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

DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI
WARSZAWA
dnia 5 lutego 1972 r.
Nr 2
poz. 5
PISMO OKÓLNE
z dnia 26 listopada 1971 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu ośmiu znaczków pocztowych wartości
po 60 gr
1946-53 1. Z dniem 6 grudnia 1971 r. wprowadza się do obiegu osiem znaczków
pocztowych wartości po 60 gr, wydanych dla upamiętnienia VI Zjazdu Polskiej
Zjednoczonej Partii Robotniczej.
2. Na poszczególnych znaczkach przedstawiono:
1) na pierwszym znaczku — reprodukcję plakatu Włodzimierza Zakrzewskiego pt.
„PARTIA" przedstawiającego postać robotnika przy sterze. Wzdłuż lewej krawędzi
znaczka umieszczono napis „POLSKA" i oznaczenie wartości „60 GR", a w górnej
części znaczka — „PARTIA":
2) na drugim znaczku — reprodukcję plakatu Tomasza Żolnierkiewicza pt. „Z
PARTIĄ" przedstawiającego twarz robotnika. W górnej części znaczka umieszczono
napis „Z PARTIĄ", a wzdłuż prawej krawędzi — „POLSKA" i oznaczenie wartości „60
GR";
3) na trzecim znaczku — sylwetkę statku, szkielet statku, przekrój śruby okrętowej.
W lewym górnym rogu znaczka umieszczono oznaczenie wartości „60 GR", a wzdłuż
lewej krawędzi znaczka napis „POLSKA";
4) na czwartym znaczku — rysunki bloków mieszkalnych w budowie, sylwetki
dźwigów budowlanych, kontury cegieł tworzących fragment muru, a na ich tle
zwisający pion budowlany. W prawym górnym rogu znaczka umieszczono
oznaczenie wartości „60 GR", a wzdłuż prawej krawędzi napis „POLSKA";
5) na piątym znaczku — nowoczesny kombajn zbożowy „Bizon", stylizowane
rysunki dwóch kłosów i liścia. W lewym górnym rogu znaczka umieszczono
oznaczenie wartości „60 GR”, a wzdłuż lewej krawędzi napis „POLSKA":
6) na szóstym znaczku — sylwetkę samochodu polskiego Fiata 125P, rysunki
znaczków drogowych i oznaczeń informacyjnych dróg, znak „PL" oraz schemat
rozwiązania skrzyżowania dróg.
7) na siódmym znaczku — górniczą wieżę wyciągową, profile odlewów hutniczych
oraz znak górniczy. W lewym górnym rogu znaczka znajduje się oznaczenie wartości
„60 GR", a wzdłuż lewej krawędzi napis „POLSKA";
8) na ósmym znaczku — fragment kombinatu chemicznego oraz stylizowany
chemiczny wzór strukturalny. W prawym górnym rogu znaczka umieszczono
oznaczenie wartości „60 GR", a wzdłuż prawej krawędzi napis „POLSKA".
3. Na każdym znaczku wyszczególnionym w ust. 2 pkt. 3—8 znajduje się fragment
czerwonej wstęgi, która na 6 znaczkach umieszczonych obok siebie, tworzy kontury
granicy PRL, a w dolnej części znaczków znajduje się napis: „VI ZJAZD PZPR".
4. Znaczki wyszczególnione w ust. 2 pkt 1—2 wydrukowano na papierze
kredowym w formacie 31,25X39,5 mm wraz z marginesami w nakładzie po ok. 4.500
000 szt. każdego znaczka w kolorach:
1) znaczek pierwszy: w czerwonym, niebieskim i szarym,
2) znaczek drugi: w czerwonym i szarym.
5. Znaczki wyszczególnione w ust. 2 pkt 3—8 wydrukowano na papierze
kredowym w formacie 39,5x31,25 mm wraz z marginesami w nakładzie po ok. 5.400
000 szt. w kolorach: czarnym, złotym i czerwonym.
PODSEKRETARZ STANU
M. Miśkiewicz
Nowości Filatelistyczne
Dla upamiętnienia VI Zjazdu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Poczta
Polska wprowadzi do obiegu dnia 6 grudnia 1971 r. specjalną serię złożoną z ośmiu

