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 13 lutego 1976 r.
Nr 2
Poz. 12
PISMO OKÓLNE MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 22 grudnia 1975 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu sześciu znaczków pocztowych wartości 50
gr, 1 zł, 1,50 zł, 2 zł, 4 zł i 6,40 zł
2243-47 1. Z dniem 10 stycznia 1976 r. wprowadza się do obiegu serię sześciu
znaczków pocztowych, wydaną z okazji Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Innsbrucku.
2. Na poszczególnych znaczkach przedstawiono następujące dyscypliny sportów
zimowych:
1) wartości 50 gr — skoki narciarskie. W prawym dolnym rogu znaczka
umieszczono napis „POLSKA" i oznaczenie wartości „50 GR", a w lewym górnym
rogu znak Olimpiady w Innsbrucku,
2) wartości l zł — hokej na lodzie. W prawym dolnym rogu znaczka umieszczono
znak Olimpiady w Innsbrucku, a w lewym górnym napis „POLSKA" i oznaczenie
wartości „l ZŁ",
3) wartości 1,50 zł — slalom. W prawym dolnym rogu znaczka umieszczono znak
Olimpiady w Innsbrucku, a w lewym górnym napis „POLSKA" i oznaczenie wartości
„1,50 ZŁ",
4) wartości 2 zł — łyżwiarstwo szybkie. W lewym dolnym rogu znaczka
umieszczono znak Olimpiady w Innsbrucku, a w lewym górnym napis „POLSKA" i
oznaczenie wartości „2 ZŁ",
5) wartości 4 zł — saneczkarstwo. W lewym dolnym rogu znaczka umieszczono
znak Olimpiady w Innsbrucku, a w prawym górnym napis „POLSKA" i oznaczenie
wartości „4 ZŁ",
6) wartości 6,40 zł — dwubój. W prawym dolnym rogu znaczka umieszczono napis
„POLSKA" i oznaczenie wartości „6,40", a w lewym górnym — znak Olimpiady w
Innsbrucku.
3. Znaczki wydrukowano techniką rotograwiurową w formacie 39,5 X 31,25 mm, w
kolorach: niebieskim, żółtym, czerwonym, czarnym i srebrnym, w następujących
nakładach:
1) wartości 50 gr — 10.000.000 sztuk,
2) wartości l zł — 6.000.000 sztuk,
3) wartości 1,50 zł — 6.000.000 sztuk,
4) wartości 2 zł — 3.000.000 sztuk,
5) wartości 4 zł — 3.000.000 sztuk,
6) wartości 6,40 zł — 1.200.000 sztuk.
MINISTER ŁĄCZNOŚCI
E. Kowalczyk
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI
WARSZAWA
dnia 25 marca 1976 r.
Nr 4
Poz. 25
PISMO OKÓLNE MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 12 stycznia 1976 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu ośmiu znaczków pocztowych wartości 50
gr, 1 zł, 1,50 zł, 1,50 zł, 3,00 zł, 3 zł, 4,50 zł i 4,90 zł
2249-56 1. Z dniem 13 lutego 1976 r. wprowadza się do obiegu osiem znaczków
pocztowych, stanowiących emisję „Historia lokomotywy".
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono:
1) wartości 50 gr — model lokomotywy z roku 1803 oraz podobiznę jej twórcy. W
dolnej części znaczka znajduje się napis „POLSKA" i oznaczenie wartości „50 GR", a
w górnej — napis „RICHARD TREVITHICK 1803 R",
2) wartości 1 zł — model lokomotywy z roku 1810 i podobiznę jej współtwórcy.

Wzdłuż górnej krawędzi znaczka znajdują się oznaczenie wartości „l ZŁ", napisy
„POLSKA" i „M. MURRAY J. BLENKINSOP" oraz data „1810 R",
3) wartości 1,50 zł — model lokomotywy z roku 1829 i podobiznę jej twórcy.
Wzdłuż lewej krawędzi znaczka znajduje się napis „1829 R RAKIETA", a w górnej
części oznaczenie wartości „1,50 ZŁ" oraz napisy: „POLSKA" i „G. STEPHENSON",
4) wartości 1,50 zł — model lokomotywy elektrycznej z roku 1969. W dolnej części
znaczka umieszczono napis „UNIWERSALNA LOKOMOTYWA ELEKTRYCZNA ET22 1969", a w górnej części znaczka znajduje się emblemat PAFAWAG, napis
„POLSKA" i oznaczenie wartości „1,50 ZŁ",
5) wartości 2,70 zł — model lokomotywy z roku 1837 oraz podobiznę jej twórcy.
