
Pisownia dokumentu jest zgodna z oryginałem. 
Czcionką czerwoną zapisano numer główny znaczka według zasad określonych w PSPZP. 

Czcionką zieloną wpisano dokumenty związane z danym dokumentem podstawowym. 
Czcionką niebieską wpisano dokument wprowadzający znaczki do sprzedaży. 

Kursywą wpisano uwagi od autora stron dot. dokumentu. 
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DZIENNIK TARYF 

POCZTOWYCH l TELEKOMUNIKACYJNYCH 
Nr 1 

z dnia 25 marca 1946 r. 
poz. 6 

ZARZĄDZENIE 
Ministra Poczt i Telegrafów 
z dnia 20 grudnia 1945 r. 

o wprowadzeniu w obieg znaczka pocztowego wartości 10 zł. 
 

Na podstawie art. 22 ustawy z dnia 3 czerwca 1924 r. o poczcie, telegrafie i 
telefonie (Dz. U. R. P. Nr 63, poz. 481 z 1933 r.) zarządzam, co następuje:  

337 § 1. Wprowadza się do obiegu i sprzedaży znaczek pocztowy opłaty 
wartości 10 zł, stanowiący szósty i ostatni znaczek z serii "Ruiny Warszawy”. 

§ 2. Znaczek ten przedstawia po lewej stronie widok kościoła Św. Krzyża z roku 
1939, po prawej - jego ruiny w roku 1945. Wartość znaczka „10 zł” podana jest w obu 
górnych narożach. U góry pośrodku zamieszczony jest napis "Polska”, u dołu zaś 
napis " Warszawa – kościół Św. Krzyża". Kolor znaczka fioletowy.  

§ 3. Znaczek ten zostaje wydany jako nieząbkowany.  
§ 4. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 10 stycznia 1946 r. 

 
Kierownik Ministerstwa Poczt i Telegrafów 

(-) Inż. T. Kapeliński 
 

poz.7 
ZARZĄDZENIE 

Ministra Poczt i Telegrafów 
z dnia 7 stycznia 1946 r. 

o wprowadzeniu w obieg znaczków pocztowych wartości 1.50 zł, 3 zł, 3.50 zł,  
6 zł, 8 zł i 10 zł. 

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

telefonie (Dz. U. R. P. Nr 63, poz. 481 z 1933 r.) zarządzam, co następuje:  
§ 1. Wprowadza się do obiegu i sprzedaży okolicznościowe znaczki pocztowe 

opłaty wartości 1.50 zł, 3 zł, 3.50 zł, 6 zł, 8 zł i 10 zł, wydane dla upamiętnienia 
rocznicy uwolnienia Warszawy z pod okupacji. 

2. Znaczki te stanowią serię znaczków "Warszawa -oskarża" wprowadzonych 
do obiegu: 

znaczka wartości:  
338  1.50 zł  z dniem  15 października 1945 r. 
339  3.-    " 25 listopada 1945 r. 
340  3.50    " 5 grudnia 1945 r. 
341  6.-    "  1 stycznia 1946 r. 
342  8.-    " 1 stycznia 1946 r. 
343  i 10.-    „ 10 stycznia 1946 r. 
na których wykonano nadruk " Warszawa – wolna 17 styczeń 1945 -1946”. 
§ 3. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 17 stycznia 1946 r . 

 
Kierownik Ministerstwa Poczt i Telegrafów 

(-) Inż. T. Kapeliński 



poz. 8. 
ZARZĄDZENIE 

Ministra Poczt i Telegrafów 
z dnia 16 stycznia 1946 r. 

o wprowadzeniu w obieg znaczka pocztowego wartości 6 zł. 
 

Na podstawie art. 22 ustawy z dnia 3 czerwca 1924 r. o poczcie, telegrafie i 
telefonie (Dz. U. R. P. Nr 63, poz. 481 z 1933 r.) zarządzam, co następuje:  

344 § 1. Wydaje się i wprowadza do obiegu i sprzedaży okolicznościowy 
znaczek pocztowy opłaty wartości 6 zł. 

§ 2. Znaczek ten, wydany w celu, upamiętnienia rocznicy powstania 
styczniowego (22.1.1863), wyobraża postać powstańca ze sztandarem w ręku; u 
góry nad rysunkiem zamieszczony jest napis „Polska”, u dołu, w ramach rysunku, - 
napis „Powstanie styczniowe", poniżej pośrodku figuruje data „22. I. 1863". Wartość 
znaczka podana jest w dolnych narożach w ten sposób, że w lewym figuruje cyfra 
„6", zaś w prawym - skrót „ZŁ”. 

