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
dnia 22 lutego 1969 r.
Nr 2
poz. 14
ZARZĄDZENIE Nr 5
MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 27 stycznia 1969 r.
o wprowadzeniu do obiegu ośmiu znaczków pocztowych wartości:
20 gr, 40 gr, 60 gr, 1.50 zł, 2.50 zł, 3.40 zł, 4.50 zł, 8.50 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.
1720-27 1. Z okazji Walnego Zgromadzenia Międzynarodowej Federacji
Kynologicznej w Warszawie przewidzianego w m-cu maju br. wprowadza się do
obiegu osiem znaczków pocztowych wartości: 20 gr, 40 gr, 60 gr, 1.50 zł, 3.40 zł,
4.50 zł, 8.50 zł, stanowiących emisję „PSY RASOWE”.
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono głowy psów
następujących ras:
1) wartości 20 gr - maltańczyka. W lewej części znaczka umieszczono napis
"maltańczyk” i oznaczenie wartości „20 GR", a w prawej - napis "POLSKA",
2) wartości 40 gr - foksteriera ostrowłosego. W lewej części znaczka umieszczono
napis "foksterier ostrowłosy", a w górnej - napis "POLSKA ". W dolnej części znaczka
znajduje się oznaczenie wartości „40 GR",
3) wartości 60 gr - charta afgańskiego. W lewej części znaczka umieszczono napis
„POLSKA", a w górnej oznaczenie wartości „60 GR" oraz napis "chart afgański",
4) wartości 1.50 zł - sznaucera. W lewej części znaczka umieszczono napis
"POLSKA " i oznaczenie wartości „1.50 ZŁ", a w prawej - napis "sznaucer",
5) wartości 2.50 zł - setera angielskiego. W lewej części znaczka umieszczono
napis "seter angielski", a w górnej –oznaczenie wartości „2,50 ZŁ” i napis "POLSKA",
6) wartości 3.40 zł - pekińczyka. W lewej części znaczka umieszczono napis
"POLSKA" i oznaczenie wartości „3.40 ZŁ", a w prawej - napis "pekińczyk",
7) wartości 4.50 zł - owczarka niemieckiego. W lewej części znaczka umieszczono
oznaczenie wartości „4.50 ZŁ", a z prawej -napisy: "owczarek niemiecki" oraz "POLSKA",
8) wartości 8.50 zł - pointera. W lewej części znaczka umieszczono napis
"POLSKA", a w górnej – oznaczenie wartości „8.50 ZŁ" oraz napis "pointer".
3. Znaczki są perforowane; ich wymiary wraz z marginesami wynoszą: znaczków
wartości: 20 gr, 60 gr, 1.50 zł, 2.50 zł, 3.40 zł - 39,5X31,25 mm, a znaczków wartości:
40 gr, 8.50 zł - 31,25X39,5 mm.
4. Znaczki wykonano techniką offsetową w następujących nakładach i kolorach:
1) znaczek wartości 20 gr - w nakładzie ok. 6.000 000 szt. w kolorach: szarym,
zielonym i czarnym,
2) znaczek wartości 40 gr - w nakładzie ok. 5.500 000 szt. w kolorach: szarym,
pomarańczowym, żółtym, brązowym i czarnym,
3) znaczek wartości 60 gr - w nakładzie ok. 6.000 000 szt. w kolorach: szarym,
fioletowym, żółtym, brązowym i czarnym,
4) znaczek wartości 1.50 zł - w nakładzie ok. 5.000 000 szt. w kolorach: szarym,
brązowym, czerwonym i czarnym,
5) wartości 2.50 zł - w nakładzie ok. 4.500 000 szt. w kolorach: szarym,
czerwonym i czarnym,
6) znaczek wartości 3.40 zł - w nakładzie ok. 2.500 000 szt. w kolorach: szarym,
ciemnozielonym, żółtym, czerwonobrązowym, niebieskim i czarnym,
7) znaczek wartości 4.50 zł - w nakładzie ok. 1.200 000 szt. w kolorach: szarym,
żółtym, ugier, czerwonym i czarnym,
8) znaczek wartości 8.50 zł -w nakładzie ok. 1.200 000 szt. w kolorach: szarym,
niebieskim, żółtym, brązowym i czarnym.