Wzdłuż lewej krawędzi znaczka umieszczono oznaczenie wartości „2,70 ZŁ" i napis
„POLSKA", a wzdłuż górnej krawędzi napis — „R. STEPHENSON 1837 R",
6) wartości 3 zł — model lokomotywy z roku 1840 oraz podobiznę jej twórcy.
Wzdłuż lewej krawędzi znaczka umieszczono napis „POLSKA", a w górnej części
znaczka
napis „JOSEPH HARRISON 1840 R" i oznaczenie wartości „3 ZŁ",
7) wartości 4,50 zł — model lokomotywy z roku 1855. W górnej części znaczka
umieszczono napisy „POLSKA", „THOMAS ROGERS 1855 R" i oznaczenie wartości
„4,50 ZŁ",
8) wartości 4,90 zł — model lokomotywy z roku 1922 oraz podobiznę jej twórcy. W
górnej części znaczka znajduje się oznaczenie wartości „4,90 ZŁ" oraz napisy
„POLSKA" i „A. XIĘŻOPOLSKI", a w prawej części napis „CHRZANÓW 1922".
3. Znaczki wydrukowano techniką rotograwiurową na papierze kredowanym, w
formacie 51 X 31,25 mm, w następujących nakładach i kolorach:
1) wartości 50 gr — 10.000.000 sztuk, w kolorach: żółtym, czerwonym, brązowym,
szarym i czarnym,
2) wartości 1 zł — 10.000.000 sztuk, w kolorach: żółtym, fioletowym, oliwkowym,
szarym i czarnym,
3) wartości 1,50 zł — 10.000.000 sztuk, w kolorach: pomarańczowym, czerwonym,
brązowym, szarym i czarnym,
4) wartości 1,50 zł — 10.000.000 sztuk, w kolorach: zielonym, czerwonym,
niebieskim, szarym i czarnym,
5) wartości 2,70 zł — 5.000.000 sztuk, w kolorach: żółtym, czerwonym, zielonym,
fioletowym, szarym i czarnym,
6) wartości 3 zł — 6.000.000 sztuk, w kolorach: żółtym, brązowym, niebieskim,
szarym i czarnym,
7) wartości 4,50 zł — 900.000 sztuk, w kolorach: żółtym, czerwonym, niebieskim,
szarym i czarnym,
8) wartości 4,90 zł — 900.000 sztuk, w kolorach: żółtym, czerwonym, zielonym,
szarym i czarnym.
MINISTER ŁĄCZNOŚCI
E. Kowalczyk
Nigdzie nie publikowane
Pismo okólne Ministra Łączności
z dnia 27 lutego 1976 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 1,50 zł
2257 1. Z dniem 8 marca 1976 r. wprowadza się do obiegu znaczek pocztowy
wartości 1,50 zł, wydany dla upamiętnienia 20 rocznicy powstania Zjednoczonego
Instytutu Badań Jądrowych w Dubnej w Związku Radzieckim.
2. Na znaczku przedstawiona w formie symbolu atomu flagi państw
współpracujących z Ośrodkiem Naukowym w Dubnej. W dolnej części znaczka
znajduje się napis "POLSKA", w środkowej - napis "DUBNA 1956", a w górnej oznaczenie wartości "1,50". Wzdłuż prawej krawędzi znaczka umieszczono - napis
"ZJEDNOCZONY INSTYTUT BADAŃ JĄDROWYCH".
3. Znaczek wydrukowano techniką offsetową w formacie 40,5 x 40,5 mm w
nakładzie 6.000.000 sztuk, w kolorach: czerwonym, żółtym, niebieskim, zielonym,
szarym i czarnym.
Minister Łączności
E. Kowalczyk

Nigdzie nie publikowane
Pismo okólne Ministra Łączności
z dnia 27 lutego 1976 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 1,50 zł
2258 1. Z dniem 10 marca 1976 r, wprowadza się do obiegu znaczek pocztowy
wartości 1,50 zł, wydany z okazji 100 rocznicy uruchomienia pierwszego połączenia
telefonicznego.
2. Na znaczku przedstawiono rysunki: starego typu aparatu telefonicznego,
nowoczesnej
dalekosiężnej
anteny
do
łączności
satelitarnej,
znaku
Międzynarodowego
Związku
Telekomunikacyjnego
oraz
satelity
telekomunikacyjnego Interkosmos 10 i Telstar. W środkowej części znaczka znajduje
się napis " POLSKA " i oznaczenie wartości "1,50”.
3. Znaczek wydrukowano techniką offsetową, w formacie 54 x 27 mm, w nakładzie
10.000.000 sztuk, w kolorach: niebieskim, granatowym, brązowym i szarym.
Minister Łączności
E. Kowalczyk
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI
dnia 30 kwietnia 1976 r.
Nr 6
1976 r.
