
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 autora strony, dot. dokumentu. 

Kolorem żółtym zakreślono datę wprowadzenia znaczków do obiegu. 

 

 
DZIENNIK TARYF 

POCZTOWYCH l TELEKOMUNIKACYJNYCH 
Nr 1 

z dnia 8 lutego 1950 r 
poz. 4 

ZARZĄDZENIE 
Ministra Poczt i Telegrafów 
z dnia 19 stycznia 1950 r. 

o wprowadzeniu w obieg znaczków pocztowych 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: 

468 § 1. Wprowadza się do obiegu i sprzedaży znaczek pocztowy opłaty wartości 
15 zł. z okazji III Krajowego Zjazdu Związku Zawodowego Pracowników Poczt i 
Telekomunikacji.  

Rysunek znaczka przedstawia listonosza w czasie doręczania przez niego gazet i 
korespondencji mieszkańcom wsi. 

U góry znaczka umieszczony jest w trzech wierszach napis „III Krajowy Zjazd Zw. 
Zaw. Prac. Poczt i Telekomunikacji 21-23-I-1950 r. „, u dołu zaś — „Poczta Polska", 
a w lewym dolnym rogu wartość „15 zł.". 

Wymiar znaczka wraz z marginesem wynosi 31, 25 X 25,5 mm. 
Kolor znaczka fioletowy. Znaczki są perforowane.  
§ 2. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą 

obowiązującą od dnia 21 stycznia 1950 r. 
 

Minister wz Z. Lipiński,  
Podsekretarz Stanu 

 
poz. 5 

ZARZĄDZENIE 
Ministra Poczt i Telegrafów 

z dnia 1 lutego 1950 r. 
o wprowadzeniu w obieg lotniczych znaczków pocztowych opłaty  

wartości 500 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: 

469 §.1. Wprowadza się do obiegu i sprzedaży lotnicze znaczki pocztowe opłaty 
wartości 500 zł. 

Rysunek znaczka przedstawia postać robotnika wspartego na śmigle samolotu, 
zapatrzonego w unoszący się w powietrzu samolot, na dalszym planie widać hangar i 
budynki fabryczne. U dołu znaczka umieszczony jest napis „Polska Poczta Lotnicza". 
W prawym górnym rogu wartość — „500 zł.".  

Wymiar znaczka wraz z marginesem wynosi 31,25 X 25,5 mm. Kolor znaczka 
czerwony. Znaczki są perforowane.  

§ 2. Znaczki te służą przede wszystkim do uiszczenia opłat za przesyłki lotnicze.  
§ 3. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą 

obowiązująca od dnia 6 lutego 1950 r. 
 

Minister: wz. Z. Lipiński, 
Podsekretarz. Stanu 



 

 
DZIENNIK TARYF 

POCZTOWYCH l TELEKOMUNIKACYJNYCH 
Nr 2 

z dnia 27 lutego 1950 r. 
poz. 8 

ZARZĄDZENIE 
Ministra Poczty i Telegrafów 

z dnia 23 lutego 1950 r. 
o wprowadzeniu do obiegu znaczków pocztowych 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 , Nr 63 poz. 481) zarządzam co następuje. 
 470 § 1. Wprowadza się do obiegu. i sprzedaży znaczki pocztowe opłaty wartości 

15 zł. 
Rysunek znaczka przedstawia podobiznę Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

Bolesława Bieruta. 
W lewym górnym rogu znaczka umieszczona jest liczba "15”, w prawym zaś napis 

"zł”. U dołu znaczka umieszczony jest napis „Poczta Polska”. 
Wymiar znaczka wraz z marginesami wynosi 21.5 X 25,5 mm. 
Znaczek, wykonany techniką stalorytniczą drukowany jest systemem 

wklęsłodrukowym. 
Kolor znaczka czerwony. Znaczki są perforowane. 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od 

dnia 25 lutego 1950 r. 
Minister 

Prof. dr inż. W. Szymanowski 
 
 

 
DZIENNIK 

POCZTY l TELEKOMUNIKACJI 
Nr 2 

z dnia 5 kwietnia 1950 r. 
ZARZĄDZENIE 

Ministra Poczt i Telegrafów 
z dnia 22 marca 1950 r. 

o wprowadzeniu do obiegu 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; 

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

Rysunek znaczka przedstawia podobiznę Juliana Marchlewskiego. U góry rysunku 
umieszczony jest napis „22.III-1950". Pod podobizną umieszczony jest napis w dwu 
wierszach „Julian Marchlewski 1866-1925", a pod nim napis „Poczta Polska". W 
prawym dolnym rogu podobizny znajduje się napis „15 zł". 

