwonym, żółtym, czarnym i brązowym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 2 września 1968 r.
MINISTER ŁĄCZNOŚCI
Z. Moskwa
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI
dnia 12 listopada 1968 r.
Nr 20
poz. 148
ZARZĄDZENIE Nr 78
MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 30 września 1968 r.
o wprowadzeniu do obiegu ośmiu znaczków pocztowych wartości:
40 gr, 60 gr, 1,15 zł, 1,35 zł, 1,50 zł, 4,50 zł, 5.00 zł i 7.00 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.
1686-93 1. Wprowadza się do obiegu osiem znaczków pocztowych wartości 40 gr,
60 gr, 1,15 zł. 1,35 zł. 1.50 zł, 4.50 zł, 5.00 zł i 7.00 zł stanowiących emisję
"MALARSTWO POLSKIE".
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono reprodukcje
następujących obrazów polskich malarzy:

1) wartości 40 gr - "Rycerz na gniadym koniu" – Piotra Michałowskiego. W górnej
części znaczka umieszczono napis „PIOTR MICHAŁOWSKI".
2) wartości 60 gr – „Rybak” - Leona Wyczółkowskiego. W górnej części znaczka
umieszczono napis „LEON WYCZÓŁKOWSKI”.
3) wartości 1,15 zł – „Żydówka z cytrynami" – Aleksandra Gierymskiego. W górnej
części znaczka umieszczono napis „ALEKSANDER GIERYMSKI”,
4) wartości 1,35 zł - "Portret Elizy Pareńskiej" – Stanisława Wyspiańskiego. W
górnej części znaczka umieszczono napis „STANISŁAW WYSPIAŃSKI".
5) wartości 1,50 zł - "Manifest" - Wojciecha Weissa. W górnej części znaczka
umieszczono napis "WOJCIECH WEISS" .
6) wartości 4.50 zł – „Stańczyk" - Jana Matejki. W górnej części znaczka
umieszczono napis "JAN MATEJKO",
7) wartości 5.00 zł – „Kapela Dziecięca" – Tadeusza Makowskiego. W górnej
części znaczka umieszczono napis „TADEUSZ MAKOWSKI”,
8) wartości 7.00 zł - "Uczta II" - Zygmunta Waliszewskiego. W górnej części
znaczka umieszczono napis "ZYGMUNT WALISZEWSKI".
2. W dolnej części znaczków wyszczególnionych w ust. 2 pkt 1-8 znajdują się:
napis "Polska" i oznaczenia ich wartości.
3. Znaczki są perforowane, ich wymiary wynoszą: wartości 40 gr, 60 gr, 1,15 zł,
1,35 zł, 1,50 zł - 40,5 x 54 mm, a znaczków wartości 4,50 zł, 5,00 zł i 7,00 zł - 54 x
40,5 mm wraz z marginesami.
4. Znaczki wykonano techniką rotograwiurową w następujących nakładach i
kolorach:
1) wartości 40 gr - w nakładzie ok. 6400000 szt. w kolorach: szarym, czarnym,
niebieskim, brązowym, zielonym i czerwonym,
2) wartości 60 gr - w nakładzie ok. 6 000 000 szt. w kolorach: szarym, czarnym,
niebieskim, brązowym, czerwonym i żółtym,
3) wartości 1,15 zł - w nakładzie ok. 4500000 szt. w kolorach: szarym, czarnym,
czerwonym, pomarańczowym, żółtym i fioletowym,
4) wartości 1,35 zł - w nakładzie ok. 3500000 szt. w kolorach: czerwonym,
zielonym, niebieskim, szarym i czarnym,
5) wartości 1,50 zł - w nakładzie ok. 3800000 szt. w kolorach: szarym, czarnym,
czerwonym, niebieskim, brązowym, fioletowym i żółtym,
6) wartości 4,50 zł - w nakładzie ok. 3 300 000 szt. w kolorach: czerwonym,
szarym, czarnym, żółtym, zielonym i granatowym,
7) wartości 5,00. zł - w nakładzie ok. 1 800 000 szt. w kolorach: szarym, czarnym,
zielonym, brązowym, niebieskim, żółtym i fioletowym,
8) wartości 7,00 zł - w nakładzie ok. 1 800 000 szt. w kolorach: szarym, czarnym,
niebieskim, czerwonym, żółtym, zielonym, fioletowym i brązowym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 października 1968 r.
MINISTER ŁĄCZNOŚCI
Z. Moskwa
poz. 151
ZARZĄDZENIE Nr 81
MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 4 października 1968 r.
o wprowadzeniu do obiegu znaczków pocztowych wartości po 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.
1694-1703 1. Z okazji XXV-Iecia Ludowego Wojska Polskiego wprowadza się do
obiegu pięć znaczków pocztowych wartości po 40 gr oraz pięć znaczków — po 60 gr.