Poz. 40
PISMO OKÓLNE MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 18 marca 1976 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu dwóch znaczków pocztowych wartości
5 zł i 10 zł
2259-60 1. Z dniem 27 marca 1976 r. wprowadza się do obiegu dwa znaczki
pocztowe, stanowiące emisję „Lotnictwo współczesne''.
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono:
1) wartości 5 zł — szybowiec „Jantar" w locie ponad krajobrazem górskim. W
dolnej części znaczka znajduje się napis „POLSKA", a w lewym górnym rogu
oznaczenie wartości ,,5 ZŁ",
2) wartości 10 zł — śmigłowiec transportowy Mi-6 na tle nowoczesnego
budownictwa, dźwigający element budowlany. W dolnej części znaczka znajduje się
napis „POLSKA", a w lewym górnym rogu oznaczenie wartości „10 ZŁ".
3. Znaczki wydrukowano techniką stalorytniczo-wklęsłodrukową w formacie
31,25X51 mm, w kolorach:
1) wartości 5 zł — niebiesko-zielonym,
2) wartości 10 zł — brązowym.
4. Znaczki będą drukowane w powtarzalnych wielomilionowych nakładach.
MINISTER ŁĄCZNOŚCI
E. Kowalczyk
Poz. 42
PISMO OKÓLNE MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 18 marca 1976 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu dwóch znaczków pocztowych wartości
1 zł i 1,50 zł
WARSZAWA

2261-62 1. Z dniem 8 kwietnia 1976 r. wprowadza się do obiegu dwa znaczki
pocztowe, wydane z okazji odbywających się w Katowicach Mistrzostw Świata i
Europy w Hokeju na Lodzie.
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono:
l) wartości l zł — hokeistę w akcji. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka znajduje się
napis „POLSKA", w lewym górnym rogu — oznaczenie wartości „l ZŁ", a w prawej
górnej części znaczka napis „MISTRZOSTWA ŚWIATA I EUROPY W HOKEJU NA
LODZIE — KATOWICE 1976" oraz znak mistrzostw,
2) wartości 1,50 zł — hokeistę w akcji. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka znajduje
się napis „POLSKA", w lewej górnej części napis „MISTRZOSTWA ŚWIATA I
EUROPY W HOKEJU NA LODZIE — KATOWICE 1976" oraz znak mistrzostw, a w
prawym górnym rogu oznaczenie wartości „1,50 ZŁ".

3. Znaczki wydrukowano techniką rotograwiurową na papierze kredowanym w
formacie 31,25 X 39,5 mm, w nakładzie po 10.000.000 sztuk każdego, w
następujących kolorach:
l) wartości l zł — żółtym, wiśniowym, oranżowym, zielonym i czarnym,
2) wartości 1,50 zł — żółtym, ugier, zielonym, szarym i czarnym.
MINISTER ŁĄCZNOŚCI
E. Kowalczyk
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI
WARSZAWA
dnia 30 kwietnia 1976 r.
Nr 7
poz. 48
PISMO OKÓLNE MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 21 kwietnia 1976 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 1.50 zł
2263 1. Z dniem 30 kwietnia 1976 r. wprowadza się do obiegu znaczek pocztowy
wartości 1.50 zł z przywieszką, wydany dla upamiętnienia udziału Polskiej Wojskowej
Jednostki Specjalnej w Doraźnych Siłach Zbrojnych Organizacji Narodów
Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie.
2. znaczku przedstawiana sylwetkę żołnierza polskiego z karabinem na tle
konturów mapy rejonu, w którym pełni służbę Polska Wojskowa Jednostka
Specjalna. W dolnej części znaczka znajduje się napis „POLSKA”, a w prawym
górnym rogu oznaczenie wartości „1.50 ZŁ”.
3. Znaczek wydrukowano techniką rotograwiurową na papierze kredowanym w
formacie 39.5 X 31,25 mm w nakładzie 2.500.000 sztuk. w kolorach: żółtym,
niebieskim. czerwonym, zielonym i czarnym.
MINISTER ŁĄCZNOŚCI
E. Kowalczyk
poz. 48
PISMO OKÓLNE MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 21 kwietnia 1976 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 1.50 zł
2263 1. Z dniem 30 kwietnia 1976 r. wprowadza się do obiegu znaczek pocztowy
wartości 1.50 zł z przywieszką, wydany dla upamiętnienia udziału Polskiej Wojskowej
Jednostki Specjalnej w Doraźnych Siłach Zbrojnych Organizacji Narodów
Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie.
2. znaczku przedstawiana sylwetkę żołnierza polskiego z karabinem na tle
konturów mapy rejonu, w którym pełni służbę Polska Wojskowa Jednostka
Specjalna. W dolnej części znaczka znajduje się napis „POLSKA”, a w prawym
górnym rogu oznaczenie wartości „1.50 ZŁ”.
