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

DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI
WARSZAWA
dnia 23 lutego 1974 r.
Nr 1
Poz. 4
PISMO OKÓLNE
z dnia 30 listopada 1973 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu ośmiu znaczków pocztowych wartości 1 zł,
1 zł, 1,50 zł, 1,50 zł, 2 zł, 2,70 zł, 3 zł, 8 zł
2103-10 1. Z dniem 30 listopada 1973 r. wprowadza się do obiegu serię ośmiu
znaczków pocztowych, stanowiących emisję „Uczeni polscy XIX i XX wieku".
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono:
1) wartości 1 zł — medal z podobizną i napisem: „Henryk Arctowski 1871—1958" na
tle krajobrazu Antarktydy.
2) wartości 1 zł — medal z podobizną i napisem: „Paweł Strzelecki 1797—1873", na
tle krajobrazu australijskiego.
3) wartości 1,50 zł — medal z podobizną i napisem: „Benedykt Dybowski 1833—
1930" na tle krajobrazu brzegów Bajkału.
4) wartości 1,50 zł — medal z podobizną i napisem: „Stefan Rogoziński 1861—1896"
na tle krajobrazu morskiego i żaglowca „Łucja-Małgorzata".
5) wartości 2 zł — medal z podobizną i napisem: „Bronisław Malinowski 1884 -1942"
na tle grupy krajowców z Nowej Gwinei.
6) wartości 2,70 zł — medal z podobizną i napisem: „Stefan Drzewiecki 1844—1938"
na tle prototypu łodzi podwodnej.
7) wartości 3 zł — medal z podobizną i napisem: „Edward Strasburger 1844—1912"
na tle krajobrazu-roślinnego.
8) wartości 8 zł — medal z podobizną i napisem: „Ignacy Domeyko 1802 —1889" na
tle odkrywkowej kopalni miedzi.
3. Na wszystkich znaczkach w lewym górnym rogu umieszczono napis: „POLSKA" i
oznaczenie ich wartości.
4. Znaczki wydrukowano techniką rotograwiurową w formacie 40,5X54 mm w
kolorach: żółtym, czerwonym, niebieskim, czarnym i złotym, w nakładach:
1) wartości 1 zł
- około 6.000.000 szt.
2) wartości 1 zł
- około 6.000.000 szt.
3) wartości 1,50 zł
- około 6.000.000 szt.
4) wartości 1,50 zł
- około 6.000.000 szt.
5) wartości 2 zł
- około 6.000.000 szt.
6) wartości 2,70 zł
- około 3.000.000 szt.
7) wartości 3 zł
- około 870.000 szt.
8) wartości 8 zł
- około 870.000 szt.
PODSEKRETARZ STANU
M. Miśkiewicz
Poz. 5
PISMO OKÓLNE
z dnia 14 grudnia 1973 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 1,50 zł
2111 1. Z dniem 15 grudnia 1973 r. wprowadza się do obiegu znaczek pocztowy
wartości 1,50 zł wydany dla upamiętnienia 25 rocznicy powstania Polskiej Zjednoczonej
Partii Robotniczej.
2. Na znaczku przedstawiono biało-czerwoną flagę układającą się w kontur Polski.
Na białym polu flagi widnieje napis „PRZEWODZI PARTIA". Wzdłuż dolnej krawędzi
znaczka umieszczono napisy: „25 LAT PZPR", „POLSKA" i oznaczenie wartości 1,50 zł.
3. Znaczek wydrukowano techniką rotograwiurową w formacie 31,25X43 mm,
nakładzie około 8.000.000 szt. w kolorach: czerwonym, niebieskim, szarym i złotym.
PODSEKRETARZ STANU: H. Baczko