2. Na znaczkach przedstawiono reprodukcje następujących obrazów:
1) na pierwszym znaczku wartości 40 gr — „Wrzesień 1939" — M. Byliny. Wzdłuż
lewej krawędzi znaczka umieszczono napis „M. BYLINA — WRZESIEŃ 1939",
2) na drugim znaczku wartości 40 gr — „Partyzanci" — L. Maciąga. Wzdłuż lewej
krawędzi znaczka umieszczono napis „L. MACIĄG — PARTYZANCI",
3) na -trzecim znaczku wartości 40 gr — „Monte Cassino" — A. Boratyńskiego.

Wzdłuż lewej krawędzi znaczka umieszczono napis „A. BORATYŃSKI — MONTE
CASSINO",
4) na czwartym znaczku wartości 40 gr — „Lenino" — M. Byliny. Wzdłuż lewej
krawędzi znaczka umieszczono napis „M. BYLINA — LENINO",
5) na piątym znaczku wartości 40 gr — „Na przedpolach Warszawy" — S.
Garwatowskiego. Wzdłuż lewej krawędzi znaczka umieszczono napis „S.
GARWATOWSKI — NA PRZEDPOLACH WARSZAWY",
6) na pierwszym znaczku wartości 60 gr — „Nysa" — M. Byliny. Wzdłuż lewej
krawędzi znaczka umieszczono napis „M. BYLINA — NYSA",
7) na drugim znaczku wartości 60 gr — „Nad Odrą" — K. Mackiewicza. Wzdłuż
lewej krawędzi znaczka umieszczono napis „K. MACKIEWICZ — NAD ODRĄ",
8) na trzecim znaczku wartości 60 gr — „2.V.1945 w Berlinie" — M. Byliny. Wzdłuż
lewej krawędzi znaczka umieszczono napis „M. BYLINA — 2.V.1945 W BERLINIE",
9) na czwartym znaczku wartości 60 gr — „Błyskawica" — M. Mokwy. Wzdłuż
lewej krawędzi znaczka umieszczono napis „M. MOKWA — BŁYSKAWICA",
10) na piątym znaczku wartości 60 gr — „Pościg" -T. Kulisiewicza. Wzdłuż lewej
krawędzi znaczka umieszczono napis „T. KULISIEWICZ — POŚCIG".
3. W górnej części znaczków wyszczególnionych w ust. 2 pkt 1—10 znajduje się
napis „XXV-LECIE LUDOWEGO. WOJSKA POLSKIEGO" oraz rysunek
stylizowanego godła PRL, a wzdłuż lewych krawędzi — napis „POLSKA" i
oznaczenie wartości.
4. Znaczki są perforowane, ich wymiary wynoszą 48 X 36 mm wraz z
marginesami.
5. Znaczki wykonano techniką stalorytniczo-wklęsłodrukową, rotograwiurową i
typograficzną w powtarzalnych nakładach, w kolorach:
1) pierwszy znaczek wartości 40 gr — żółtym, oliwkowym i fioletowym,
2) drugi znaczek wartości 40 gr — fioletowym, jasno-fioletowym i granatowym,
3) trzeci znaczek wartości 40 gr — czarnym, czerwono-brązowym i beżowym,
4) czwarty znaczek wartości 40 gr — granatowym, szarym i oliwkowym,
5) piąty znaczek wartości 40 gr — zielonym, seledynowym i fioletowym,
6) pierwszy znaczek wartości 60 gr — niebieskim, granatowym i czarnym,
7) drugi znaczek wartości 60 gr — seledynowym, oliwkowym i fioletowobrązowym,
8) trzeci znaczek wartości 60 gr — różowym, czerwonym i szarym,
9) czwarty znaczek wartości 60 gr — brązowym, różowym i zielonym,
10) piąty znaczek wartości 60 gr — turkusowym, niebieskim i czarnym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 12 października 1968r.
MINISTER ŁĄCZNOŚCI
Z. Moskwa
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI
dnia 23 grudnia 1968 r.
Nr 22
poz. 166
ZARZĄDZENIE Nr 88
MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 2 listopada 1968 r.
o wprowadzeniu do obiegu trzech 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.
1704-06 1. Z okazji V Zjazdu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej wprowadza
się do obiegu trzy znaczki pocztowe wartości po 60 gr.