3. Znaczek wydrukowano techniką rotograwiurową na papierze kredowanym w
formacie 39.5 X 31,25 mm w nakładzie 2.500.000 sztuk. w kolorach: żółtym,
niebieskim. czerwonym, zielonym i czarnym.
MINISTER ŁĄCZNOŚCI
E. Kowalczyk
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI
WARSZAWA
dnia 16 lipca 1976 r.
Nr 9
Poz. 68
PISMO OKÓLNE MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 19 maja 1976 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 8,40 zł
2266 1. Z dniem 20 maja 1976 r. wprowadza się do obiegu znaczek pocztowy
wartości 8,40 zł, wydany 2 okazji Międzynarodowej Wystawy Filatelistycznej „Interphil
76" w Filadelfii.
2. Na znaczku przedstawiono znak wystawy w symbolicznej perforacji na tle
fragmentu panoramy Filadelfii. Wzdłuż górnej krawędzi znaczka umieszczono napis
„POLSKA" i oznaczenie wartości „8,40 ZŁ".
3. Znaczek wydrukowano techniką offsetową na papierze kredowanym , w

formacie 25,5 X 43 mm, w nakładzie 1.000.000 sztuk, w kolorach: czerwonym,
oranżowym i szarym.
MINISTER ŁĄCZNOŚCI
E. Kowalczyk
Poz. 69
PISMO OKÓLNE MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 19 maja 1976 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu sześciu znaczków pocztowych wartości
90 gr, 1 zł, 1,50 zł, 4,50 zł, 5 zł i 6 zł
2267-72 1. Z dniem 22 maja 1976 r. wprowadza się do obiegu sześć znaczków
pocztowych stanowiących emisję „Ochrona środowiska — Parki narodowe".
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono fragmenty parków oraz
charakterystyczną dla każdego z nich zwierzynę, a mianowicie:
1) wartości 90 gr — widok jeziora a obok sylwetkę sowy. Wzdłuż górnej krawędzi
znaczka umieszczono napis „WIELKOPOLSKI PARK NARODOWY" i oznaczenie
wartości „90 GR",
2) wartości l zł — wybrzeże morskie a obok sylwetkę orła. Wzdłuż górnej krawędzi
znaczka umieszczono napis „WOLINSKI PARK NARODOWY" i oznaczenie wartości
„1,00" zł,
3) wartości 1,50 zł — wędrujące wydmy a obok sylwetkę mewy. Wzdłuż górnej
krawędzi znaczka umieszczono napis „SŁOWIŃSKI PARK NARODOWY" i
oznaczenie wartości „1,50" zł,
4) wartości 4,50 zł — górzysty pejzaż a obok zarys głowy rysia. Wzdłuż górnej
krawędzi znaczka umieszczono napis „BIESZCZADZKI PARK NARODOWY" i
oznaczenie wartości „4,50" zł,
5) wartości 5 zł — wejście do groty a obok sylwetkę nietoperza. Wzdłuż górnej
krawędzi znaczka umieszczono napis „OJCOWSKI PARK NARODOWY" i
oznaczenie wartości „5,00" zł,
6) wartości 6 zł — fragment puszczy a obok zarys głowy łosia. Wzdłuż górnej
krawędzi znaczka umieszczono napis „KAMPINOSKI PARK NARODOWY" i
oznaczenie wartości „6,00" zł.
W lewych górnych rogach znaczków określonych w ust. 2 pkt l—6 umieszczono
międzynarodowy znak ochrony środowiska, a w prawym dolnym — napis „POLSKA".
3. Znaczki wydrukowano techniką rotograwiurową na papierze kredowanym, w
formacie 51 X 31,25 mm, w następujących nakładach i kolorach:
1) wartości 90 gr — 5.000.000 sztuk, w kolorach: żółtym, czerwonym, niebieskim,
brązowym i czarnym,
2) wartości l zł — 10.000.000 sztuk, w kolorach: żółtym, czerwonym, niebieskim,
brązowym,
3) wartości 1,50 zł — 10.000.000 sztuk, w kolorach: żółtym, czerwonym,
niebieskim, brązowym i szarym,
4) wartości 4,50 zł — 6.000.000 sztuk, w kolorach: żółtym, czerwonym,
niebieskim, brązowym i czarnym,
5) wartości 5 zł — 1.100.000 sztuk, w kolorach: żółtym, czerwonym, niebieskim,
brązowym i szarym,
6) wartości 6 zł — 1.000.000 sztuk, w kolorach: żółtym, czerwonym, niebieskim,
oliwkowym i brązowym.
