
(Pisownia zgodna z oryginałem) 
S p r a w o z d a n i e 

z druku znaczków pocztowych w Drukarni Narodowej za miesiąc lipiec 1949 r. 
Niniejsze sprawozdanie jest bezpośrednim dalszym ciągiem mego sprawozdania z 9 lipca, z 

druku za miesiąc czerwiec 1949 r. 
W ciągu lipca nie zaszły żadne zmiany w urządzeniach drukarni. 

C z ę ś ć  s z c z e g ó ł o w a 
Nakład 3. znaczków opłaty po 5 zł. z podobizną Prezydenta. 

Nakład 3. tych znaczków zamówiono 23.5.49 Nr. AG.402 i 28.5.49 Nr. AG.lll. Drukowano je w 
arkuszach obejmujących po 100 zn. na papierze częstochowskim następującymi walcami : 
Walcem N.5.W.I. wykonano próby 20.6.49 w ilości 30 ark., z których 6 ark. przeznaczono dla Muzeum. 
Druk odbył się 21,22, 23, 24 i 25.6.49 t.j. w 5-ciu dniach. Wydano do druku 31.316 ark., z czego 
otrzymano 197 ark. makul. druk. i 31.119 ark. dobrych odbitek. Do perforacji wydano 31.114 ark. , z 
czego otrzymano 65 ark. makul. druk i 31.049 ark. perforowanych. Do wysyłki przeznaczono dla Gł. 
Składnicy 31.009 ark. a dla Muzeum 6 ark. prób z makul., 5 ark. ciętych i 40 ark. ząbkowanych 10 ¾ i 
11 ¼ . 
Walcem N.3.W.II. wykonano próby 6.7.49 w ilości 20 ark., z których 6 ar przeznaczono dla Muzeum. 
Druk odbył się 7, 8, 9, 11. VII .49 t.j. w 4. dniach. Wydano do druku 23.037 ark., z czego otrzymano 
195 ark. makul. druk. oraz 22.842. ark. dobrych odbitek. Do perforacji wydano 22.837 ark., z czego 
otrzymano 64 ark. makul. druk. i 22.773 ark. perforowanych. Do wysyłki przeznaczono dla Gł. 
Składnicy 22.733 ark /2,273.300 szt./ a dla Muzeum 6 ark. prób z makul., 5 ark. ciętych i 40 ark. 
ząbkowanych 10 ¾ i 11 ¼ . 
Walcem N.3.W.III. wykonano próby 13.VII.49 w ilości 20 ark., z których 6 ark, przeznaczono dla 
Muzeum. Walca tego nie przyjęto do druku. 
Walcem N.3.W.IV. wykonano próby 19.VII.49 w ilości 20 ark., z których 6 ark. przeznaczono dla 
Muzeum. Druk odbył się 19, 20, 21, 23 i 24.VII.49 t.j. pięciu dniach. Wydano do druku.31.020 ark., z 
czego otrzymano 68 ark. makul. druk i 30.852 ark. dobrych odbitek. Do perforacji wydano 30.847 ark., 
z czego otrzymano 75 ark. makul. perfor. oraz 30.772 ark. perforowanych. Do wysyłki przeznaczono 
dla Gł. Składnicy 30.732 ark., a dla Muzeum 6 ark. prób z makul. 5 ark. ciętych oraz 40 ark. 
ząbkowanych jak poprzednio. 

Ogółem do całego nakładu 3. wydano 85.393 ark., z czego otrzymano 580 ark. makul. druk. i 
84.813 ark. dobrych odbitek. Do perforacji wydano 84.798 ark., z czego otrzymano 204 ark. makul. 
perfor. i 84.594 perforowanych arkuszy. Do wysyłki przeznaczono dla Gł. Składnicy 84.474 ark. 
/8,447.400 szt./ a dla Muzeum 24 ark. prób z makulatury, 15 ark. ciętych i 120 ark. ząbkowanych jak 
poprzednio. Nakład 3. ukończony. 

Nakład 1. znaczków po 10 zł. z podobizną Prezydenta. 
Dalszy druk tego nakładu odbył się następującymi walcami : 

