
Pisownia dokumentu jest zgodna z oryginałem. 
Czcionką czerwoną zapisano numer główny znaczka określonych w PSPZP. 

Kolorem żółtym zakreślono datę wprowadzenia znaczków do obiegu. 
 

DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI 
WARSZAWA  dnia 12 maja 1971 r.   Nr  7 

poz. 48  
PISMO OKÓLNE 

z dnia 17 lutego 1971 r. 
w sprawie wprowadzenia do obiegu ośmiu znaczków pocztowych wartości  

40 gr, 60 gr, 1,15 zł, 1,35 zł, 1,50 zł, 2,50 zł 5,00 zł, 8,50 zł. 
 

1872-79 1. Z dniem 20 lutego 1971 r. wprowadza się do obiegu osiem znaczków 
pocztowych wartości 40 gr, 60 gr, 1,15 zł, 1,35 zł, 1,50 zł, 2,50 zł, 5,00 zł, 8,50 zł — 
stanowiących emisję „POD POLSKĄ BANDERĄ". 

2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono następujące statki 
polskie: 

1) wartości 40 gr — statek szkolny „DAR POMORZA". Wzdłuż lewej krawędzi 
znaczka umieszczono napis „POLSKA", a w górnej części — „STATEK SZKOLNY 
DAR POMORZA". W prawym górnym rogu znaczka znajduje się oznaczenie wartości 
,,40 GR", 

2) wartości 60 gr — statek pasażerski „STEFAN BATORY". W lewym górnym rogu 
znaczka umieszczono oznaczenie wartości „60 GR", a w górnej części napis „STA-
TEK PASAŻERSKI STEFAN BATORY". Wzdłuż prawej krawędzi znaczka znajduje 
się napis „POLSKA", 

3) wartości 1,15 zl — lodołamacz „PERKUN". Wzdłuż lewej krawędzi znaczka 
umieszczono napis „LODOŁAMACZ PERKUN", a w górnej części — „POLSKA". W 
prawym górnym rogu znaczka znajduje się oznaczenie -wartości „1,15 ZŁ", 

4) wartości 1,35 zł — statek ratowniczy ,,R-1". W lewym górnym rogu znaczka 
umieszczono oznaczenie wartości „1,35 ZŁ". W górnej części znaczka znajduje się 
napis „STATEK RATOWNICZY R-l", a w dolnej — „POLSKA", 

5) wartości 1,50 zł — masowiec „ZIEMIA SZCZECIŃSKA". W górnej części 
znaczka umieszczono napis „POLSKA", „MASOWIEC ZIEMIA SZCZECIŃSKA" oraz 
oznaczenie wartości „1,50 ZŁ", 

6) wartości 2,50 zł — zbiornikowiec ,,BESKIDY". W górnej części znaczka 
umieszczono oznaczenie wartości „2.50 ZŁ" oraz napisy — „ZBIORNIKOWIEC 
BESKIDY" i „POLSKA", 

7) wartości 5 zł — drobnicowiec ekspresowy „HEL". Wzdłuż lewej krawędzi 
znaczka umieszczono napis „POLSKA", a w górnej części napis „DROBNICOWIEC 
EKSPRESOWY HEL". W prawym górnym rogu znajduje się oznaczenie wartości „5 
ZŁ", 

8) wartości 8,50 zł — prom „GRYF". W lewym górnym rogu znaczka umieszczono 
oznaczenie wartości „8,50 ZŁ". W górnej części znaczka znajduje się napis „PROM 
GRYF ŚWINOUJŚCIE — YSTAD", a wzdłuż prawej krawędzi — „POLSKA". 

3. Znaczki wydrukowano techniką rotograwiurową w formacie 54 X 27 mm wraz z 
marginesami w następujących nakładach i kolorach: 

1) wartości 40 gr — w nakładzie ok. 6.500.000 szt. w kolorach: czarnym, zielonym, 
brązowym, karminowym, czerwonym, 

2) wartości 60 gr — w nakładzie ok. 6.500.000 szt. w kolorach: czarnym, zielonym, 
granatowym, czerwonym, żółtym, 

3) wartości 1,15 zł — w nakładzie ok. 4.000.000 szt. w kolorach: czarnym, 
granatowym, niebieskim, czerwono-brą-zowym, żółtym, 

4) wartości 1,35 zł — w nakładzie ok. 4.000.000 szt. w kolorach: czarnym, 
niebieskim, granatowym, pomarańczowym, żółtym, 

5) wartości 1,50 zł — w nakładzie ok. 3.600.000 szt. w kolorach: czarnym, 
zielonym, czerwonym, żółtym, 

6) wartości 2,50 zł — w nakładzie ok. 2.500.000 szt. w kolorach: czarnym, 
zielonym, pomarańczowym, niebieskim, fioletowym, 

7) wartości 5,00 zł — w nakładzie ok. 1.300.000 szt. w kolorach: czarnym, 
zielonym, ciemnofioletowym, żółtym, 



R) wartości 8.50 zł — w nakładzie ok. 1.100.000 szt. w kolorach: czarnym, 
zielonym, niebieskim, czerwonym, żółtym. 

MINISTER ŁĄCZNOŚCI 
E. Kowalczyk 

poz. 50  
PISMO OKÓLNE 

z dnia 25 lutego 1971 r. 
w sprawie wprowadzenia do obiegu ośmiu znaczków pocztowych wartości  

20 gr, 40 gr, 60 gr, 2 zł, 2,50 zł 3,40 zł, 4 zł i 8,50 zł. 
 