Poz. 7
PISMO OKÓLNE
z dnia 27 grudnia 1973 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu sześciu znaczków pocztowych wartości
50 gr, 90 gr, 1 zł, 1,50 zł, 4 zł i 4,50 zł
2112-17 1. Z dniem 28 grudnia 1973 r. wprowadza się do obiegu serię sześciu
znaczków pocztowych, stanowiącą emisję „Motoryzacja Polska".
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono:
1) wartości 50 gr — autokar. W prawym górnym rogu znaczka wydrukowano nazwę
samochodu „JELCZ-BERLIET". Znaczek został wydrukowany w kolorach: żółtym,
niebieskim, czerwonym, brązowym i czarnym w nakładzie 10.000.000 szt.,
2) wartości 90 gr — samochód ciężarowy. W prawym górnym rogu znaczka
wydrukowano nazwę samochodu — „JELCZ 311.6". Znaczek wydrukowano w kolorach:
żółtym, niebieskim, czerwonym, ciemnozielonym i czarnym w nakładzie 5.000.000 szt.,
3) wartości 1,00 zł — osobowy samochód małolitrażowy. W lewym górnym rogu
znaczka wydrukowano nazwę samochodu — „POLSKI FIAT 126 p". Znaczek
wydrukowano w kolorach: żółtym, niebieskim, różowym, zielonym i czarnym w
nakładzie 15.000.000 szt.,
4) wartości 1,50 zł — samochód osobowy. W prawym górnym rogu znaczka
wydrukowano nazwę samochodu — „POLSKI FIAT 125 p". W lewym górnym rogu
znaczka umieszczono napis określający odległości na jakich samochód przedstawiony
na znaczku pobił międzynarodowy rekord szybkości. Znaczek wydrukowano w
kolorach: żółtym, niebieskim, zielonym, czerwonym i czarnym w nakładzie 30.000.000
szt.,
5) wartości 4,00 zł — samochód mikrobus. W lewym górnym rogu znaczka
wydrukowano nazwę samochodu — „NYSA M-521". Znaczek wydrukowano w kolorach:
żółtym, niebieskim, czerwonym, kremowym i czarnym w nakładzie 5.000.000 szt.,
6) wartości 4,50 zł — samochód ciężarowy. W prawym. górnym rogu znaczka
wydrukowano nazwę samochodu — „STAR 660". Znaczek wydrukowano w kolorach:
żółtym, niebieskim, czerwonym, brązowym i czarnym w nakładzie 870.000 szt.
3. Wzdłuż dolnej krawędzi każdego znaczka, wydrukowano napis „POLSKA" i
oznaczenie wartości.
4. Znaczki wydrukowano techniką rotograwiurową w formacie 43X31,25 mm.
PODSEKRETARZ STANU
M. Miśkiewicz
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI
dnia 28 lutego 1974 r.
Nr 2
Poz. 17
PISMO OKÓLNE
z dnia 19 stycznia 1974 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu sześciu znaczków pocztowych wartości
50 gr, 1 zł, 1,50 zł, 3 zł, 4 zł i 4,50 zł
WARSZAWA

2118-23 1. Z dniem 22 stycznia 1974 r. wprowadza się do obiegu serię sześciu
znaczków pocztowych, stanowiącą emisję „Rośliny w twórczości S. Wyspiańskiego".
2. Na poszczególnych znaczkach przedstawiono następujące rośliny:
1) wartości 50 gr — „Irysy". Wzdłuż górnej krawędzi znaczka umieszczono napis
„S. WYSPIAŃSKI". Znaczek wydrukowano w kolorze fioletowym.
2) wartości l zł — „Mlecze". Wzdłuż lewej krawędzi znaczka umieszczono napis
„S. WYSPIAŃSKI". Znaczek wydrukowano w kolorze ciemnozielonym.
3) wartości 1,50 zł — „Róże". Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono napis
„S. WYSPIAŃSKI". Znaczek wydrukowano w kolorze czerwonym.
4) wartości 3 zł — „Osty". Wzdłuż lewej krawędzi znaczka umieszczono napis
„S. WYSPIAŃSKI". Znaczek wydrukowano w kolorze ciemnofioletowym.
5) wartości 4 zł — „Chabry". Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono napis
„S. WYSPIAŃSKI". Znaczek wydrukowano w kolorze granatowym.
6) wartości 4,50 zł — „Koniczyny". Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono
napis „S. WYSPIAŃSKI". Znaczek wydrukowano w kolorze jasnozielonym.