Kolor znaczka niebieskawo-czarny. Znaczek jest perforowany. 
§ 2. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą 

obowiązującą od dnia 23 marca 1950 r. 
 

Minister 
prof. dr inż. W. Szymanowski 

 



poz. 25 
ZARZĄDZENIE 

Ministra Poczt i Telegrafów 
z dnia 24 marca 1950 r. 

o wprowadzeniu do obiegu znaczka pocztowego wartości 5 zł  
na odbudowę Stolicy. 

 
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: 
472 § 1. Wprowadza się do obiegu i sprzedaży znaczek pocztowy wartości 5 zł na 

odbudowę Stolicy. 
Rysunek znaczka przedstawia trójkę murarska przy pracy na tle rusztowań, na 

których rozpięty jest transparent z napisem „Odbudowa Warszawy". Z prawej strony 
w głębi widoczna jest kolumna króla Zygmunta III. Również z prawej Strony 
umieszczony jest napis „5 zł". U dołu znaczka znajduje się napis „Poczta Polska". 

Kolor znaczka brązowy. Znaczek jest perforowany. 
§ 2. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 15 kwietnia 1950 r. 

Minister 
prof. dr inż. W. Szymanowski 

 
Zwracam uwagę na tytuł zarządzenia, który wynika z poniższego: 

poz. 23 
ZARZĄDZENIE 

Ministra Poczt i Telegrafów 
z dnia 24 marca 1950 r. 

o dodatkowej opłacie pocztowej za listy i kartki pocztowe. 
 

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 3 czerwca 1924 r. o poczcie, telegrafie i 
telefonie (Dz. U. R. P. z 1933 r. Nr 63, poz. 481), w wykonaniu uchwały Rady 
Ministrów z dnia 3. III. 1950 r. o wprowadzeniu w obieg znaczka pocztowego na 
odbudowę Stolicy - zarządzam co następuje: 

§ 1. Wprowadza się dodatkowa opłatę pocztowa, w wysokości 5 zł za listy i kartki 
pocztowe w obrocie wewnętrznym. 

Wpływy z dodatkowej opłaty przeznacza państwowe przedsiębiorstwo „Polska 
Poczta, Telegraf i Telefon" na odbudowę i rozbudowę Warszawy, socjalistycznej 
stolicy Polski. 

§ 2. Do uiszczania dodatkowej opłaty służy specjalny znaczek pocztowy wartości 
5 zł, z napisem „Odbudowa Warszawy", wprowadzony do obiegu oddzielnym 
zarządzeniem. Znaczkiem tym nie mogą być uiszczane inne opłaty pocztowe. 

Dodatkową opłatę za listy i kartki pocztowe nadawane za opłatą ryczałtowaną i 
kredytowaną — uiszcza się gotówkę. 

§ 3. Opłacie dodatkowej nie podlegają: 
a) listy i kartki pocztowe — miejscowe, 
b) listy i kartki pocztowe — urzędowe w rozumieniu art. 18 ust. 3, powołanej na 

wstępie ustawy z dnia 3 czerwca 1924 r. o poczcie, telegrafie i telefonie, 
c) listy i kartki pocztowe — wolne od opłat pocztowych na podstawie art. 24 ust. 1 

powołanej na wstępie ustawy z dnia 3 czerwca 1924 r. o poczcie, telegrafie i 
telefonie. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 kwietnia 1950 r. 
Minister prof. dr inż. W. Szymanowski 
 

 
DZIENNIK 

POCZTY l TELEKOMUNIKACJI 
Nr 5 

z dnia 20 maja 1950 r. 
poz. 73 



ZARZĄDZENIE 
Ministra Poczt i Telegrafów 
z dnia 25 kwietnia 1950 r. 

o wprowadzeniu do obiegu znaczków pocztowych opłaty wartości 10 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: 

473-4 § 1. Wprowadza się do obiegu i sprzedaży znaczki pocztowe opłaty 
wartości 10 zł i 15 zł wydane z okazji 60-tej rocznicy uchwały o obchodzie 1 Maja 
jako międzynarodowego święta świata pracy. 

