
(Tekst zgodny z oryginałem) 
 

S p r a w o z d a n i e 
z druku znaczków pocztowych za miesiące październik i listopad 1949 r 

 
Niniejsze sprawozdanie jest bezpośrednim dalszym ciągiem mego sprawozdania z dnia            

6 października 1949 za miesiące sierpień i wrzesień 1949 r.  
W ciągu tego czasu nie zaszły żadne zmiany w urządzeniach drukarni. 
 

Nakład 4. znaczków po 5 zł. z podobizną Prezydenta. 
 

Nakład 4. zamówiony 17.X.1949 Ag.402 w ilości 4,000.000 sztuk był drukowany w arkuszach 
obejmujących po 100 szt. na papierze częstochowski o ząbkowaniu 10 3/4 i 11 1/4  jednym walcem 
N.4.W.I.  
Walec N.4.W.I. Próby wykonano 19.X.49 w ilości 20 ark., z których 6 ark. przeznaczono dla Muzeum. 
Druk odbył się w dniach 20, 21, 22, 24 i 25.X.49 t.j. 5-ciu dniach. Wydano do druku 43.020 ark., z 
czego otrzymano 147 ark. makul. druk. i 42.873 ark. dobrych odbitek. Do perforacji wydano 42.868 
ark., z czego otrzymano 60 ark. makul. perfor. i 42.808 dobrych perforowanych arkuszy. Do wysyłki 
przeznaczono dla Gł. Składnicy 42.768 ark. /4,276.800 szt./ a dla Muzeum 6 ark. prób z makulatury, 5 
ark. ciętych i 40 ark. ząbk. 
Obecnie jest w druku nakład 5, 
 

Nakład 3, znaczków po 10 zł. z podobizną Prezydenta. 
 

Nakład 3. zamówiono 17.X.49 Ag.402 w ilości 4,000.000 szt. Był drukowany w arkuszach 
obejmujących po 100 szt. na papierze częstochowskim, ząbkow. 10 3/4 i 11/4 następującymi walcami: 

 
Walca N.5.W.I.w dniu 25,X.49 po wykonaniu 20 ark. prób, z których 6 ark. przeznaczono dla Muzeum, 
nie przyjęto do druku.  
Walcem N.5.W.II. wykonano próby 28.X.49 w ilości 20 ark., z których 6 ark. przeznaczono dla 
Muzeum. Druk odbył się 28, 29, 31.X. oraz 2, 3 i 4.XI.49 t.j. w 6-ściu dniach. Wydano do druku 43.540 
ark /łącznie z z walcem I/, z czego otrzymano 290 ark. makul. druk. i 43.250 ark, dobrych odbitek. Do 
perforacji wydano 43.245 ark., z czego otrzymano 73 ark, makul. perfor. i 43.172 ark. perforowanych. 
Do wysyłki przeznaczono dla Gł.  Składnicy 43.132 ark. /4.t313.20a szt./ a dla Muzeum 6 ark. prób z 
makul., 5 ark. ciętych i 40 ark. ząbkowanych. 
 

Nakład 10. znaczków na przesyłki urzędowe zwykłe. 
 
Nakład 10, zamówiony 4.VII.49 w ilości 12,000.000 szt. był drukowany na papierze częstochowskim w 
arkuszach obejmujących po 90 sztuk zn. /10 x 9 /, z numerem nakładu i walca po 50 i 60 zn.