znaczków pocztowych wartości po 60 gr.
Seria składać się będzie z dwóch części. Pierwsze dwa znaczki wydrukowano w
jednym arkuszu drukarskim z tzw. przywieszką i przedstawiono na nich reprodukcje
następujących plakatów:
- na pierwszym znaczku plakat „Partia” W. Zakrzewskiego
- na drugim znaczku plakat „ Z Partią” – T. Żołnierkiewicza.
Przywieszka łącząca oba znaczki zawiera napis: „VI ZJAZD PZPR”
Opracowanie graficzne obu znaczków i przywieszki wykonał art. grafik Stefan
Małecki.
bl 87 W drugiej części wydrukowano w jednym arkuszu drukarskim sześć
znaczków skomponowanych graficznie w ten sposób, że tworzą kontury granicy PRL
z zaznaczonymi w sposób symboliczny niektórymi gałęziami naszej gospodarki.
Projekty tych znaczków wykonał art. grafik Jerzy Walter Brzoza.
Znaczki wydrukowano techniką rotograwiurową na papierze kredowym w formacie
31,35 x 39,5 mm.
Nakład znaczków przedstawiających plakaty – po 4.500 000 szt.
Nakład znaczków z konturami granicy PRL –po ok. 5.500 000 szt.
Koperty
pierwszego
dnia
obiegu
stemplowane
będą
kasownikiem
okolicznościowym.
Naczelnik Wydziału
/ I. Zielińska /
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI
WARSZAWA
dnia 29 lutego 1972 r.
Nr 3
poz. 22
PISMO OKÓLNE
z dnia 24 grudnia 1971 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 60 gr
1964 1. Z dniem 5 stycznia 1972 r. wprowadza się do obiegu znaczek pocztowy
wartości 60 gr, wydany z okazji 30 rocznicy powstania Polskiej Partii Robotniczej.
2. Na znaczku zamieszczono reprodukcję rzeźby J. Jarnuszkiewicza
przedstawiającej robotnika trzymającego sztandar. Wzdłuż lewej
krawędzi
znaczka
umieszczono napis „30 ROCZNICA POWSTANIA POLSKIEJ PARTII
ROBOTNICZEJ", napis „POLSKA" i oznaczenie wartości „60 GR”.
3. Znaczek wydrukowano techniką kombinowaną, stalorytniczo-rotograwiurową w
formacie 40.5X40,5 mm wraz z. marginesami, w nakładzie ok. 6 000 000 szt., w
kolorach: czerwonym i czarnym.
PODSEKRETARZ STANU
M. Miśkiewicz
poz. 25
PISMO OKÓLNE
z dnia 24 grudnia 1971 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu dziesięciu znaczków pocztowych
1954-63 1. W dniu 29 grudnia 1971 r. wprowadza się do obiegu dziesięć
znaczków pocztowych wartości 10 gr, 20 gr, 40 gr, 60 gr, 1,15 zł, 1,35 zł, 2,50 zł,
3,40 zł, 5 zł; 8,50 zł stanowiących emisję „Kwiaty Drzew".
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono:
1) wartości 10 gr — wiśnię pospolitą. W górnej części znaczka umieszczono napis
„POLSKA" i oznaczenie wartości „10 GR". Wzdłuż prawej krawędzi znaczka znajduje
się napis: „WIŚNIA POSPOLITA — PRUNUS CERALUS L.",
2) wartości 20 gr — jabłoń niedźwiedzkiego. W górnej części znaczka
umieszczono
napis:
„JABŁOŃ
NIEDŹWIEDZKIEGO
—
MALUS
NIEDZWETZKYANA" oraz oznaczenie wartości „20 GR". W dolnej części znaczka
umieszczono napis „POLSKA",
3) wartości 40 gr — kwiat gruszy. W górnej części znaczka umieszczono napis
„GRUSZA — PYRUS L." i oznaczenie wartości „40 GR". W dolnej części znaczka
umieszczono napis „POLSKA".
4) wartości 60 gr — kwiat brzoskwini zwyczajnej. W górnej części znaczka

umieszczono oznaczenie wartości „60 GR". Wzdłuż prawej krawędzi znajdują się
napisy: „BRZOSKWINIA ZWYCZAJNA PRUNUS PERSICA BATSCH", a. wzdłuż
lewej krawędzi napis „POLSKA",
5) wartości 1,15 zł — kwiat magnolii japońskiej. Wzdłuż lewej krawędzi znaczka
umieszczono napis ,,POLSKA", a w dolnej części — „MAGNOLIA JAPOŃSKA
MAGNOLIA KoUS DC" i .oznaczenie wartości „1,15 zł",
6) wartości 1,35 zł — kwiat głogu dwuszyjkowego „czerwonego". W górnej części
znaczka umieszczono oznaczenie wartości „1,35 zł" — napis „GŁÓG
DWUSZYJKOWY CZERWONY". Wzdłuż prawej krawędzi znaczka znajduje się napis: „CRATAEGUS OXYACANTHA L. „PUNICEA", a w dolnej części — „POLSKA",
7) wartości 2,50 zł — kwiat jabłoni. W prawym górnym rogu znaczka umieszczono
oznaczenie wartości „2,50 zł". Wzdłuż prawej krawędzi znaczka znajduje się napis:
„JABŁOŃ MALUS Mill", a w dolnej części — „POLSKA",
8) wartości 3,40 zł — kwiat kasztanowca czerwonego. W górnej części znaczka
umieszczono napis: „KASZTANOWIEC CZERWONY — AESCULUS CARNEA
Hayne" oraz oznaczenie wartości „3,40 zł". W dolnej części znaczka umieszczono
napis „POLSKA",
9) wartości 5 zł — kwiat robinii akacjowej. W prawym górnym rogu znaczka
umieszczono oznaczenie wartości „5 ZŁ", a w dolnej części — napisy: „ROBINIA
AKACJOWA PSEUDACACIA L." oraz — „POLSKA",
10) wartości 8,50 zł — kwiat czereśni. Wzdłuż lewej krawędzi znaczka
umieszczono napis „POLSKA". W prawym górnym rogu znaczka znajduje się
oznaczenie wartości „8,50 ZŁ”, a wzdłuż prawej krawędzi napis „CZEREŚNIA —
PRUNUS AVIUM L". Wzdłuż lewej krawędzi mączka umieszczono napis „POLSKA".
3. Znaczki wydrukowano techniką offsetową w formacie 51 X 39,5 mm, w
następujących nakładach i kolorach:
1) wartości 10 gr — w nakładzie ok. 8 000 000 szt., w kolorach: niebieskim,
żółtym, czerwonym i czarnym.
2) wartości 20 gr — w nakładzie ok. 8 000 000 szt., w kolorach: zielonym, żółtym,
czerwonym, niebieskim i czarnym.
3) wartości 40 gr — w nakładzie ok. 8 000 000 szt., w kolorach: fioletowym,
żółtym, czerwonym i czarnym,
4) wartości 60 gr — w nakładzie ok. 8 000 000 szt., w kolorach: zielonym, żółtym,
czerwonym, niebieskim i czarnym.
5) wartości 1,15 zł — w nakładzie ok. 5 000 000 szt., w kolorach: niebieskim,
żółtym, czerwonym i czarnym.
6) wartości 1,35 zł — w nakładzie ok. 5 000 000 szt., w kolorach: brązowym,
pomarańczowym, żółtym, czerwonym, niebieskim i czarnym,
7) wartości 2,50 zł — w nakładzie ok. 4 000 000 szt., w kolorach: zielonym, żółtym,
czerwonym, niebieskim i czarnym,
8) wartości 3,40 zł — w nakładzie ok. 3000000 szt., w kolorach: złoty-ugier,
żółtym, czerwonym, niebieskim i czarnym,
9) wartości 5 zł — w nakładzie ok. 2 000 000 szt., w kolorach: różowym,
brązowym, żółtym, czerwonym, niebieskim i czarnym,
10) wartości 8,50 zł — w nakładzie ok. l 000 000 szt., w kolorach: brązowym,
żółtym, czerwonym, niebieskim i czarnym.
PODSEKRETARZ STANU
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI
dnia 20 marca 1972 r.
Nr 5
poz. 40
PISMO OKÓLNE
z dnia 8 stycznia 1972 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu pięciu znaczków pocztowych wartości
40 gr, 60 gr, 1,65 zł, 2,50 zł oraz 10 zł z dopłatą zł 5 - na rzecz Polskiego
Komitetu Olimpijskiego
WARSZAWA