Rysunek znaczka wartości 10 zł przedstawia postać idącego robotnika, 
trzymającego w prawej ręce sztandar, w lewej zaś młot. Na sztandarze znajduje się 
napis: „60 lat 1 Maja". Z lewej strony znaczka znajduje się napis „10 zł", a u dołu — 
„Poczta Polska". 

Kolor znaczka fioletowy. Znaczek jest perforowany. 
Rysunek znaczka wartości 15 zł przedstawia trzy postacie robotników, 

przedstawicieli trzech ras, ze sztandarami. Na sztandarze niesionym przez postać 
środkowa znajduje się napis: „1 Maj 1890 — 1950". W prawym górnym rogu znaczka 
znajduje się napis: „15 zł", a u dołu „Poczta Polska". 

Kolor znaczka ciemnooliwkowy. Znaczek jest perforowany. 
§ 2. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 26 kwietnia 1950 r. 

Minister: prof. dr inż. W. Szymanowski 
 

poz. 74 
ZARZĄDZENIE 

Ministra Poczt i Telegrafów 
z dnia 25 kwietnia 1950 r. 

o wprowadzeniu do obiegu 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: 

475 § 1. Wprowadza się do obiegu i sprzedaży znaczek pocztowy opłaty wartości 
15 zł wydany z okazji XXIII Międzynarodowych Targów Poznańskich. 

Rysunek znaczka przedstawia rzeźbę alegoryczną Targów Poznańskich, kobietę z 
gołąbkiem pokoju oraz postacie symbolizujące przemysł. Po bokach jest 
umieszczony napis: „XXIII Międzynarodowe Targi Poznańskie 29.1V. — 14.V.1950", 
u góry po lewej stronie napis „15 zł", a u dołu „Poczta Polska". 

Kolor znaczka żółtobrunatny. Znaczek jest perforowany.  
§ 2. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 27 kwietnia 1950 r. 

Minister: prof. dr inż. W. Szymanowski 
 

 
DZIENNIK 

POCZTY l TELEKOMUNIKACJI 
Nr 7 

z dnia 20 czerwca 1950 r. 
poz. 104 

ZARZĄDZENIE 
Ministra Poczt i Telegrafów 

z dnia 27 maja 1950 r. 
o wprowadzeniu do obiegu znaczków pocztowych opłaty wartości 10 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: 

476-77 § 1. Wprowadza się do obiegu i sprzedaży znaczki pocztowe opłaty 
wartości 10 zł i 15 zł wydane z okazji akcji walki o pokój. Rysunek znaczków 
przedstawia gołębia pokoju nad globem ziemskim przepasanym białą wstęgą z 



napisem „Wywalczymy trwały pokój". U góry po lewej stronie umieszczona jest 
wartość „10 zł" lub „15 zł", a u dołu — „Poczta Polska". 

Kolor znaczka wartości 10 zł oliwkowy, a wartości 15 zł źółto-brunatny. Znaczki są 
perforowane. 

§ 2. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą 
obowiązującą od dnia 15 maja 1950 r. 

Minister: wz. F. Ładosz Podsekretarz Stanu 
 

 
DZIENNIK 

POCZTY l TELEKOMUNIKACJI 
Nr 9 

z 20 lipca 1950 
poz. 132 

ZARZĄDZENIE 
Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 24 czerwca 1950 r. 

o wprowadzeniu do obiegu znaczków pocztowych opłaty wartości  
20 zł, 40 zł i 50 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; 
478-80 § 1. Wprowadza się do obiegu i sprzedaży znaczki pocztowe opłaty o 
wartości 20 zł, 40 zł i 50 zł. 