§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 3 lutego 1969 r.
MINISTER ŁĄCZNOŚCI
wz. K. Kozłowski
Podsekretarz Stanu
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI
dnia 14 marca 1969 r.
Nr 3
poz. 22
ZARZĄDZENIE Nr 8
MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 13 lutego 1969 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.
1728 1. Z okazji IX Kongresu Stronnictwa Demokratycznego wprowadza się do
obiegu znaczek pocztowy wartości 60 gr.
2. Na znaczku przedstawiono stylizowanego orła w ozdobnym ornamencie.
Wzdłuż prawej krawędzi znaczka umieszczono napis: „IX KONGRES
STRONNICTWA DEMOKRATYCZNEGO. 1969" i oznaczenie wartości „60 GR", a w
dolnej części napis „POLSKA".
3. Znaczek jest perforowany; jego wymiary wynoszą 25,5 x 43 mm wraz z
marginesami.
4. Znaczek wykonano techniką offsetową w nakładzie ok. 6 000 000 szt. w
kolorach: czerwonym, szarym i czarnym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 23 lutego 1969 r.
MINISTER ŁĄCZNOŚCI
Z. Moskwa
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI
dnia 16 maja 1969 r.
Nr 6
poz. 35
ZARZĄDZENIE Nr 13
MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 20 marca 1969 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.
1729 1. Z okazji V Kongresu Stronnictwa Ludowego wprowadza się do obiegu
znaczek pocztowy wartości 60 gr.
2. Na znaczku przedstawiono symboliczną kompozycję plastyczną nawiązującą do
tradycji ludowych, przedstawiającą stylizowanego ptaka. Wzdłuż lewej krawędzi znaczka
umieszczono napis „V Kongres ZSL 1969", a w prawym dolnym rogu — „POLSKA" i
oznaczenie wartości „60 GR".
3. Znaczek jest perforowany; jego wymiary wynoszą: 40,5 x 40,5 mm wraz z
marginesami.
4. Znaczek wykonano techniką offsetową w nakładzie ok. 6.000.000 szt., w kolorach:
czerwonym, zielonym, żółtym i czarnym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 29 marca 1969 r.
MINISTER ŁĄCZNOŚCI
Z. Moskwa

WARSZAWA

DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI
dnia 29 maja 1969 r.
poz. 46

Nr 7

ZARZĄDZENIE Nr 20
MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 21 kwietnia 1969 r.
o wprowadzeniu do obiegu ośmiu znaczków pocztowych
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.
1730-37 1. Wprowadza się do obiegu znaczki pocztowe wartości: 10 gr, 20 gr,
40 gr, 60 gr oraz z dopłatą na fundusz polskiego komitetu olimpijskiego wartości:
2,50 zł + 0,50 zł, 3,40 zł + 1,00 zł, 4,00 zł + 1,50 zł, 7,00 zł + 2,00 zł.
Znaczki stanowią emisję pod nazwą: „Seria sportowa poolimpijska".
2. Na znaczkach przedstawiono następujące konkurencje sportowe:
1) wartości 10 gr— bieg krótkodystansowy mężczyzn,
2) wartości 20 gr— ćwiczenia na równoważni,
3) wartości 40 gr— podnoszenie ciężarów,
4) wartości 60 gr— rzut oszczepem kobiet,
5) wartości 2,50 zł+ 0,50 zł — rzut dyskiem kobiet,
6) wartości 3,40 zł+ 1,00 zł — bieg długodystansowy,
7) wartości 4,00 zł+ 1,50 zł — zapasy,
8) wartości 7.00 zł+ 2.00 zł — szablę.
3. W górnej części znaczków wyszczególnionych w ust. 2, pkt 1—8 umieszczono
rysunek pięciu kół olimpijskich, a w dolnej części napis „POLSKA" i oznaczenie
wartości.
4. Znaczki są perforowane; ich wymiary wynoszą 31,25 X 43 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: pomarańczowym,
niebieskim, czerwonym, ugier i czarnym,
2) wartości 20 gr — w nakładzie ok. 6 000 000 szt. w kolorach: niebieskim,
jasnoniebieskim, ugier i czarnym,
3) wartości 40 gr — w nakładzie ok. 5 500 000 szt. w kolorach: żółtym,
czerwonym, szarym i czarnym,
4) wartości 60 gr — w nakładzie ok. 5 500 000 szt. w kolorach: czerwonym,
niebieskim, jasnoniebieskim, żółtym, czarnym i ugier,
5) wartości 2,50 zł + 0,50 zł — w nakładzie ok. 3 500 000 szt. w kolorach:
niebieskim, jasnoniebieskim, żółtym, ugier i czarnym,
6) wartości 3,40 zł + 1,00 zł — w nakładzie ok. 2 500 000 szt. w kolorach: ugier,
niebieskim, czerwonym, czarnym i brązowym,
7) wartości 4,00 zł +1,50 zł — w nakładzie ok. 1 200 000 szt. w kolorach:
niebieskim pomarańczowym, cielistym i czarnym,
8) wartości 7,00 zł + 2,00 zł — w nakładzie ok. 1 200 000 ! szt. w kolorach:
fioletowym, czerwonym, szarym i czarnym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 25 kwietnia 1969 r.
MINISTER ŁĄCZNOŚCI
Z. Moskwa
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI
dnia 10 lipca 1969 r.
Nr 9
poz. 64
ZARZĄDENIE Nr 29 MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 14 maja 1969 r.
o wprowadzeniu do obiegu ośmiu znaczków pocztowych
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.
1738-45 1. W ramach akcji propagowania atrakcyjnych miejscowości
turystycznych w Polsce wprowadza się do obiegu osiem znaczków pocztowych