Kolor znaczka ciemno-granatowy. 
§ 3. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 22 stycznia 1946 r.  

Kierownik Ministerstwa Poczt i Telegrafów 
(-) Inż. T. Kapeliński 

 
od zn. nr 337 do nr 344 w tym samym numerze DTPiT 

 

 
DZIENNIK TARYF 

POCZTOWYCH l TELEKOMUNIKACYJNYCH 
Nr 2 

z dnia 1 kwietnia 1946 r. 
poz. 12 

ZARZĄDZENIE 
Ministra Poczt i Telegrafów  

z dnia 26 lutego 1946 r.  
o wprowadzeniu w obieg pocztowego znaczka lotniczego wartości 20 zł 

 
Na podstawie art. 22 ust. 1 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: 
345  § 1. Wprowadza się do obiegu i sprzedaży pocztowy znaczek lotniczy 

wartości 20 zł. 
§ 2. Rysunek znaczka przedstawia samolot w locie nad Warszawą: u góry jest 

zamieszczony napis „Poczta Lotnicza", u dołu „Polska" w prawym górnym narożu — 
wartość znaczka „20 zł", a w prawym dolnym — „Warszawa". Kolor znaczka 
czerwono - brunatny. 

§ 3. Znaczki lotnicze służą przede wszystkim do uiszczania opłaty za przesyłki 
lotnicze. 

§ 4. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dn. 5 marca 1946 roku. 
Kierownik Ministerstwa Poczt i Telegrafów 

(—) Inż. T. Kapeliński 
 

poz. 13 
ZARZĄDZENIE 

Ministra Poczt i Telegrafów 
z dnia 26 lutego 1946 r. 

o wprowadzeniu w obieg znaczka pocztowego wartości 3 zł + 5 zł. 
 

Na podstawie art. 22 ust. 1 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: 



346  § 1. Wprowadza się do obiegu i sprzedaży okolicznościowy znaczek 
pocztowy opłaty wartości 3 zł + 5 zł z dopłatą na rzecz Związku Dąbrowszczaków. 

§ 2. Znaczek ten wydany ku upamiętnieniu udziału Polaków w walkach w 
Hiszpanii w latach 1936-1937 przedstawia scenę walki Polskiej Brygady gen. 
Jarosława Dąbrowskiego w Hiszpanii. 

Nad rysunkiem w lewej części zamieszczony jest napis "Pamięci walk w 
Hiszpanii Brygady Polskiej im. Jarosława Dąbrowskiego”, w prawej części rysunku 
zamieszczona jest odznaka tej brygady z napisami w języku polskim i hiszpańskim: 

"Za wolność waszą i naszą - por vuestra libertad y la nuestra, „Voluntarios 
internacionales de la Ijbertad" oraz daty 1936 i 1937. W lewym dolnym narożu 
podana jest wartość znaczka 3 + 5 zł, z prawej strony u dołu - napis "Polska”. 

Kolor znaczka czerwony. 
§ 3. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dn. 10 marca 1946 r. 

Kierownik Ministerstwa Poczt i Telegrafów 
(-) Inż. T. Kapeliński 

 
poz. 14 

ZARZĄDZENIE 
Ministra Poczt i Telegrafów 

z dnia 6 marca 1946 r. 
o wprowadzeniu w obieg pocztowego znaczka lotniczego wartości 30 zł. 

 
Na podstawie art. 22 ust. 1 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 
347 § 1. Wprowadza się do obiegu i sprzedaży pocztowy znaczek lotniczy 

wartości 30 zł. 
§ 2. Rysunek znaczka przedstawia samolot w locie nad Warszawą; u góry jest 

umieszczony napis „Poczta Lotnicza” u dołu "Polska". W prawym dolnym narożu –
„Warszawa". Wartość znaczka „30 zł" jest podana w prawym górnym narożu pod 
napisem "Poczta Lotnicza". 

Kolor znaczka pomarańczowy. 
§ 3. Znaczki lotnicze służą przede wszystkim do uiszczania opłaty za przesyłki 

lotnicze. 
§ 4. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 15 marca 1946 roku. 

w z. Kierownika Ministerstwa Poczt i Telegrafów 
(-) Mgr R. Pallasch 
Podsekretarz Stanu 

 
poz. 16 

ZARZĄDZENIE 
Ministra Poczt i Telegrafów 

z dnia 6 kwietnia 1946 r. 
o wprowadzeniu w obieg znaczka pocztowego wartości 3 + 2 zł. 