1965-1969 1. Z dniem 12.I.1972 r. wprowadza się do obiegu pięć znaczków
pocztowych wartości 40 gr, 60 gr, 1,65 zł, 2,50 zł i 10 zł w formie bloczka z dopłatą zł
5 na rzecz Polskiego Komitetu Olimpijskiego, stanowiących emisję "XI Zimowe

Igrzyska Olimpijskie 1972 w SAPPORO".
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono następujące dyscypliny
sportowe:
1) wartości 40 gr - saneczkarstwo. W lewym górnym rogu znaczka umieszczono
oznaczenie wartości „40 GR”, a wzdłuż prawej krawędzi napis „POLSKA”,
2) wartości 60 gr - slalom. W prawym górnym rogu znaczka umieszczono
oznaczenie wartości "GR 60", a w dolnej części -napis "POLSKA”,
3) wartości 1,65 - dwubój zimowy. W prawym górnym rogu znaczka umieszczono
oznaczenie wartości „1,65 zł", a w dolnej części - napis "POLSKA ",
4) wartości 2,50 zł - skoki narciarskie. W prawym górnym rogu znaczka
umieszczono oznaczenie wartości „2,50 zł", a wzdłuż lewej krawędzi - napis
"POLSKA",
5) wartości 10 + 5 zł w formie bloku - bieg zjazdowy. W górnej części znaczka
umieszczono napis "POLSKA" i oznaczenie wartości 10 + 5 zł. W dolnej lewej części
bloku wydrukowano napis "XI ZIMOWE IGRZYSKA OLIMPIJSKIE 1972".
3. Na znaczkach wyszczególnionych w ust. 2 pkt 1-5 zamieszczono znak XI
Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Saporro.
4. Znaczki wyszczególnione w ust. 2 pkt 1—4 są perforowane: wartości 40 gr i
2,50 zł wydrukowano w formacie 54 X 27 mm, wartości 80 gr i 1,85 zł w formacie 27
X 54 mm. Znaczek wyszczególniony w ust. 2 pkt 5 wydrukowano w formacie 84X67
mm w formacie bloku.
5. Znaczki wydrukowano techniką rotograwiurową przy użyciu następujących
kolorów: żółtego, czerwonego, niebieskiego, czarnego i srebrnego w następujących
nakładach:
1) wartości 40 gr — w nakładzie ok. 8.000000 szt.
2) wartości 60 gr — w nakładzie ok. 8.000 000 szt.
3) wartości 1,65 zł — w nakładzie ok. 4.000 000 szt.
4) wartości 2,50 zł — w nakładzie ok. 1.800 000 szt.
5) wartości 10+5 zł — w nakładzie ok. 850.000 szt.
PODSEKRETARZ STANU
M. Miśkiewicz
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI
dnia 29 kwietnia 1972 r.
Nr 7
poz. 58
PISMO OKÓLNE
z dnia 11 marca 1972 roku
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 3,50 zł.
WARSZAWA

1970 1. Z dniem 28 marca 1972 roku wprowadza się do obiegu znaczek pocztowy
wartości 2,50 zł, wydany dla upamiętnienia Światowego Miesiąca Serca,
obchodzonego przez Światową Organizację Zdrowia w miesiącu kwietniu bieżącego
roku.
2. Na znaczku przedstawiono fragment zapisu elektrokardiograficznego, na tle
rysunku serca oraz znaki Polskiego Towarzystwa
Kardiologicznego i Światowej
Organizacji Zdrowia. W górnej części znaczka znajdują się napisy: „ŚWIATOWY
MIESIĄC SERCA"; „TWOJE SERCE — TWOJE ZDROWIE", a na dole napis:
„POLSKA" i oznaczenie wartości „2,50 zł".
3. Znaczek wydrukowano techniką rotograwiurową, w formacie 31,25X39,5 mm
wraz z marginesami, w nakładzie około 3 000 000 sztuk w kolorach: czerwonym,
różowym, niebieskim i czarnym.
PODSEKRETARZ STANU
M. Miśkiewicz
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI
dnia 18 maja 1972 r.
Nr 8
poz. 65
PISMO OKÓLNE
z dnia 24 kwietnia 1972 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu dziewięciu znaczków pocztowych
WARSZAWA