MINISTER ŁĄCZNOŚCI
E. Kowalczyk
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI
WARSZAWA
dnia 16sierpnia 1976 r.
Nr 10
Poz. 81
PISMO OKÓLNE MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 1 czerwca 1976 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 8.40 zł.
2273 1. Z dniem 29 czerwca 1976 r. wprowadza się do obiegu znaczek pocztowy
wartości 8.40 zł z okazji 25 rocznicy wydania pierwszego znaczka przez Organizację
Narodów Zjednoczonych.

2. Na znaczku przedstawiono siedzibę Organizacji Narodów Zjednoczonych na tle
stylizowanego rysunku kuli ziemskiej w kształcie gołębia pokoju. W dolnej części
znaczka znajdują się litery „ONZ" i emblemat Organizacji Narodów Zjednoczonych w
symbolicznej perforacji, a w górnej części - oznaczenie wartości „8.40 ZŁ," i napis
„POLSKA".
3. Znaczek wydrukowano techniką offsetową na papierze kredowanym w formacie
39,5X31,25 mm, w nakładzie 2.000.000 sztuk, w kolorach: niebieskim, zielonym,
czerwonym, brązowym i czarnym.
MINISTER ŁĄCZNOŚCI
E. Kowalczyk
poz. 83
PISMO OKÓLNE MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 22 czerwca 1976 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu sześciu znaczków pocztowych wartości
50 gr , 1 zł, 1.50 zł, 4.20 zł, 6.90 zł i 8.40 zł oraz znaczka w formie bloczka
wartości 10 zł z dopłatą 5 zł na rzecz Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
2274-80 + bl. 101 1. Z dniem 30 czerwca 1976 r. wprowadza się do obiegu serię
sześciu znaczków pocztowych oraz znaczek w formie bloczka, wydane z okazji
Igrzysk Olimpijskich w Montrealu.
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono następujące dyscypliny
sportów letnich:
1) wartości 50 gr – szermierkę,
2) wartości 1 zł - kolarstwo,
3) wartości 1,50 zł - piłkę nożną,
4) wartości 4,20 zł - boks,
5) wartości 6,90 zł - podnoszenie ciężarów,
6) wartości 8,40 zł - biegi.
W prawym dolnym rogu znaczków znajduje się oznaczenie wartości, a wzdłuż
krawędzi lewej - napis "POLSKA". W lewym górnym rogu znaczków umieszczono
znak Polskiego Komitetu Olimpijskiego, a wzdłuż krawędzi prawej - napis
"MONTREAL".
3. Znaczki wymienione w ust. 2 pkt 1-6 wydrukowano techniką rotograwiurową w
formacie 39,5X31,25 mm, w następujących nakładach i kolorach:
1) wartości 50 gr - 8.000.000 sztuk, w kolorach: kremowym, czerwonym,
brązowym, szarym i czarnym,
2) wartości 1 zł - 8.000.000 sztuk, w kolorach: kremowym, czerwonym, brązowym,
szarym i czarnym,
3) wartości 1,50 zł - 8.000.000 sztuk, w kolorach: kremowym, czerwonym,
brązowym, szarym i czarnym,
4) wartości 4,20 zł - 5.000.000 sztuk, w kolorach: kremowym, czerwonym, jasnoszarym, ciemno-szarym i czarnym,
5) wartości 6,90 zł - 2.000.000 sztuk, w kolorach: kremowym, czerwonym,
brązowym, szarym i czarnym,
6) wartości 8,40 zł - 1.000.000 sztuk, w kolorach: kremowym, czerwonym, szarozielonym i czarnym.
4. Na znaczku w formie bloczka - wartości 10+5 zł przedstawiono dyscyplinę
sportową - siatkówkę. Wzdłuż lewej krawędzi znaczka umieszczono napis
"POLSKA", w prawym górnym rogu - oznaczenie wartości „10+5 ZŁ", a wzdłuż
prawej krawędzi napis "MONTREAL".
Na marginesach bloczka przedstawiono schematycznie rekwizyty symbolizujące
różne dyscypliny sportowe, znak Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz napis
"DOPŁATA NA RZECZ PKOL".
5. Znaczek w formie bloczka wydrukowano techniką stalorytniczo-wklęsłodrukową
i rotograwiurową na papierze znaczkowym, w formacie 31,25X25,5 mm, w nakładzie
900.000 sztuk, w kolorach: czerwonym i czarnym.
MINISTER ŁĄCZNOŚCI
E. Kowalczyk

DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI
WARSZAWA
dnia 24 listopada 1976 r.
