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MINISTERSTWO    POCZT    I    TELEGRAFÓW 
 

ROK II.        NR 4 
 
 

DZIENNIK  TARYF 

POCZTOWYCH, TELETECHNICZNYCH I RADJOKOMUNIKACYJNYCH 
WARSZAWA, DNIA 28 KWIETNIA   1934 R. 

poz. 15 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POCZT I TELEGRAFÓW 

z dnia 18 kwietnia 1934 r. 

o wprowadzeniu w obieg znaczków pocztowych z okazji otwarcia I Wszechsłowiańskiej 

Wystawy Filatelistycznej w Katowicach. 

 

Na podstawie art. 22 ustawy z dnia 3 czerwca 1924 r. o poczcie, telegrafie i telefonie 

(Dz. U. R. P. Nr. 63 z 1933 r., poz. 481), zarządzam, co następuje: 

§ 1. Z okazji otwarcia I Wszechsłowiańskiej Wystawy Filatelistycznej w Katowicach 

wprowadza się w obieg okolicznościowe znaczki pocztowe, wartości 20 gr. i 30 gr. 

Znaczki te zostały wydane w nakładzie ograniczonym, po 40.000 sztuk. 

§ 2. Rysunek, kolory i wymiary znaczków są takie same, jak znaczków pocztowych 

z godłem Państwa, wprowadzonych w obieg rozporządzeniem Ministra Poczt i Telegrafów z 

dnia 19 lipca 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr. 64, poz. 605). Na znaczkach jest wytłoczony nadruk: 

„Wyst. Filat. 1934 Katowice". 

§ 3. Znaczki te będą sprzedawane tylko w tych urzędach pocztowych Górnego 

Śląska, które podlegają Dyrekcji Okręgu Poczt i Telegrafów w Katowicach i tylko w okresie 

trwania wystawy, t. j. od 6 do 13 maja 1934 r. włącznie. 

Znaczki te mogą być używane do uiszczania opłat pocztowych do dnia 15 czerwca 

1934 r. włącznie; po tym terminie tracą wartość obiegową i nie będą wymieniane na znaczki 

obiegowe. 

§ 4. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 6 maja 1934 r. 

 

Minister Poczt i Telegrafów: 

(—) Kaliński. 
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DZIENNIK  TARYF 

POCZTOWYCH, TELETECHNICZNYCH I RADJOKOMUNIKACYJNYCH 
WYDAWANYCH PRZEZ MINISTRA POCZT I TELEGRAFÓW 

ROK II  WARSZAWA, dnia 4 sierpnia 1934 R.  NR 9 

poz. 29 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POCZT I TELEGRAFÓW 

z dnia l sierpnia 1934 r. 

o wprowadzeniu w obieg znaczka pocztowego ku uczczeniu 20-ej rocznicy wyruszenia w 

pole Legjonów Polskich. 

 

Na podstawie ar t. 22 ust. l ustawy z dnia 3 czerwca 1924 roku o poczcie, telegrafie i 

telefonie (Dz. U. R. P. z 1933 r. Nr. 63, poz. 481) zarządzam co następuje: 

§ 1. Ku uczczeniu 20-ej rocznicy wyruszenia w pole Legjonów Polskich wprowadza 



się w obieg okolicznościowy znaczek pocztowy, wartości 30 gr. 

§ 2. Rysunek znaczka, o wymiarze 21.5 x 39.5 mm., przedstawia w środkowej części 

portret Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego. Portret jest umieszczony na ciemnem tle, w 

okrągłej jasnej ramie, przybranej przewijającemu się wstęgami. 

Nad portretem, w górnej części znaczka, znajduje się na białem tle ciemny napis 

„POCZTA POLSKA" a po obydwu stronach napisu liczba „30"; pod zerem tej liczby 

znajdują się litery ,,Gr.". 

Pod portretem, z lewej strony, jest umieszczony orzełek strzelecki na liściach 

laurowych. Z prawej strony pod portretem na jasnem tle są umieszczone ciemne liczby, jedna 

pod drugą: „6 — VIII 1914 1934". 