3. Wzdłuż dolnej krawędzi każdego znaczka wydrukowano napis „POLSKA" i
oznaczenie wartości znaczka.
4. Znaczki wydrukowano techniką stalorytniczo-wklęsłodrukową w formacie 25,5 X
31,25 mm w powtarzalnych, wielomilionowych nakładach.
PODSEKRETARZ STANU
M. Miśkiewicz
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI
WARSZAWA
dnia 30 marca 1974 r.
Nr 4
poz. 30
PISMO OKÓLNE
z dnia 27 lutego 1974 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu sześciu znaczków pocztowych wartości 1 zł,
1,50 zł, 4 zł, 4,50 zł, 4,90 zł i 5 zł
2124-29 1. Z dniem 5 marca 1974 r. wprowadza się do obiegu serię sześciu
znaczków pocztowych, stanowiącą emisję „POLSKIE BUDOWNICTWO LUDOWE",
2. Na poszczególnych znaczkach przedstawiono następujące budowle:
1) wartości 1 zł — chatę kurpiowską w woj. warszawskim. Wzdłuż lewej krawędzi
znaczka umieszczono napis „KURPIE—CHATA",
2) wartości 1,50 zł — kościół w Sękowej w woj. rzeszowskim. Wzdłuż lewej krawędzi
znaczka umieszczono napis „SĘKOWA—KOŚCIÓŁ",
3) wartości 4 zł — ratusz w Sulmierzycach w woj. poznańskim. Wzdłuż lewej
krawędzi znaczka umieszczono napis „SULMIERZYCE—RATUSZ",
4) wartości 4,50 zł — kościół w Lachowicach k. Żywca w woj. krakowskim. Wzdłuż
lewej krawędzi znaczka umieszczono napis „LACHOWICE—KOŚCIÓŁ",
5) wartości 4,90 zł — wiatrak w Sobieniach-Jeziorach w woj. warszawskim. Wzdłuż
lewej krawędzi znaczka umieszczono napis „SOBIENIE JEZIORY—WIATRAK",
6) wartości 5 zł — cerkiew w Uluczu w woj. rzeszowskim. Wzdłuż lewej krawędzi
znaczka umieszczono napis „ULUCZ—CERKIEW".
3. Wzdłuż dolnych krawędzi wszystkich znaczków umieszczono napis „POLSKA", a
w prawych górnych rogach — oznaczenie wartości znaczków.
4. Znaczki wydrukowano techniką rotograwiurową w formacie 43 X 31,25 mm w
następujących nakładach i kolorach :
1) wartości 1 zł — w nakładzie 10.000.000 sztuk, w kolorach: żółtym, niebieskim,
brązowym, szarym i czarnym,
2) wartości 1,50 zł—w nakładzie 10.000.000 sztuk, w kolorach: żółtym, brązowym,
czerwonym i czarnym,
3) wartości 4 zł— w nakładzie 4.000.000 sztuk, w kolorach: żółtym, niebieskim,
czerwonym, różowym i czarnym,
4) wartości 4,50 zł—w nakładzie 4.000.000 sztuk, w kolorach: żółtym, niebieskim,
zielonym, szaro-zielonym i czarnym,
5) wartości 4,90 zł—w nakładzie 850.000 sztuk, w kolorach: żółtym, czerwonym,
brązowym i czarnym,
6) wartości 5 zł — w nakładzie 850.000 sztuk w kolorach: czerwonym, niebieskim,
różowym i czarnym.
PODSEKRETARZ STANU
M. Miśkiewicz
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI
WARSZAWA
dnia 9 maja 1974 r.
Nr 6
poz. 36
PISMO OKÓLNE
z dnia 15 marca 1974 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 1,50 zł
2130 1. Z dniem 30 marca 1974 r. wprowadza się do obiegu znaczek pocztowy
wartości 1,50 zł, wydany z okazji 100-lecia Światowego Związku Pocztowego.
2. Na znaczku przedstawiono dyliżans pocztowy i znak Światowego Związku
Pocztowego. Wzdłuż górnej krawędzi znaczka umieszczono napis „100 LAT