Nr 12
Poz. 99
PISMO OKÓLNE MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 31 sierpnia 1976 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 1,50 zł
2282 1. Z dniem 3 września 1976 r. wprowadza się do obiegu znaczek pocztowy
wartości 1,50 zł, wydany z okazji 100 rocznicy śmierci polskiego geografa i geologa
Aleksandra Czekanowskiego.
2. Na znaczku przestawiono portret Aleksandra Czekanowskiego na tle krajobrazu
nadbajkalskiego. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka znajduje się napis „1833—1876
ALEKSANDER CZEKANOWSKI", a wzdłuż górnej krawędzi — napis „POLSKA" i
oznaczenie wartości „1,50. ZŁ".
3. Znaczek wydrukowano techniką rotograwiurową na papierze kredowanym, w
formacie 39,5 X 31,25 mm, w nakładzie 10.000.000 sztuk, w kolorach: niebieskim,
żółtym, czerwonym, brązowym i srebrnym.
MINISTER ŁĄCZNOŚCI
E. Kowalczyk
poz. 100
PISMO OKÓLNE MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 3 września 1976 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu sześciu znaczków pocztowych wartości:
1 zł, 1,50 zł, 2 zł, 4,20 zł, 4,50 zł i 8 zł z dopłatą 4 zł na rzecz Polskiego Związku
Filatelistów
2283-88 1. Z dniem 30 września 1976 r. wprowadza się do obiegu serię sześciu
znaczków pocztowych, stanowiących emisję „Dzień Znaczka 1976 — Malowidła z
waz greckich".
2. Na znaczkach poszczególnych wartości - przedstawiono wizerunki następujących
zwierząt mitycznych:
1) wartości 1 zł — sfinksa. W dolnej umieszczono napisy „POLSKA" i „KORYNT
VII W. P.N.E.”, a w części górnej — „MUZEUM NABODOWE WARSZAWA",
oznaczenie wartości „1 ZŁ" i rysunek wazy z której pochodzi malowidło;
2) wartości 1,50 zł — syrenę. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono
oznaczenie wartości „ZŁ 1,50" i napis „POLSKA", a wzdłuż lewej krawędzi — napis
„KORYNT VII WIEK P.N.E.". W prawym górnym rogu znaczka znajduje się rysunek
wazy, z której pochodzi malowidło;
3) wartości 2 zł — lwa. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono oznaczenie
wartości „ZŁ 2" i napis „POLSKA", a wzdłuż lewej krawędzi — napis „KORYNT VII
WIEK P.N.E.". W prawym górnym rogu znaczka znajduje się rysunek wazy, z której
pochodzi malowidło;
4) wartości 4,20 zł — byka. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono
oznaczenie wartości „ZŁ 4,20" i napis „POLSKA", a wzdłuż lewej krawędzi — napis
„KORYNT VII WIEK P.N.E.". W prawym górnym rogu znaczka znajduje się rysunek
wazy, z której pochodzi malowidło;
5) wartości 4,50 zł — kozła. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono
oznaczenie wartości „ZŁ 4,50" i napis „POLSKA", a wzdłuż lewej krawędzi — napis
„KORYNT VII WIEK P.N.E.". W prawym górnym rogu znaczka znajduje się rysunek
wazy, z której pochodzi malowidło;
6) wartości 8+4 zł — sfinksa ze skrzydłami. W dolnej części znaczka umieszczono
napisy „POLSKA", „KORYNT VII W. P.N.E." i rysunek wazy, z której pochodzi malowidło, a w części górnej — napis „MUZEUM NARODOWE WARSZAWA" i
oznaczenie wartości „ZŁ 8+4".
Wzdłuż górnej krawędzi wszystkich znaczków umieszczono napis „DZIEŃ
ZNACZKA 76":
3. Znaczki wydrukowano techniką rotograwiurową w formacie 43X31,25 mm, w
kolorach: żółtym, niebieskim, czerwonym, czarnym i złotym, w następujących
nakładach :
1) wartości 1 zł — 10.000.000 sztuk,
2) wartości 1,50 zł —10.000.000 sztuk,

3) wartości 2 zł — 5.000.000 sztuk,
4) wartości 4,20 zł — 4.000.000 sztuk,
5) wartości 4,50 zł — 2.000.000 sztuk,
6) wartości 8+4 zł — 1.000.000 sztuk.
MINISTER ŁĄCZNOŚCI
E. Kowalczyk
Poz. 103
PISMO OKÓLNE MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 15 października 1976 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu czterech znaczków pocztowych wartości:
1 zł, 1,50 zł, 2 zł i 4,90 zł
2289-92 1. Z dniem 6 listopada 1976 r. wprowadza się do obiegu serię czterech
znaczków pocztowych, wydaną z okazji 25-lecia Fabryki Samochodów Osobowych w
Warszawie.
