
 
Pisownia dokumentu jest zgodna z oryginałem. 

Czcionką czerwoną zapisano numer główny znaczka według zasad określonych w PSPZP. 
Kursywą wpisano uwagi autora strony, dot. dokumentu. 

Kolorem żółtym zakreślono datę wprowadzenia znaczków do obiegu. 

 

 
DZIENNIK TARYF 

POCZTOWYCH l TELEKOMUNIKACYJNYCH 
Nr 2 

z dnia 15 lutego 1949 r. 
poz. 7 

Zarządzenie 
Ministra Poczt i Telegrafów 

z dnia 15 lutego 1949 r. 
o wprowadzeniu w obieg znaczków pocztowych opłaty wartości 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: 
448 § 1. Wprowadza się do obiegu i sprzedaży znaczek pocztowy opłaty wartości 2 zł. 

Rysunek znaczka przedstawia podobiznę Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bo-
lesława Bieruta. W prawym dolnym rogu znaczka umieszczony jest napis „2 zł", a u 
dołu „Poczta Polska". Kolor znaczka jasno-żółto-brunatny. Znaczki są perforowane. 

§ 2. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 15 lutego 1949 r. 
 
wz. Minister Poczt i Telegrafów 
(—) Z. Lipiński Podsekretarz Stanu 
 

 
DZIENNIK TARYF 

POCZTOWYCH l TELEKOMUNIKACYJNYCH 
Nr 6 

z dnia 8 maja 1949 r. 
poz. 14 

Zarządzenie 
Ministra Poczt i Telegrafów 
z dnia 29 kwietnia 1949 r. 

o wprowadzeniu w obieg znaczków pocztowych opłaty wartości 3 zł i 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: 

449-50 § 1. Wprowadza się do obiegu i sprzedaży znaczki pocztowe opłaty wartości 
3 zł. i 10 zł. 

Rysunek znaczków przedstawia, podobiznę Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
Bolesława Bieruta. W prawym dolnym rogu znaczka umieszczona jest jedna z 
wartości „3 zł." lub „10 zł." a u dołu napis „Poczta Polska". 

Kolor znaczka wartości 3 zł. — zielony, wartości 10 zł.— fioletowy. 
Znaczki obydwu wartości są perforowane.  
§ 2. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 15 maja 1949 r. 

 
w/z Minister Poczt i Telegrafów 
(—) Zenon Lipiński Podsekretarz Stanu 
 



 
DZIENNIK TARYF 

POCZTOWYCH l TELEKOMUNIKACYJNYCH 
Nr 7 

z dnia 25 maja 1949 r. 
poz. 16 

Zarządzenie 
Ministra Poczt i Telegrafów 

z dnia 18 maja 1949 r. 
o wprowadzeniu w obieg znaczków pocztowych opłaty wartości 3 zł, 5 zł i 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; 
451-53 § 1. Wprowadza się do obiegu i sprzedaży znaczki pocztowe opłaty 

wartości 3 zł, 5 zł i 15 zł z okazji Kongresu Związków Zawodowych. 
Rysunek znaczka wartości 3 zł, symbolizujący socjalistyczne braterstwo narodów, 

przedstawia cztery postacie różnych narodów, a nad nimi na łuku napis „ Socjalizm". U 
góry znaczka jest umieszczony napis „II/VIII Kongres Związków Zawodowych maj 
1949 r.", u dołu po lewej stronie napis „Poczta Polska", a po prawej w narożu wartość 
„3 zł". 

Rysunek znaczka wartości 5 zł, symbolizujący pracę, przedstawia na tle fabryk, 
rusztowań i traktom robotnika przy pracy, trzymającego w podniesionej ręce młot. Po 
lewej stronie w owalu otoczonym promieniami jest umieszczony napis „Praca". U góry 
znaczka znajduje się napis „II/VIII Kongres Związków Zawodowych maj 1949 r.", — u 
dołu po lewej stronie napis „Poczta Polska", a DO prawej w narożu wartość „5 zł". 

Rysunek znaczka wartości 15 zł, symbolizujący pokój, przedstawia trzy stany — 
robotnika, rolnika i pracownika umysłowego z podniesionymi prawymi rękami. Po lewej 
stronie w słonecznym kole otoczonym promieniami napis „Pokój". 

U góry znaczka jest umieszczony napis „II/VIII Kongres Związków Zawodowych maj 
1949 r.", u dołu po lewej stronie napis „Poczta Polska", a po prawej w narożu wartość 
„15 zł". 

Kolor znaczka wartości 3 zł — czerwony, wartości 5 zł — niebieski, a wartości 15 zł 
— zielony. 

Znaczki wszystkich wartości są perforowane. 
§ 2. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 31 maja 1949 roku. 

 
w/z Minister. Poczt i Telegrafów: 
(-) Z. Lipiński 
Podsekretarz Stanu. 
 