;
 na 

prawym marginesie. Ząbkowanie l 10 3/4 i 11 1/4.  
Walcem N.10.W.I. wykonano próby 11.VIII.49 w ilości 20 ark., z których 6 ark. przeznaczono dla 
Muzeum. Druk odbył się w dniach 12, 13,16, 17, 18, 19, 20 i 21.IX.49 t. j. w 8-miu dniach. Wydano do 
druku 61.020 ark. z czego otrzymano 45o ark. maicul. druk. i 60.564 ark. dobrych odbitek. Do 
perforacji wydano 60.554 ark., z czego otrzymano 210 ark. makul. perfor. i 60.344 perforow. dobrych 
arkuszy. Do wysyłki, przeznaczono dla Gł. Składnicy 60.294 ark., / 5,426.460 szt./ a dla Muzeum 6 
arki prób z makul. 10 ark. ciętych i 50 ark. /4,500 szt./ ząbkowanych. 
Walcem N.1.W.II. wykonano próby 19.IX. w ilości 20 ark. z których 6 ark. przeznaczono dla Muzeum. 
Druk odbył się 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30.IX. oraz 3.X.49 t.j. w 10-ciu dniach. Wydano do druku 
76.820 ark. z czego otrzymano 558 ark. makul. druk. i 76,262 ark. dobrych odbitek. Do perforacji 
wydano 76.252 ark. z czego otrzymano 293 ark. makul. perfor. i 75.961 dobrych perfor. arkuszy. Do 
wysyłki przeznaczono dla Gł. Składnicy 75.911 ark. /6,831.990 szt./ a dla Muzeum 6 ark. prób 10 ark. 
ciętych i 50 ark. ząbkowanych.  

Ogółem do całego nakładu 10.: Wydano 137.840 ark. z czego otrzymano 1014 ark. makul. druk. 
i 136.826 ark. dobrych odbitek. Do perforacji wydano 136.806 ark. z czego otrzymano 501 ark. makul. 
perfor. i 136.305 dobrych perfor. arkuszy. Do wysyłki przeznaczono dla Głów. Składnicy 136,205 ark.  
/12,258 .450 szt./ a dla Muzeum 12 ark, prób, . 
20 ark. ciętych i 100 ark. ząbkowanych.  

 
Dokończenie druku kopert ze znaczkiem za 15 zł. 

 
Koperty ze znaczkiem za 15 zł. z podobizną Prezydenta zamówiono 14.II.1949 Ag.402 w ilości 

3,000,000 sztuk. Pierwszymi trzema walcami drukowano je w arkuszach po 8 sztuk kopert a 
:
 

sprawozdanie z druku tymi trzema walcami znajduje się w mym sprawozdaniu z 9 lipca 1949. 
Ogółem do druku tymi pierwszymi trzema walcami wydano 128.841 ark. z czego otrzymano 

makulatury drukowej 357 ark. i 128.484 dobrych odbitek. Z tych przeznaczono do wysyłki dla Gł. 
Składnicy 128.454 ark. t. j'. 1,027.632 sztuk kopert a dla Muzeum 30 ark /240 kopert./. 

Dalszy druk odbył się następującymi walcami po 4 koperty w arkuszu: 
Walca IV. nie przyjęto do druku. 
Walcem V. wykonano próby 1.VII.49 w ilości 20 ark., z których 6 przeznaczono dla Muzeum. Druk 
odbył się 1, 2, 4, 5, 6 i 7 .VII.49 t . j. 6-ściu dniach. Wydano do druku 56.543 ark., z czego otrzymano 
133 ark. makul. druk. i 56.410 dobrych odbitek. Do wysyłki przeznaczono dla Gł. Składnicy 56.400 ark. 
a dla Muzeum 10 ark. 



Walcem VI. wykonano próby 11.VII.49 w ilości 30 ark. z których 6 ark. przeznaczono dla Muzeum. 
Druk odbył się 11 i 12.VII.49. t. j. w 2 dniach. Wydano do druku 2.483 ark. z czego otrzymano 40 ark. 
makul. druk. i 2.443 ark. dobrych odbitek. Do wysyłki przeznaczono dla Gł. Składnicy 2.433 ark. a dla 
Muzeum 10 ark. 
Walcem VII. wykonano próby 26.VII.49 w ilości 30 ark. z których 6 ar. przeznaczono dla Muzeum. 
Druk odbył się 26,27, 28, ;29 i 30.VII.49 t. j. w 5- ciu dniach. Wydano do druku 52.705 ark. z czego 
otrzymano 104 ark makul. druk. i 52.601 ark. dobrych odbitek. Do wysyłki przeznaczono dla Gł. 
Składnicy 52.591 ark. a dla Muzeum 10 ark. 
WaIcem VIII. wykonano próby 17.VIII.49 w ilości 30

 
ark., z których 6 ark. przeznaczono dla Muzeum. 