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono następujące modele
samochodów produkowanych w FSO w Warszawie:
l) wartości 1 zł — Warszawę M 20. W dolnej części znaczka znajduje się napis
„WARSZAWA M 20", w lewym górnym rogu oznaczenie wartości „1,00", a wzdłuż
prawej krawędzi — napis "POLSKA;
2) wartości 1.50 zł — Warszawę 223. W dolnej części znaczka znajduje się napis
„WARSZAWA 223”, wzdłuż lewej krawędzi napis „POLSKA", a w prawym górnym rogu — oznaczenie wartości „1,50";
3) wartości 2 zł — Syrenę 104. W dolnej części znaczka znajduje się napis
„SYRENA 104", w lewym górnym rogu oznaczenie wartości „2,00", a wzdłuż prawej
krawędzi napis „POLSKA";
4) wartości 4,90 zł — Polski Fiat 125p. W dolnej części znaczka znajduje się napis
„POLSKI FIAT 125P", wzdłuż lewej krawędzi napis „POLSKA", a w prawym górnym
rogu — oznaczenie wartości „4,90".
3. Znaczki wydrukowano techniką rotograwiurową na papierze kredowanym, w
formacie 54X27 mm, w kolorach: żółtym, niebieskim, czerwonym, czarnym i
srebrnym, w następujących nakładach:
1) wartości 1 zł — 10.850.000 sztuk,
2) wartości 1,50 zł — 10.850.000 sztuk,
3) wartości 2 zł — 4.850.000 sztuk,
4) wartości 4,90 zł — 2.850.000 sztuk,
MINISTER ŁĄCZNOŚCI
E. Kowalczyk
DZIENNIK ŁĄCZNOŚCI
dnia 31 grudnia 1976 r.
Nr 15
Poz. 115
PISMO OKÓLNE MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 18 listopada 1976 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 1,50 zł
WARSZAWA

2293 1. Z dniem 26 listopada 1976 r. wprowadza się do obiegu znaczek pocztowy
wartości 1,50 zł, wydany z okazji uruchomienia produkcji w Hucie Katowice.
2. Na znaczku przedstawiono schematycznie rysunek kadzi do rozlewu stali. W
dolnej części znaczka znajduje się napis „POLSKA", w środkowej części — „HUTA
KATOWICE 76", a w górnej części — oznaczenie wartości „1,50 ZŁ".
3. Znaczek wydrukowano techniką offsetową na papierze kredowanym w formacie
27 X 54 mm, w nakładzie 6.000.000 sztuk, w kolorach: żółtym, czerwonym,
fioletowym i czarnym.
MINISTER ŁĄCZNOŚCI
E. Kowalczyk
Poz. 116
PISMO OKÓLNE MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 6 grudnia 1976 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 1,50 zł

2294 1. Z dniem 6 grudnia 1976 r. wprowadza się do obiegu znaczek pocztowy
wartości 1,50 zł wydany z okazji VIII Kongresu Związków Zawodowych.
2. Na znaczku przedstawiono znak Centralnej Rady Związków Zawodowych w
symbolicznej oprawie, na której umieszczono napisy: „VIII/XIV KONGRES
ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH" i „PRODUKCJA—BYT—WYCHOWANIE".
Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono napis „POLSKA" i oznaczenie
wartości „1,50 ZŁ".
3. Znaczek wydrukowano techniką rotograwiurową na papierze kredowanym w
formacie 27 X 27 mm w nakładzie 8.000.000 sztuk, w kolorach: brązowym,
czerwonym i złotym.
MINISTER ŁĄCZNOŚCI
E. Kowalczyk
Poz. 118
PISMO OKÓLNE MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 9 grudnia 1976 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu dwóch znaczków pocztowych wartości
1 zł i 6 zł
2295-96 1. Z dniem 15 grudnia 1976 r. wprowadza się do obiegu dwa znaczki
pocztowe, stanowiące emisję „Arcydzieła Sztuki Polskiej".
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono:
1) wartości l zł — Epitafium Wierzbięty z Branic. W dolnej części znaczka
umieszczono napis „WIERZBIĘTA Z BRANIC XV W — EPITAFIUM", a w części
górnej — oznaczenie wartości „l ZŁ" i napis „POLSKA",
2) wartości 6 zł — Piękną Madonnę. Wzdłuż lewej krawędzi znaczka umieszczono
napisy „PIĘKNA MADONNA XV W — POLSKA" i oznaczenie wartości „6 ZŁ".
3. Znaczki wydrukowano techniką offsetową w formacie 27 X 40,5 mm na papierze
kredowanym, w kolorach: czerwonym, niebieskim, żółtym, szarym, czarnym i złotym,
w następujących nakładach:
1) wartości l zł — 10.000.000 sztuk,
2) wartości 6 zł — 5.000.000 sztuk.