 
Na podstawie art. 22 ust. 1 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: 
348 § 1. Wprowadza się do obiegu i sprzedaży okolicznościowy znaczek 

pocztowy opłaty wartości 3 + 2 zł z dopłatą na rzecz Komitetu Obchodu 600-lecia m. 
Bydgoszcz. 

§ 2. Znaczek ten, wydany w związku z przypadającą, w roku bieżącym 600-
letnią rocznicą, założenia miasta Bydgoszcz, przedstawia fragment miasta 
Bydgoszczy nad rzeką z basztą obronną, noszącą u szczytu chorągiewkę z liczbą 
1346 (rok założenia m. Bydgoszcz); w głębi widoczne Stare Miasto, spichrze i fara. 
Nad rysunkiem podana jest wartość znaczka 3 + 2 zł oraz zamieszczony napis 
"Polska"; u dołu znaczka mieści się napis „600-lecie m. Bydgoszczy". Znaczek jest 
koloru zieleni oliwnej. 

 § 3. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 19 kwietnia 1946 r. 
Minister Poczt i Telegrafów 

(-) Dr Józef Putek 
od zn. nr 345 do nr 348 w tym samym numerze DTPiT 



 

 
DZIENNIK TARYF 

POCZTOWYCH l TELEKOMUNIKACYJNYCH 
Nr 3 

z dnia 15 maja 1946 r. 
poz. 19 

Z A R Z Ą D Z E N I E 
Ministra Poczt i Telegrafów 

z dnia 9 kwietnia 1946r. 
o wprowadzeniu w obieg znaczka pocztowego wartości 3 + 5 zł. 

 
Na podstawie art. 22 ust.1 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: 
349 § 1. wprowadza się do obiegu i sprzedaży okolicznościowy znaczek 

pocztowy opłaty wartości 3 + 5 zł z dopłatą na rzecz Towarzystwa Opieki nad 
Majdankiem. 

§ 2. Znaczek ten, wydany ku upamiętnieniu obozu śmierci w Majdanku 
przedstawia symboliczną postać śmierci w mundurze SS-mana, szerzącą swe dzieło 
za pomocą cyklonu; u dołu widok łaźni i komór gazowych w Majdanku. w lewym 
górnym narożu podana jest wartość znaczka 3 + 5 zł; pod postacią śmierci 
umieszczony jest napis „Majdanek obóz śmierci 1941-1944”; pod rysunkiem mieści 
się napis „Polska” nad tym napisem zaś napis „Łaźnie i komory gazowe”.  

Kolor znaczka ciemno-zielony. 
§ 3. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 29 kwietnia 1946 r. 

Minister Poczt i Telegrafów 
(-) Dr Józef Putek 

 
poz. 20 

ZARZĄDZENIE 
Ministra Poczt i Telegrafów 
z dnia 27 kwietnia 1946r. 

o wprowadzeniu w obieg znaczka pocztowego wartości 3 + 7 zł 
 
Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 3 czerwca 1924r. o poczcie. telegrafie 

i telefonie (Dz. U. R. P. z 1933r. nr 63. poz. 481) zarządzam co następuje: 
350 § 1. Wprowadza się do obiegu i sprzedaży okolicznościowy znaczek 

pocztowy opłaty wartości 3 + 7 zł z dopłatą na rzecz Związku Weteranów Powstań 
Śląskich. 

§ 2. Znaczek ten wydany z okazji przypadającej w roku bieżącym 25-tej 
rocznicy III Powstania Śląskiego przedstawia orła piastowskiego z XIV wieku na 
zamku w Cieszynie otoczonego z lewej strony sylwetą powstańca śląskiego, z datą 
1919-1921, z prawej zaś postać żołnierza polskiego z datą 1939-1945. Pod 
rysunkiem widoczne kominy i budynki fabryczne. Nad rysunkiem umieszczony jest 
napis „Polska”, a po rysunkiem napis „Orzeł piastowski z XIV w. na zamku w 
Cieszynie”. Wartość znaczka 3 + 7 zł podana jest w lewym dolnym narożu pod 
napisem ostatnio wymienionym.  

Kolor znaczka ciemno żółto-brunatnym. 
§ 3. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 2 maja 1946 r. 

Minister Poczt i Telegrafów 
(-) Dr Józef Putek 

 
poz. 21 

ZARZĄDZENIE 
Ministra Poczt i Telegrafów  

z dnia 6 maja 1946 r. 
o wprowadzeniu w obieg znaczka pocztowego wartości 3 zł. 