2. Na znaczkach przedstawiono reprodukcje następujących obrazów o tematyce
związanej z historią ruchu robotniczego w Polsce:
1) na pierwszym znaczku „Manifest" — W. Weissa. Wzdłuż lewej krawędzi
znaczka umieszczono napis „V ZJAZD PZPR", a w górnej części — oznaczenie
wartości „60 GR" i napis „POLSKA",
2) na drugim znaczku — „Proletariatczycy" — F. Kowarskiego. Wzdłuż lewej

krawędzi znaczka umieszczono napis „POLSKA" i oznaczenie wartości „60 GR", a w
górnej części — napis „V ZJAZD PZPR",
3) na trzecim znaczku „Strajk" — S. Lentza. Wzdłuż lewej krawędzi znaczka
umieszczono napis: „V ZJAZD PZPR", a w górnej części — oznaczenie wartości „60
GR" i napis „POLSKA".
3. Znaczki są perforowane; ich wymiary wynoszą: znaczków wyszczególnionych w
.ust. 2 pkt 1 i 3 — 40,5 X 54 mm, a znaczka wyszczególnionego w ust. 2 pkt 2 — 54
X 40,5 mm.
4. Znaczki wykonano techniką offsetową w nakładach po ok. 6.000.000 szt.,
każdej wartości, w kolorach: czerwonym, ugier, żółtym, brązowym, zielonym i
czarnym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 11 listopada 1968r.
MINISTER ŁĄCZNOŚCI
Z. Moskwa
poz. 167
ZARZĄDZENIE Nr 89 MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 2 listopada 1968 r.
o wprowadzeniu do obiegu znaczków pocztowych wartości:
20 gr, 40 gr, 60 gr, 1.50 zł, 2.50 zł, 3.40 zł, 4.50 zł i 8,50 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.
1712-19 1. Wprowadza się do obiegu osiem znaczków pocztowych wartości; 20
gr, 40 gr, 60 gr, 1.50 zł, 2.50 zł, 3.40 zł, 4.50 zł, 8.50 zł, stanowiących emisję
„Łowiectwo w malarstwie".
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono reprodukcje obrazów o
tematyce łowieckiej następujących malarzy:
1) wartości 20 gr — „Wyjazd na polowanie" — Wojciecha Kossaka. W prawej
części znaczka umieszczono nazwisko malarza „W. KOSSAK", oznaczenie wartości
„GR 20" oraz rysunek głowy jelenia,
2) wartości 40 gr — „Polowanie z sokołem" — Juliusza Kossaka. W prawej części
znaczka umieszczono nazwisko malarza „J. KOSSAK", oznaczenie wartości „GR 40”
oraz rysunek głowy zająca,
3) wartości 60 gr — „Napad wilków" — A. Wierusza — Kowalskiego. W prawej
części znaczka umieszczono nazwisko malarza „A. WIERUSZ KOWALSKI",
oznaczenie wartości „60 GR" oraz rysunek głowy wilka,
4) wartości 1.50 zł — „Powrót z niedźwiedziem" — Juliusza Fałata. W prawej
części znaczka umieszczono nazwisko malarza „J. FAŁAT", oznaczanie wartości
„1.50 ZŁ" oraz rysunek głowy niedźwiedzia,
5) wartości 2.50 zł — „Polowanie na lisa" — T. Sutherlanda. W prawej części
znaczka umieszczono nazwisko malarza „T. SUTHERLAND", oznaczenie wartości
„2.50 ZŁ" oraz rysunek głowy lisa,
6) wartości 3.40 zł — „Polowanie na dzika" — F. Snydersa. W prawej części
znaczka umieszczono nazwisko malarza „F. SNYDERS", oznaczenie wartości „3.40
ZŁ" oraz rysunek głowy dzika,
7) wartości 4.50 zł — „Odpoczynek myśliwych" — W. G. Pierowa. W prawej części
znaczka umieszczono nazwisko malarza „W. G. PIEROW", oznaczenie wartości
„4.50 ZŁ" oraz rysunek dzikiej kaczki,
8) wartości 8.50 zł — „Polowanie na lwa w Maroko" —- E. Delacroix. W prawej
części znaczka umieszczono nazwisko malarza „E. DELACBOIX", oznaczenie
wartości „8.50 ZŁ" oraz rysunek głowy lwa.
3. W prawej części znaczków wyszczególnionych w ust. 2 pkt 1—8 umieszczono
pod rysunkami zwierząt — napis „POLSKA".
4. Znaczki są perforowane; ich wymiary wynoszą 54 X 27 mm wraz z
marginesami.