Druk odbył się 17, 18, 19, 20 i 22.VIII.49 t. j i 5-ciu dniach. Wydano do druku 52.552 ark. z czego 
otrzymano 108 ark. makul. druk. i 52,444 ark. dobrych odbitek. Do wysyłki przeznaczono dla Gł. 
Składnicy 52.434 ark. a dla Muzeum 10 ark. 
Walcem IX. wykonano próby 22.VIII.49 w ilości 30 ark., z których 6 ark. przeznaczono dla Muzeum. 
Druk odbył się w dniach 23, 24, 25 i 26.V.1949. t. j. 4 dniach. Wydano do druku 47.977 ark., z czego 
otrzymano 235 ark. makul. druk. i 47.742 ark. dobrych odbitek. Do wysyłki przeznaczono dla Gł. 
Składnicy 47.732 ark. a dla Muzeum 10 ark. 
Walcem X. wykonano próby 26.VIII.49 w ilości 30 ark., z których 6 ark. przeznaczono dla Muzeum. 
Druk odbył się 27, 29, 30 i 31.VIII.49 t.j. w 4 dniach. Wydano do druku 55.038 ark., z czego otrzymano 
123 ark. makul. druk. i 54.915 ark. dobrych. odbitek. Do wysyłki przeznaczono dla Gł. Składnicy 
54.905 ark., a dla Muzeum 10 ark. 

Następującymi walcami drukowano w arkuszach obejmujących po 8 /osiem/ sztuk kopert w 
arkuszu: 
Walcem XI wykonano próby 7.IX.49 w ilości 20 ark., z których 6 ark. przeznaczono dla Muzeum. Druk 
odbył się 8, 9, 10, 12 i 13.IX.49 t. j . w 5-ciu dniach. Wydano do druku 44.901 ark., z czego otrzymano 
238 ark. makul. druk. i 44.663. ark dobrych odbitek. Do wysyłki przeznaczono dla Gł. Składnicy 44.653 
ark.. a dla Muzeum 10 ark. 
Walcem XII wykonano próby 14.IX.49 w ilości 10 ark., z których 6 ark. przeznaczono dla Muzeum. 
Druk odbył się 14, 15, 16, 17, 19, 20.lX.49t.j. w 6-ściu dniach. Wydano do druku 48.262 ark., z czego 
otrzymano 347 ark. makul. druk. i 47.915 ark. dobrych odbitek. Do wysyłki przeznaczono dla Gł.  
Składnicy 47.905 ark. a dla Muzeum 10 ark. 

Walcem XIII wykonano próby 21.IX.49 w ilości 20 ark., z których 6 ark przeznaczono dla 
Muzeum. Druk odbył się 21, 22, 23, 24, 26, 27 i 28.IX.49 t.j. w 7-miu dniach. Do druku wydano 50.167 
ark., z czego otrzymano 260 ark. makul. druk. i 49.907 ark. dobrych odbitek. Do wysyłki przeznaczono 
dla Gł.  Składnicy 49.897 ark. a dla Muzeum 10 ark. 

Na kopertach drukowanych z walców V - XIII są umieszczone sentencje Prezydenta R.P. 
Ogółem wysłano do Gł.  Składnicy 3,233.252 sztuk kopert, a dla Muzeum 720 sztuk kopert i 432 

sztuk kopert na arkuszach próbnych. W wysłanych do Gł. Składnicy 3,233.252 sztukach było do 
przeróbki55.792 sztuk kopert. 

 
Nakład 5-ty znaczków po 15 zł. czerwonych z podobizną Prezydenta. 

 
Nakład 5. znaczków po 15 zł. czerwonych zamówiono 4.VII.1949 Nr. AG. 402 w ilości 