 
Na podstawie Art. 22 ust. 1 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: 
351 § 1. Wprowadza się do obiegu i sprzedaży znaczek pocztowy opłaty 

wartości 3 zł. 
§ 2. Znaczek ten wydany w związku ze Świętem Zwycięstwa przedstawia 

żołnierzy polskiego i radzieckiego idących do ataku na bagnety na tle wschodzącego 
słońca Nad rysunkiem znaczka umieszczony jest napis „Polska". Wartość znaczka 3 
zł. podana jest w lewym dolnym narożu, w prawym dolnym narożu umieszczone są 
daty „9. V.1945 - 9. V. 1946".  

Kolor znaczka jasno-brązowy. 
§ 3. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 9 maja 1946 r. 

Minister Poczt i Telegrafów 
(-) Dr Józef Putek 

 
poz. 22 

ZARZĄDZENIE 
Ministra Poczt i Telegrafów 

z dnia 11 maja 1946 r. 
o wprowadzeniu w obieg pocztowego znaczka lotniczego wartości 10 zł. 

 
Na podstawie art. 22, ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 1924 r. o poczcie, 

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

352 § 1. Wprowadza się do obiegu i sprzedaży pocztowy znaczek lotniczy 
wartości   10 zł. 

§ 2. Rysunek znaczka przedstawia samolot w locie nad Warszawą. U góry 
umieszczony jest napis „Poczta Lotnicza", u dołu „Polska", w prawym dolnym narożu 
— „Warszawa". Wartość znaczka 10 zł podana jest w prawym górnym narożu  napi-
sem „Poczta Lotnicza". Kolor znaczka fioletowy. 

§ 3. Znaczek ten służy przede wszystkim do uiszczenia opłaty za przesyłki 
lotnicze. 

§ 4. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 20 maja 1946 r. 
Minister Poczt i Telegrafów 

(-) Dr Józef Putek 
od zn. nr 349 do nr 352 w tym samym numerze DTPiT 

 
 

 
DZIENNIK TARYF 

POCZTOWYCH l TELEKOMUNIKACYJNYCH 
Nr 4 

z dnia 27 czerwca 1946 r. 
poz. 29 

ZARZĄDZENIE 
Ministra Poczt i Telegrafów 
z dnia 17 czerwca 1946 r. 

o wprowadzeniu w obieg pocztowego znaczka lotniczego wartości 5 zł 
 

Na podstawie art. 22 ust. 1 Ustawy z dn. 3 czerwca 1924 r. o poczcie, telegrafie 
i telefonie (Dz. U. R. P. Nr 63 z 1933 r., poz. 481) zarządzam co następuje: 

353 § 1. Wprowadza się do obiegu i sprzedaży pocztowy znaczek lotniczy 
wartości 5 zł. 

§ 2. Rysunek znaczka przedstawia samolot w locie nad Warszawą. U góry jest 
umieszczony napis „Poczta lotnicza", u dołu „Polska", w prawym dolnym narożu 
"Warszawa". 'Wartość znaczka 5 zł jest podaną w prawym górnym narożu pod 
napisem „Poczta Lotnicza". Kolor znaczka stalowy. 



§ 3. Znaczek ten służy przede wszystkim do uiszczania opłaty za przesyłki 
lotnicze. 

§ 4. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dn. 25 czerwca 1946 r. 
Minister Poczt i Telegrafów 

(—) Dr Józef Putek 
 

 
DZIENNIK TARYF 

POCZTOWYCH l TELEKOMUNIKACYJNYCH  
Nr 5 

z dnia 20 sierpnia 1946 r. 
poz. 33 

ZARZĄDZENIE 
Ministra Poczt i Telegrafów 

z dnia 19 lipca 1946 r. 
o wprowadzeniu w obieg okolicznościowego znaczka pocztowego opłaty 

wartości 3 + 7 zł. 
 

Na podstawie art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 3-go czerwca 1924 roku o poczcie, 
telegrafie i telefonie (Dz. U. R. P. z 1933 Nr 63, poz. 481) zarządzam co następuje: 

354 § 1. Wprowadza się do sprzedamy i obiegu okolicznościowy znaczek 
pocztowy opłaty wartości 3 + 7 zł z dopłatą na rzecz Ligi Morskiej. 

§ 2. Znaczek ten wydany z okazji Święta Morza przedstawia mapkę polskiego 
wybrzeża. U góry na wstędze napis: „Święto Morza 1946 r.", u dołu w narożach 
wartość „3+7 zł", a w środku napis: „Polska". Kolor znaczka ciemnoniebieski. 