ŚWIATOWEGO -ZWIĄZKU POCZTOWEGO 1874—1974", a wzdłuż dolnej krawędzi —
napis „POLSKA" i oznaczenie wartości „1,50 zł".
3. Znaczek wydrukowano techniką rotograwiurową w formacie 31,25 X 25,5 mm, w
nakładzie 10 000 000 sztuk w kolorach żółtym, czerwonym, niebieskim i czarnym.
PODSEKRETARZ STANU
M. Miśkiewicz
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI
WARSZAWA
dnia 7 czerwca 1974 r.
Nr 7
Poz. 45
PISMO OKÓLNE
z dnia 12 kwietnia 1974 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 1,50 zł
2135 1. Z dniem 15 maja 1974 r. wprowadza się do obiegu znaczek pocztowy
wartości 1,50 zł, wydany dla upamiętnienia XXV rocznicy powstania Rady Wzajemnej
Pomocy Gospodarczej.
2. Na znaczku przedstawiono gmach siedziby Rady Wzajemnej Pomocy
Gospodarczej w Moskwie. W lewym górnym rogu znaczka umieszczono napis „25 lat
RWPG". Wzdłuż prawej krawędzi znaczka znajduje się napis „POLSKA" i oznaczenie
wartości 1,50 zł.
3. Znaczek wykonano techniką offsetową w formacie 43 X 31,25 mm, w nakładzie
8 000 000 sztuk, w kolorach — niebieskim, czerwonym i szarym.
PODSEKRETARZ STANU
M. Miśkiewicz
poz. 46
PISMO OKÓLNE
z dnia 12 kwietnia 1974 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 1,50 zł
2136 1. W dniu 9 maja 1974 r. Ministerstwo Łączności z okazji 29 rocznicy
zwycięstwa nad faszyzmem wprowadza do obiegu znaczek pocztowy wartości 1,50 zł.
2. Na znaczku przedstawiono sylwetkę żołnierza z karabinem oraz umieszczono na
tle gołębia pokoju napis „DZIEŃ ZWYCIĘSTWA 1974". W lewym dolnym rogu znaczka
znajduje się oznaczenie wartości „1,50 zł", a wzdłuż dolnej krawędzi znaczka — napis
„POLSKA".
3. Znaczek wydrukowano techniką offsetową w formacie 31,25X39,5 mm, w
nakładzie 10 000 000 sztuk, w kolorach szarym, niebieskim, czerwonym i czarnym.
PODSEKRETARZ STANU
M. Miśkiewicz
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI
dnia 22 czerwca 1974 r.
Nr 8
poz. 53
PISMO OKÓLNE
z dnia 30 kwietnia 1974 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczków pocztowych wartości 50 gr,
1.50 zł i 4 zł oraz trzech znaczków pocztowych wartości po 4 zł w formie bloczka
z dopłatą 5 zł na rzecz Polskiego Związku Filatelistów
WARSZAWA

2131-33 1. Z dniem 7 maja 1974 r. wprowadza się do obiegu trzy znaczki pocztowe
wartości 50 gr, 1,50 zł i 4 zł, stanowiące emisję "MIĘDZYNARODOWA WYSTAWA
FILATELISTYCZNA SOCPHILEX IV - KATOWICE 1974".
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono:
1) wartości 50 gr - haft krakowski,
2) wartości 1,50 zł -haft łowicki,
3) wartości 4 zł -haft śląski.
Wzdłuż dolnej krawędzi wszystkich znaczków umieszczono napis "POLSKA" i
oznaczenie wartości.
3. Znaczki wydrukowano techniką rotograwiurową, w formacie 31,25 X 43 mm, w

kolorach: niebieskim, żółtym, czerwonym, zielonym i srebrnym, w następujących
nakładach :
1) wartości 50 gr –10 000 000 sztuk,
2) wartości 1,50 zł -10 000 000 sztuk,
3) wartości 4 zł - 3 000 000 sztuk.
bl. 93 i 94 4. Z dniem 18 maja 1974 r. wprowadza się do obiegu w formie bloczka trzy znaczki pocztowe wartości po 4 zł wyszczególnione w ust. 2 pkt 3.
Wzdłuż górnej krawędzi bloczka umieszczono napis "MIĘDZYNARODOWA
WYSTAWA FILATELISTYCZNA", a wzdłuż krawędzi dolnej napis "SOCPHILEX IV
KATOWICE 1974, 12 + 5 ZŁ DOPLATA NA RZECZ PZF".
5. Bloczek wydrukowano w dwóch wersjach kolorystycznych:
1) fioletowej (znaczki nieperforowane) w nakładzie 950000 sztuk,
2) białej (znaczki perforowane) w nakładzie 300 000 sztuk.
PODSEKRETARZ STANU
M. Miśkiewicz
poz. 54
PISMO OKÓLNE
z dnia 30 kwietnia 1974 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 1,50 zł
2134 1. Z dniem 8 maja 1974 r. wprowadza się do obiegu znaczek pocztowy
wartości 1,50 zł, wydany z okazji V Kongresu Związku Bojowników o Wolność i
Demokrację.
2. Na znaczku przedstawiono stylizowanego orła, pod którym umieszczono napis "V
KONGRES ZBOWID".
Wzdłuż górnej krawędzi znaczka umieszczono napis "POLSKA" i oznaczenie
wartości „1,50 ZŁ".
3. Znaczek wykonano techniką offsetową w formacie 25,5 X 31,25 mm, w nakładzie
6000000 sztuk, w kolorach: czerwonym, szarym i czarnym.
PODSEKRETARZ STANU
M. Miśkiewicz
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI
dnia 26 sierpnia 1974 r.
Nr 11
poz. 83
PISMO OKÓLNE
z dnia 4 czerwca 1974 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu dwóch znaczków pocztowych wartości
po 4,90 zł
WARSZAWA