wartości40 gr, 60 gr, 1.35. zł, 1.50 zł, 2.50 zł, 3.40 zł, 4.00 zł 4.50 zł stanowiących
emisję „TURYSTYKA 1969”.
§ 2. Rysunki znaczków przedstawiają:
1) wartości 40 gr - schemat szlaku turystycznego Świętokrzyskiego Parku
Narodowego. W górnej części znaczka umieszczono napis "POLSKA", oznaczenie
wartości „40 GR" oraz napis "ŚWIĘTOKRZYSKI PARK NARODOWY";
2) wartości 60 gr - zamek w Niedzicy. Wzdłuż górnej i prawej krawędzi znaczka
umieszczono napis "NIEDZICA ZAMEK", a w dolnej -"POLSKA" i oznaczenie
wartości
„60 GR";
3) wartości 1.35 zł - latarnię morską w Kołobrzegu. W górnej części znaczka
umieszczono napis "POLSKA " i oznaczenie wartości „1.35 ZŁ", a wzdłuż prawej
krawędzi napis "KOŁOBRZEG LATARNIA MORSKA";
4) wartości 1.50 z1 - zamek książąt Pomorskich w Szczecinie oraz fragment portu.
Wzdłuż lewej krawędzi znaczka umieszczono napis "SZCZECIN", a w górnej części
"POLSKA" i oznaczenie wartości „1.50 ZŁ";
5) wartości 2.50 zł - fragment widoku ogólnego Torunia od strony Wisły. Wzdłuż
lewej krawędzi znajduje się: napis "TORUŃ", a w górnej części -"POLSKA " i
oznaczenie wartości „2.50 ZŁ";
6) wartości 3.40 zł - fragment widoku miasta Kłodzka. Wzdłuż prawej krawędzi
znaczka umieszczono napis "KŁODZKO", a w dolnej części -"POLSKA " i oznaczenie
wartości „3.40 ZŁ";
7) wartości 4.00 zł - fragment widoku ogólnego Sulejowa. Wzdłuż lewej krawędzi
znaczka umieszczono napis "SULEJÓW", a w górnej części -"POLSKA " i
oznaczenie wartości „4 ZŁ";
8) wartości 4.50 zł - fragment rynku w Kazimierzu Dolnym. Wzdłuż prawej
krawędzi znaczka umieszczono napis "KAZIMIERZ DOLNY", a w dolnej części "POLSKA" i oznaczenie wartości „4.50 ZŁ".
3. Znaczki są perforowane. Przy każdym znaczku znajduje się odpowiednia
przywieszka. Wymiary znaczków wraz z marginesami wynoszą: znaczków wartości:
40 gr 1.35 zł, 1.50 zł, 2.50 zł, 4.00 zł - 54 x 27 mm, a znaczków wartości 60 gr, 3.40
zł, 4.50 zł - 27 x 54 mm.
4. Znaczki wykonane są techniką offsetową w następujących nakładach i kolorach:
1) znaczek wartości 40 gr -w nakładzie ok. 6.000 000 szt. w kolorach: czarnym,
szarym, żółtym, zielonym, czerwonym i brązowym;
2) znaczek wartości 60 gr -w nakładzie ok. 6.000.000 szt. w kolorach: czarnym,
cielistym, niebieskim, czerwonym i zielonym;
3) znaczek wartości 1.35 zł -w nakładzie ok. 4.000.000 szt. w kolorach: czarnym,
cielistym, zielonym, szarym, niebieskim i czerwonym;
4) znaczek wartości 1.50 zł - w nakładzie ok. 4.000.000 szt. w kolorach: czarnym,
szarym, niebieskim, czerwonym, zielonym i ugier;
5) znaczek wartości 2.50 zł -w nakładzie ok. 5.000.000 szt. w kolorach: czarnym,
szarym, ugier, czerwonym, zielonym i brązowym;
6) znaczek wartości 3.40 zł -w nakładzie ok. 4.000.000 szt. w kolorach: czarnym,
szarym, czerwonym, niebieskim, zielonym i ugier;
7) znaczek wartości 4.00 zł -w nakładzie ok. 1.100.000 szt. w kolorach: czarnym,
szarym, zielonym, czerwonym i ugier;
8) znaczek wartości 4.50 zł -w nakładzie ok. 1.100.000 szt. w kolorach: czarnym,
czerwonym, szarym, niebieskim i ugier.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 20 maja 1969 r.
MINISTER ŁĄCZNOŚCI
Z. Moskwa
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI
dnia 10 września 1969 r.
Nr 13
poz. 81
ZARZĄDZENIE Nr 37
MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 12 czerwca 1969 r.
o wprowadzeniu do obiegu znaczka pocztowego wartości 60 gr
WARSZAWA