§ 3. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 21 lipca 1946 r. 
Minister Poczt i Telegrafów 

(—) Dr Józef Putek 
 

poz. 32 
ZARZĄDZENIE 

Ministra Poczt i Telegrafów  
z dnia 18 lipca 1946 r.  

o wprowadzeniu w obieg okolicznościowego znaczka pocztowego opłaty 
wartości 3 zł 

 
Na podstawie art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 3-go czerwca 1924 roku o poczcie, 

telegrafie i telefonie (Dz. U. R. P. z 1933 Nr 63, poz. 481) zarządzam co następuje: 
355 § 1. Wprowadza się do obiegu i sprzedaży w okresie od 22 lipca do 22 

sierpnia 1946 roku okolicznościowy znaczek pocztowy opłaty wartości 3 zł.  
§ 2. Znaczek ten został wydany z okazji drugiej i rocznicy utworzenia Polskiego 

Komitetu Wyzwolenia Narodowego (22 lipca 1944 r.). Rysunek znaczka przedstawia 
pośrodku podobiznę Prezydenta Krajowej Rady Narodowej Bolesława Bieruta, z 
prawej strony (dla patrzącego z lewej), podobiznę Prezesa Rady Ministrów Edwarda 
Osóbki-Morawskiego i z lewej strony (dla patrzącego z prawej) podobiznę Marszałka 
Polski Michała Żymierskiego. Podobiznę Prezydenta Krajowej Rady Narodowej 
otacza częściowo ornament dekoracyjny, a ponadto z prawej strony (dla patrzącego 
z lewej) znajduje się stylizowany obraz Orła Białego. 

U dołu rysunku jest napis „Poczta Polska", a w dolnych narożach wartość 
znaczka „3 zł".  

Kolor znaczka fioletowy. 
§ 3. Wymianę znaczka przeprowadzą urzędy (agencje) p.t. do dnia 22 września 

1946 r. 
Minister Poczt i Telegrafów 

(-) Dr Józef Putek 
zn. nr 354 i 355 w tym samym numerze DTPiT 

 



 
 

 
DZIENNIK TARYF 

POCZTOWYCH l TELEKOMUNIKACYJNYCH  
Nr 6 

z dnia 14 września 1946 r. 
poz. 36 

ZARZĄDZENIE 
Ministra Poczt Telegrafów 
z dnia 13 sierpnia 1946 r. 

o wprowadzeniu w obieg znaczków pocztowych opłaty wartości 5 i 6 zł. 
 

Na podstawie art.22 ust.1 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 do obiegu i sprzedaży znaczki pocztowe opłaty wartości 5 i 
6 zł. 

356 § 2. Rysunek znaczka wartości 5 zł przedstawia ruiny zamku w Będzinie. U 
góry jest napis "Polska”, a u dołu – „Będzin -Zamek". W lewym dolnym narożu jest 
podana wartość znaczka „5 zł". Kolor znaczka oliwkowy. Znaczek jest 
nieperforowany.  

357 Rysunek znaczka wartości 6 zł przedstawia postać Henryka IV Probusa na 
płycie jego grobowca w kościele Św. Krzyża we Wrocławiu. U góry jest napis 
"Polska"; z lewej strony -"Henryk Probus", a z prawej "Płyta w kościele Św. Krzyża 
Wrocław". Wartość znaczka 6 zł jest podana w ten sposób, że w lewym dolnym 
narożu jest zamieszczona cyfra „6" a w prawym litera "Zł". Kolor znaczka stalowy. 

§ 3. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dn. 1 września 1946 r. 
Minister Poczt i Telegrafów 

(-) Dr Józef Putek 
 

poz. 37 
ZARZĄDZENIE 

Ministra Poczt i Telegrafów 
z dnia 14 sierpnia 1946 r. 

o wprowadzeniu w obieg pocztowego znaczka lotniczego wartości 15 zł. 
 

Na podstawie art. 22 ust.1 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: 

358 § 1. Wprowadza się do obiegu i sprzedaży pocztowy znaczek lotniczy 
wartości 15 zł. 

§ 2. Rysunek znaczka przedstawia samolot w locie nad Warszawą. U góry jest 
umieszczony napis „Poczta Lotnicza", u dołu „Polska", w prawym zaś dolnym narożu 
„Warszawa". Wartość znaczka „15 zł" jest podana w prawym górnym narożu pod 
napisem „Poczta Lotnicza". Kolor znaczka niebieski. 