1880-87 1. Z dniem 5 marca 1971 r. wprowadza się do obiegu osiem znaczków 
pocztowych wartości 20 gr, 40 gr, 60 gr, 2 zł, 2,50 zł, 3,40 zł, 4 zł i 8,50 zł — 
stanowiących emisję „ZAMKI POLSKIE". 

2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono następujące zamki: 
1) wartości 20 gr — zamek w Chęcinach. W lewym górnym rogu znaczka 

umieszczono napis „POLSKA" i oznaczenie wartości „20 GR", a w prawym górnym 
rogu — napis „CHĘCINY"; 

2) wartości 40 gr — zamek w Wiśniczu. W lewym górnym rogu znaczka 
umieszczono napis „POLSKA" i oznaczenie wartości „40 GR", a w prawym górnym 
rogu — napis „WISNICZ"; 

3) wartości 60 gr — zamek w Będzinie. W lewym górnym rogu znaczka 
umieszczono napis „POLSKA" i oznaczenie wartości „60 GR", a w prawym górnym 
rogu — napis „BĘDZIN"; 

4) wartości 2 zł — zamek w Ogrodzieńcu. W lewym górnym rogu znaczka 
umieszczono napis „POLSKA" i oznaczenie -wartości „2 ZŁ", a w prawym górnym 
rogu — napis „OGRODZIĘNIEC"; 

5) wartości 2,50 zł — zamek w Niedzicy. W lewym górnym rogu znaczka 
umieszczono napis „POLSKA" i oznaczenie wartości „2,50 ZŁ", a w prawym górnym 
rogu — napis „NIEDZICA"; 

6) wartości 3,40 zł — zamek w Kwidzyniu. W lewym górnym rogu znaczka 
umieszczono napis „POLSKA" i oznaczenie wartości „3,40 ZŁ", a w prawym górnym 
rogu — napis „KWIDZYN"; 

7) wartości 4,00 zł — zamek w Pieskowej Skale. W lewym górnym rogu znaczka 
umieszczono napis „POLSKA" i oznaczenie wartości „4 ZŁ", a w prawym górnym 
rogu — napis „PIESKOWA SKAŁA"; 

8) wartości 8,50 zł — zamek w Lidzbarku Warmińskim. W lewym górnym rogu 
znaczka umieszczono napis „POLSKA" i oznaczenie wartości „8,50 ZŁ", a w prawym 
górnym rogu — napis „LIDZBARK WARMIŃSKI", 

3. Znaczki wydrukowano techniką offsetową w formacie 43 X 25,5 mm wraz z 
marginesami w następujących nakładach i kolorach: 

1) wartości 20 gr — w nakładzie ok. 6.000.000 szt. w kolorach: niebieskim, 
brązowym, czarnym, szarym oraz ugier, 

2) wartości 40 gr — w nakładzie ok. 6.500.000 szt. w kolorach: żółtym, 
czerwonym, niebieskim, szarym i czarnym, 

3) wartości 60 gr — w nakładzie ok. 6.500.000 szt. w kolorach: zielonym, szarym, 
czarnym oraz ugier, 

4) wartości 2 zł — w nakładzie ok. 5.000.000 szt. w kolorach: niebieskim, szarym, 
czarnym oraz ugier, 

5) wartości 2,50 zł—w nakładzie ok. 3.000.000 szt. w kolorach: żółtym, niebieskim, 
zielonym, czarnym oraz ugier, 

6) wartości 3,40 zł — w nakładzie ok. 3.000.000 szt. w kolorach: żółtym, 
niebieskim, czerwonym, czarnym, 

7) wartości 4,00 zł — w nakładzie ok. 2.000.000 szt. w kolorach: czerwonym, 
szarym, zielonym, czarnym oraz ugier, 

8) wartości 8,50 zł—w nakładzie ok. 1.000.000 szt. w kolorach: żółtym, 
czerwonym, niebieskim, czarnym. 

PODSEKRETARZ STANU  
W. Cebula 

 
 



poz. 51 
PISMO OKÓLNE 

z dnia 6 marca 1971 roku 
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 60 gr. 

 
1888 1. Z dniem 10 marca 1971 r. wprowadza się do obiegu znaczek pocztowy 

wartości 60 gr, wydany z okazji 100 rocznicy Komuny Paryskiej. 
2. Na znaczku przedstawiono podobizny J. Dąbrowskiego i W. Wróblewskiego 

oraz komunardów w walce. W górnej części znaczka umieszczono napis „J. 
DĄBROWSKI, KOMUNA PARYSKA 1871—1971, W. WRÓBLEWSKI", a w 

dolnej części — napis „POLSKA" i oznaczenie wartości „60 GR". 
3. Znaczek wydrukowano techniką offsetową w formacie 51x28,5 mm w nakładzie 

ok. 6.000.000 szt. w kolorach: niebieskim, czerwonym, brązowym. 
PODSEKRETARZ STANU 

W. Cebula 
 

DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI 
WARSZAWA  dnia 18 maja 1971 r.   Nr  8 

poz. 62 
PISMO OKÓLNE 

z dnia 25 marca 1971 r. 
w sprawie wprowadzenia do obiegu trzech znaczków pocztowych wartości 

40 gr, 60 gr i 1,30 zł. 
 

1889-91 1. Z dniem 30 marca 1971 r. wprowadza się do obiegu trzy znaczki 
pocztowe wartości: 40 gr, 60 gr i l, 50 zł, stanowiące emisję — „Gospodarka leśna". 