 
DZIENNIK TARYF 

POCZTOWYCH l TELEKOMUNIKACYJNYCH 
Nr 9 

z dnia 15 lipca 1949 r. 
poz. 23 

Zarządzenie 
Ministra Poczt i Telegrafów 

z dnia 9 lipca 1949 r. 
o wprowadzeniu w obieg znaczków pocztowych opłaty wartości 10 zł.,  

15 zł. i 35 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: 

454-56 § 1. Wprowadza się do obiegu i sprzedaży znaczki pocztowe opłaty 



wartości 10 zł, 15 zł i 35 zł z okazji 5 rocznicy P. K. W. N.  
Rysunek znaczka wartości 10 zł. przedstawia widok  na trasę W-Z w Warszawie od 

strony Wisły. W górnej części znaczka po środku jest umieszczony w dwu wierszach 
napis „1944 – 22.VII. 1949" i "Trasa W-Z", a w narożach wartość 10 zł. W dolnej 
części znaczka napis "Poczta Polska”. 

Rysunek znaczka wartości 15 zł. przedstawia podobiznę Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej Ob. Bolesława Bieruta, obramowaną prostokątną ramką. W 
górnej części jest  umieszczony napis "Pięć lat Polski Ludowej", w dolnej części 
pośrodku "Poczta Polska", w lewym narożu „15" i w prawym "zł". 

Z lewej strony znaczka jest umieszczony napis ,,22. VII. 1944" a z prawej ,,22. VII. 
1949". 

Rysunek znaczka wartości 35 zł. przedstawia widok radiostacji w Raszynie. W 
górnej części znaczka z lewej strony jest umieszczony napis: „22.VII.1944” a z prawej 
– „22.VII.1949”, u dołu znaczka pośrodku napis „Poczta Polska” a w obydwu narożach 
wartość „35 zł”. 

Z lewej strony znaczka jest umieszczony napis „Radiostacja” a z prawej - „w 
Raszynie”. 

Rysunki znaczków posiadają wymiary 22 x 27,5 mm, natomiast całe znaczki wraz z 
marginesami 25,5 x 31,25 mm. 

Kolor znaczka wartości 10 zł – stalowy, wartości 15 zł – czerwony o odcieniu 
niebieskawym, a wartości 35 zł – niebiesko-szary. 

Znaczki wszystkich wartości są perforowane. 
§ 2. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 22 lipca 1949 r. 

 
Minister Poczt i Telegrafów 
Prof. dr inż. W. Szymanowski 
 

 
DZIENNIK TARYF 

POCZTOWYCH l TELEKOMUNIKACYJNYCH 
Nr 12 

z dnia 10 listopada 1949 r. 
poz. 37 

Zarządzenie 
Ministra Poczt i Telegrafów 

z dnia 10 października 1949 r. 
o wprowadzeniu w obieg znaczków pocztowych opłaty wartości 6 zł.,  

30 zł. i 80 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: 

457-59 § 1. Wprowadza się do obiegu i sprzedaży znaczki pocztowe opłaty 
wartości 6 zł., 30 zł. i 80 zł. z okazji 75-lecia Światowego Związku Pocztowego. 

Rysunek znaczka wartości 6 zł przedstawia mapę świata, w dolnej części znaczka 
— dyliżans pocztowy. U dołu znaczka pośrodku jest umieszczony napis „Poczta 
Polska", a w górnym prawym narożu wartość „zł. 6". Z lewej, strony znaczka jest 
umieszczony napis „75 lat Światowego", a z prawej — „Związku Pocztowego". 

Rysunek znaczka wartości 30 zł. przedstawia mapę świata, w dolnej części 
znaczka — okręt. U dołu znaczka pośrodku jest umieszczony napis „Poczta Polska" a 
w górnym, prawymi narożu wartość „zł. 30". Z lewej strony znaczka jest umieszczony 
napis „75 lat Światowego", a z prawej „Związku Pocztowego". 

Rysunek znaczka wartości 80 zł. przedstawia mapę świata, w dolnej części 
znaczka —samolot. U dołu znaczka pośrodku jest umieszczony napis „Poczta 
Polska", a w górnym prawym narożu wartość „zł. 80". Z lewej strony znaczka jest 
umieszczony napis „75 lat Światowego", a z prawej — „Związku Pocztowego". 

Rysunki znaczków posiadają wymiary 25 x 20 mm, natomiast całe znaczki wraz z 
marginesem — 31,25 x 25,5 mm. 



Kolor znaczka wartości 6 zł. — niebiesko-fioletowy, wartości 30 zł. — niebieski, a 
wartości 80 zł. — zielony. 

Znaczki wszystkich wartości są perforowane. 
§ 2. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje od 

dnia 10 października 1949 r. 
 
Minister Poczt i Telegrafów 
Prof. dr inż. W. Szymanowski 
 

 
DZIENNIK TARYF 

POCZTOWYCH l TELEKOMUNIKACYJNYCH 
Nr 14 

z dnia 31 grudnia 1949 r. 
poz. 40 

Zarządzenie 
Ministra Poczt i Telegrafów 
z dnia 23 listopada 1949 r. 

o wprowadzeniu w obieg znaczków pocztowych opłaty wartości 5 zł, 10 zł,  
15 zł i 35 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: 
465-66, 460, 467  § 1. Wprowadza się do obiegu i sprzedaży znaczki pocztowe 

opłaty wartości 5 zł, 10 zł, 15 zł i 35 zł wydane z okazji Kongresu Jedności Ruchu 
Ludowego. 