40.000.000 sztuk. Drukowano na papierze częstochowskim w arkuszach obejmujących po 100 szt. 
ząbkowanych 10 3/4 i 11 1/4., następującymi walcami :  
Walcem N.5.W.I. wykonano próby 2.IX.49 w ilości 20 ark. z których 6 ark. przeznaczono dla Muzeum. 
Druk odbył się 3, 5 i 6.IX.49 t.j. 3 dniach. Wydano do druku 13.732 ark., z czego otrzymano 96 ark. 
makul. druk. i 13.636 ark. dobrych odbitek. Do perforacji wydano 13.631 ark. z czego otrzymano 29 
ark. makul. perfor. i 13.602 dobrych perfor. ark. Do wysyłki przeznaczono dla Gł. Składnicy 13.562 ark. 
/1,356.200 szt a dla Muzeum 6 ark. prób z makul. 5 ark. ciętych i 40 ark. ząbkowan. 
Walcem N.5.W.II. wykonano próby 6. IX.49 w ilości 20 ark., z których 6 ark. przeznaczono dla 
Muzeum. Bruk odbył się 7, 8, 9, 10 i 12.IX.49 t-j. 5-oiu dniach. Wydano do druku 43.020 ark., z czego 
otrzymano 240 ark. makul. druk. i 42.780 ark. dobrych odbitek. Wydano do perforacji 42.775 ark. z 
czego otrzymano 91 ark. makul. pefor, i 42.684 ark. perforowanych. Do wysyłki przeznaczono dla Gł.  
Składnicy 42.644 ark. / 4,264.400 szt./ a dla Muzeum 6 ark. prób, 5 ark. ciętych i 40 ark. 
ząbkowanych. 
Walca N.5 W.III. po wykonaniu 22 ark. prób w dniu 14.IX.49 nie przyjęto do druku. Z prób 6 ark. 
przeznaczono dla Muzeum.

 

Walcem N.5.W.IV. wykonano próby 16.IX.49 w ilości 20 ark., z których 6 ark. przeznaczono dla 
Muzeum. Druk odbył się 16, 17, 19, 29, i 21.IX.49 t.j. w 5-ciu dniach. Wydano do druku 45.020 ark., z 
czego otrzymano 388 ark. makul. druk. i 44.632 ark. dobrych odbitek. Do perforacji wydano 44.627 
ark., z czego otrzymano 99 ark. makul. perfor. i 44.528 ark. perforowanych. Do wysyłki przeznaczono 
dla Gł. Składnicy 44.488 ark. /4,448.800 szt./ a dla Muzeum 6 ark. prób z makul. 5 ark. ciętych i 40 
ark. ząbkowanych. 
Walcem N.5.W.V. w dniu 22.IX.49 po wykonaniu prób w ilości 20 ark. nie przyjęto, do druku. Z prób 6 
ark. przeznaczono dla Muzeum. 
Wal cem N.5.W.VI. wykonano próby 23.IX.49 w ilości 20 ark., z których 6-ark. przeznaczono dla 
Muzeum. Druk odbył się 23, 24, 26, 27, 28 i 29.IX.49 t.j. w 6-ściu dniach. Wydano do druku 44.520 
arki, z czego otrzymano 239 ark. makul. druk. i 44.281 ark. dobrych odbitek. Do perforacji wydano 
44.276 ark., z czego otrzymano 24.ar k. makul. perf. i 44.252 ark. dobrych perfor. Do wysyłki 
przeznaczono dla Gł. Składnicy 44.212 ark. /4,421.200 szt./ a dla Muzeum 6 ark. prób, 5 ark ciętych i 
40 ark. ząbkowanych. 
Walcem N.5.W.VII. wykonano próby 29.IX.49 w ilości 30 ark., z których 6 ark. przeznaczono dla 
Muzeum. Druk odbył się 30.IX. 1t 3, 4 i 5.X.49 t.j. w 5-ciu dniach. Wydano do druku 44.530 ark., z 