2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono: 
1) wartości 40 gr — pracę robotników leśnych w szkółce leśnej, 
2) wartości 60 gr — fragment lasu oraz robotnika zatrudnionego przy pomiarze drzewa, 
3) wartości 1,50 zł — fragment lasu oraz robotnika zatrudnionego przy ścinaniu 

drzew. 
3. W dolnych częściach znaczków umieszczono napis „POLSKA" i oznaczenie ich 

wartości. 
4. Znaczki wydrukowano techniką rotograwiurową w formatach: znaczki wartości 

40 gr i 1,50 zł w formacie 31,25 X 39,5 mm, a znaczek wartości 60 gr w formacie 
31,5 X 51 mm wraz z marginesami. 

Znaczki wydrukowano w następujących nakładach i kolorach : 
1) wartości 40 gr — w nakładzie ok. 6.500.000 szt. w kolorach: żółtym, niebieskim, 

czarnym, zielonym i brązowym; 
2) wartości 60 gr — w nakładzie ok. 6.500.000 szt. w kolorach: żółtym, niebieskim, 

czarnym, zielonym i brązowym; 
3) wartości 1,50 zł — w nakładzie ok. 3.000.000 szt. w kolorach: czerwonym, 

niebieskim, czarnym, zielonym i brązowym. 
PODSEKRETARZ STANU 

W. Cebula 
 

DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI 
WARSZAWA  dnia 7 sierpnia 1971 r.   Nr  15 

Poz. 114 
PISMO OKÓLNE 

z dnia 5 lipca 1971 r. 
w sprawie wprowadzenia do obiegu czterech znaczków pocztowych 

 
1919-22 1. Z dniem 21 lipca 1971 r. wprowadza się do obiegu cztery znaczki 

pocztowe: dwa po 40 gr oraz dwa po 60 gr — stanowiące emisję „LUDZIE PRACY" 
— RZEŹBA". 

2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono: 
1) na pierwszym wartości 40 gr — rzeźbę Xawerego Dunikowskiego pn. 

„HUTNIK". Wzdłuż lewej krawędzi znaczka umieszczono napis „POLSKA" i 
oznaczenie wartości „40 GR", a w górnej części — „XAWERY DUNIKOWSKI 



HUTNIK". 
2) na drugim wartości 40 gr — rzeźbę Xawerego Dunikowskiego pn. „GŁOWA 

ROBOTNIKA". Wzdłuż lewej krawędzi znaczka umieszczono napis „POLSKA" i 
oznaczenie wartości „40 GR", a w górnej części — „XAWERY DUNIKOWSKI 
GŁOWA ROBOTNIKA". 

3) na pierwszym wartości 60 gr   —   rzeźbę Stanisława Horno-Popławskiego pn.  
„ŻNIWIARKA".  Wzdłuż lewej krawędzi znaczka umieszczono napis „POLSKA" i 
oznaczenie wartości „60 GR", a w górnej części — „STANISŁAW HORNO-
POPŁAWSKI ŻNIWIARKA", 

4) na drugim wartości 60 gr — rzeźbę Magdaleny Więcek pn. „GÓRNICY". Wzdłuż 
lewej krawędzi znaczka umieszczono napis „POLSKA" i oznaczenie wartości „60 
GR", a w górnej części napis „MAGDALENA WIĘCEK GÓRNICY". 

3. Znaczki wydrukowano techniką rotograwiurową w formacie 31,25 X 43 mm wraz 
z marginesami w nakładzie po ok. 6 000 000 szt. każdego znaczka w następujących 
kolorach: 

1) pierwszy znaczek wartości 40 gr — w pomarańczowym, granatowo-czarnym, 
srebrnym i czarnym, 

2) drugi znaczek wartości 40 gr — w jasnobrązowym, granatowym, srebrnym i 
czarnym, 

3) pierwszy znaczek wartości 60 gr — w ciemnożółtym, granatowym, srebrnym i 
czarnym, 

4) drugi znaczek wartości 60 gr — w jasnozielonym, ciemnoniebieskim, srebrnym i 
czarnym. 

PODSEKRETARZ STANU 
M. Miśkiewicz 

Poz. 115  
PISMO OKÓLNE 

z dnia 5 lipca 1971 r.  
w sprawie wprowadzenia do obiegu pięciu znaczków pocztowych wartości 

20 gr, 40 gr, 60 gr, 1,15 zł, 1,35 zł 
 

1914-18 1. Z dniem 12 lipca 1971 r. wprowadza się do obiegu pięć znaczków 
pocztowych wartości 20 gr, 40 gr, 60 gr, 1,15 zł 1,35 zł stanowiące emisję 
„WYCINANKI LUDOWE". 

2. Na znaczkach przedstawiono wycinanki   ludowe. W dolnej części znaczków 
umieszczono napis „POLSKA" i oznaczenie ich wartości. 