Tło znaczka wraz z obramowaniem składa się z linij poziomych i pionowych. 

Znaczek tłoczony jest w kolorze ciemno-bronzowym. 

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 6 sierpnia 1934 r. 

 

Minister Poczt i Telegrafów: 

(—) Kaliski. 

 

196-197 

 

 

 

 

 
DZIENNIK  TARYF 

POCZTOWYCH, TELETECHNICZNYCH I RADJOKOMUNIKACYJNYCH 
WYDAWANYCH PRZEZ MINISTRA POCZT I TELEGRAFÓW 

ROK II  WARSZAWA, dnia 4 sierpnia 1934 r. NR 9 

poz. 27 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POCZT I TELEGRAFÓW 

z dnia 18 lipca 1934 r. 

o wprowadzeniu w obieg znaczków pocztowych z okazji Międzynarodowych Zawodów 

Lotniczych w Warszawie. 

 

Na podstawie art. 22 ust. l ustawy z dnia 3 czerwca 1924 r. o poczcie, telegrafie i 

telefonie (Dz. U. R. P. z r. 1933 Nr. 63, poz. 481) zarządzam co następuje; 

§ 1. Z okazji Międzynarodowych Zawodów Lotniczych w Warszawie wprowadza się 

w obieg okolicznościowe znaczki pocztowe wartości 20 i 30 gr. 

§ 2. Rysunek, kolor i wymiary znaczka wartości 20 gr. są takie same, jak 

pocztowych znaczków lotniczych, wprowadzonych w obieg rozporządzeniem Ministra 

Przemysłu i Handlu z dnia 27 sierpnia 1925 r. (Dz. U. R. P. Nr. 91, poz. 659), a znaczka 

wartości 30 gr. — jak znaczka pocztowego, wprowadzonego w obieg rozporządzeniem 

Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 17 marca 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 23, poz. 188). 

Na znaczkach tych jest wytłoczony nadruk „Challenge 1934". Nadruk ten, wykonany 

w kolorze czerwonym, jest umieszczony w dwóch wierszach poziomych: na znaczku wartości 

20 gr. w środkowej jego części, a na znaczku wartości 30 gr. między portretami. 

§ 3. Znaczki wymienione służą do uiszczania opłat za przesyłki pocztowe krajowe, 

zagraniczne oraz lotnicze. 

§ 4. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 28 sierpnia 1934 r. 

 

Za Ministra Poczt i Telegrafów: 

 

(—) Inż. Fr. Drzewiecki, 

Podsekretarz Stanu. 
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DZIENNIK  TARYF 

POCZTOWYCH, TELETECHNICZNYCH I RADJOKOMUNIKACYJNYCH 
WYDAWANYCH PRZEZ MINISTRA POCZT I TELEGRAFÓW 

ROK II  WARSZAWA, dnia 29 września 1934 r. NR 12 

poz.35 

ROZPORZĄDZENIIE MINISTRA POCZT I TELEGRAFÓW 

z dnia 22 września 1934 r. 

o wprowadzeniu w obieg znaczków i kartek pocztowych. 

 

Na podstawie art. 22 ust. l ustawy z dnia 3 czerwca 1924 r. o poczcie, telegrafie i 

telefonie (Dz. U. R. P. z 1933 r. Nr. 63, poz. 481) zarządzam, co następuje: 

§ 1. Wprowadza się w obieg następujące znaczki i kartki pocztowe: 

a) Znaczki pocztowe: 

1) znaczek okolicznościowy ku uczczeniu 20-ej rocznicy wyruszenia w pole 

Legjonów  Polskich, wartości 25 gr. Rysunek i wymiary tego znaczka są takie same, jak 

znaczka wartości 30 gr., wprowadzonego w obieg rozporządzeniem Ministra Poczt i 

Telegrafów z dnia l sierpnia 1934 r. (Dz. Tar. p. t. i r. Nr. 9, poz. 29) z tą tylko różnicą, że 

zamiast liczby „30" jest umieszczona na jej miejscu liczba „25". Znaczek tłoczony jest w 

kolorze jasno-granatowym; 