Na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 46 ustawy z dnia 1 stycznia 1961 r. o łączności
(Dz. U. Nr 8, poz. 48) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1746 1. Z okazji pomyślnego zakończenia rejsu polskim jachtem S/Y "OPTY”
przez kapitana Leonida Teligę, wprowadza się do obiegu znaczek pocztowy wartości
60 gr.
2. Rysunek znaczka przedstawia jacht S/Y „OPTY” na tle mapy świata z
zaznaczonym kursem rejsu. W górnej części znaczka umieszczono oznaczenie
wartości „60 GR” i napis "POLSKA", a w dolnej -"LEONID TELIGA 28000 MIL NA
S/Y "OPTY".
3. Znaczek jest perforowany; jego wymiary wynoszą: 43 x 31,25 mm wraz z
marginesami.
4. Znaczek wykonano techniką offsetową w nakładzie ok. 6.000000 szt. w
kolorach: niebieskim, czerwonym, czarnym, szarym i brązowym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 21 czerwca 1969 r.
MINISTER ŁĄCZNOŚCI
Z. Moskwa
poz. 82
ZARZĄDZENIE Nr 38
MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 12 czerwca 1969 r.
o wprowadzeniu do obiegu trzech znaczków pocztowych wartości
40 gr, 60 gr i 2.50 zł
Na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 46 ustawy z dnia 1 stycznia 1961 r. o łączności
(Dz. U. Nr 8, poz. 48) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1747-49 1. W związku z 500-leciem urodzin M. Kopernika, przypadającym w roku
1973 wprowadza się do obiegu trzy znaczki pocztowe wartości: 40 gr, 60gr i 2.50 zł.
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono:
1) wartości 40 gr - portret M. Kopernika według drzeworytu Tobiasza Stimera oraz
napis: "WSTRZYMAŁ SŁOŃCE RUSZYŁ ZIEMIĘ";
2) wartości 60 gr - portret M. Kopernika według ryciny Jeremiasza Falcka oraz
piętnastowieczny globus na tle rysunków mapy nieba;
3) wartości 2.50 zł - portret M. Kopernika według obrazu Jana Matejki oraz
rysunek układu heliocentrycznego.
3. W górnej części znaczków, wyszczególnionych w ust. 2, pkt 1-3 umieszczono
napis oraz liczby "M. KOPERNIK 1473 -1973", a w dolnej - oznaczenie ich wartości i
napis "POLSKA".
4. Znaczki są perforowane; ich wymiary wynoszą: 48 x 36 mm wraz z
marginesami.
5. Znaczki wykonano techniką stalorytniczą, offsetową i rotograwiurową w
następujących nakładach i kolorach:
1) znaczek wartości 40 gr – w nakładzie ok. 7.000.000 szt. w kolorach:
czerwonym, żółtym i brązowym,
2) znaczek wartości 60 gr - w nakładzie ok. 7.000 000 szt. w kolorach: zielonym,
czerwonym i czarnym,
3) znaczek wartości 2,50 zł - w nakładzie ok. 4.000 000 szt. w kolorach:
czerwonym, brązowo-fioletowym oraz oliwkowym.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 26 czerwca 1969 r.
MINISTER ŁĄCZNOŚCI
Z. Moskwa
Od tego zarządzenia, ogłaszano wprowadzanie znaczków do obiegu, co było sprzeczne z
obowiązującym wówczas prawem.