3. Znaczki wydrukowano techniką kombinowaną stalorytniczą i rotograwiurową w 
formacie 25,5 X 31,25 mm wraz z marginesami, w wielomilionowych powtarzalnych 
nakładach w następujących kolorach: 

l) znaczek wartości 20 gr — w jasnoniebieskim, zielonym, czarnym, 
2) znaczek wartości 40 gr — w szaro-żółtym, brązowym i czarnym, 
3) znaczek wartości 60 gr — w szaro-popielatym, ciemnobrązowym i niebieskim, 
4) znaczek wartości 1,15 zł — w jasnobeżowym, ciemnobordowym i szaro-

brązowym, 
5) znaczek wartości 1,35 zł — w jasnoseledynowym, ciemnozielonym i 

czerwonym. 
PODSEKRETARZ STANU 

M. Miśkiewicz 
 

DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI 
WARSZAWA  dnia 19 sierpnia 1971 r.   Nr  17 

poz. 127 
PISMO OKÓLNE 

z dnia 17 kwietnia 1971 r. 
sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 60 gr 

 
1900 1. Z dniem 3 maja 1971 r. wprowadza się do obiegu znaczek pocztowy 

wartości 60 gr wydany z okazji 50 rocznicy III Powstania Śląskiego. 
2. Na znaczku przedstawiono reprodukcję fotografii grupy powstańców śląskich. W 

prawej części znaczka znajdują się napisy: „50 ROCZNICA III POWSTANIA 



ŚLĄSKIEGO", "POLSKA" oraz oznaczenie wartości „60 GR", w prawym górnym rogu 
przedstawionej reprodukcji umieszczono liczbę "1921". 

3. Znaczek wydrukowano techniką rotograwiurową w formacie 54 X 27 mm. 
4. Znaczek wydrukowano w nakładzie około 7 800 000 szt., w kolorach.; złotym i 

czerwono-brązowym. 
PODSEKRETARZ STANU 

M. Miśkiewicz 
poz. 128 

PISMO OKÓLNE 
z dnia 17 kwietnia 1971 r. 

w sprawie wprowadzenia do obiegu 8 znaczków pocztowych wartości  
40 gr, 60 gr, 1,15 zł, 1,35 zł, 1,50 zł, 4,50 zł, 5,00 zł, 7,00 zł 

 
1892-99 1. Z dniem 20 kwietnia 1971 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 Odkrycia Archeologiczne Freski z Faras". 

2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono następujące freski: 
1) wartości 40 gr - fragment fresku z XI w. przedstawiający Biskupa Marianosa,  
2) wartości 60 gr - fresk z VIII w. przedstawiający Świętą Annę, 
3) wartości 1,15 zł - fragment fresku z VIII w. przedstawiający Archanioła Michała, 
4) wartości 1,35 zł - fragment fresku z VIII w. przedstawiający Anachoretę 

Anamona z Tuna el Gabel, 
5) wartości 1,50 zł - fresk z X w. przedstawiający Archanioła Michała, 
6) wartości 4,50 zł - fresk z XI w. przedstawiający krzyż z symbolami czterech 

ewangelistów, 
7) wartości 5,00 zł - fragment fresku z XII w. przedstawiający Chrystusa, 
8) wartości 7,00 zł - fresk z X w. przedstawiający Archanioła Michała Groźnego. 
3. W dolnej części znaczków umieszczono napis "POLSKA" i oznaczenie ich 

wartości, a wzdłuż lewej i górnej krawędzi napis "POLSKIE ODKRYCIA 
ARCHEOLOGICZNE". 

4. Wzdłuż prawej krawędzi znaczków poszczególnych wartości znajdują się 
napisy: 

1) wartości 40 gr i 4,50 zł - "FRESK Z FARAS XI w." 
2) wartości 60 gr, 1,15 zł i 1,35 zł - "FRESK Z FARAS VIII w." 
3) wartości 1,50 zł i 7 zł - "FRESK Z FARAS X w." 
4) wartości 5 zł - "FRESK Z FARAS XII w." 
5. Znaczki wydrukowano techniką rotograwiurową w formacie 31,25 X 43 mm w 

następujących nakładach i kolorach : 
1) wartości 40 gr - w nakładzie ok. 5 500 000 szt. w kolorach: złotym, czarnym, 

czerwonym, zielonym, niebieskim i żółtym, 
2) wartości 60 gr - w nakładzie ok. 5 500 000 szt. w kolorach: złotym, czarnym, 

żółtym i fioletowym, 
3) wartości 1,15 zł - w nakładzie ok. 5 500 000 szt. w kolorach: złotym, różowym, 

żółtym i czarnym, 
4) wartości 1,35 zł - w nakładzie ok. 5500 000 szt. w kolorach: złotym, czarnym, 

żółtym, fioletowym i różowym, 
5) wartości. 1,50 zł - w nakładzie ok. 2 000 000 szt. w kolorach: złotym, 

niebieskim, różowym, żółtym, brązowym i czarnym, 
6) wartości 4,50 zł - w nakładzie ok. 2 000 000 szt. w kolorach: złotym, niebieskim, 

czarnym, żółtym i różowym, 
7) wartości 5 zł - w nakładzie ok. 1 050 000 szt. w kolorach: złotym, czarnym, 

czerwonym, fioletowym i żółtym, 
8) wartości 7 zł - w nakładzie ok. 1 050 000 szt. w kolorach: złotym, czarnym, 

żółtym, brązowym, niebieskim i zielonym. 
PODSEKRETARZ STANU 

M. Miśkiewlcz 
Poz. 132 

PISMO OKÓLNE 
z dnia 12 maja 1971 r. 

w sprawie wprowadzenia do obiegu 8 znaczków pocztowych wartości 20 gr, 



40 gr, 60 gr, 2 zł, 3,50 zł, 3,40 zł, 5,50 zł, 7 zł 
 

1901-08 1. Z dniem 29 maja 1971 r. wprowadza się do obiegu osiem znaczków 
pocztowych wartości 20 gr, 40 gr, 60 gr, 2 zł, 2,50 zł, 3,40 zł, 5,50 zł, 7 zł 
stanowiących emisję „RYSUNKI DZIECIĘCE — 25 ROCZNICA POWSTANIA 
UNICEF". 