2) znaczek wartości 25 gr, przedstawiający fragment rzeźby z głównego ołtarza w 

kościele marjackim w Krakowie. Szczegóły tego znaczka są takie same, jak znaczka wartości 

80 gr., wprowadzonego w obieg rozporządzeniem Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 10 lipca 

1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 58, poz. 436) z tą różnicą, że na znaczku wytłoczony jest w kolorze 

granatowym nadruk „25 gr." w miejscu poprzedniego napisu „80 GR"; 

3) znaczek wartości 55 gr z godłem Państwa. Szczegóły tego znaczka są takie same, 

jak znaczka wartości 60 gr., wprowadzonego w obieg rozporządzeniem Ministra Poczt i Te-

legrafów z dnia 19 lipca 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr. 64, poz. 605) z tą różnicą, że na znaczku 

tym wytłoczony jest w kolorze czarnym nadruk „55 gr." w miejscu poprzedniego napisu „GR 

60 GR"; 

4) znaczek wartości l zł., przedstawiający szczegół obrazu Jana Matejki „Odsiecz 

Wiednia". Szczegóły tego znaczka są takie same, jak znaczka wartości l zł, 20 gr., 

wprowadzonego w obieg rozporządzeniem Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 22 sierpnia 

1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 64, poz. 486) z tą różnicą, że na znaczku tym pośrodku u dołu 

wytłoczony jest w kolorze czerwonym nadruk „l zł," i prostokątne płaszczyzny w miejscu 

napisu „l — 20 ZŁ"; 

5) znaczek wartości 5 gr. z godłem Państwa, z nadrukiem „PORT GDAŃSK", 

służący do uiszczania opłat za przesyłki pocztowe nadane w polskim urzędzie pocztowo 

telegraficznym Gdańsk l lub wrzucone do polskich skrzynek pocztowych, umieszczonych w 

Gdańsku, Szczegóły tego znaczka są takie same, jak znaczka wartości 5 gr., wprowadzonego 

w obieg rozporządzeniem Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 19 maja 1933 r. (Dz. U. R. P. 

Nr. 46, poz. 369) z tą różnicą, że na znaczku tym wytłoczony jest w kolorze czarnym nadruk 

„PORT GDAŃSK" w dwóch wierszach, pośrodku znaczka; 

6) znaczek wartości 15 gr. z godłem Państwa, z nadrukiem „PORT GDAŃSK", 

służący do uiszczania opłat za przesyłki pocztowe nadane w polskim urzędzie pocztowo-

telegraficznym Gdańsk l lub wrzucone do polskich skrzynek pocztowych, umieszczonych w 

Gdańsku. Szczegóły tego znaczka są takie same, jak znaczka wartości 15 gr,, wprowadzonego 

w obieg rozporządzeniem Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 23 września 1933 r. (Dz. U. R. 

P. Nr. 80, poz. 576) z tą różnicą, że na znaczku tym wytłoczony jest w kolorze czarnym 

nadruk „PORT GDAŃSK" w dwuch wierszach, pośrodku znaczka; 

7) znaczek dopłaty, wartości 25 gr,, do uiszczania dopłat w przypadkach 

nieuiszczenia lub niedostatecznego uiszczenia opłat za przesyłki pocztowe. Szczegóły tego 

znaczka są takie same, jak znaczka opłaty wartości l zł., wprowadzonego w obieg 



rozporządzeniem Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 23 marca 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr. 50, 

poz. 485) z tą różnicą, że na znaczku tym wytłoczony jest nadruk „DOPŁATA 25 GR.". 

Nadruk ten, wykonany w kolorze granatowym, jest umieszczony po obu stronach podobizny, 

w ten sposób, że napis „DOPŁATA", czytany z dołu do góry, znajduje się po lewej stronie 

podobizny, a napis „25 GR.", czytany również z dołu do góry, — po prawej stronie 

podobizny. 