2137-38 1. Z dniem 6 czerwca 1974 r. wprowadza się do obiegu dwa znaczki
pocztowe wartości po 4,90 zł, stanowiące emisję "X MISTRZOSTWA ŚWIATA W
PIŁCE NOŻNEJ".
2. Na pierwszym znaczku przedstawiono dwóch piłkarzy na tle pięciu kół olimpijskich,
a obok złoty medal Olimpiady w Monachium i napis "MONACHIUM 1972 ZŁOTY
MEDAL". Znaczki wydrukowano techniką rotograwiurową w formacie 43X31,25 mm, w
kolorach: czerwonym, żółtym, niebieskim, zielonym i czarnym, w nakładzie po
1.500.000 sztuk.
Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono napis "POLSKA" i oznaczenie
wartości „4,90 ZŁ". Na drugim znaczku przedstawiono znak X Mistrzostw Świata w Piłce
Nożnej oraz napis "X MISTRZOSTWA ŚWIATA W PIŁCE NOŻNEJ”. Wzdłuż lewej
krawędzi znaczka umieszczono napis „POLSKA” i oznaczenie wartości „4,90 ZŁ”.
PODSEKRETARZ STANU
M. Miśkiewicz
Poz. 85
PISMO OKÓLNE
z dnia 22 czerwca 1974 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu pięciu znaczków pocztowych wartości 1 zł,
1,50 zł, 2,70 zł, 4 zł i 4,90 zł

2139-43 1. Z dniem 29 czerwca 1974 r. wprowadza się do obiegu serię pięciu
znaczków pocztowych, stanowiącą emisję „POLSKIE SŁAWNE ŻAGLOWCE".
2. Na poszczególnych znaczkach przedstawiono:
1) wartości 1 zł — żaglowiec z XVI wieku. Wzdłuż lewej krawędzi znaczka
umieszczono napisy: „POLSKA" i „KOMISJA MORSKA 1568", a w prawym górnym
rogu znaczka oznaczenie wartości.
2) wartości 1,50 zł — żaglowiec „Dal" oraz napis „DAL 1934". Wzdłuż górnej
krawędzi znaczka umieszczono napis „POLSKA" i oznaczenie wartości.
3) wartości 2,70 zł —oraz napis „OPTY 1969". Wzdłuż górnej krawędzi znaczka
umieszczono napis „POLSKA" i oznaczenie wartości.
4) wartości 4 zł —oraz napis „DAR POMORZA 1972". Wzdłuż lewej krawędzi
znaczka umieszczono napis „POLSKA", a w prawym górnym rogu znaczka oznaczenie
wartości.
5) wartości 4,90 zł —oraz napis „POLONEZ 1973". Wzdłuż górnej krawędzi znaczka
umieszczono napis „POLSKA" i oznaczenie wartości.
3. Znaczki wydrukowano techniką offsetową w formacie 31,23X43 mm w
następujących nakładach i kolorach:
1) wartości 1 zł — w nakładzie 8.000.000 sztuk, w kolorach: zielonym, brązowym,
żółtym i czarnym.
2) wartości 1,50 zł — w nakładzie 8.000.000 sztuk, w kolorach: niebieskim, zielonym
i czarnym.
3) wartości 2,70 zł — w nakładzie 1.000.000 sztuk, w kolorach : niebieskim,
ultramaryna i czarnym.
4) wartości 4 zł — w nakładzie 2.000.000 sztuk, w kolorach: zielonym, niebieskim i
czarnym.
5) wartości 4,90 zł — w nakładzie 900.000 sztuk, w kolorach: ultramaryna,
niebieskim, zielonym i czarnym.
PODSEKRETARZ STANU
M. Miśkiewicz
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI
dnia 31 sierpnia 1974 r.
Nr 12
Poz. 98
PISMO OKÓLNE
z dnia 22 czerwca 1974 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczków pocztowych wartości 1 zł i 1,50 zł
WARSZAWA