2. Na znaczkach poszczególnych wartości umieszczono następujące rysunki 
dzieci z Młodzieżowego Domu Kultury — Muranów w Warszawie, zatytułowane: 

1) wartości 20 gr — „PAW na trawie". Wzdłuż lewej krawędzi znaczka 
umieszczono znak UNICEF-u, napis „POLSKA" i oznaczenie wartości 20 gr, a w 
dolnej części — napis: „DOROTA 4 LATA", 

2) wartości 40 gr — „Nasze wojsko". W górnej części znaczka umieszczono znak 
UNICEF-u, napis „POLSKA" i oznaczenie wartości „40 GR", a wzdłuż lewej krawędzi 
— „AGNIESZKA 7 LAT", 

3) wartości 60 gr — „Pani wiosna". Wzdłuż lewej krawędzi znaczka umieszczono 
znak UNICEF-u, napis „POLSKA" i oznaczenie wartości „60 GR". W dolnej części 
znaczka umieszczono napis: „ELA 7 LAT", 

4) wartości 2 zł — „Kot z piłką". W górnej części znaczka umieszczono znak 
UNICEF-u, napis „POLSKA" i oznaczenie wartości ,sZŁ 2". Wzdłuż lewej krawędzi 
znaczka umieszczono napis: „MARYLA 6 LAT", 

5) wartości 2,50 zł — „Kwiaty". Wzdłuż lewej krawędzi znaczka umieszczono znak 
UNICEF-u, napis „POLSKA" i oznaczenie wartości „2,50 ZŁ", a w dolnej części  napis 
— „ELA 7 LAT", 

6) wartości 3,40 zł — „Przyjaźń". W górnej części znaczka umieszczono znak 
UNICEF-u, napis ,,POLSKA" i oznaczenie wartości „3,40 ZŁ". Wzdłuż lewej krawędzi 
znaczka umieszczono napis: „BASIA 5 LAT", 

7) wartości 5,50 zł — „Pajac". Wzdłuż lewej krawędzi znaczka umieszczono znak 
UNICEF-u, napis „POLSKA" i oznaczenie wartości „5,50 ZŁ", a w dolnej części napis 
— „TOMEK 10 LAT"; 

8) wartości 7 zł — „Nieznana planeta". W górnej części znaczka umieszczono 
znak UNICEF-u, napis „POLSKA" i oznaczenie wartości „ZŁ 7", a wzdłuż lewej 
krawędzi napis „DOROTA 12 LAT". 

3. Znaczki wydrukowano techniką rotograwiurową. Znaczki wartości 20 gr, 60 gr, 
2,50 zł, 5,50 zł w formacie 31,25 X X 39,5 mm, a znaczki wartości 40 gr, 2 zł, 3,40 zł, 
7 zł w formacie 39,5 X 31,25 mm wraz z marginesami w następujących nakładach i 
kolorach: 

1) wartości 20 gr — w nakładzie ok. 6 500 000 szt. w kolorach: żółtym, 
czerwonym, niebieskim, szarym, czarnym, zielonym, 

2) wartości 40 gr — w nakładzie ok. 6 500 000 szt. w kolorach: niebieskim, 
różowym, zielonym, żółtym, czarnym, 

3) wartości 60 gr — w nakładzie ok. 6 500 000 szt. w kolorach: żółtym, różowym, 
niebieskim, zielonym, czerwonym, szarym i czarnym, 

4) wartości 2 zł — w nakładzie ok. 2 500 000 szt. w kolorach: niebieskim, 
czerwonym, żółtym, fioletowym, pomarańczowym i czarnym, 

5) wartości 2.50 zł — w nakładzie ok. l 500 000 szt. w kolorach: fioletowym, 
czerwonym, żółtym, niebieskim, zielonym i czarnym, 

6) wartości 3,40 zł — w nakładzie ok. 2 500 000 szt. w kolorach: czerwonym, 
niebieskim, zielonym, żółtym, fioletowym i czarnym, 

7) wartości 5,50 zł — w nakładzie ok. 1000000 szt. w kolorach: niebieskim, żółtym, 
zielonym, czerwonym, czarnym i fioletowym, 

8) wartości 7,00 zł—w nakładzie ok. l 000 000 szt. w kolorach: brązowym, 
beżowym, niebieskim, czerwonym, żółtym, fioletowym i czarnym. 

PODSEKRETARZ STANU 
M. Miśkiewicz 

Poz. 135 
PISMO OKÓLNE 

z dnia 22 maja 1971 r. 
w sprawie wprowadzenia do obiegu czterech znaczków pocztowych wartości 

40 gr, 60 gr, 3,50 zł, 4,00 zł 
 



1909-12 1. Z dniem 1 czerwca 1971 r. wprowadza się do obiegu cztery znaczki 
pocztowe wartości 40 gr, 60 gr, 2,50 zł, 4,00 zł stanowiące emisję „Na szlaku 
Kopernika".  