Na napisie „l ZŁOTY l" jest wytłoczona granatowa, prostokątna płaszczyzna; 

b) Kartki pocztowe: 

1) kartkę pocztową pojedynczą, z tłoczonym znaczkiem pocztowym wartości 15 gr. 

Cena kartki łącznie ze znaczkiem wynosi 15 gr. 

Szczegóły tej kartki są takie same, jak kartki pocztowej pojedynczej, ze znaczkiem 

20 gr., wprowadzonej w obieg rozporządzeniem Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 19 lipca 

1932 r. (Dz. U. R. P. Nr. 64, póz. 605) z tą różnicą, że na znaczku w miejscu liczby „20" jest 

wytłoczona liczba „15"; 

2) kartkę pocztową z opłaconą odpowiedzią, z dwoma tłoczonemi znaczkami 

pocztowemi wartości po 15 gr. Cena kartki łącznie ze znaczkami wynosi 30 gr. Szczegóły tej 

kartki są takie same, jak kartki pocztowej z opłaconą odpowiedzią, z dwoma znaczkami po 20 

gr., wprowadzonej w obieg rozporządzeniem Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 11 

października 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 87, póz. 671) — z tą różnicą, że na znaczkach w 

miejscu liczby „20" jest wytłoczona liczba | „15"; 

3) kartkę pocztową pojedynczą z tłoczonym znaczkiem pocztowym wartości 25 gr. 

Cena kartki łącznie ze znaczkiem wynosi 25 gr. 

Kartka ta, o wymiarze 148 X 105 mm, posiada na stronie adresowej u góry pośrodku 

napisy: „POLSKA — POLOGNE", a pod niemi napisy: „KARTKA POCZTOWA — CAR-

TE POSTALE". W lewej części kartki, pod napisem „KARTKA POCZTOWA" znajduje się 

napis: „NADAWCA — EXPEDITEUR". W prawym górnym rogu kartki znajduje się 

znaczek pocztowy. Rysunek tego znaczka i je-| go wymiary są takie same, jak znaczka war-i 

tości 25 gr. z godłem Państwa, wprowadzonego j w obieg rozporządzeniem Ministra Poczt i 

Telegrafów z dnia 19 lipca 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr, 64. póz. 605). Kolor znaczka jest 

niebieski. Na prawej części strony adresowej kartki znajdują się cztery linje punktowane, 

przeznaczone na adres, z których jedna (trzecia od góry) jest podkreślona; na lewej części 

znajdują się dwie linje punktowane, przeznaczone na adres nadawcy. Obie części strony 

adresowej są oddzielone od siebie linją pionową. Kartka jest wykonana z papieru 

kartonowego koloru kremowego. Napisy i linje tłoczone są w kolorze niebieskim; 

4) kartkę pocztową pojedynczą z tłoczonym znaczkiem pocztowym wartości 30 gr. 

Cena kartki łącznie ze znaczkiem wynosi 30 gr. 

Szczegóły tej kartki są takie same, jak kartki ze znaczkiem 25 gr., opisanej w 

punkcie 3) działu b) niniejszego rozporządzenia z tą różnicą, że na znaczku w miejscu liczby 

„25" jest umieszczona liczba „30", a znaczek, napisy i linje tłoczone są w kolorze 

czerwonym; 

5) kartkę pocztową pojedynczą z tłoczonym znaczkiem pocztowym wartości 15 gr. 

Cena kartki łącznie ze znaczkiem wynosi 15 gr. 

Szczegóły tej kartki są takie same, jak kartki pocztowej pojedynczej ze znaczkiem 20 

gr., wprowadzonej w obieg rozporządzeniem Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 19 lipca 

1932 r. (Dz. U. R. P. Nr. 64, póz. 605) z tą różnicą, że na znaczku opłaty pośrodku 

wytłoczony jest w kolorze granatowym nadruk „15 gr." i prostokątna płaszczyzna w miejscu 

napisu „GR 20 GR"; 

6) kartkę pocztową pojedynczą z ilustracjami rzeźb Wita Stwosza, z tłoczonym 

znaczkiem pocztowym wartości 15 gr. Cena kartki łącznie ze znaczkiem wynosi 15 gr. 