Rysunek znaczków przedstawia podobiznę Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
Bolesława Bieruta. W lewym górnym rogu znaczka umieszczona jest liczba, 
wskazująca wartość znaczka, a mianowicie „20", „40" lub „50"; w prawym zaś napis 
„zł". U dołu znaczka umieszczony jest napis „Poczta Polska". 

Wymiar znaczków wraz z marginesami wynosi 21,5 X 25,25 mm. 
Znaczek wykonany technika stalorytniczą, drukowany jest systemem 

wklęsłodrukowym. 
Kolor znaczka wartości 20 zł szarofioletowy, wartości 40 zł sepia, a wartości 50 zł 

zielony oliw. Znaczki są perforowane. 
§ 2. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą 
obowiązująca od dnia 25 czerwca 1950 r. 

Minister: prof. dr inż. W. Szymanowski 
 

 
DZIENNIK 

POCZTY l TELEKOMUNIKACJI 
Nr 10 

z dnia 5. 08. 1950 r. 
poz. 145 

ZARZĄDZENIE 
Ministra Poczt i Telegrafów 

z dnia 11 lipca 1950 r. 
o wprowadzeniu do obiegu pocztowych znaczków opłaty wartości 15 zł. 

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

481 § 1. Wprowadza się do obiegu i sprzedaży znaczki pocztowe opłaty wartości 
15 zł. 

Rysunek znaczka przedstawia postacie robotnika z mechanicznym świdrem na 
ramieniu i chłopa. W górnej części znaczka znajduje się napis w dwu wierszach 
„Naprzód do walki o plan 6-letni", u dołu zaś znaczka napis „Poczta Polska", a w 
prawym dolnym rogu napis „15 zł". 



Wymiar znaczka wraz z marginesami wynosi 25,5 X 31,25 mm. Znaczek 
wykonany technika stalorytniczą, drukowany jest systemem wklęsłodrukowym. 

Kolor znaczka niebieski. Znaczki są perforowane. 
§ 2. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązująca 
od dnia 20 lipca 1950 r. 

Minister: wz. F. Ładosz Podsekretarz Stanu 
 

 
DZIENNIK 

POCZTY l TELEKOMUNIKACJI 
Nr 11 

z dnia 21. 08. 1950 r. 
poz.153 

ZARZĄDZENIE 
Ministra Poczt i Telegrafów  

z dnia 25 lipca 1950 r. 
o wprowadzeniu do obiegu znaczków pocztowych opłaty wartości 5 zł. i 25 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: 
482-83 § 1. Wprowadza się do obiegu i sprzedaży znaczki pocztowe opłaty wartości 
5 zł i 25 zł. 

Rysunek znaczków przedstawia podobiznę Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
Bolesława Bieruta. W lewym górnym rogu znaczka umieszczona jest liczba, 
wskazująca wartość znaczka, a mianowicie „5" lub „25"; w prawym zaś napis „zł". U 
dołu znaczka umieszczony jest napis „Poczta Polska". 

Wymiar znaczków wraz z marginesami wynosi 21,5 X 25,25 mm. 
Znaczki wykonane techniką stalorytniczą, drukowane są systemem 

wklęsłodrukowym. 
Kolor znaczka wartości 5 zł zielony, a wartości 25 zł brązowy. 
Znaczki są perforowane. 

§ 2. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą 
obowiązująca od dnia 25 lipca 1950 r. 

 Minister: wz. F. Ładosz Podsekretarz Stanu 
 

 
DZIENNIK 

POCZTY l TELEKOMUNIKACJI 
Nr 12 

z dnia 9 sierpnia 1950 r. 
poz.166 

Ministra Poczt i Telegrafów 
z dnia 9 sierpnia 1950 r. 

o wprowadzeniu do obiegu znaczków pocztowych opłaty wartości 10 zł. i 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: 

484-85 § 1. Wprowadza się do obiegu i sprzedaży znaczki pocztowe opłaty 
wartości 10 zł. i 30 zł. Rysunek znaczków przedstawia podobiznę Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej Bolesława Bieruta. W lewym górnym rogu, znaczka 
umieszczona jest liczba, wskazująca wartość znaczka, a mianowicie „10" lub „30", w 
prawym zaś napis „zł." U dołu znaczka umieszczony jest napis „Poczta Polska". 