MINISTER ŁĄCZNOŚCI
E. Kowalczyk
Poz. 119
PISMO OKÓLNE MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 16 grudnia 1976 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu ośmiu znaczków pocztowych wartości
1 zł, 1 zł, 1,50 zł, 1,50 zł, 2 zł, 4,20 zł, 6,90 zł i 8,40 zł
2297-304 1. Z dniem 29 grudnia 1976 r. wprowadza się do obiegu serię ośmiu
znaczków pocztowych, popularyzujących polskie morskie porty handlowe.
2. Na znaczkach poszczególnych wartości przedstawiono:
1) wartości 1 zł — tankowiec „Zawrat" przy pirsie podczas rozładunku ropy
naftowej. W dolnej części znaczka znajduje się napis „POLSKA" i oznaczenie
wartości „1 ZŁ", a w górnej części — napis „GDAŃSK — PORT PÓŁNOCNY",
2) wartości 1 zł — statek-prom „Gryf" przy nabrzeżu oraz fragment dworca
promowego, który opuszczają podróżni i wyjeżdżające samochody. W górnej części
znaczka znajdują się napisy „PORT GDAŃSK", „POLSKA" i oznaczenie wartości „ZŁ
1",
3) wartości 1,50 zł — statek pojemnikowiec stojący przy nabrzeżu oraz żuraw
przenoszący kontener na statek. W górnej części znaczka znajduje się oznaczenie
wartości „1,50 ZŁ" oraz napisy „POLSKA" i „PORT GDYNIA", a wzdłuż prawej
krawędzi — napis „BAZA KONTENEROWA",
4) wartości 1,50 zł — statek pasażerski „Stefan Batory", oczekujących na
nabrzeżu pasażerów oraz pomnik „Ludziom Morza". W górnej części znaczka
znajduje się oznaczenie wartości „1,50 ZŁ" oraz napisy „POLSKA" i „PORT GDYNIA",
5) wartości 2 zł — barkę stojącą przy burcie statku „Ziemia Szczecińska" w czasie
rozładowywania statku. W lewej części znaczka znajdują się napisy „POLSKA" i
„PORT SZCZECIN" oraz oznaczenie wartości „2 ZŁ",
6) wartości 4,20 zł — statek stojący przy nabrzeżu i urządzenie podające ładunek

na statek. W górnej części znaczka znajdują się napisy „POLSKA" i „PORT
ŚWINOUJŚCIE" oraz oznaczenie wartości „4,20 ZŁ",
7) wartości 6,90 zł — latarnię morską i dwa wodoloty. W dolnej części znaczka
znajduje się napis „POLSKA", a w części górnej — „PORT KOŁOBRZEG" i
oznaczenie wartości „6,90 ZŁ",
8) wartości 8,40 zł — mapę polskiego wybrzeża morskiego z zaznaczonymi
portami: Gdańsk, Gdynia, Łeba, Ustka, Darłowo, Kołobrzeg, Świnoujście i Szczecin.
W dolnej części znaczka znajduje się oznaczenie wartości „ZŁ 8,40" i napis
POLSKA" a w części górnej — znak" Zjednoczenia Portów Morskich oraz napis
„POLSKIE MORSKIE PORTY HANDLOWE".
3. Znaczki wydrukowano wielobarwną techniką rotograwiurową na papierze
kredowanym, w formacie 54 X 27 mm, w następujących nakładach i kolorach:
1) wartości 1 zł — 10.000.000 sztuk, w kolorach: zielonym, czerwonym,
niebieskim, szarym i czarnym,
2) wartości 1 zł — 10.000.000 sztuk, w kolorach: żółtym, czerwonym, niebieskim,
szarym i czarnym,
3) wartości 1,50 zł — 10.000.000 sztuk, w kolorach: żółtym, czerwonym,
niebieskim, szarym i czarnym,
4) wartości 1,50 zł — 10.000.000 sztuk, w kolorach: żółtym, czerwonym,
niebieskim, szarym i czarnym,
5) wartości 2 zł — 8.000.000 sztuk, w kolorach: zielonym, czerwonym, niebieskim,
szarym i czarnym,
6) wartości 4,20 zł — 3.000.000 sztuk, w kolorach: żółtym, czerwonym,
niebieskim, szarym i czarnym,
7) wartości 6,90 zł — 1.500.000 sztuk, w kolorach: żółtym, czerwonym,
niebieskim, szarym i czarnym,
8) wartości 8,40 zł — 1.000.000 sztuk, w kolorach: żółtym, czerwonym,
niebieskim, szarym i czarnym.
MINISTER ŁĄCZNOŚCI
E. Kowalczyk