wartości: 20 gr, 30 gr, 40 gr, 60 gr, 2.50 zł, 3.40 zł, 5 zł, 8.50 zł oraz 10 zł
z dopłatą zł 5 na rzecz Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
1971-79 1. Z dniem 25 kwietnia 1972 r. wprowadza się do obiegu dziewięć
znaczków pocztowych wartości 20 gr, 30 gr, 40 gr, 60 gr, 2.50 zł, 3.40 zł, 5 zł, 8.50 zł
oraz 10 zł w formie bloczka z dopłatą zł 5 na rzecz Polskiego Komitetu Olimpijskiego
stanowiących emisję "IGRZYSKA XX OLIMPIADY MONACHIUM /1972".
1. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono następujące
konkurencje olimpijskie:
1) wartości 20 gr – biegi
2) wartości 30 gr – łucznictwo
3) wartości 40 gr – boks
4) wartości 60 gr – szermierka
5) wartości 2.50 zł - zapasy
6) wartości 3.40 zł - podnoszenie ciężarów
7) wartości 5.00 zł - kolarstwo
8) wartości 8.50 zł - strzelanie
3. Na znaczkach wyszczególnionych w ust. 2 pkt 1-8 w dolnej ich części,
umieszczono napis: "POLSKA", oznaczenie ich wartości oraz pięć kół olimpijskich,
znaczek olimpiady w Monachium i napis "Monachium 1972".
4. Na znaczku wartości 10 + 5 zł w formie bloczka przedstawiono konkurencję
olimpijską - łucznictwo (powtórzenie rysunku znaczka określonego w ust. 2 pkt 2). W
górnej części bloczka umieszczono pięć kół olimpijskich, znak olimpiady w
Monachium oraz napis „IGRZYSKA XX OLIMPIADY MONACHIUM 1972”.
5. Znaczki są perforowane; wydrukowano je techniką rotograwiurową w formacie
31,25 X 39,5 mm wraz z marginesami.
Znaczek w formie bloczka posiada perforację zamkniętą, a brzegi bloku cięte.
Wymiary bloczka - 7 X 8 cm.
6. Znaczki wydrukowano w następujących nakładach i kolorach:
1) wartości 20 gr - w nakładzie ok. 8.000.000 szt. w kolorach: zielonym,
fioletowym, żółtym, czerwonym i czarnym,
2) wartości 30 gr - w nakładzie ok. 8.000.000 szt. w kolorach: żółtym, czerwonym,
brązowym i czarnym,
3) wartości 40 gr - w nakładzie ok. 8.000.000 szt. w kolorach: czerwonym,
niebieskim, zielonym, żółtym i czarnym,
4) wartości 60 gr - w nakładzie ok. 8.000.000 szt. w kolorach: niebieskim,
fioletowym i czarnym,
5) wartości 2.50 zł - w nakładzie ok. 4.000.000 szt. w kolorach: czerwonym,
fioletowym, niebieskim, żółtym, brązowym i czarnym,
6) wartości 3.40 zł - w nakładzie ok. 3.000.000 szt. W kolorach: żółtym, brązowym,
czerwonym, zielonym i czarnym,
7) wartości 5 zł - w nakładzie ok. 1.000.000 szt. w kolorach: czerwonym,
niebieskim, żółtym i czarnym,
8) wartości 8.50 zł - w nakładzie ok. 1.000.000 szt. w kolorach: żółtym,
czerwonym, brązowym i czarnym,
9) wartości 10 zł + 5 zł - w nakładzie ok. 850.000 szt. w kolorach: żółtym,
czerwonym, brązowym, niebieskim, zielonym i czarnym.
PODSEKRETARZ STANU
M. Miśkiewicz
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI
WARSZAWA
dnia 17 czerwca 1972 r.
Nr 9
poz. 74
PISMO OKÓLNE
z dnia 26 kwietnia 1972 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 60 gr
1980 1. Z dniem 2 maja 1972 r. wprowadza się do obiegu znaczek pocztowy
wartości 60 gr, wydany z okazji XXV Kolarskiego Wyścigu Pokoju.

2. Na znaczku przedstawiono kolarzy na trasie. W górnej części znaczka
umieszczono napis „POLSKA" i oznaczenie wartości „60 GR", a w dolnej — „XXV
WYŚCIG POKOJU". Wzdłuż prawej krawędzi znaczka umieszczono pierwszą literę
imienia i nazwisko projektanta znaczka — „T. MICHALUK".
3. Znaczek wydrukowano techniką rotograwiurową w formacie 27 X 54 mm wraz z
marginesami w nakładzie ok. 8 000 000 szt. w kolorach: srebrnym, czerwonym,
zielonym, niebieskim, żółtym i czarnym.
PODSEKRETARZ STANU
M. Miśkiewicz
Poz. 75
PISMO OKÓLNE
z dnia 2 maja 1872 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 60 gr
1981 1. Z dniem 9 maja 1972 r. wprowadza się do obiegu jeden znaczek pocztowy
wartości 60 gr, wydany z okazji odsłonięcia Pomnika Żołnierza Polskiego i
Antyfaszysty Niemieckiego w Berlinie.
2. Na znaczku przedstawiono pomnik Żołnierza Polskiego i Antyfaszysty
Niemieckiego w Berlinie. Wzdłuż krawędzi znaczka umieszczono napis: „POMNIK
ŻOŁNIERZA POLSKIEGO I ANTYFASZYSTY NIEMIECKIEGO W BERLINIE", a w
dolnej części — „POLSKA" i oznaczenie wartości „60 GR".
3. Znaczek wydrukowano techniką stalorytniczą o formacie 31,25X39,5 mm w
nakładzie ok. 6000000 szt. w kolorze zielonym.
PODSEKRETARZ STANU
M. Miśkiewicz
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI
dnia 15 lipca 1972 r.
Nr 10
poz. 83
PISMO OKÓLNE
z dnia 15 maja 1972 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 60 gr
WARSZAWA