2144-45 1. Z dniem 15 lipca 1974 r. wprowadza się do obiegu dwa znaczki pocztowe
wartości l zł i 1,50 zł z okazji X Międzynarodowego Festiwalu Szachowego im. PKWN w
Lublinie.
2. Na poszczególnych znaczkach przedstawiono:
1) wartości 1 zł — reprodukcję karty tytułowej „Szachów" Jana Kochanowskiego,
2) wartości 1,50 zł — reprodukcję sztychu Daniela Chodowieckiego „Edukacja".
Wzdłuż dolnej krawędzi znaczków umieszczono napis „POLSKA" i oznaczenie wartości.
3. Znaczki wykonano techniką offsetową, w formacie 31,25 x 39,5 mm, w nakładzie
po 15.000.000 sztuk, w kolorach żółtym, szarym i czarnym.
PODSEKRETARZ STANU
M. Miśkiewicz
Poz. 99
PISMO OKÓLNE
z dnia 25 czerwca 1974 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu trzech znaczków pocztowych wartości
po 1,50 zł
2146-50 1. Z dniem 21 lipca 1974 r. wprowadza się do obiegu trzy znaczki pocztowe
wartości po 1,50 zł z okazji XXX-lecia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
2. Na dwóch maczkach przedstawiono godło Państwa w konturze mapy Polski.
Wzdłuż górnej krawędzi każdego znaczka umieszczono napis „XXX LAT PRL", a
wzdłuż krawędzi dolnej oznaczenie wartości „1,50 ZŁ" i napis „POLSKA".
Na trzecim znaczku przedstawiono w konturze mapy Polski zarys twarzy oraz hasło

„30 LAT PRACY I OSIĄGNIĘĆ KAŻDEGO Z NAS I CAŁEGO NARODU".
Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono napis „POLSKA" i oznaczenie
wartości „1,50 ZŁ".
3. Znaczki wykonano techniką rotograwiurową, w nakładzie po 8.000.000 sztuk w
kolorach:
— dwa pierwsze znaczki — jasno-czerwonym, ciemno-czerwonym, szarym i
srebrnym,
— trzeci znaczek — czerwonym, złotym i czarnym, w formacie:
— dwa pierwsze znaczki — 31,25 x 43 mm,
— trzeci znaczek — 31,25 x 39,5 mm.
PODSEKRETARZ STANU
M. Miśkiewicz
Poz. 100
PISMO OKÓLNE
z dnia 25 czerwca 1974 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 1,50 zł
2149 1. Z dniem 21 lipca 1974 r. wprowadza się do obiegu znaczek pocztowy
wartości 1,50 zł, wydany dla upamiętnienia otwarcia Trasy Mostowej Łazienkowskiej w
Warszawie.
2. Na znaczku przedstawiono fragment bezkolizyjnego skrzyżowania Trasy
Łazienkowskiej z Wisłostradą.
Wzdłuż prawej krawędzi znaczka umieszczono napis „TRASA MOSTOWA
ŁAZIENKOWSKA", w prawym dolnym rogu napis „WARSZAWA 1974", a wzdłuż
krawędzi górnej napis „POLSKA" i oznaczenie wartości „1,50 zł".
3. Znaczek wykonano techniką offsetową w formacie 39,5 x 31,25 mm, w nakładzie
6.000.000 szt., w kolorach: niebieskim, czerwonym, żółtym i czarnym.
PODSEKRETARZ STANU
M. Miśkiewicz
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI
dnia 12 października 1974 r.
Nr 13
poz. 111
PISMO OKÓLNE
z dnia 16 lipca 1974 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 4,90 zł
WARSZAWA