§ 3. Znaczek ten służy przede wszystkim do uiszczania opłaty za przesyłki 
lotnicze. 

§ 4. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dn. 3 września 1946 roku. 
w z. Ministra Poczt i Telegrafów 

(-) Pallasch 
 

poz. 40 
ZARZĄDZENIE 

Ministra Poczt i Telegrafów 
z dnia 30 sierpnia 1946 r. 

o wprowadzeniu w obieg pocztowego znaczka lotniczego wartości 25 zł. 
 



Na podstawie art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 8 czerwca 1924 r. o poczcie, 
telegrafie i telefonie (Dz. U. R. P. z 1933 r. Nr 63, poz. 481) zarządzam co następuje: 

359 § 1. Wprowadza się do obiegu i sprzedaży pocztowy znaczek lotniczy 
wartości 25 zł. 

§ 2. Rysunek znaczka przedstawia samolot w locie nad "Warszawa. U góry jest 
umieszczony napis „Poczta Lotnicza", u dołu „Polska", w prawym zaś dolnym narożu 
„Warszawa". Wartość znaczka „25 zł" jest podana w prawym górnym narożu pod 
napisem „Poczta Lotnicza". Kolor znaczka zielony. 

§ 3. Znaczek ten służy przede wszystkim do uiszczania opłaty za przesyłki 
lotnicze. 

§ 4. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 10 września 1946 r. 
Minister Poczt i Telegrafów 

(—) Dr Józef Putek 
od zn. nr 356 do nr 359 w tym samym numerze DTPiT 

 

 
DZIENNIK TARYF 

POCZTOWYCH l TELEKOMUNIKACYJNYCH  
Nr 7 

z dnia 23 września 1946 r. 
poz. 43 

ZARZĄDZENIE 
Ministra Poczt i Telegrafów  
z dnia 9 września 1946 r.  

o wprowadzeniu w obieg okolicznościowego znaczka pocztowego opłaty 
wartości 3 + 12 zł. 

 
Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia czerwca 1924 r. o poczcie, telegrafie i 

telefonie (Dz. U. R. P. z 1933 r. nr 63, poz. 481), zarządzam co następuje:  
360 § 1. Wprowadza się do obiegu i sprzedaży okolicznościowy znaczek 

pocztowy opłaty wartości 3 + 12 zł z dopłatą na rzecz Komitetu Opieki nad 
Obrońcami Poczty Polskiej w Gdańsku i Zw. Zaw. Prac. P. i T. 

§ 2. Znaczek ten zostaje wydany ku upamiętnieniu bohaterstwa obrońców 
Poczty Polskiej w Gdańsku we wrześniu 1939 r. 

Rysunek znaczka przedstawia: z lewej strony dźwigi portowe, z prawej - spichrz 
w Gdańsku, pośrodku zaś na tle sylwetki Gdańska postać doręczyciela pocztowego 
oddającego hołd poległemu obrońcy Poczty Polskiej w Gdańsku oraz emblemat 
pocztowy, tj. trąbkę przeciętą błyskawicą i datę „1939 IX 1946". U góry rysunku jest 
napis: "Polska", w lewym górnym narożu wartość znaczka 3 + 12 zł, w prawym 
górnym narożu – obecny herb Gdańska. Pod rysunkiem jest napis "Cześć poległym 
w Gdańsku pocztowcom". Kolor znaczka niebiesko stalowy. 

§ 3. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dn. 14 września 1946 r. 
Minister Poczt i Telegrafów 

w/z (-) mgr R. Pallasch 
 

 
DZIENNIK TARYF 

POCZTOWYCH l TELEKOMUNIKACYJNYCH  
Nr 9 

z dnia 2 listopada 1946 r. 
poz. 49 

ZARZĄDZENIE 
Ministra Poczt i Telegrafów 
z dnia 25 września 1946 r. 



o wprowadzeniu w obieg okolicznościowych znaczków pocztowych opłaty 
wartości 3 + 22 zł, 6 + 24 zł i 11 + 19 zł. 

 
Na podstawie art. 22 ust.1 ustawy z dnia 3-go czerwca 1924 r. o poczcie, 

telegrafie i telefonie (Dz. U. R. P. Nr 63 z 1933 r. poz. 481) zarządzam, co następuje: 
§ 1. Wprowadza się do obiegu i sprzedaży w okresie od dnia 10 października 

do dnia 10 listopada1946 okolicznościowe znaczki pocztowe opłaty wartości 3 + 22 
zł, 6 + 24 zł  i 11 + 19 zł z dopłatą na rzecz Międzynarodowego Biura Wychowania w 
Genewie i Ministerstwa Oświaty. 