1983 1. Z dniem 28 maja 1972 r wprowadza się do obiegu znaczek pocztowy
wartości 60 gr, wydany z okazji 1000-lecia bitwy pod Cedynią.
2. Na znaczku przedstawiono postać woja trzymającego tarczę i miecz. W dolnej
części znaczka umieszczono napisy: „972-1972 CEDYNIA”, „POLSKA” i „60 GR”.
3. Znaczek wykonano techniką rotograwiurową w formacie 31,25 x 43 mm na
papierze kredowym w nakładzie ok. 6 000 000 szt. w kolorach: żółtym, brązowym,
czarnym i złotym.
PODSEKRETARZ STANU
M. Miśkiewicz
poz. 84
PISMO OKÓLNE
z dnia 15 maja 1972 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 60 gr
1982 1. Z dniem 28 maja 1972 r. wprowadza się do obiegu znaczek pocztowy
wartości 60 gr, wydany z okazji 50-lecia Związku Polaków w Niemczech.
2. Na znaczku przedstawiono Rodło, znak Związku Polaków w Niemczech, zarys
biegu Wisły oraz kontury Zamku Wawelskiego. Wzdłuż lewej krawędzi znaczka
umieszczono napis: „RODŁO 1922—1972", a w dolnej części napis: „POLSKA" i
oznaczenie wartości „60 GR".
3. znaczek wydrukowano techniką rotograwiurową w formacie 31,25X43 mm w
nakładzie ok. 6.000.000 szt. w kolorach: zielonym, czerwonym i żółtym.
PODSEKRETARZ STANU
M. Miśkiewicz
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI
WARSZAWA
dnia 9 października 1972 r.
Nr 17
poz. 130a

PISMO OKÓLNE
z dnia 21 sierpnia 1972 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu dziewięciu znaczków pocztowych wartości
20 gr, 40 gr, 60 gr, 1.35 zł, 1.65 zł, 3.40 zł, 4 zł, 4.50 zł i 7 zł
1984-92 1. Z dniem 21 sierpnia 1972 r. wprowadza się do obiegu dziewięć
znaczków pocztowych wartości 20 gr, 40 gr, 60 gr, 1.35 zł, 1.65 zł, 3.40 zł, 4 zł, 4.50
zł i 7 zł, stanowiących emisję „ZWIERZĘTA ZOO".
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono:
1) wartości 20 gr — geparda. W górnej części znaczka umieszczono oznaczenie
wartości ,,20 GR" i napis „POLSKA". Wzdłuż pionowych krawędzi znaczka znajdują
się napisy: „GEPARD" oraz „ACINONYX JUBATUS",
2) wartości 40 gr — żyrafę. W górnej części znaczka umieszczono napis
„POLSKA", a w dolnej oznaczenie wartości „40 GR". Wzdłuż pionowych krawędzi
znaczka znajdują się napisy: „ŻYRAFA" oraz „GIRAFFA CAMELOPARDIS",
.3) wartości 60 gr. — tukana. W górnej części znaczka umieszczono napis:
„POLSKA", a w dolnej — oznaczenie wartości „60 GR". Wzdłuż pionowych krawędzi
znaczka znajdują się napisy: „RHAMPASTOS TOCO" oraz „TUKAN",
4) wartości 1.35 zł — głowę szympansa. W górnej części znaczka umieszczono
oznaczenie wartości ,,1.35 zł" oraz napis „POLSKA". Wzdłuż pionowych krawędzi
znaczka znajdują się napisy „SZYMPANS" oraz „PAN TROGLODYTES",
o) wartości 1.65 zł — gibona. W górnej części znaczka umieszczono napis
,,POLSKA", a "w dolnej — oznaczenie wartości „1.65 zł". Wzdłuż pionowych
krawędzi znaczka znajdują się napisy: „GIBON" oraz „HYLOBATES LAR"
6) wartości 3.40 zł — głowę krokodyla. W górnej części znaczka umieszczono
oznaczenie wartości „3.40 ZŁ" oraz napis ,,POLSKA". Wzdłuż pionowych krawędzi
znaczka znajdują się napisy „KROKODYL" oraz „CROCODYLUS NILOTICUS",
7) wartości 4 zł — kangura. W górnej części znaczka umieszczono oznaczenie
wartości „4 ZŁ" i napis „POLSKA", Wzdłuż pionowych krawędzi znaczka znajdują się
napis;
„KANGUR" oraz „MACROPUS RUFUS",
8) wartości 4.50 zł — głowę tygrysa. W górnej części znaczka umieszczono napis
,,POLSKA", a w dolnej oznaczenie wartości „4.50 ZŁ". Wzdłuż pionowych krawędzi
znaczki znajdują się napisy: „PANTHERA TIGRIS SUMATRAC" oraz „TYGRYS".
9) wartości 7 zł — zebrę. Wzdłuż pionowych krawędzi znaczka znajdują się
napisy: „ZEBRA" oraz „EOUUS ZEBRA". W górnej części znaczka umieszczono
napis ,,POLSKA", a w dolnej — oznaczenie wartości ,,7 ZŁ".
3. Znaczki wydrukowano techniką offsetową w formacie 51 X 39,5 mm w
następujących nakładach i kolorach:
1) wartości 20 gr — w nakładzie ok. 8.000.000 szt. w kolorach: fioletowym, żółtym,
brązowym i czarnym,
2) wartości 40 gr — w nakładzie ok. 8.000.000 szt. w kolorach,; niebieskim,
żółtym, brązowym i czarnym,
3) wartości 60 gr w nakładzie ok. 8.000.000 szt. w kolorach: zielonym, czerwonym,
niebieskim, żółtym, brązowym i czarnym,
4) wartości 1.35 zł — w nakładzie ok. 5.000.000 szt. w kolorach: czerwonym,
żółtym, brązowofioletowym i czarnym,
5) wartości 1.65 zł — w nakładzie ok. 6.000.000 szt. w kolorach: zielonym, żółtym,
zielonobrązowym i czarnym,
6) wartości 3.40 zł — w nakładzie ok. 3.000.000 szt. w kolorach: pomarańczowym,
zielonobrązowym, żółtym i czarnym,
7) wartości 4 zł — w nakładzie ok. 3.000.000 szt. w kolorach: zielonym, żółtym,
brązowym i czarnym,
8) wartości 4.50 zł — w nakładzie ok. 900.000 szt. w kolorach: brązowym, żółtym i
czarnym,
9) wartości 7 zł — w nakładzie ok. 900.000 szt. w kolorach: czerwonym, szarym,
brązowym, żółtym i czarnym.
PODSEKRETARZ STANU
M. Miśkiewicz