2150 1. Z dniem 21 lipca 1974 r. wprowadza się do obiegu znaczek pocztowy
wartości 4,90 zł, z okazji zdobycia przez reprezentację Polski srebrnego medalu w X
Mistrzostwach Świata w Piłce Nożnej. Znaczek ten w innej wersji kolorystycznej został
wprowadzony do obiegu 6 czerwca 1974 r.
2. Na znaczku przedstawiono znak X Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej oraz napis „X
MISTRZOSTWA ŚWIATA W PIŁCE NOŻNEJ”. Wzdłuż lewej krawędzi znaczka
umieszczono napis „POLSKA” i oznaczenie wartości „4,90 ZŁ”.
3. Znaczki wydrukowano techniką rotograwiurową w formacie 43 X 31,25 mm, w
nakładzie 3.600.000 sztuk, w następujących kolorach: żółtym, niebieskim, zielonym
i srebrnym.
PODSEKRETARZ STANU
M. Miśkiewicz
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI
dnia 26 października 1974 r.
Nr 14
Poz. 126
PISMO OKÓLNE
z dnia 6 września 1974 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu ośmiu znaczków pocztowych wartości 50 gr,
90 gr, 1 zł, 1,50 zł, 2,70 zł, 4,50 zł 4,90 zł i 5 zł
WARSZAWA

2151-58 1. Z dniem 10 września 1974 r. wprowadza się do obiegu serię ośmiu
znaczków pocztowych, stanowiącą emisję „XIX MIĘDZYNARODOWY KONGRES

OGRODNICZY W WARSZAWIE".
2. Na poszczególnych znaczkach przedstawiono:
1) wartości 50 gr — truskawki,
2) wartości 90 gr — czarne porzeczki,
3) wartości l zł — jabłka,
4) wartości 1,50 zł — ogórki,
5) wartości 2,70 zł — pomidory,
6) wartości 2,70 zł — groszek zielony,
7) wartości 2,70 zł — bratki,
8) wartości 2,70 zł — nasturcje.
Wzdłuż górnej krawędzi znaczków umieszczono napis „POLSKA” i oznaczenie
wartości, a poniżej emblemat kongresu ogrodniczego.
Wzdłuż dolnej krawędzi znaczków umieszczono napis „XIX MIĘDZYNARODOWY
KONGRES OGRODNICZY".
3. Znaczki wydrukowano techniką rotograwiurową, w formacie 31,25 x 51 mm, w
kolorach: żółtym, czerwonym, niebieskim, brązowym i złotym, w następujących
nakładach:
1) wartości 50 gr — 8.000.000 sztuk,
2) wartości 90 gr — 8.000.000 sztuk,
3) wartości l zł — 8.000.000 sztuk,
4) wartości 1,50 zł — 8.000.000 sztuk,
5) wartości 2.70 zł — 3.000.000 sztuk,
6) wartości 4,50 zł — 3.000.000 sztuk,
7) wartości 4,90 zł — 850.000 sztuk,
8) wartości 5,00 zł — 850.000 sztuk
PODSEKREETARZ STANU
M. Miśkiewicz
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI
dnia 13 listopada 1974 r.
Nr 15
Poz. 134
PISMO OKÓLNE
z dnia 21 września 1974 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 1,50 zł
WARSZAWA

2159 1. Z dniem 3 października 1974 r. wprowadza się do obiegu znaczek pocztowy
wartości 1,50 zł, wydany z okazji jubileuszu 30-lecia Milicji Obywatelskiej i Służby
Bezpieczeństwa.
2. Na znaczku przedstawiono miniaturę odznaki nadawanej funkcjonariuszom MO i
SB, nad którą znajduje się napis „XXX LAT MO I SB". Odznaka i napis obramowane są
białoczerwonymi pasami.
Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono napis „POLSKA" i oznaczenie
wartości „1,50 ZŁ".
3. Znaczek wykonano techniką rotograwiurową w formacie 39,25 X 43 mm, w
nakładzie 8.000.000 sztuk, w kolorach:
czerwonym, złotym, srebrnym i czarnym.
PODSEKRETARZ STANU
M. Miśkiewicz
Poz. 135
PISMO OKÓLNE
z dnia 4 października 1974 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu ośmiu znaczków pocztowych wartości
50 gr, 90 gr, 1 zł, 1,50 zł, 3 zł, 4,50 zł. 4,90 zł i 6,50 zł
2160-67 1. Z dniem 9 października 1974 r. wprowadza się do obiegu serię ośmiu
znaczków pocztowych, stanowiącą emisję
„Dzień Znaczka 1974 r. — Dziecko w
malarstwie polskim".
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono reprodukcje obrazów
następujących malarzy:
1) wartości 50 gr — Łukasza Orłowskiego „Dziecko w stroju polskim",