2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono: 
1) wartości 40 gr — Dom Kopernika w Toruniu. W górnej części znaczka 

umieszczono napis „POLSKA" i oznaczenie wartości „40 GR", a wzdłuż lewej 
krawędzi napis: „TORUŃ DOM KOPERNIKA", 

2) wartości 60 gr — Collegium Maius w Krakowie. W górnej części znaczka 
umieszczono napis „POLSKA", oznaczenie wartości „60 GR", a wzdłuż lewej i górnej 
krawędzi — napis: „COLLEGIUM MAIUS KRAKÓW", 

3) wartości 2,50 zł — Zamek w Olsztynie. W górnej części znaczka umieszczono 
napisy: „POLSKA", „OLSZTYN" oraz oznaczenie wartości „2,50 ZŁ", a wzdłuż prawej 
krawędzi napis „ZAMEK", 

4) wartości 4,00 zł — Katedrę we Fromborku. W górnej części znaczka 
umieszczono napis „POLSKA" i oznaczenie wartości „4 ZŁ". Wzdłuż lewej krawędzi 
znaczka umieszczono napis „KATEDRA", a wzdłuż prawej — „FROMBORK". 

3. Znaczki wydrukowano techniką offsetową w formacie 54 X 27 mm wraz z 
marginesami. 

4. Znaczki wydrukowano w następujących nakładach kolorach: 
1) wartości 40 gr — w nakładzie ok. 8 000 000 szt. w kolorach: zielonym, 

brązowym, czerwonym, żółtym i czarnym 
2) wartości 60 gr — w nakładzie ok. 8 000 000 szt. w kolorach: brązowym, 

czerwonym, szarym i czarnym, 
3) wartości 2,50 zł— w nakładzie ok. 2 500 000 szt. w kolorach: czerwonym, 

brązowym, żółtym, niebieskim i czarnym, 
4) wartości 4,00 zł— w nakładzie ok. 2 000 000 szt. w kolorach: zielonym, żółtym, 

brązowym, czerwonym i czarnym  
PODSEKRETARZ STANU 

M. Miśkiewicz 
Poz. 136 

PISMO OKÓLNE 
z dnia 22 maja 1971 r. 

w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 60 gr 
 

1913 1. Z dniem 1 czerwca 1971 r. wprowadza się do obiegu znaczek pocztowy 
wartości 60 gr wydany z okazji Międzynarodowych Targów Poznańskich. 

2. Na znaczku przedstawiono znak Międzynarodowych Targów Poznańskich na tle 
koła. W górnej części znaczka znajduje się napis: „MIĘDZYNARODOWE TARGI 
POZNAŃSKIE", a w dolnej napis „POLSKA" i oznaczenie wartości „60 GR". 

3. Znaczek wydrukowano techniką rotograwiurową w formacie 31,25 X 43 mm 
wraz z marginesami w nakładzie ok. 8000000 szt. w kolorach: niebieskim, szarym, 
czerwonym, czarnym. 

PODSEKRETARZ STANU 
M. Miśkiewicz 

 
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI 

WARSZAWA  dnia 10 października 1971 r.   Nr  20 
Poz. 159 

PISMO OKÓLNE 
z dnia 5 sierpnia 1971 r. 

w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 60 gr 
1923 1. W dniu 2 września 1971 r. wprowadza się do obiegu  wędzi znaczka 

wydany z okazji VI   Kongresu Techników Polskich wartości „60 GR". 
2. Rysunek znaczka przedstawia odcinek taśmy perforowanej oraz schemat 

zębatego koła z napisem „VI KONGRES TECHNIKÓW POLSKICH 1971". Wzdłuż 
lewej krawędzi umieszczono napis „POLSKA" i oznaczenie znaczek pocztowy 
wartości 60 gr. 

3. Znaczek wydrukowano techniką offsetową w formacie 39,5 X 31,25 mm wraz z 
marginesami w nakładzie około 6.000.000 sztuk w kolorach: fioletowym i czerwonym. 

PODSEKRETARZ STANU: M. Miśkiewicz 



Poz. 161  
PISMO OKÓLNE 

z dnia 9 września 1971 r. 
w sprawie wprowadzenia do obiegu ośmiu znaczków pocztowych 

 
1924-31 1. Z dniem 15 września 1971 r. wprowadza się do obiegu osiem 

znaczków pocztowych wartości: 20 gr, 40 gr, 69 gr, 1,35 zł, 1,55 zł, 3,40 zł, 5,50 zł, 
8,50 zł z dopłatą 4 zł na rzecz Polskiego Związku Filatelistów — stanowiących emisję 
„WITRAŻE POLSKIE". 

2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono następujące witraże: 
1) wartości 20 gr — witraż do kaplicy Grauerów w Opawie Józefa Mehoffera. W 

dolnej części znaczka umieszczono napisy: „JÓZEF MEHOFFER"; „POLSKA" oraz 
oznaczenie wartości „GR 20"; 

2) wartości 40 gr — fragment witraża z cyklu „Żywioły" pt. „Nenufary" Stanisława 
Wyspiańskiego. Wzdłuż prawej krawędzi znaczka umieszczono napisy: 
„STANISŁAW WYSPIAŃSKI", „POLSKA" oraz oznaczenie wartości „GR 40"; 

3) wartości 60 gr — fragment witraża z cyklu „Żywioły" pt. „Irysy" Stanisława 
Wyspiańskiego. Wzdłuż prawej krawędzi znaczka umieszczono napisy: 
„STANISŁAW WYSPIAŃSKI", „POLSKA" i oznaczenie wartości „GR 60"; 