Poz. 130b
PISMO OKÓLNE
z dnia 15 września 1972 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu ośmiu znaczków pocztowych wartości
10 gr, 20 gr, 40 gr, 60 gr, 1.15 zł, 1.35 zł, 1.55 zł, 3.50 zł
1995-2002 1. Z dniem 15 września 1972 r. wprowadza się do obiegu osiem
znaczków pocztowych wartości 10 gr, 20 gr, 40 gr, 60 gr, 1.15 zł, 1.35 zł, 1.55 zł,
2.50 zł, wydanych z okazji 100 rocznicy śmierci Stanisława Moniuszki.
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono sceny z najbardziej
znanych oper i baletów Stanisława Moniuszki wystawianych na scenach polskich:
1) wartości 10 gr - „Na Kwaterunku” — balet
2) wartości 20 gr - „Hrabina" — opera
3) wartości 40 gr - „Straszny Dwór" — opera
4) wartości 60 gr - „Halka" — opera
5) wartości 1.15 zł - „Nowy Don Kichot" — balet
6) wartości 1.35 zł - „Verbum Nobile" — opera
7) wartości 1.55 zł - „Ideał" — balet
8) wartości 2.50 zł - „Parta" — opera
3. W górnej części znaczków wyszczególnionych w ust. 2 pkt l—8 umieszczono
napis: „S. Moniuszko", a w dolnej części tytuły oper lub baletów, napis „POLSKA" i
oznaczenia wartości.
4) Znaczki wydrukowano techniką kombinowaną stalorytniczą i rotograwiurową w
formacie 36 X 48 mm w następujących nakładach i kolorach:
1) wartości 10 gr — w nakładzie ok. 6.000.000 szt. w kolorach: fioletowym i
złotym,
2) wartości 20 gr — w nakładzie ok. 6.000.000 szt. w kolorach: złotym i brązowym,
3) wartości 40 gr — w nakładzie ok. 6.000.000 szt. w kolorach: zielonym i złotym,
4) wartości 60 gr — w nakładzie ok. 6.000.000 szt. w kolorach: granatowym i
złotym,
5) wartości 1.15 zł — w nakładzie ok. 3.000.000 szt. w kolorach: niebieskim i
złotym,
6) wartości 1.35 zł — w nakładzie ok. 2.900.000 szt. w kolorach: szaroniebieskim i
złotym,
7) wartości 1.55 zł — w nakładzie ok. 1.700.000 szt. w kolorach: brązowozielonym i złotym,
8) wartości 2.50 zł — w nakładzie ok. 900.000 szt. w kolorach: brązowym i złotym.
PODSEKRETARZ STANU
M. Miśkiewicz
Poz. 130c
PISMO OKÓLNE
z dnia 25 września 1972 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczków pocztowych wartości 40 gr,
60 gr, 2.50 zł, 3.40 zł oraz 10 zł + 5 zł w formie bloczka z dopłatą na rzecz
Polskiego Związku Filatelistów
2004-08 1. Z dniem 28 września 1972 r. wprowadza się do obiegu pięć znaczków
pocztowych wartości 40 gr, 60 gr, 2.50 zł, 3.40 zł oraz 10 zł + 5 zł w formie bloczka z
dopłatą na rzecz PZF, stanowiących emisję — M. Kopernik — życie i działalność:
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono:
1) wartości 40 gr — portret M. Kopernika wg ryciny Jakuba Von Meursa z około
1654 roku oraz rysunek układu heliocentrycznego,
2) wartości 60 gr — portret M. Kopernika wg akwaforty z końca XVI wieku oraz
rewers szóstaka z około 1630 r.,
3) wartości 2.50 zł — portret M. Kopernika wg ryciny Jeremiasza Faicka z około
1645 r. oraz herb Prus Królewskich z bramy Stągiewnej w Gdańsku z około 1520 r.,
4) wartości 3.40 zł — portret M. Kopernika z konwalią oraz fragment tłumaczenia
łacińskiego „listów obyczajowych" Teofilakta Symokatty, z około 1509 r.
5) 10 zł + 5 zł — fragment ilustracji systemu Ptolomeusza i Kopernika z dzieła
„L'Harmonica Microcosmica"—Cellarius z 1660 r. W dolnej części znaczka