Walcem N.1.W.II. wykonano próby 9.V.49 w ilości 20 ark., z których 6 ark. przeznaczono dla Muzeum. 
Druk odbył się 10, 11, 12, 13 i 14.V.49 t.j. w 5-ciu dniach. Wydano do druku 45,020 ark., z czego 
otrzymano 311 ark makul. druk i 44.709 ark. dobrych odbitek. Do perforacji wydano 44.704 ark., z 
czego otrzymano.95 ark. makul. perfor., oraz 44.609 ark. dobrych odbitek. Do wysyłki przeznaczono 
dla Gł. Składnicy 44.389 ark., /4,438.900 szt./ w tym 2.290 ark. do przeróbki, a dla Muzeum 6 ark.; 
prób z makul. , 5 ark. ciętych i 220 ark. ząbk. 10 ¾ i 11 ¼ . 
Walcem N.1.W.III. wykonano próby 20.V.49 w ilości 20 ark., z których 6 ark. przeznaczono dla 
Muzeum. Druk odbył się 21, 23, 24 r 25, 27 i 28.V.49 t.j. w 6-ściu dniach. Wydano do druku 40.520 
ark., z czego otrzymano 271 ark. makul. druk. oraz 40.249 ark. dobrych odbitek. Do perforacji wydano 
40.244 ark., z czego otrzymano 61 ark. makul. perf. i 40.183 ark. perforowanych. Do wysyłki 
przeznaczono dla Gł. Składnicy 40.143 ark. /4,014.300 szt./ a dla Muzeum 6 ark. prób z makulat., 5 
ark. ciętych oraz 40 ark. ząbkowanych jak poprzednio. 
Walcem N.1.W.IV. wykonano próby 16.V.49 w ilości 20 ark., z. których 6 ark. przeznaczono dla 
Muzeum. Druk odbył się 17, 18, 19, 20 i 21 .V.49 t.j. w 5-ciu dniach. Wydano do druku 42.020 ark., z 
czego otrzymano 295 ark. makul. druk. i 41.725 ark. dobrych odbitek. Do perforacji wydano 41.720 
ark., z czego otrzymano 46 ark. makul. perfor. i 41.674 ark. perforowanych. Do wysyłki przeznaczono 
dla Gł. Składnicy 41.634 ark. /4,163.400 szt./ a dla Muzeum 6 ark. prób z makul., 5 ark. ciętych i 40 
ark. ząbkowanych jak poprzednio. 

Ogółem do całego nakładu 1. wydano 167.620 ark., z czego otrzymano 1,148 ark. makul. 
drukowej oraz 166.472 ark. dobrych odbitek. Do perforacji wydano 166.452 ark. z czego otrzymano 
212. ark. makul. perforacyjnej i 166.240 ark, perforowanych. Do wysyłki przeznaczono dla Gł. 
Składnicy 165.900 ark. / 16,590.000 szt,/ a dla Muzeum 39 ark. prób z makulatury, 20 ark. ciętych 
oraz 340 ark. ząbkowanych 10 ¾ i 11 ¼ . Nakład l. ukończony. 

Znaczki na przesyłki zwykłe urzędowe. 
Nakład 9. tych znaczków, zamówiony 13.IV.49 Nr. AG.402 i 22.IV.Nr.AG 11 w ilości 8,000.000 sztuk, 
drukowano na papierze częstochowskim w arkuszach obejmujących po 90 /= 10 X-9/ znaczków, z 
numerem nakładu i walca na prawym marginesie po 50 i 60 znaczku, następującymi dwoma walcami : 
Walcem N.9.W.I.wykonano próby 23.V.49 w ilości 30 ark., z których 9 arkuszy przeznaczono dla 
Muzeum. Druk odbył się 24, 25, 27, 28, 30 i 31.V.49 t.j. w 6-ściu dniach. Wydano do druku 51.030 
ark., czego otrzymano 226 ark. makul. druk. oraz 50.804 ark. dobrych odbitek. Do perforacji wydano 
50.794 ark. z czego otrzymano 315 ark. makulat. perfor. i 50.479 ark. perforowanych. Do wysyłki 
przeznaczono dla Gł. Składnicy 50.429 ark. /4,538.610 szt./ a dla Muzeum 9 ark..prób z makul. 10 ark. 
ciętych oraz 50 ark /4.500 szt./ ząbkowanych. 
Walcem N.9.W.II. wykonano próby 27.VI.49 w ilości 30 ark., z których 6 ark. przeznaczono dla 
Muzeum. Druk odbył się 27, 28, 30.VI.oraz 1, 2, 4 i 5.VII.49 t.j. w 7-miu dniach. Wydano do druku 
43.530 ark., z czego otrzymano 483 ark. makul. druk. i 43.047 ark. dobrych odbitek. Do perforacji 



wydano 43.037 ark. z czego otrzymano 564 ark. makul. perfor. i 42.473 ark. perforowane. Do wysyłki 
przeznaczono dla Gł. Składnicy 42.423 ark. / 3,818.070 szt./ a dla Muzeum 6 ark. prób z makul. 10 
ark. ciętych i 50 ark. ząbkowanych 10 ¾ i 11 ¼ . 

Ogółem do całego nakładu wydano 94.560 ark., z czego otrzymano 709 ark. makul. druk. oraz 
93.851 ark. dobrych odbitek. Do perforacji wydano 93.631 ark. z czego otrzymano 879 ark. makul. 
perfor. oraz 92.952 ark. dobrych perforowanych arkuszy. Do wysyłki przeznaczono dla Gł. Składnicy 
92.852 ark. /8,356.680 szt./ a dla Muzeum 15 ark. prób z makul. 20 ark. ciętych oraz 100 ark. /9.000 
szt/. ząbkowanych. 