4) wartości 1,35 zł — witraż pt. „APOLLO" Stanisława Wyspiańskiego. Wzdłuż 
prawej krawędzi znaczka umieszczono napisy: „STANISŁAW WYSPIAŃSKI", 
„POLSKA" i oznaczenie wartości „ZŁ 1,35"; 

5) wartości 1,55 zł — witraż pt. „Dwóch Magów" z kościoła O. O. dominikanów w 
Krakowie. W dolnej części znaczka umieszczono napisy: „KRAKÓW", „XIV w.", 
„POLSKA" oraz oznaczenie wartości „ZŁ 1,55"; 

6) wartości 3,40 zł — witraż pt. „Ucieczka do Egiptu" z II połowy XIV wieku. W 
dolnej części znaczka umieszczono napisy: „CHEŁMNO", „XIV w.", „POLSKA" oraz 
oznaczenie wartości „ZŁ 3,40"; 

7) wartości 5,50 zł — witraż pt. „Św. Jakub Starszy" z II połowy XIV wieku. W 
dolnej części znaczka umieszczono napisy: „CHEŁMNO", „XIV w.", „POLSKA" oraz 
oznaczenie wartości „ZŁ 5,50"; 

8) wartości 8,50 zł + 4 zł — witraż pt.   „Madonna" z XV wieku. Wzdłuż prawej 
krawędzi znaczka umieszczono napisy: „KRAKÓW XV w.", „POLSKA" oraz 
oznaczenie wartości: „ZŁ 8,50 + 4 zł". 

3. Znaczki wydrukowano techniką rotograwiurową w formacie 31,25 X 39,5 mm i 
31,25 X 43 mm wraz z marginesami w następujących nakładach i kolorach: 

1) wartości 20 gr — w nakładzie ok. 8.000.000 szt., w kolorach: żółtym, 
czerwonym, niebieskim i złotym; 

2) wartości 40 gr — w nakładzie ok. 8.000.000 szt., w kolorach: żółtym, 
czerwonym, niebieskim, czarnym i złotym; 

3) wartości 60 gr — w nakładzie ok. 8.000.000 szt., w kolorach: żółtym, 
czerwonym, niebieskim, czarnym i złotym; 

4) wartości 1,35 zł — w nakładzie ok. 6.000.000 szt., w kolorach: żółtym, 
czerwonym, niebieskim i złotym; 

5) wartości 1,55 zł — w nakładzie ok, 4.000.000 szt., w kolorach: żółtym, 
czerwonym, niebieskim i złotym; 

6) wartości 3,40 zł — w nakładzie ok. 2.000.000 szt., w kolorach: żółtym, 
czerwonym, niebieskim, fioletowym i złotym; 

7) wartości 5,50 zł — w nakładzie ok. 1.000.000 szt., w kolorach: żółtym, 
czerwonym, niebieskim, fioletowym i złotym: 

8) wartości 8,50 zł + 4 zł — w nakładzie ok. 1.000.000 szt., w kolorach: żółtym, 
czerwonym, niebieskim, czarnym i złotym. 

PODSEKRETARZ STANU 
M. Miśkiewicz 

Poz. 166 
PISMO OKÓLNE 

z dnia 9 września 1971 r. 
w sprawie wprowadzenia do obiegu ośmiu znaczków pocztowych 

 
1932-39 1. Z dniem 25 września 1971 r. wprowadza się do obiegu 8 znaczków 



pocztowych wartości: 40 gr, 50 gr, 60 gr, 2,50 zł, 3,40 zł, 4,50 zł 5,— zł i 7,— zł z 
dopłatą 1 zł na rzecz Polskiego Związku Filatelistów — stanowiących emisje „DZIEŃ 
ZNACZKA 1971 — KOBIETA W MALARSTWIE POLSKIM". 

2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono reprodukcje 
następujących obrazów polskich malarzy: 

1) wartości 40 gr — „Portret Fedorowiczowej" — Witolda Pruszkowskiego, 
2) wartości 50 gr — „Kobieta z książką" — Tytusa Czyżewskiego, 
3) wartości 60 gr — „Dziewczyna z chryzantemami" — Olgi Boznańskiej, 
4) wartości 2,50 zł — „Dziewczyna w czerwonej sukni" — Józefa Pankiewicza, 
5) wartości 3,40 zł — „Akt" — Leona Chwistka, 
6) wartości 4,50 zł — „Dziwny ogród" — Józefa Mehoffera, 
7) wartości 5 zł — „Żona w białym kapeluszu" — Zbigniewa Pronaszki, 
8) wartości 7 zł +1 zł — „Akt" — Wojciecha Weissa. 
3. W dolnej części znaczków wyszczególnionych w ust. 2 pkt 1— 8 znajduje się 

napis „POLSKA'' i oznaczenie ich wartości, a wzdłuż prawych krawędzi umieszczono 
pierwsze litery imion i nazwisk malarzy. 

4. Znaczki wydrukowano techniką offsetową w formacie 54 X 40,5 mm wraz z 
marginesami przy użyciu farb koloru: niebieskiego, żółtego, czerwonego, czarnego, w 
następujących nakładach: 

1) wartości 40 gr — w nakładzie ok. 6.500.000 szt. 
2) wartości 50 gr — w nakładzie ok. 6.500.000 szt. 
3) wartości 60 gr — w nakładzie ok. 6.500.000 szt. 
4) wartości 2,50 zł — w nakładzie ok. 3.000.000 szt. 
5) wartości 3,40 zł — w nakładzie ok. 2.000.000 szt. 
6) wartości 4,50 zł — w nakładzie ok. 2.000.000 szt. 
7) wartości 5,— zł — w nakładzie ok. 1.700.000 szt. 
8) wartości 7 zł. + 1 zł — w  nakładzie ok.  1.700.000  szt. 