umieszczono napis ,,POLSKA" i oznaczenie wartości „10 + 5 zł". W górnej części
bloczka umieszczono napis „ŚWIATOWA WYSTAWA FILATELISTYCZNA POLSKA
73". W dolnej części znajduje się napis: „500 LECIE URODZIN MIKOŁAJA
KOPERNIKA".
3. W lewej części znaczków wyszczególnionych w ust. 2 pkt 1—4 znajduje się
napis „POLSKA" oraz oznaczenie ich wartości.
4. Znaczki są perforowane. Znaczki wyszczególnione w ust. 2 pkt l—4
wydrukowano w formacie 43 X 25,5 mm. Znaczek określony w ust. 2 pkt. 5
wydrukowano w formacie 31,25 mm X 51 mm. Format bloczku 62,5 X 10,2 mm.
5. Znaczki wydrukowano techniką kombinowaną — stalorytniczo-wklęsłodrukową i
rotograwiurową w następujących nakładach i kolorach:
l) wartości 40 gr — w nakładzie ok. 8.000.000 szt. w kolorach: niebieskim i
czarnym
2) wartości 60 gr — w nakładzie ok 8.000.000 szt. w kolorach: żółtym, brązowym i
czarnym,
3) wartości 2.50 zł — w nakładzie ok. 3.000.000 szt. w kolorach: pomarańczowym
i czarnym,
4) wartości 3.40 zł — w nakładzie ok. 3.000.000 szt. w kolorach: zielonym i
czarnym,
5) wartości 10 zł + 5 zł — w nakładzie ok. 1.200.000 szt. w kolorach: szarym,
czerwonym, niebieskim.
PODSEKRETARZ STANU
M. Miśkiewicz
Poz. 130d
PISMO OKÓLNE
z dnia 25 września 1972 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu ośmiu znaczków pocztowych wartości
30 gr, 40 gr, 60 gr, 2.00 zł, 2.50 zł, 3.40 zł, 4.00 zł, 8,50 zł + 4 zł dopłaty
na rzecz PZF
2009-16 1. Z dniem 28 września 1972 r. wprowadza się do obiegu osiem
znaczków pocztowych wartości 30 gr, 40 gr, 60 gr, 2.00 zł, 2.50 zł, 3.40 zł, 4.00 zł,
8.50 zł + 4 zł dopłaty na rzecz Polskiego Związku Filatelistów — stanowiących emisję
„MALARSTWO POLSKIE — DZIEŃ ZNACZKA 1972".
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono reprodukcje obrazów
następujących malarzy polskich:
1) wartości 30 gr — „Amazonka" — Piotra Michałowskiego. W górnej części
znaczka umieszczono napis: „PIOTR MICHAŁOWSKI",
2) wartości 40 gr — „Ostafi Daszkiewicz" — Jana Matejki. W górnej części
znaczka umieszczono napis: „JAN MATEJKO",
3) wartości 60 gr — „Letni deszcz" — Wojciecha Gersona. W górnej części
znaczka umieszczono napis: „WOJCIECH GERSON". Wzdłuż prawej krawędzi
znaczka umieszczono napis: „DZIEŃ ZNACZKA 1972",
4) wartości 2 zł — „Neapolitanka" — Aleksandra Kotsisa. W górnej części znaczka
umieszczono napis: „ALEKSANDER KOTSIS",
5) wartości 2.50 zł — „Dziewczyna w kąpieli" — Pantaleona Szyndlera. W górnej
części znaczka umieszczono napis: „PANTALEON SZYNDLER". Wzdłuż prawej
krawędzi znaczka znajdujecie napis: „DZIEŃ ZNACZKA 1972",
6) wartości 3.40 zł — „Portret hrabiny Thun" — Artura Grottgera. W górnej części
znaczka umieszczono napis: „ARTUR GROTTGER",
7) wartości 4.00 zł — „Ropsod" — Stanisława Wyspiańskiego. W górnej części
znaczka umieszczono napis: „STANISŁAW WYSPIAŃSKI".
8) wartości 8.50 zł + 4 zł — „Portret młodej damy" Jacka Malczewskiego. W górnej
części znaczka umieszczono napis: „JACEK MALCZEWSKI".
3. W dolnej części znaczków wyszczególnionych w ust. 2 pkt l—8, znajduje się
napis „POLSKA" oraz oznaczenia ich wartości.
4. Znaczki wydrukowano techniką rotograwiurową. Znaczki wyszczególnione w
ust. 2 pkt 1—7 wydrukowano w formacie 40,5 X 54 mm natomiast znaczek
wyszczególniony w ust. 2 pkt 8 w formacie 54 X 40,5 mm.
1) wartości 30 gr — w nakładzie ok. 8.000.000 szt. w kolorach: niebieskim,

czerwonym, zielonym, żółtym i czarnym,
2) wartości 40 gr — w nakładzie ok. 8.000.000 szt. w kolorach: niebieskim,
czerwonym, brązowym, złotym i czarnym,
3) wartości 60 gr — w nakładzie ok. 8.000.000 szt. w kolorach: złotym, żółtym,
zielonym, niebieskim i czarnym,
4) wartości 2.00 zł — w nakładzie ok. 5.000.000 szt. w kolorach: złotym,
czerwonym, zielonym, żółtym i czarnym,
5) wartości 2.50 zł — w nakładzie ok. 3.000.000 szt. w kolorach: brązowym,
różowym, żółtym, złotym i czarnym,
6) wartości 3.40 zł — w nakładzie ok. 3.000.000 szt. w kolorach: różowym,
zielonym, niebieskim, złotym i czarnym,
7) wartości 4 zł — w nakładzie ok. 900.000 szt. w kolorach: zielonym, niebieskim,
różowym, żółtym, brązowym, złotym i czarnym,
8) wartości 8.50 zł + 4 zł w nakładzie ok. 900.000 szt. w kolorach: żółtym,
niebieskim, zielonym, brązowym, złotym i czarnym.
PODSEKRETARZ STANU
M. Miśkiewicz
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI
WARSZAWA
dnia 30 listopada 1972 r.
Nr 21
poz. 165
PISMO OKÓLNE
z dnia 25 sierpnia 1972 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 60 gr
1993 1. Z dniem 1 września 1972 r. wprowadza się do obiegu znaczek pocztowy
wartości 60 gr, wydany z okazji 90 rocznicy powstania Partii „PROLETARIAT".
2. Na znaczku przedstawiono podobiznę Ludwika Waryńskiego. W górnej części
znaczka umieszczono napis „POLSKA" i oznaczenie wartości „60 GR", a poniżej „90
ROCZNICA POWSTANIA PARTII PROLETARIAT". Wzdłuż lewej krawędzi znaczka
umieszczono napis „LUDWIK WARYŃSKI".
3. Znaczek wydrukowano techniką rotograwiurową w formacie 27 X 54 mm w
nakładzie ok. 6 000 000 szt. w kolorach: czerwonym, beżowym i czarnym.
PODSEKRETARZ STANU
M. Miśkiewicz
poz. 166
PISMO OKÓLNE
z dnia 7 września 1972 r
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 60 gr
2003 1. Z dniem 15 września 1972 r. wprowadza się do obiegu znaczek pocztowy
wartości 60 gr, wydany z okazji „XXV Kongresu Międzynarodowego Związku
Spółdzielczego".
2. Rysunek znaczka przedstawia tęczową smugę oraz schemat siatki
geograficznej globu ziemskiego. W górnej części znaczka umieszczono napis
„POLSKA" i oznaczenie wartości „60 GR". Wzdłuż lewej, prawej i dolnej krawędzi
znaczka umieszczono napis „XXV KONGRES MIĘDZYNARODOWEGO ZWIĄZKU
SPÓŁDZIELCZEGO Warszawa 1972".
3. Znaczek wydrukowano techniką rotograwiurową w formacie 31,25X39,5 mm w
nakładzie ok. 8000000 szt. w kolorach: niebieskim, zielonym, żółtym, brązowym,
czerwonym i czarnym.
PODSEKRETARZ STANU
M. Miśkiewicz
poz. 167
PISMO OKÓLNE
z dnia 7 września 1972 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 60 gr
1994 1. Z dniem 11 września 1972 r. wprowadza się do obiegu znaczek pocztowy
wartości 60 gr, wydany dla upamiętnienia „95 rocznicy urodzin Feliksa