poz. 83
PISMO OKÓLNE
z dnia 27 czerwca 1969 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu dziewięciu znaczków pocztowych
wartości po 60 gr
1753-61 Z dniem 21 lipca 1969 r. wprowadza się do obiegu dziewięć znaczków
pocztowych wartości po 60 gr, wydanych dla uczczenia 25-lecia Polskiej
Rzeczypospolitej Ludowej.
1. Rysunki poszczególnych znaczków przedstawiają:
1) polskiego żołnierza, pełniącego służbę na granicy PRL;
2) fragment kombinatu petrochemicznego w Płocku ;
3) kombajn w polu;
4) fragment Teatru Wielkiego w Warszawie;
5) fragment Uniwersytetu im. Marii Curie -Skłodowskiej w Lublinie;
6) górnika i napis "XXV-LECIE PRL", a wzdłuż górnej krawędzi znaczka znajduje
się napis "WYDOBYCIE WĘGLA KAMIENNEGO - 5 MIEJSCE W ŚWIECIE";
7) górnika z bryłą siarki i napis "XXV PRL", a wzdłuż górnej krawędzi znaczka
znajduje się napis "PRODUKCJA SIARKI - 6 MIEJSCE W ŚWIECIE";
8) hutnika i napis "XXV PRL", a wzdłuż górnej krawędzi znaczka znajduje się
napis "PRODUKCJA STALI - 9 MIEJSCE W ŚWIECIE";
9) stoczniowca na tle statku i napis "XXV PRL", a wzdłuż górnej krawędzi znaczka
znajduje się napis "WODOWANIE STATKÓW MORSKICH - 10 MIEJSCE W
ŚWIECIE".
2. W górnej części znaczków wyszczególnionych w ust. 1 pkt 1-5 znajduje się
wytłoczony wizerunek orła, napis "XXV LAT PRL", a w dolnej części napis "POLSKA"
i oznaczenie wartości „60 GR".
3. Wzdłuż lewej krawędzi pionowej znaczków wyszczególnionych w ust. 1 pkt 6-9
znajduje się napis "POLSKA" i oznaczenie wartości „60 GR".
4. Znaczki są perforowane. Znaczki wyszczególnione w ust. 1 pkt 1-5 wykonano
techniką offsetową wraz z tłoczeniem typograficznym; ich wymiary wynoszą 27 x 54
mm wraz z marginesami. Znaczki te wykonano w następujących kolorach:
czerwonym, żółtym, niebieskim, szarym i czarnym.
5. Znaczki wyszczególnione w ust. 1, pkt 6 -9 wykonano techniką offsetową; ich
wymiary wynoszą 54 x 27 mm wraz z marginesami. Znaczki te wykonano w
następujących kolorach: żółtym, czerwono-karminowym, czerwono-cynobrowym,
szarym i czarnym.
6. Wszystkie znaczki wykonano w nakładzie po około 6.000.000 sztuk.
PODSEKRETARZ STANU
W. Cebula
poz. 86
PISMO OKÓLNE
z dnia 15 lipca1969 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu trzech znaczków pocztowych wartości
po 60 gr
1750-52 1. Z dniem 19 lipca 1969 r. wprowadza się do obiegu trzy znaczki
pocztowe wartości po 60 gr, wydane z okazji V Alertu Związku Harcerstwa Polskiego.
2. Rysunki znaczków przedstawiają:
1) pierwszego znaczka - krzyż harcerski oraz znicz. W górnej części znaczka
umieszczono napis "POLSKA " i oznaczenie wartości „60 GR", w środkowej części –
napis "PAMIĘĆ", a w dolnej — "ALERT ZHP";
2) drugiego znaczka — orzełka oraz krzyż harcerski. W górnej części znaczka
umieszczono napis "POLSKA" i oznaczenie wartości „60 GR", w środkowej części –
napis „OBRONA", a w dolnej – „ALERT ZHP",
3) trzeciego znaczka - krzyż harcerski oraz kontury mapy Polski. W górnej części
znaczka umieszczono napis „POLSKA" i oznaczenie wartości „60 GR", w środkowej
części napis -"PRACA", a w dolnej -"ALERT ZHP".
3. Znaczki są perforowane; ich wymiary wynoszą 21,5 x 51 mm wraz z
marginesami. Znaczki wykonano techniką stalorytniczą, rotograwiurową i
typograficzną w następujących nakładach i kolorach:

1) pierwszy znaczek wartości 60 gr w nakładzie ok. 6.000 000 szt. w kolorach:
czerwonym, niebieskim i czarnym;
2) drugi znaczek wartości 60 gr w nakładzie ok. 6.000000 szt. w kolorach:
czerwonym, zielonym i czarnym;
3) trzeci znaczek wartości 60 gr w nakładzie ok. 6.000000 szt. w kolorach:
czerwonym, zielonym i czarnym.
PODSEKRETARZ STANU
W. Cebula
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI
WARSZAWA
dnia 27 września 1969 r.
Nr 14
poz. 97
PISMO OKÓLNE
z dnia 4 sierpnia 1969 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 2,50 zł
1762 1. Z dniem 21 sierpnia 1969 r. wprowadza się do obiegu znaczek pocztowy
wartości 2,50 zł wydany z okazji pierwszego lądowania ludzi na księżycu.
2. Rysunek znaczka przedstawia pojazd księżycowy „LM" oraz sylwetki dwóch
selenonautów na powierzchni księżyca. Wzdłuż lewej krawędzi znaczka
umieszczono napis „WYPRAWA NA KSIĘŻYC", a w górnej części — „POLSKA" i
oznaczenie wartości „2.50 zł".
3. Znaczek jest perforowany; jego wymiary wynoszą: 39,5 x 31,25 mm wraz z
marginesami. Znaczek wykonano techniką offsetową w nakładzie ok. 3.000.000 szt.
w kolorach: żółtym, czerwonym, niebieskim, granatowym, czarnym.
PODSEKRETARZ STANU
W. Cebula
poz. 98
PISMO OKÓLNE
z dnia 8 sierpnia 1969 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 60 gr
1771 1. Z dniem 19 września 1969 r. wprowadza się do obiegu znaczek pocztowy
wartości 60 gr, wydany z okazji IV Kongresu ZBoWiD.
2. Rysunek znaczka przedstawia symboliczną postać Nike. W górnej części
znaczka umieszczono napisy „POLSKA" i „IV KONGRES ZBoWiD" oraz oznaczenie
wartości „60 GR".
3. Znaczek jest perforowany; jego wymiary wynoszą 31,25 x 43 mm wraz z
marginesami. Znaczek wykonano techniką offsetową w nakładzie ok. 6.500.000 szt.
w kolorach: szarym, ugier i czerwonym.
PODSEKRETARZ STANU
W. Cebula
poz. 99
PISMO OKÓLNE
z dnia 8 sierpnia 1969 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 10 gr
1772 1. Z dniem 20 września 1969 r. wprowadza się do obiegu znaczek pocztowy
wartości 40 gr, wydany z okazji odsłonięcia pomnika ku czci ofiar obozu zagłady w
Majdanku.
2. Na znaczku przedstawiono pomnik w Majdanku. W górnej części znaczka
umieszczono napis „POLSKA", a w dolnej „KU CZCI OFIAR OBOZU ZAGŁADY —
MAJDANEK" i oznaczenie wartości „40 GR".
3. Znaczek jest perforowany; jego wymiary wynoszą: 54x27 mm wraz z
marginesami. Znaczek wykonano techniką offsetową w nakładzie ok. 6.000.000 szt.
w kolorach: fioletowym, szarym i czarnym.
PODSEKRETARZ STANU
W. Cebula
poz. 100
PISMO OKÓLNE
z dnia 8 sierpnia 1969 r.