Znaczki na urzędowe przysyłki polecone. 
Nakład 6- tych znaczków zamówiono 13.IV.49 Nr. AG.402 i 22.IV.49. Nr. Ag.lll w ilości 

4,000,000 szt. Drukowano te znaczki na papierze częstochowskim w arkuszach po 90 /10 x 9 / 
znaczków z numerem nakładu i walca pod 85 i 86 zn. na dolnym marginesie jednym walcem :  

Walcem N.6.W.I. wykonano próby 24.5.49 w. ilości 30 ark. z których 6 ark. przeznaczono dla 
Muzeum. Druk odbył się w dniach 25, 27, 28, 30.V. oraz 1 i 2.VI.49 t.j. łącznie w 7-miu dniach. 
Wydano do druku 48.030 ark., z czego otrzymano 498 ark. makul. druk. i 47.532 ark. dobrych odbitek. 
Do perforacji wydano 47.522 ark., z czego otrzymano 162 ark. makul. perfor. i 47.360 perforowanych 
arkuszy. Do wysyłki przeznaczono dla Gł. Składnicy 47.310 ark / 4,257.900 szt/ a dla Muzeum 6 ark 
prób z makul. 10 ark. ciętych oraz 50 ark. ząbkowanych 10 ¾ i 11 ¼ . Nakład ukończony. 

 
Kartki pocztowe po 10 zł. 

 
Nakład 4. kartek pocztowych po 10 zł. ze sentencjami, zamówiony 23.V. 49 Nr. AG 402 i 28.V.49 Nr. 
AG.lll w ilości 2,000.000 sztuk, drukowano w arkuszach obejmujących po 16 kartek ze sygnaturą 
„P.P.T. i T. -VI.49 - 1,920.000 - 4. „ oraz oznaczeniem ilością, kropek pod tą sygnatury 
poszczególnych walców użytych do druku, następującymi walcami : 
Walcem W.I. wykonano próby 23.VI.49 w ilości 30 ark., z których 6 ark. przeznaczono dla Muzeum. 
Druk odbył się 24, 25, 27, 28 i 30.VI.49 t.j. w. 5-ciu dniach. Wydano do druku 46.289 ark., z czego 
otrzymano 139 ark. makul. druk i 46.150 ark. dobrych odbitek. Z cięcia nie było makulatury. Do wysyłki 
przeznaczono dla Gł. Składnicy 46.140 ark. a dla Muzeum 6 ark. prób z makulatury oraz 10 ark. 
ciętych. 
Walcem W.II. wykonano próby 13.VII.49 w ilości 30 ark., z których 6 ark. przeznaczono dla Muzeum. 
Druk odbył się 13, 14, 15, 16 i 18.VI I 49. t.j. w 5-ciu dniach. Wydano do druku 52.515 ark., z czego 
otrzymano 157 ark. makul. druk. i 52.358 ark. dobrych odbitek. Dla Muzeum przeznaczono 10 ark. 
ciętych a 52.348 ark. wydano do cięcia. Z cięcia było 517 ark. makulatury oraz 51.831 ark. dobrze 
pociętych, przeznaczonych dla Gł. Składnicy. 
Walcem W.III. wykonano próby 19.VII.49 w ilości 30 ark., z których 6 ark. przeznaczono dla Muzeum. 
Druk odbył się 19, 20, 21, 23 i 25. VII.49 t.j. w 5-ciu dniach. Wydano do druku 37.012 ark., z czego 
otrzymano 91 ark. makul druk. i 36.921 ark dobrych odbitek. Do cięcia wydano 36.911 ark., z czego 
odpadło jako makul. 299 ark. a pozostało dobrych pociętych 36.612 odesłanych do Gł. Składnicy. Dla 
Muzeum przeznaczono 6 ark, prób z makul. i 10 ark. niepociętych. 

Ogółem do całego nakładu wydano 135.816 ark., z czego otrzymano 387 ark. makul. druk. i 
135.429 ark. dobrych odbitek. Do cięcia wydano 135.399 ark., przyczym otrzymano 816 ark. makul. z 
cięcia i 134.583 ark. pociętych czyli 2,153.328 kartek pocztowych odesłanych do Gł. Składnicy. Dla 
Muzeum przeznaczono 18 ark prób z makulatury i 30 ark. niepociętych. 

W Krakowie, dnia 11 sierpnia 1949  
Zgodność potwierdzam 

wz Kłaput st. asystent     Prof.Stanisław Mikstein 
Naczelnik Działu Druku Znaczków   biegły przydzielony do druku 
       znaczków. 