Dzierżyńskiego''.
2. Na znaczku przedstawiono podobiznę Feliksa Dzierżyńskiego. W lewej części
znaczka umieszczono napis „FELIKS DZIERZYŃSKI 95 ROCZNICA URODZIN" —
oznaczenie wartości „60 GR" oraz napis „POLSKA”. Wzdłuż prawej pionowej
krawędzi znaczka umieszczono liczby: „1877—1972".
3. Znaczek wydrukowano techniką offsetową w formacie 39,5 X 31,25 mm w
nakładzie ok. 6 000 000 szt. w kolorach: czerwonym i czarnym.
PODSEKRETARZ STANU
M. Miśkiewicz
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI
dnia 12 grudnia 1972 r.
Nr 23
poz. 183
PISMO OKÓLNE
z dnia 26 Września 1972 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczków o wartościach 1,00 zł, 1,50 zł,
2,10 zł, 4,00 zł, 4,50 zł, 4,90 zł, nadrukowanych na znaczkach o
dotychczasowych nominałach 40 gr i 60 gr emisji „VII wieków Warszawy"
WARSZAWA

2017-22 1. Z dniem 2 października 1972 r. wprowadza się do obiegu znaczki o
wartościach: 1,00 zł, 1,30 zł, 2,70 zł, 4,00 zł, 4,50 zł, 4,90 zł, nadrukowanych na
znaczkach o dotychczasowych nominałach 40 gr i 60 gr emisji „VII WIEKÓW WARSZAWY".
2. Wartości, o których mowa w ust. l, zostały nadrukowane w następującej
kolejności. Na znaczku wartości 40 gr przedstawiającym Ratusz Staromiejski z końca
XVIII wieku — nadrukowano nominały:
1) wartości 1,00 zł — w kolorze czerwonym
2) wartości 2,70 zł — w kolorze czerwonym
3. Na znaczku wartości 60 gr przedstawiającym Warszawski Barbakan Gotycko
Renesansowy nadrukowano następujące nominały:
1) wartości 1,50 zł — w kolorze czarnym
2) wartości 4,00 zł — w kolorze czarnym
3) wartości 4,50 zł — w kolorze czarnym
4) wartości 4,90 zł — w kolorze czarnym.
PODSEKRETARZ STANU
M. Miśkiewicz
poz. 187
PISMO OKÓLNE
z dnia 10 października 1972 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 60 gr
2023 1. Z dniem 16 października 1972 r. wprowadza się do obiegu znaczek
pocztowy wartości 60 gr, stanowiący emisję „ZAMEK KRÓLEWSKI W
WARSZAWIE".
2. Na znaczku przedstawiono widok zamku królewskiego w Warszawie wg
miedziorytu E. J. Dahlberga z 1656 r. W górnej części znaczka umieszczono napis
„ZAMEK KRÓLEWSKI W WARSZAWIE WEDŁUG DAHLBERGA Z ROKU 1656", a
w dolnej — napis „POLSKA" i oznaczenie wartości „60 GR".
3. Znaczek wydrukowano techniką rotograwiurową w formacie 43 X 31,25 mm w
nakładzie ok. 10 000 000 w następujących kolorach: fioletowym, niebieskim i
czarnym.
PODSEKRETARZ STANU
M. Miśkiewicz
poz. 188
PISMO OKÓLNE
z dnia 10 października 1972 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 60 gr
2024 1. Z dniem 16 października 1972 wprowadza się do obiegu znaczek
pocztowy 60 gr, wydany w związku z zamierzoną budową Centrum Zdrowia Dziecka.

2. Na znaczku przedstawiono reprodukcję rzeźby Jerzego Jarnuszkiewicza
przedstawiającą postać małego powstańca oraz rysunek serca wkomponowanego w
literę „C". W górnej części znaczka umieszczono napis „CENTRUM ZDROWIA
DZIECKA", a w dolnej — „POLSKA" i oznaczenie wartości „60 GR".
3. Znaczek wydrukowano techniką offsetową w formacie 40,5 X 40,5 mm w
nakładzie ok. 6 000 000 szt. w kolorze różowym i czarnym.
PODSEKRETARZ STANU
M. Miśkiewicz

