
 
Pisownia dokumentu jest zgodna z oryginałem. 

Czcionką czerwoną zapisano numer główny znaczka określonych w PSPZP. 
Czcionką zieloną wpisano dokumenty związane z danym dokumentem podstawowym. 

Kursywą wpisano uwagi od autora stron dot. dokumentu. 
Kolorem żółtym zakreślono datę wprowadzenia znaczków do obiegu. 
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DZIENNIK  TARYF 

POCZTOWYCH, TELETECHNICZNYCH I RADJOKOMUNIKACYJNYCH 

WYDAWANYCH PRZEZ MINISTRA POCZT I TELEGRAFÓW 
ROK IV WARSZAWA, dnia 30 maja 1936 r.  NR 6 

poz. 15. 

ZARZĄDZENIE  MINISTRA POCZT I TELEGRAFÓW 

z dnia 29 maja 1936 r. 

o wprowadzeniu w obieg znaczka pocztowego okolicznościowego wartości l zł. ku 

upamiętnieniu 10-ciolecia sprawowania urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

przez prof. d-ra Ignacego Mościckiego. 

 

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

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

§ 1. Wprowadza się w obieg znaczek pocztowy okolicznościowy, wartości l zł ku 

upamiętnieniu 10-ciolecia sprawowania urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przez 

prof. d-ra Ignacego Mościckiego. 

§ 2. Rysunek znaczka przedstawia w środkowej części podobiznę Prezydenta 

Rzeczypospolitej prof. d-ra Ignacego Mościckiego. W górnej części znaczka, na ciemnem tle, 

znajduje się jasny napis „Poczta Polska". W dolnej części znaczka, również na ciemnem tle, 

umieszczono jasny napis „l ZŁOTY l", a na marginesie ciemny napis „1926.3.VI.1936". 

Obramowania boczne z lewej i prawej strony przedstawiają ornamentacje, oparte na 

motywach ludowych. 

Rysunek znaczka ma wymiar 20 x 25 mm, a wymiar całego znaczka z marginesem 

wynosi 25 x 31 mm. 

Kolor znaczka — niebieski. Znaczek wytłoczono na papierze białym bez wodnych 

znaków. 

§ 3. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 3 czerwca 1936 r. 

 

Minister Poczt i Telegrafów:  

(—) E. Kaliński 
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DZIENNIK  TARYF 

POCZTOWYCH, TELETECHNICZNYCH I RADJOKOMUNIKACYJNYCH 

WYDAWANYCH PRZEZ MINISTRA POCZT I TELEGRAFÓW 
ROK IV WARSZAWA, dnia 13 sierpnia 1936 r.  NR 10 

poz. 24 

ZARZĄDZENIE MINISTRA POCZT I TELEGRAFÓW 

z dnia 6 sierpnia 1936 r. 

o wprowadzeniu w obieg znaczków pocztowych okolicznościowych, wartości 30 gr oraz 

55 gr z okazji Międzynarodowych Zawodów Balonowych o nagrodę Gordon Bennett’a 

w Warszawie. 

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



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

§ 1. Z okazji Międzynarodowych Zawodów Balonowych o nagrodę Gordon Bennett’a 

wprowadza się w obieg okolicznościowe znaczki pocztowe wartości 30 gr i 55 gr. 

§ 2. Rysunek, kolor i wymiary znaczka wartości 30 gr są takie same, jak znaczka opłaty 

wartości 30 gr, wprowadzonego w obieg rozporządzeniem Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 

21 sierpnia 1935 r. (Dz. Tar. p. t. i r. Nr. 11, poz. 23), przedstawiającego w rysunku widok 

zamku w Mirze, a znaczka wartości 55 gr — takie same, jak znaczka opłaty wartości 55 gr, 

wprowadzonego w obieg cytowanem wyżej rozporządzeniem, przedstawiającego w rysunku 

widok gmachu bibljoteki Raczyńskich w Poznaniu. 

Na znaczkach tych umieszczono w górnej ich części, pod napisem „Poczta Polska", w 

dwóch wierszach poziomych, nadruk: w pierwszym wierszu „Gordon-Bennett 30.VIIL", w 

drugim wierszu z prawej strony znaczka „1936". 

Kolor nadruku na znaczku wartości 30 gr jest niebieski, na znaczku wartości 55 gr — 

czerwony, 

§ 3. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 15 sierpnia 1936 r. 

 

Za Ministra Poczt i Telegrafów:  

(—) T. Argasiński. 

 