§ 2. Znaczki te są wydane ku upamiętnieniu dzieła Komisji Edukacyjnej. 
361  Rysunek znaczka wartości 3 + 22 zł przedstawia dwoje dzieci stojących w ławce 
szkolnej z otwartymi elementarzami w rękach. Nad rysunkiem znaczka podany jest 
rok założenia Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych -”A. D. 1775". Pod rysunkiem 
zamieszczony jest napis "Międzynarodowe Biuro Wychowania", pod tym zaś 
napisem napis "Polska". Wzdłuż lewego, górnego i prawego boku znaczka ciągnie 
się napis „Towarzystwo do Ksiąg Elementarnych". W lewym dolnym narożu 
zamieszczone są inicjały Międzynarodowego Biura Wychowania – „BIE" (Bureau 
International d`Education).” Wartość znaczka 3 + 22 zł podana jest w prawym dolnym 
narożu. Znaczek jest koloru ceglastego. 
362  Rysunek znaczka wartości 6 +24 zł przedstawia fragment dziedzińca Biblioteki 
Jagiellońskiej z pomnikiem Kopernika. Rok założenia Akademii Krakowskiej podany 
jest w ten sposób, ze w lewym górnym narożu mieszczą się litery „AD". a w prawym 
liczba „1364". Pod rysunkiem znaczka zamieszczony jest napis "Międzynarodowe 
Biuro Wychowania", a pod nim napis „Polska”. Rysunek znaczka otoczony jest od 
lewej do prawej strony napisem "Biblioteka Jagiellońska w Krakowie". W lewym 
dolnym narożu mieszczą się litery "BIE". Wartość znaczka 6 + 24 zł, podana jest w 
prawym dolnym narożu. Kolor znaczka niebieski. 
363  Rysunek znaczka wartości 11 + 19 zł przedstawia portret Grzegorza 
Piramowicza w medalionie okolonym napisem "Grzegorz Piramowicz 1773". W 
dolnych narożach widnieją emblematy nauk: w lewym otwarta książka i retorta, w 
prawym globus i cyrkiel. Napisy są rozmieszczone w sposób następujący: wzdłuż 
znaczka z lewej i prawej strony mieści się napis "Międzynarodowe Biuro 
Wychowania", a w lewym dolnym narożu na rysunku książki - litery „BIE", pod 
portretem „Polska", u dołu zaś pod tym napisem podana jest wartość znaczka 11 + 
19 zł. Kolor znaczka zielony. 

§ 3. Po terminie wskazanym w § 1 niniejszego zarządzenia znaczki te nie będą 
wymieniane na znaczki obiegowe. 

Minister Poczt i Telegrafów 
(-) Dr Józef Putek 

 
DZIENNIK URZĘDOWY  

Ministerstwa Poczt i Telegrafów  
Nr 14 

z dnia 30 października 1946 r. 
OKÓLNIKI: 

Wprowadzenie do sprzedaży bloku z okolicznościowymi znaczkami 
pocztowymi Międzynarodowego Biura Wychowania 

 
Ministerstwo Poczt i Telegrafów wprowadza do sprzedaży w dniach od 10 

października do 10 listopada 1946 r. blok z okolicznościowymi znaczkami 
pocztowymi ku upamiętnieniu dzieła Komisji Edukacyjnej z dopłatą na rzecz 
Międzynarodowego Biura Wychowania w Genewie i Ministerstwa Oświaty. 

bl 9 Blok ten składa się z trzech znaczków umieszczonych w jednym rzędzie 
poziomym w następującej kolejności od lewej strony: znaczek wartości 3 + 22 zł, 
znaczek wartości 6 + 24 zł i znaczek wartości 11 + 19 zł. Rysunki i kolory znaczków 
odpowiadają opisowi podanemu w zarządzeniu Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 25 
września 1946 r. 

 



 
DZIENNIK TARYF 

POCZTOWYCH l TELEKOMUNIKACYJNYCH  
Nr 10 

z dnia 1 grudnia 1946 r. 
poz. 53 

ZARZĄDZENIE 
Ministra Poczt l Telegrafów 
z dnia 16 listopada 1946 r. 

o wprowadzeniu w obieg okolicznościowego znaczka pocztowego opłaty 
wartości 5 + 10 zł 

Na podstawie art. 22 ust. 1 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 do obiegu i sprzedaży znaczek pocztowy opłaty wartości 5 
+ 10 zł z dopłatą na cele kultury i oświaty ludowej. 