w sprawie wprowadzenia do obiegu ośmiu znaczków pocztowych wartości:
20 gr, 40 gr, 60 gr, 2.00 zł, 2.50 zł, 3.40 zł, 5.50 zł, 7.00 zł
1763-70 1. Z dniem 4 września 1969 r. wprowadza się do obiegu osiem znaczków
pocztowych wartości: 20 gr, 40 gr, 60 gr, 2.00 zł, 2.50 zł, 3.40 zł, 5.50 zł, 7.00 zł,
stanowiących emisję "Malarstwo Polskie".
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono reprodukcje obrazów
następujących malarzy polskich:
1) wartości 20 gr - "Macierzyństwo" St. Wyspiańskiego. Wzdłuż lewej krawędzi
znaczka umieszczono napis "S. WYSPIAŃSKI", a wzdłuż prawej - liczby „18691907";
2) wartości 40 gr - "Hamlet polski" Jacka Malczewskiego. Wzdłuż lewej krawędzi
znaczka umieszczono napis "J. MALCZEWSKI", a wzdłuż prawej - liczby „18541929";
3) wartości 60 gr - "Babie lato" Józefa Chełmońskiego. Wzdłuż lewej krawędzi
znaczka umieszczono napis "J. CHEŁMOŃSKI", a wzdłuż prawej - liczby "18491914";
4) wartości 2.00 zł - "Portret dwóch dziewcząt" Olgi Boznańskiej. Wzdłuż lewej
krawędzi znaczka umieszczono napis „O. BOZNAŃSKA", a wzdłuż prawej liczby
„1865-1940";
5) wartości 2;50 zł - "Majowe słońce" Józefa Mehoffera. Wzdłuż lewej krawędzi
znaczka umieszczono napis "J. MEHOFFER", a wzdłuż prawej - liczby „1869-1946";
6) wartości 3.40 zł - "Kobieta czesząca się" Władysława Ślewińskiego. Wzdłuż
lewej krawędzi znaczka umieszczono napis "W. ŚLEWIŃSKI", a wzdłuż prawej liczby „1854-1918";
7) wartości 5.50 zł - "Martwa natura" Józefa Pankiewicza. Wzdłuż lewej krawędzi
znaczka umieszczono napis "J. PANKIEWICZ", a wzdłuż prawej - liczby „18661940";
8) wartości 7.00 zł – „Porwanie królewny" Witolda Wojtkiewicza. Wzdłuż lewej
krawędzi znaczka umieszczono napis " W. WOJTKIEWICZ", a wzdłuż prawej – liczby
„1879-1909".
3. W dolnej części znaczków wyszczególnionych w ust. 2 pkt 1-8 znajduje się
napis "POLSKA " i oznaczenia ich wartości.
4. Znaczki są perforowane; ich wymiary wynoszą: znaczków wartości: 20 gr, 40 gr,
60 gr, 3.40 zł, 5.50 zł, 7.00 zł - 54X 40,5 mm, a znaczków wartości 2.00 zł, 2.50 zł 40,5X 54 mm wraz z marginesami. Znaczki wykonano techniką rotograwiurową w
następujących nakładach i kolorach:
1) wartości 20 gr -w nakładzie ok. 6.500 000 szt. w kolorach: złotym, czarnym,
niebieskim, zielonym, żółtym, brązowym i różowym,
2) wartości 40 gr ~ w nakładzie ok. 6.500 000 szt. w kolorach: złotym, czarnym,
zielonym, fioletowym, czerwonym i brązowym,
3) wartości 60 gr - w nakładzie ok. 6.500 000 szt. w kolorach: złotym, czarnym,
żółtym, brązowym, fioletowym i zielonym,
4) wartości 2.00 zł – w nakładzie ok. 4.000 000 szt. w kolorach: złotym, czarnym i
brązowo-fioletowym,
5) wartości 2.50 zł – w nakładzie ok. 5.000 000 szt. w kolorach: złotym, czarnym,
fioletowym, zielonym, brązowym, czerwonym, żółtym i niebieskim,
6) wartości 3.40 zł – w nakładzie ok. 4.500 000 szt. w kolorach: złotym, czarnym,
zielonym, fioletowym, żółtym i brązowo-czerwonym,
7) wartości 5.50 zł – w nakładzie ok. 1.700 000 szt. w kolorach: złotym, czarnym,
zielonym, niebieskim, czerwonym, fioletowym i żółtym,
8) wartości 7.00 zł – w nakładzie ok. 1.700 000 szt. w kolorach: złotym, czarnym,
zielonym, czerwonym, brązowym i fioletowym.
PODSEKRETARZ STANU
W. Cebula