2) wartości 90 gr — nieznanego malarza polskiego z XIX wieku ,,Dziewczynka z
gołąbkiem",
3) wartości l zł — Stanisława Wyspiańskiego „Popiersie dziewczynki",
4) wartości 1,50 zł — Władysława Słowińskiego „Sierota z Poronina",
5) wartości 3 zł — Kazimierza Sichulskiego „Chłopiec wiejski",
6) wartości 4,50 zł — Aleksandra Gierymskiego „Paź florencki",
7) wartości 4,90 zł — Piotra Michałowskiego „Portret syna Tadeusza z psem",
8) wartości 6,50 zł — Aleksandra Kotsisa „Chłopczyk z sarenką".
3. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczków umieszczono napis „POLSKA", nazwisko
malarza i oznaczenie wartości. Wzdłuż prawej krawędzi znaczków wartości l zł i 1,50 zł
umieszczono napis „DZIEŃ ZNACZKA 1974".
4. Znaczki wydrukowano techniką rotograwiurową, w formacie 31,25X43 mm, w
kolorach: czerwonym, niebieskim, żółtym i czarnym, w następujących nakładach:
1) wartości 50 gr — 8.000.000 sztuk,
2) wartości 90 gr — 5.000.000 sztuk,
3) wartości l zł — 10.000.000 sztuk,
4) wartości 1,50 zł — 10.000.000 sztuk,
5) wartości 3 zł — 8.000.000 sztuk,
6) wartości 4,50 zł — 8.000.000 sztuk
7) wartości 4,90 zł — 850.000 sztuk,
8) wartości 6,50 zł — 850.000 sztuk.
PODSEKRETARZ STANU
M. Miśkiewicz
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI
WARSZAWA
dnia 24 grudnia 1974 r.
Nr 18
Poz. 152
PISMO OKÓLNE
z dnia 30 listopada 1974 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu czterech znaczków pocztowych wartości
1 zł, 1,50 zł, 2 zł i 4 zł
2168-71 1. Z dniem 2 grudnia 1974 r. wprowadza się do obiegu serię czterech
znaczków pocztowych, stanowiącą emisję „Arcydzieła Sztuki Polskiej".
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono:
1) wartości 1 zł — Szopkę krakowską.
Wzdłuż lewej krawędzi znaczka umieszczono napisy: „POLSKA", „SZOPKA
KRAKOWSKA" i oznaczenie wartości „l ZŁ",
2) wartości 1,50 zł — fragment XV-wiecznego poliptyku „Ucieczka do Egiptu".
Wzdłuż górnej krawędzi znaczka umieszczono napis „UCIECZKA DO EGIPTU XV W",
a wzdłuż krawędzi dolnej napis „POLSKA" i oznaczenie wartości „1,50 ZŁ",
3) wartości 2 zł — XVI-wieczną miniaturę króla Zygmunta III Wazy. Wzdłuż górnej
krawędzi znaczka umieszczono napis „ZYGMUNT III WAZA XVI W", a wzdłuż krawędzi
dolnej napis „POLSKA" i oznaczenie wartości „2 ZŁ",
4) wartości 4 zł — XVI-wieczny kafel z podobizną króla Jana Olbrachta. Wzdłuż lewej
krawędzi znaczka umieszczono napisy: „POLSKA", „JAN OLBRACHT XVI W" i
oznaczenie wartości „4 ZŁ".
3. Znaczki wydrukowano techniką rotograwiurową w formacie 31.25X43 mm, w
kolorach: czerwonym, niebieskim żółtym i czarnym, w następujących nakładach:
1) wartości 1 zł — 8.000.000 sztuk,
2) wartości 1,50 zł — 8.000.000 sztuk,
3) wartości 2 zł — 8.000.000 sztuk,
4) wartości 4 zł — 850.000 sztuk.
PODSEKRETARZ STANU
M. Miśkiewicz