Szczegóły tej kartki są takie same, jak kartki pocztowej pojedynczej ze znaczkiem 

opłaty wartości 20 gr., wprowadzonej w obie^ rozporządzeniem Ministra Poczt i 

Telegrafów z dnia 2 maja 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 43, póz. 334) z tą różnicą, że na znaczku 

opłaty pośrodku wytłoczony jest w kolorze granatowym nadruk „15 gr" i prostokątna 

płaszczyzna w miejscu napisu „20 GR"; 

7) kartkę pocztową pojedynczą z ilustracjami rzeźb Wita Stwosza, z tłoczonym 

znaczkiem pocztowym wartości 15 gr. Cena kartki łącznie ze znaczkiem wynosi 15 gr. 

Kartka ta, o wymiarze 148 X 104 mm, wykonana jest z papieru    kartonowego,    

koloru kremowego. Na lewej połowie strony adresowej kartki znajdują się ilustracje rzeźb 

Wita Stwosza.    Nad    ilustracjami    i    pod    niemi są umieszczone napisy w języku 

polskim i francuskim,  objaśniające daną ilustrację; nad górnym napisem znajduje się 



pozioma linja dekoracyjna.    Na prawo od górnego napisu objaśniającego znajduje się napis 

„KARTKA POCZTOWA", a pod nim napis    „CARTE POSTALE". W prawym górnym 

rogu kartki znajduje się znaczek pocztowy. Rysunek tego znaczka, o wymiarze  18 H   X 22 

H   mm, przedstawia w środkowej części godło Wita Stwosza. U dołu znaczka   znajdują   się    

ciemne   liczby   „1533" i „1933". W górnej części znaczka jest umieszczony napis  

„POCZTA POLSKA",    a po bokach tego napisu    liczba  „30"  i litery „GR". Na tej liczbie i 

literach są wytłoczone czarne, prostokątne  płaszczyzny.    Pośrodku    znaczka jest 

umieszczony nadruk „15 gr", wykonany w kolorze czarnym. Na prawej połowie strony 

adresowej kartki znajdują się cztery linje punktowane, przeznaczone na adres, z których jedna 

(trzecia od góry) jest podkreślona. Ilustracje tłoczone są w kolorze sepja, a napisy, linje i 

znaczek — w kolorze niebieskim; 

8) kartkę pocztową pojedynczą z ilustracjami rzeźb Wita Stwosza, z tłoczonym 

znaczkiem pocztowym wartości 15 gr. Cena kartki łącznie ze znaczkiem wynosi 15 gr. 

Szczegóły tej kartki są takie same, jak kartki opisanej w punkcie 7) działu b) niniej-

szego rozporządzenia z tą różnicą, że na znaczku zamiast liczby „30" jest umieszczona liczba 

„35" oraz, że nadruki są tłoczone w kolorze granatowym, a napisy, linje i znaczek — w 

kolorze czerwonym; 

9) kartkę pocztową z opłaconą odpowiedzią, z dwoma tłoczonemi znaczkami poczto-

wemi, wartości po 10 gr. Cena kartki łącznie ze znaczkami wynosi 20 gr. 

Szczegóły tej kartki są takie same, jak kartki pocztowej z opłaconą odpowiedzią, ze 

znaczkami 20 gr., wprowadzonej w obieg rozporządzeniem Ministra Poczt l Telegrafów z 

dnia 11 października 1933 r. (Dz. U, R, P. Nr, 87, póz. 671) z tą różnicą, że na znaczkach 

opłaty pośrodku wytłoczony jest w kolorze granatowym nadruk „10 gr." i prostokątne 

płaszczyzny w miejscu napisu „GR 20 GR". 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem l października 1934 roku. 

 

Minister Poczt i Telegrafów: 

(—)  Kaliński 

 