WARSZAWA

DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI
dnia 13 listopada 1969 r.
poz. 119
PISMO OKÓLNE
z dnia 13 września 1989 r.

Nr 16

w sprawie wprowadzenia 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
1773-80 1. Z dniem 30 września 1969 r. 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 „Polskie Stroje Ludowe".
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono pary taneczne ubrane w
następujące ludowe stroje regionalne:
1) wartości 40 gr — stroje krzczonowskie. W górnej części znaczka umieszczono
napis „STROJE KRZCZONOWSKIE" i oznaczenie wartości „40 GR";
2) wartości 60 gr — stroje łowickie. W górnej części znaczka umieszczono napis
„STROJE ŁOWICKIE" i oznaczenie wartości „60 GR";
3) wartości 1.15 zł — stroje rozbarskie. W górnej części znaczka umieszczono
napis „STROJE ROZBARSKIE" i oznaczenie wartości „1.15 ZŁ”,
4) wartości 1.35 zł — stroje dolnośląskie. W górnej części znaczka umieszczono
napis „STROJE DOLNOŚLĄSKIE" i oznaczenie wartości „1.35 ZŁ";
5) wartości 1.50 zł — stroje opoczyńskie. W górnej części znaczka umieszczono
napis „STROJE OPOCZYŃSKIE" i oznaczenie wartości „1.50 ZŁ";
6) wartości 4.50 zł — stroje sądeckie. W górnej części znaczka umieszczono
napis „STROJE SĄDECKIE" i oznaczenie wartości „4.50 ZŁ";
7) wartości 5.00 zł — stroje góralskie. W górnej części 'znaczy umieszczono napis
„STROJE GÓRALSKIE" i oznaczenie wartości „5 ZŁ";
8) wartości 7.00 zł — stroje kurpiowskie. W górnej części .zniżka umieszczono
napis- „STROJE KURPIOWSKIE" i oznaczenie wartości „7 ZŁ.".
3. W dolnej części znaczków wyszczególnionych w ust. 2, pkt 1—8 umieszczono
napis „POLSKA".
4. Znaczki są perforowane; ich wymiary wynoszą: 31,25 X 39,5 mm wraz z
marginesami. Znaczki wykonano techniką offsetową w kolorach: żółtym, czerwonym,
niebieskim i czarnym.
5. Znaczki wykonano w następujących nakładach:
1) wartości 40 gr w nakładzie ok. 5.500 000 szt.,
2) wartości 60 gr w nakładzie ok. 5.000000 szt.,
3) wartości 1.15 zł w nakładzie ok. 4.000000 szt.,
4) wartości 1.35 zł w nakładzie ok. 3.500 000 szt.,
5) wartości 1.50 zł w nakładzie ok. 3.000 000 szt.,
6) wartości 4.50 zł w nakładzie ok. 2.000 000 szt.,
7) wartości 5.00 zł w nakładzie ok. 1.100 000 szt.,
8) wartości 7.00 zł w nakładzie ok. 1.100 000 szt.
PODSEKRETARZ STANU
W. Cebula
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI
dnia 19 listopada 1969 r.
Nr 17
poz. 124
PISMO OKÓLNE
z dnia 26 września 1969 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu trzech znaczków pocztowych wartości
40 gr, 60 gr i 2.50 zł
WARSZAWA

1781-83 1. Z dniem 4 października 1969 r. wprowadza się do obiegu trzy znaczki
pocztowe wartości 40 gr, 60 gr i 2.50 zł, stanowiące emisję „BEZPIECZEŃSTWO
RUCHU DROGOWEGO".
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono:
1) wartości 40 gr — fragment szosy oraz rysunki dwóch śladów stóp ludzkich.
Wzdłuż lewej krawędzi znaczka umieszczono napis „POLSKA", a wzdłuż prawej —
napis „POZA OSIEDLAMI CHODZIMY LEWĄ STRONĄ DROGI". W lewym górnym
rogu znaczka znajduje się oznaczenie wartości „40 GR",
2) wartości 60 gr — fragment szosy oraz rysunek dwóch koni w zaprzęgu. Wzdłuż
lewej krawędzi znaczka umieszczono napis „POLSKA", a wzdłuż prawej — napis
„JEDZ OSTROŻNIE PRZEZ OSIEDLA I WSIE". W lewym górnym rogu znaczka
znajduje się oznaczenie wartości ,,60 GR",