czego otrzymano 380 ark. makul. druk. i 44.150 ark., dobrych odbitek. Do perforacji wydano 44,145 
ark., z czego otrzymano 23 ark. makul. perfor. i 44.122 ark. perforowanych. Do wysyłki przeznaczono 
dla Gł. Składnicy 44,082 ark. /4,408.200 szt./ a dla Muzeum 6 ark. prób, 5 ark. ciętych. i 40 ark. 
ząbkowanych. 
Walcem N.5.W.VIII. wykonano próby 3.X.49 w ilości 20 ark., z których 6 ark. przeznaczono dla 
Muzeum. Druk odbył się 4, 5, 6, 7, 8.X,49. t. j. w 5-ciu dniach. Wydano do druku 42.020 ark. z czego 
otrzymano 127 ark. makul. druk. i 41.893 ark. dobrych odbitek. Do perforacji wydano 41.888 ark., z 
czego otrzymano 74 ark. makul. perfor. i 41.814 ark. perforowanych. Do wysyłki przeznaczono dla Gł.  
Składnicy 41.774 ark. /4,177.400 szt./ a dla Muzeum 6 ark. prób, 5 ark. ciętych i 40 ark. ząbkowanych. 
Walca N.5.W.IX. w dniu 5.X.49 po wykonaniu 30 ark. prób nie przyjęto do druku. Z prób przeznaczono 
6 ark. dla Muzeum. 
Walcem N.5.W.X. w dniu 10.X.49 po wykonaniu 20 ark. prób nie przyjęto do druku. Z prób 6 ark. 
przeznaczono dla Muzeum. 
Walcem N.5.W.XI. wykonano próby 7.X.49 w ilości 30.ark., z których 6 ark. przeznaczono dla 
Muzeum. Druk odbył się 7, 8, 10 i 11.X.49 ., t.j. w 4. dniach. Wydano do druku 32.030 ark., z czego 
otrzymano 232 ark. makul. perfor. i 31.798 ark..dobrych odbitek. Do perforacji wydano 31.793, ark. z 
czego otrzymano 206 ark. makul. perfor. i 31.587 dobrych perfor. arkuszy. Bo wysyłki przeznaczono 
dla Gł. Składnicy 31.547 ark. /3,154.700 szt./ a dla Muzeum 6 ark. prób, 5 ark. i 40 ark. ząbkowanych.  
Walcem N.5.W.XII. wykonano próby 12.X.49 w ilości 20 ark., z których 6 ark. przeznaczono dla 
Muzeum. Druk odbył się 13, 14, 15, 17 i 18.X.49. t. j . w 5-ciu dniach. Wydano do druku 43.020 ark., z 
czego otrzymano 184 ark. makul. druk. i 42.836 ark. dobrych odbitek. Do perforacji wydano 42.831 
ark., z czego otrzymano 114 ark. makul. perfor. i 42.717 ark. perforowanych. Do wysyłki przeznaczono 
dla Gł. Składnicy 42.677 ark. /4,267.700. szt./ a dla Muzeum 6 ark. prób, 5 ark. ciętych i 40 ark. 
ząbkowanych. 
Walcem N.5.W.XIII. wykonano próby 4.XI.49. w ilości 20 ark., z których 6 ark. przeznaczono dla 
Muzeum. Druk odbył się 5 i 7.XI.49 t.j. dwa dni. Wydano do druku 7.857 ark. z czego otrzymano 47 
ark., makul. druk i 7,810 ark. dobrych odbitek. Do perforacji wydano 7,805 ark., z czego otrzymano 50 
ark. makul. perfor. i 7.755 ark. dobrych perforowanych. Do wysyłki przeznaczono dla Gł. Składnicy 
7,715 ark. /771.500 szt./ a dla Muzeum 5 ark. ciętych, 6 ark. prób i 40 ark. ząbkowanych. 
Walcem N.5.W.XIV. wykonano próby 7.XI.49. w ilości 20 ark., z których 6 ark. przeznaczono dla 
Muzeum. Druk odbył się 7, 8, 9, 10, 11 i 12.XI.49 t.j. w 6-ściu dniach. Wydano do druku 46,163 ark. z 
czego otrzymano 235 ark. makul. druk. i 45.928 ark dobrych odbitek. Do perforacji wydano 45.923 
ark., z czego otrzymano 156. ark. makul. perforac. i 45.767 perforow. arkuszy. Do wysyłki 
przeznaczono dla Gł. Składnicy 45.727 ark. /4,572.700 szt. / a dla Muzeum 6 ark. prób, 5 ark. ciętych i 
40 ark. ząbkowanyoh. 
__Walca N.5.W.XV w dniu 14.XI,49 po wykonaniu 20 ark. prób nie przyjęto do druku. Z prób 
przeznaczono 6 ark., dla Muzeum. 
Nakład nie ukończony.  
W Krakowie, dnia 4.XII.1949.  
Zgodność potwierdzam :    Prof. Stanisław Mikstein 
wz. Kłaput Jan      biegły przydziełony do druku 
st. asystent 
Naczelnik Działu Druku Znaczków. 