Wymiar znaczków wraz z marginesami wynosi 21,5 X 25,5 mm. 
Znaczki wykonane techniką stalorytniczą, drukowane są systemem 

wklęsłodrukowym. 



Kolor znaczka wartości 10 zł. czerwony, a wartości 30 zł. ciemnoczerwony. 
Znaczki są perforowane. 
§ 2. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą 

obowiązującą od dnia 10 sierpnia 1950 r. 
 

Minister: wz. F. Ładosz Podsekretarz Stanu 
 

poz.167 
ZARZĄDZENIE 

Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 16 sierpnia 1950 r. 
o wprowadzeniu do obiegu znaczków pocztowych 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: 
486 § 1. Wprowadza się do obiegu i sprzedaży znaczek pocztowy opłaty wartości 

15 zł. 
Rysunek znaczka przedstawia podobizny Hibnera, Kniewskiego i Rutkowskiego — 

bojowników o Polskę Socjalistyczną. 
U góry znaczka umieszczony jest napis „W 25 rocznicę stracenia bojowników o 

Polskę Socjalistyczną", u dołu zaś „Poczta Polska" i w dolnych narożach „15 zł". 
Kolor znaczka niebiesko-czarny. 
Znaczek jest perforowany. 
§ 2. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą 

obowiązująca od dnia 18 sierpnia 1950 r.  
 

Minister: wz. F. Ładosz Podsekretarz Stanu 
 

 
DZIENNIK 

POCZTY l TELEKOMUNIKACJI 
nr 13 

z dnia 20 września 1950 r. 
poz. 181 

Zarządzenie 
Ministra Poczt i Telegrafów 
z dnia 28 sierpnia 1950 r. 

o wprowadzeniu do obiegu znaczków pocztowych 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: 

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

Rysunek przedstawia profil głowy robotnika w kapeluszu z widocznym ramieniem 
na którym spoczywa młot i biały gołąbek z podniesionymi skrzydłami. U góry rysunek 
otoczony jest ciemną ramką z białym napisem „I Polski Kongres Pokoju Warszawa 
1950”. U dołu na ciemnym tle umieszczony jest napis „Poczta Polska”. W prawym 
górnym rogu umieszczony jest napis „15 zł”. 

Wymiar znaczka wraz z marginesami wynosi 25,5x31,25 mm. Znaczek wykonany 
techniką stalorytniczą drukowany jest systemem wklęsłodrukowym. 

Kolor znaczka zielony z odcieniem niebieskim. 
Znaczek jest perforowany. 
§ 2. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą 

obowiązującą od dnia 31 sierpnia 1950 r. 
 

Minister: wz. F. Ładosz,  
Podsekretarz Stanu 

 



 

 
DZIENNIK 

POCZTY l TELEKOMUNIKACJI 
Nr 16 

z dnia 6. 11. 1950 r. 
poz. 214 

ZARZĄDZENIE 
Ministra Poczt i Telegrafów 

z dnia 16 października 1950 r. 
o wprowadzeniu do obiegu znaczków pocztowych 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: 
488 § 1. Wprowadza się do obiegu i sprzedaży znaczki pocztowe opłaty wartości 

15 zł. 
Rysunek znaczków przedstawia podobiznę Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

Bolesława Bieruta. W lewym górnym rogu znaczka umieszczona jest liczba „15", w 
prawym zaś napis „zł". U dołu znaczka umieszczony jest napis „Poczta Polska". 

Wymiar znaczka wraz z marginesami wynosi 21,5 X 25,25 mm. 
Znaczek wykonany techniką stalorytniczą, drukowany jest systemem 

wklęsłodrukowym. 
Kolor znaczka niebieski. 
Znaczek jest perforowany. 
§ 2. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą 

obowiązującą od dnia 20 października 1950 r. 
Minister: wz. F. Ładosz 
Podsekretarz Stanu 
 

 
DZIENNIK 

POCZTY l TELEKOMUNIKACJI 
Nr 18 

z 5 grudnia 1950 
poz. 238 

ZARZĄDZENIE 
Ministra Poczt i Telegrafów 
z dnia 11 listopada 1950 r. 

o wprowadzeniu do obiegu znaczków pocztowych opłaty wartości 40 gr i 45 gr. 
 