§ 2. Znaczek ten został wydany z okazji pięćdziesięciolecia Ruchu Ludowego. 
Rysunek znaczka przedstawia pośrodku (dla patrzącego poczynając od lewej 

strony) podobizny działaczy ludowych: ks. S. Stojałowskiego, J. Bójki, J. 
Stapińskiego i W. Witosa, u góry znaczka pośrodku umieszczony jest napis „Polska", 
w obu zaś narożach podana jest wartość 5+10 zł, pod podaną wartością (dla 
patrzącego z lewej strony) na tle kłosa znajduje się stylizowany obraz Orła Białego, z 
prawej zaś strony na tle kłosa -rysunek czterolistnej koniczyny. 

Po obu bokach znaczka (dla patrzącego z lewej strony) umieszczono liczbę 
„1896", z prawej zaś liczbę „1946". Pod podobiznami działaczy ludowych 
umieszczono ich nazwiska, a pod nimi daty, a mianowicie: „Ks. S. Stojałowski" oraz 
„1841—1911", „J. Bójko" oraz „1857-1944", „J. Stapiński" oraz „1867-1946", „W. 
Witos" oraz „1874-1945". 

U dołu wzdłuż znaczka umieszczony jest napis „W pięćdziesięciolecie Ruchu 
Ludowego". 

Kolory znaczka:  
364 oliwkowy,  
365 zielony i  
366 niebieski. 
§ 3. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 1946 r. 

Minister Poczt i Telegrafów 
(—) Dr Józef Putek 

 

 
DZIENNIK TARYF 

POCZTOWYCH l TELEKOMUNIKACYJNYCH  
Nr 11 

z dnia 28 grudnia 1946 r. 
poz. 57 

ZARZĄDZENIE 
Ministra Poczt i Telegrafów  
z dnia 14 grudnia 1946 r.  

o wprowadzenie w obieg znaczków pocztowych wartości 3 zł i 5 zł nowych 
emisyj. 

Na podstawie art. 22 ust. 1 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. Wprowadza się do obiegu i sprzedaży znaczki pocztowe opłaty nowych 
emisyj; 

367 a) wartości 3 zł, przedstawiający widok bramy w pobliżu Ratusza w 
Gdańsku, wprowadzony do obiegu zarządzeniem Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 
12 września 1945 r. (Dz. Taryf P. i T. Nr 5, poz. 38), oraz 



368 i 369 b) wartości 5 zł, przedstawiający ruiny zamku w Będzinie, 
wprowadzony do obiegu zarządzeniem Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 33 sierpnia 
1946 r. (Dz. Taryf P. i T. Nr 6, poz. 36). 

§ 2. Znaczek pocztowy wartości 3 zł nowych emisyj jest koloru 
dotychczasowego, lecz nieperforowany oraz koloru jasnofioletowego, 
nieperforowany. Znaczek pocztowy wartości 5 zł nowych emisyj jest koloru ciemno-
oliwkowego oraz koloru brązowego. 

§ 3. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dn. 14 grudnia 1946 r. z mocą 
obowiązującą od dnia 1 grudnia 1946 r. 

Minister Poczt i Telegrafów 
(—) Dr Józef Putek 

zarządzenie wydane z mocą wsteczną, niezgodnie z przepisami prawa 
 

poz. 56 
ZARZĄDZENIE 

Ministra Poczt i Telegrafów 
z dnia 30 listopada 1946 r. 

o wprowadzeniu w obieg znaczka pocztowego opłaty wartości 10 zł. 
 

Na podstawie art.22 ust.1 ustawy z dn. 3 czerwca 1924 r. o poczcie, telegrafie i 
telefonie (Dz. U. R. P. z r. 1933 Nr 63, poz. 481) zarządzam co następuje: 

370 § 1. Wprowadza się do obiegu i sprzedaży znaczek pocztowy opłaty 
wartości 10 zł.  

§ 2. Rysunek znaczka przedstawia w środkowej części zamek Lanckoroński, z 
lewej strony - godło Polski, a z prawej – emblemat pocztowy. U góry jest napis 
"Polska", u dołu zaś -"Zamek Lanckoroński według sztychu z r. 1618", a w obydwu 
dolnych narożach podana jest wartość znaczka „10 zł".  

Kolor znaczka niebieski. Znaczek jest nieperforowany. 
§ 3. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dn. 16 grudnia 1946 r. 

Minister Poczt i Telegrafów 
(-) Dr Józef Putek 