5. Znaczki wykonano techniką offsetową w następujących nakładach i kolorach:
1) wartości 20 gr — w nakładzie ok. 6.000.000 szt. w kolorach: oliwkowym,
czarnym, czerwonym, brązowym, zielonym i różowym,

2) wartości 40 gr — w nakładzie ok. 6.000.000 szt. w kolorach: beżowym,
czarnym, zielonym, różowym, brązowym i żółtym,
3) wartości 60 gr — w nakładzie ok. 5.000.000 szt., w kolorach: fioletowym,
brązowym, zielonym, niebieskim i czarnym,
4) wartości 1.50 — w nakładzie ok. 3.000.000 szt., kolorach: fioletowym,
brązowym, zielonym, niebieskim i czarnym,
5) wartości 2.50 zł — w nakładzie ok. 3.500.000 szt. w kolorach: różowym,
brązowym, pomarańczowym, zielonym, niebieskim i czarnym,
6) wartości 3.40 zł — w nakładzie ok. 3.500.000 szt., w kolorach: zielonym,
brązowym, pomarańczowym, czarnym i różowym,
7) wartości 4.50 zł — w nakładzie ok. 1.200.000 szt., w kolorach: granatowym,
zielonym, żółtym, pomarańczowym, czerwonym i czarnym.
8) Wartości 8.50 zł — w nakładzie ok. 1.200.000 szt. w kolorach: niebieskim,
zielonym, czerwonym, żółtym i czarnym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 20 listopada 1968r.
MINISTER ŁĄCZNOŚCI
Z. Moskwa
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI
dnia 24 grudnia 1968 r.
Nr 23
poz. 173
ZARZĄDZENIE Nr 98
MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 9 listopada 1968 r.
o wprowadzeniu do obiegu pięciu znaczków pocztowych wartości po 40 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.
1707-11 1. Dla upamiętnienia miejsc męczeństwa i walki narodu polskiego o
wolność, niepodległość i demokrację wprowadza się do obiegu pięć znaczków
pocztowych wartości po 40 gr.
2. Na znaczkach przedstawiono:
1) na pierwszym znaczku — pomnik poświęcony Bojownikom Ruchu Oporu w
Kartuzach. W lewym górnym rogu znaczka umieszczono oznaczenie wartości „40
GR", a pod nim napis „MARTYROLOGIA I WALKA". W górnej części znaczka i
wzdłuż prawej krawędzi umieszczono napis „KARTUZY — BOJOWNIKOM RUCHU
OPORU POMORZA GDAŃSKIEGO", a w dolnej części napis „POLSKA",
2) na drugim znaczku — Grób Nieznanego Żołnierza. W prawym górnym rogu
znaczka umieszczono oznaczenie wartości „40 GR", a pod nim napis
„MARTYROLOGIA I WALKA". Wzdłuż lewej i górnej krawędzi znaczka umieszczono
napis „WARSZAWA — GRÓB NIEZNANEGO ŻOŁNIERZA", a w dolnej części —
napis „POLSKA",
3) na trzecim znaczku — pomnik poświęcony powstańcom wielkopolskim. W
prawym górnym rogu znaczka umieszczono oznaczenie wartości „40 GR", a pod nim
napis „MARTYROLOGIA I WALKA". W górnej części znaczka oraz wzdłuż lewej
krawędzi umieszczono napis „POZNAŃ — POWSTAŃCOM WIELKOPOLSKIM", a w
dolnej części napis „POLSKA",
4) na czwartym znaczku — pomnik w miejscu zbrodni hitlerowski ZamościuRotundzie. W lewym górnym rogu znaczka umieszczono oznaczenie wartości „40
GR", a pod nim napis „MARTYROLOGIA I WALKA". W górnej części znaczka i
wzdłuż prawej krawędzi umieszczono napis „ZAMOŚĆ ROTUNDA MIEJSCE
ZBRODNI HITLEROWSKICH", a w dolnej części — napis „POLSKA",
5) na piątym znaczku — pomnik poświęcony partyzantom Gwardii Ludowej w
Polichnie. W lewym górnym rogu znaczka umieszczono oznaczenie wartości „40
GR", a pod nim napis „MARTYROLOGIA I WALKA". Wzdłuż górnej i prawej krawędzi
znaczka umieszczono napis „POLICHNO— PARTYZANTOM GWARDII LUDOWEJ”,
a w dolnej części — napis „POLSKA".
3. Znaczki są perforowane; ich wymiary wynoszą: znaczków wyszczególnionych w

ust. 2 pkt 1—2 40,5 x 27 mm, a znaczków wyszczególnionych w ust. 2 pkt 3—5 27 x
40,5 mm — wraz z marginesami.
4. Znaczki wykonano techniką stalorytniczo-wklęsłodrukową w nakładzie po ok.
6.500.000 szt. każdego znaczka w kolorach:
1) pierwszy znaczek — w szaro-brązowym,
2) drugi znaczek — w czarno-zielonym,
3) trzeci znaczek — w brązowym,
4) czwarty znaczek — w czerwono-brązowym,
5) piąty znaczek — w granatowym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 15 listopada 1968r.
MINISTER ŁĄCZNOŚCI
Z. Moskwa