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: 

489-90 § 1. Wprowadza się do obiegu i sprzedaży znaczki pocztowe opłaty 
wartości 40 gr i 45 gr z okazji II Światowego Kongresu Obrońców Pokoju. 

Obraz znaczków przedstawia białego gołębia w locie według rysunku Pablo 
Picasso. U góry znaczka znajduje się napis „II Światowy Kongres Pokoju". W lewym 
dolnym rogu znaczka umieszczony jest napis „40 gr." lub „45 gr.", a u dołu znaczka 
— „Poczta Polska". 

Wymiar znaczka wraz z marginesami wynosi 25,5 X 31,25 mm. Znaczek 
wykonany techniką stalorytniczą, drukowany jest systemem wklęsłodrukowym. 

Kolor znaczka wartości 40 gr niebieski, a wartości 45 gr czerwonobrązowy. 
Znaczki są perforowane. 

§ 2. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą 
obowiązująca od 13 listopada 1950 r. 

Minister: wz. F. Ładosz Podsekretarz Stanu 



 

 
DZIENNIK 

POCZTY l TELEKOMUNIKACJI 
Nr 21 

z dnia 30. 12. 1950 r. 
poz. 264 

ZARZĄDZENIE 
Ministra Poczt i Telegrafów 
z dnia 15 grudnia 1950 r. 

o wprowadzeniu do obiegu znaczków pocztowych opłaty wartości 45 gr. 
 

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: 

491 § 1. W celu uczczenia setnej rocznicy zgonu gen. Józefa Bema wprowadza 
się do obiegu i sprzedaży znaczek pocztowy opłaty wartości 45 gr. 

Znaczek w formie poprzecznego prostokąta przedstawia podobiznę gen. J. Bema, 
umieszczoną z prawej strony znaczka na tle obrazu z historii walk o niepodległość 
Węgier. W lewym górnym rogu umieszczony jest napis „45 GR", a u dołu znaczka 
„Józef Bem 1794—1850" oraz niżej — „Poczta Polska". 

Wymiar znaczka wraz z marginesami wynosi 31,25X51 mm, 
Znaczek wykonany technika stalorytniczą, drukowany jest systemem 

wklęsłodrukowym. 
Kolor znaczka ciemnoniebieski. Znaczki są perforowane. 
§ 2. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą 

obowiązująca od 10 grudnia 1950 r. 
Minister: prof. dr inż. W. Szymanowski 

 
poz. 262 

ZARZĄDZENIE 
Ministra Poczt i Telegrafów 
z dnia 14 grudnia 1950 r. 

o wprowadzeniu do obiegu znaczków pocztowych opłaty wartości 5 gr, 10 gr, 
15 gr, 25 gr, 30 gr, 40 gr, 45 gr, i 75 gr. 

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

telefonie (Dz. U. R. z 1933 r. Nr 63, poz. 481) zarządzam, co następuje: 
492-99 § 1. Wprowadza się do obiegu i sprzedaży znaczki pocztowa opłaty 

wartości 5 gr, 10 gr, 15 gr, 25 gr, 30 gr, 40 gr, 45 gr i 75 gr. 
Rysunek znaczków przedstawia podobiznę Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

Bolesława Bieruta. W lewym górnym rogu znaczka umieszczona jest liczba, 
wskazująca wartość znaczka, a mianowicie: „5", „15", „25", „30", „40",  

wym zaś napis „Gr". U dołu znaczka umieszczony jest napis „Poczta Polska". 
Wymiar znaczków wraz z marginesami wynosi 21,5X25,5 mm. 
Znaczki wykonane techniką stalorytniczą drukowane są systemem 

wklęsłodrukowym. 
Kolor znaczka wartości 5 gr. szarofioletowy, wartości 10 gr, szarozielony, wartości 

15 gr zielony, wartości 25 gr ciemnoczerwony, wartości 30 gr czerwony, wartości 40 
gr oranżowy, wartości 45 gr niebieski, wartości 75 gr. brązowy. 