3) wartości 2.50 zł — fragment szosy oraz rysunki dwóch pojazdów
mechanicznych z zapalonymi światłami. Wzdłuż lewej krawędzi znaczka
umieszczono napis „POLSKA", a wzdłuż prawej — napis „NIE OŚLEPIAJ — ZMIEŃ
ŚWIATŁA". W prawym górnym rogu znaczka umieszczono oznaczenie wartości
„2.50 ZŁ".
3. Znaczki są perforowane; ich wymiary wynoszą 27x54 mm wraz z marginesami.
Znaczki wykonano techniką offsetową w następujących nakładach i kolorach:
1) wartości 40 gr w nakładzie ok. 6.000.000 szt. w kolorach: zielonym, szarym,
niebieskim i czarnym.
2) wartości 60 gr w nakładzie ok. 6.000.000 szt. w kolorach: czerwonym, szarym,
brązowym i czarnym,
3) wartości 2.50 zł w nakładzie ok. 1.500.000 szt. w kolorach: niebieskim,
fioletowym, zielonym i szarym.
PODSEKRETARZ STANU
W. Cebula
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI
WARSZAWA
dnia 26 listopada 1969 r.
Nr 18
poz. 133
PISMO OKÓLNE
z dnia 26 września 1969 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 2.50 zł
1784 1. Z dniem 20 października 1969 r. wprowadza się do obiegu znaczek
pocztowy wartości 2.50 zł, wydany z okazji 50-lecia Międzynarodowej Organizacji
Pracy.
2. Rysunek znaczka przedstawia fragment maski ochronnej hutnika w polu iskier,
na tle których umieszczono znak Międzynarodowej Organizacji Pracy. Poniżej
znajduje się napis „MIĘDZYNARODOWA ORGANIZACJA PRACY" i liczby „1919—
1969", a w dolnej części — napis „POLSKA" i oznaczenie wartości „2.50".
3. Znaczek jest perforowany. Jego wymiary wynoszą 27 x 40,5 mm wraz z
marginesami. Znaczek wykonano techniką offsetową w nakładzie ok. 3.000.000 szt.
w kolorach: niebieskim i ugier.
PODSEKRETARZ STANU
W. Cebula
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI
WARSZAWA
dnia 16 grudnia 1969 r.
Nr 19
poz. 140
PISMO OKÓLNE
z dnia 27 października 1969 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu ośmiu znaczków pocztowych wartości:
40 gr, 60 gr, 1.35 zł, 1.55 zł, 3.50 zł, 3.40 zł, 4.50 zł i 7 zł.
1785-92 1. Z dniem 12 listopada 1969 r. wprowadza się do obiegu osiem
znaczków pocztowych wartości: 40 gr, 60 gr, 1.35 zł, 1.55 zł, 2.50 zł, 3.40 zł, 4.50 zł i
7 zł, stanowiących emisję „RZEMIOSŁO POLSKIE W MALARSTWIE XVI WIEKU".
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono sceny z życia
rzemieślników polskich wg ilustracji z KODEKSU BEHEMA Z XVI wieku:
1) wartości 40 gr — u ludwisarza,
2) wartości 60 gr — u malarza,
3) wartości 1.35 zł — u płatnerza,
4) wartości 1.55 zł — u szewca,
5) wartości 2.50 zł — u bednarza,
6) wartości 3.50 zł — w piekarni,
7) wartości 4.50 zł — u krawca,
8) wartości 7 zł - w pracowni łucznika.
3. W dolnej części znaczków wyszczególnionych w ust. 2, pkt 1—8 znajduje się
oznaczenie ich wartości oraz napis „POLSKA". Wzdłuż lewej krawędzi znaczków
wyszczególnionych w ust. 2, pkt 1—4 umieszczono napis „RZEMIOSŁO POLSKIE —

XVI WIEK", a na znaczkach wyszczególnionych w ust. 2, pkt 5—8 napis ten
umieszczono w górnej części.
4. Znaczki są perforowane; ich wymiary wynoszą: 39,5 x 51 mm wraz z
marginesami. Znaczki wykonano techniką offsetową w kolorach: czerwonym, żółtym,
niebieskim, czarnym, szarym oraz ugier.
5. Znaczki wykonano w następujących nakładach:
1) wartości 40 gr — w nakładzie ok. 5.500,000 szt.,
2) wartości 60 gr — w nakładzie ok. 5.500.000 szt.,
3) wartości 1.35 zł — w nakładzie ok. 3.000.000 szt.,
4) wartości, 1.55 zł — w nakładzie ok. 2.500.000 szt.,
5) wartości 2.50 zł — w nakładzie ok. 1.800.000 szt.,
6) wartości 3.40 zł — w nakładzie ok. 1.800.000 szt.,
7) wartości 4.50 zł — w nakładzie ok. 1.100.000 szt.,
8) wartości 7.00 zł — w nakładzie ok. 1.100.000 szt.
MINISTER ŁĄCZNOŚCI
E. Kowalczyk