Rysunek znaczków wszystkich wartości przedstawia postać młodzieńca z 
rozwiniętym sztandarem w rękach. 

W poprzek znaczka w tle widnieje zarys koła zębatego z umieszczonym w otoku 
napisem „Kongres Jedności Ruchu Ludowego”. Obok postaci młodzieńca z prawej 
strony widać traktor. U dołu znaczka umieszczony jest napis „Poczta Polska”, a w 
prawym rogu wartości 5 zł, 10 zł, 15 zł i 35 zł. U góry znaczka w lewym rogu 
umieszczony jest napis „27.XI. 1949 r.” 

Wymiar znaczka wraz z marginesem wynosi 31,25x25,5 mm. 
Kolor znaczka wartości 5 zł – czerwonobrązowy, wartości 10 zł – czerwony, 

wartości 15 zł – zielony, a wartości 35 zł – sepia. 
Znaczki wszystkich wartości są perforowane. 
§ 2. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą 

obowiązującą co do znaczka wartości 15 zł. od dnia 26 listopada zaś co do znaczków 
wartości 5 zł, 10 zł i 35 zł – od dnia 20 grudnia 1949 r. 

 
Minister Poczt i Telegrafów 
Prof. dr inż. W. Szymanowski 

 
poz. 41 

Zarządzenie 
Ministra Poczt i Telegrafów 

z dnia 2 grudnia 1949 r. 
o wprowadzeniu w obieg znaczków pocztowych opłaty wartości 10 zł,  

15 zł i 35 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: 

461-63  § 1. Wprowadza się do obiegu i sprzedaży znaczki pocztowe opłaty 
wartości 10 zł, 15 zł i 35 zł.  

Rysunek znaczka wartości 10 zł przedstawia podobiznę Adama Mickiewicza. Na 
otaczającym figurę ciemnym tle, u góry, unosi się alegoryczna postać wolności. Z 



lewej strony znaczka wzdłuż długości umieszczony jest napis „Adam Mickiewicz”, a z 
prawej strony podobizny, pośrodku, - „1798” i pod tym „1855”. U dołu znaczka 
umieszczony jest napis „Poczta Polska”, a w prawym rogu wartość „10 zł”. 

Rysunek znaczka wartości 15 zł na ciemnym tle profil głowy Fryderyka Chopina, u 
góry zaś alegoryczną figurę wyobrażającą muzykę. Z lewej strony podobizny u dołu 
jest umieszczony w pięciu wierszach napis „Fryderyk Chopin 1810-1849”. U dołu 
znaczka umieszczony jest napis „Poczta Polska”. U góry znaczka w prawym rogu jest 
umieszczona wartość „15 zł”. 

Rysunek znaczka wartości 35 zł przedstawia podobiznę Juliusza Słowackiego. Na 
otaczającym figurę ciemnym tle u góry, znajduje się alegoryczna postać rzucająca 
kwiaty. Z lewej strony znaczka wzdłuż długości jest umieszczony napis „Juliusz 
Słowacki”, z lewej zaś strony podobizny, u dołu, napis w dwu wierszach „1809-1849”. 
U dołu znaczka jest umieszczony napis „Poczta Polska” i w prawym górnym rogu 
wartość „35 zł”. 

Wymiar znaczków wraz z marginesem wynosi 31,25x25,5 mm. 
Kolor znaczka wartości 10 zł – fioletowy, wartości 15 zł – wiśniowoczerwony, a 

wartości 35 zł – ciemnoniebieski. 
Znaczki wszystkich wartości są perforowane. 
§ 2. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą 
obowiązującą od dnia 5 grudnia 1949 r. 

 
Minister Poczt i Telegrafów 
Prof. dr inż. W. Szymanowski 
 

poz. 42 
Zarządzenie 

Ministra Poczt i Telegrafów 
z dnia 12 grudnia 1949 r. 

o wprowadzeniu w obieg znaczka pocztowego opłaty 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: 

464  § 1. Wprowadza się do obiegu i sprzedaży znaczek pocztowy opłaty wartości 
15 zł.  

Rysunek znaczka przedstawia postacie Adama Mickiewicza i Aleksandra Puszkina 
według płaskorzeźby Milbergera. 

U góry znaczka umieszczony jest napis „Poczta Polska, u dołu zaś – „Mickiewicz - 
Puszkin”, a w prawym rogu wartość „15 zł”. 

Wymiar znaczków wraz z marginesem wynosi 31,25x25,5 mm. 
Kolor znaczka szarofioletowy. Znaczki są perforowane. 
§ 2. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą 
obowiązującą od dnia 15 grudnia 1949 r. 

Minister Poczt i Telegrafów 
Prof. dr inż. W. Szymanowski 

 
 