PODSEKRETARZ STANU M. 
Miśkiewicz 

 
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI 

WARSZAWA  dnia 23 listopada 1971 r.   Nr  22 
Poz. 183 

PISMO OKÓLNE 
z dnia 7 października 1971 r.  

w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 60 gr 
 

1940 1. Z dniem 14 października 1971 r. wprowadza się do obiegu znaczek 
pocztowy wartości 60 gr. 

2. Rysunek znaczka przedstawia fragment zamku królewskiego w Warszawie z 
okresu przed 1939 r. oraz kolumnę Zygmunta. W prawym górnym rogu znaczka znaj-
duje się oznaczenie wartości „60 GR" oraz napis „ZAMEK KRÓLEWSKI W 
WARSZAWIE", a w dolnej części umieszczono napis „POLSKA". 

3. Znaczek wydrukowano techniką rotograwiurową w formacie 43 X 31,25 mm 
wraz z marginesami w nakładzie ok. 10000000 szt., w kolorach: złotym, czerwonym i 
czarnym. 

PODSEKRETARZ STANU 
M. Miśkiewicz 

Poz. 184 
PISMO OKÓLNE 

z dnia 7 października 1971 r. 
w sprawie wprowadzenia do obiegu trzech znaczków pocztowych wartości  

90 gr, 1,50 zł, 3,40 zł 
 

1940-43 1. Z dniem 14 października 1971 r. wprowadza się do obiegu 3 znaczki 
pocztowe wartości 90 gr, 1,50 zł, 3,40 zł stanowiące emisję „Lotnictwo w wojnie 
obronnej 1939 r.". 

2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono: 
1) wartości 90 gr — sylwetki dwóch samolotów myśliwskich typu P-11C, odznakę 

grunwaldzką oraz znak wojsk lotniczych. W górnej części znaczka umieszczono 



napis „MYŚLIWIEC P-11C WRZESIEŃ 1939", a w dolnej — napis „POLSKA" i 
oznaczenie wartości „GR 90". 

2) wartości 1,50 zł — sylwetki samolotów liniowych PZL 23 A „KARAŚ", odznakę 
grunwaldzką oraz znak wojsk lotniczych. W górnej części znaczka umieszczono 
napis „SAMOLOT LINIOWY PZL 23 A „KARAŚ" WRZESIEŃ 1939", a w dolnej części 
napis „POLSKA" i oznaczenie wartości „1,50 ZŁ". 

3) wartości 3,40 zł — sylwetkę bombowca PZL 37 B „Łoś", odznakę grunwaldzką 
oraz znak wojsk lotniczych. W górnej części znaczka umieszczono napis 
„BOMBOWIEC PZL 37 B „ŁOŚ" WRZESIEŃ 1939", a w dolnej części — napis 
„POLSKA" i oznaczenie wartości „3,40 ZŁ". 

3. Znaczki wydrukowano techniką rotograwiurową w formacie 39,5 X 31,25 mm 
wraz z marginesami w następujących nakładach i kolorach: 

1) wartości 90 gr — w nakładzie ok. 2 000 000 szt. w kolorach: różowym, 
czerwonym, niebieskim i czarnym, 

2) wartości 1,50 zł—w nakładzie ok. 3 000 000 szt. w kolorach: jasnoniebieskim, 
ciemnoniebieskim, czerwonym i czarnym, 

3) wartości 3,40 zł—w nakładzie ok. 3 000 000 szt. w kolorach: żółtym, zielonym, 
czerwonym i czarnym. 

PODSEKRETARZ STANU 
M. Miśkiewicz 

 
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI 

WARSZAWA  dnia 29 grudnia 1971 r.   Nr  24 
poz. 192 

PISMO OKÓLNE 
z dnia 8 listopada 1971 r. 

w sprawie wprowadzenia do obiegu dwóch znaczków pocztowych wartości  
po 2,50 zł 

 
1944-45 1. Z dniem 17 listopada 1971r. wprowadza się do obiegu dwa znaczki 

pocztowe wartości po 2,50 zł wydane dla upamiętnienia kolejnych badań 
przeprowadzanych na powierzchni księżyca. 

2. Na znaczkach przedstawiono: 
1) na pierwszym znaczku - radziecki automatyczny pojazd samobieżny "Łunochod 1" 

na powierzchni księżyca. W górnej części znaczka umieszczono napis "ŁUNOCHOD 
1", a w dolnej - napis "POLSKA" i oznaczenie wartości „2,50 ZŁ". 

2) na drugim znaczku - dwóch amerykańskich lunonautów siedzących na 
księżycowym samochodzie elektrycznym. W górnej części znaczka umieszczono 
napis "POLSKA" i oznaczenie wartości „2,50 ZŁ", a w dolnej części - "APOLLO 15". 

3. Znaczki wydrukowano techniką rotograwiurową w formacie 31,25X39,5 mm 
wraz z marginesami w nakładzie po ok. 4.400.000 szt. każdego znaczka w kolorach: 

1) znaczek pierwszy w kolorach: granatowym, fioletowym, niebieskim, czerwonym 
i złotym; 

2) znaczek drugi w kolorach: niebieskim, czerwonym. żółtym i czarnym. 
PODSEKRETARZ STANU 

M. Miśkiewicz 
 