Znaczki są perforowane. 
§ 2. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą 

obowiązujące od 16 grudnia 1950 r. 
 

Minister: prof. dr inż. W. Szymanowski 
 
 



 
DZIENNIK 

POCZTY l TELEKOMUNIKACJI 
Nr 13 

z dnia 20 lipca 1951 r. 
poz. 221. 

ZARZĄDZENIE 
Ministra Poczt i Telegrafów 

z dnia 14 grudnia 1950 r. 
o wprowadzeniu do obiegu znaczków pocztowych opłaty wartości 5 gr, 10 gr, 15 gr, 

25 gr, 30 gr, 40 gr, 45 gr i 75 gr. 
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 pocztowa opłaty wartości 5 

gr, 10 gr, 15 gr, 25 gr, 30 gr, 40 gr, 45 gr 75 gr. 
Rysunek znaczków przedstawia podobiznę Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

Bolesława Bieruta. W lewym górnym rogu znaczka umieszczona jest liczba, 
wskazująca wartość znaczka, mianowicie: „5", „10", „15", „30", „25",  „40",   „45"   lub 
„75" w prawym zaś napis „Gr". U dołu znaczka umieszczony jest napis „Poczta 
Polska". 

Wymiar znaczków wraz z marginesami wynosi 21,5 x 25,5 mm. 
Znaczki wykonane technika stalorytnicza, drukowane są systemem 

wklęsłodrukowym. 
Kolor znaczka wartości 5 gr szarofioletowy, wartości 10 gr szarozielony, wartości 

15 gr zielony, wartości 25 gr ciemnoczerwony, wartości 30 gr czerwony, wartości 40 
gr oranżowy, wartości 45 gr niebieski, wartości 75 gr brązowy. 

Znaczki są perforowane. 
§ 2. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą 

obowiązującą od 16 grudnia 1950 r. 
Minister: prof. dr inż. W. Szymanowski 

 
DZIENNIK 

POCZTY l TELEKOMUNIKACJI 
Nr 6 

z dnia 5 marca 1954 r. 
poz. 55. 

Ustalenie obowiązującego tekstu zarządzenia Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 14 
grudnia 1950 r. (Dz. P. i T. z 1950 r. Nr 21, poz. 262 i z 1951 r. Nr. 13, poz. 221). 

Zarządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 14 grudnia 1950 r. o 
wprowadzeniu do obiegu znaczków pocztowych opłaty wartości 5 gr, 10 gr, 15 gr, 
25 gr, 30 gr, 40 gr, 45 gr i 75 gr zostało ogłoszone w Dzienniku Poczty i 
Telekomunikacji z 1950 r. Nr. 21, poz.262 i z 1951 r. Nr. 13, poz.221. 
W związku z tym zawiadamia się, że tekstem autentycznym wymienionego 
zarządzenia jest tekst ogłoszony w Dzienniku Poczty i Telekomunikacji z 1950 r. 
Nr. 21, poz.262. 

 
poz. 263 

ZARZĄDZENIE 
Ministra Poczt i Telegrafów 
z dnia 15 grudnia 1950 r. 

o wprowadzeniu do obiegu znaczka pocztowego wartości 15 groszy na 
odbudowę Stolicy. 

 
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: 



 500 § 1. Wprowadza się do obiegu i sprzedaży znaczek pocztowy wartości 15 gr 
na odbudowę Stolicy. 

Rysunek znaczka przedstawia trójkę murarska przy pracy na tle rusztowań, na 
których  rozpięty jest transparent z napisem „Odbudowa Warszawy". Z prawej strony 
w głębi widoczna jest kolumna króla Zygmunta III. Również z prawej strony umiesz-
czony jest napis „15 Gr". U dołu znaczka znajduje się napis „Poczta Polska". 

Wymiar znaczka wraz z marginesami wynosi 21,5X25,5 mm. Znaczek wykonany 
jest systemem rotograwiurowym w kolorze oliwkowozielonym. Znaczek jest 
perforowany. 

§ 2. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą 
obowiązująca od 16 grudnia 1950 r. 

Minister: prof. dr inż. W. Szymanowski 
 


