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

Kursywą wpisano uwagi autora strony, dot. dokumentu. 
Kolorem żółtym zakreślono datę wprowadzenia znaczków do obiegu. 

 

 
DZIENNIK TARYF 

POCZTOWYCH l TELEKOMUNIKACYJNYCH 
Nr 1 

z dnia 5 stycznia 1952 r. 
poz. 7 

ZARZĄDZENIE 
Ministra Poczt i Telegrafów 

z dnia 6 grudnia 1951 r. 
o wprowadzeniu do obiegu i sprzedaży znaczków pocztowych opłaty wartości 

30 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: 

540-41 § 1. Z dniem 15 grudnia 1951 r. wprowadza się do obiegu i sprzedaży 
znaczki pocztowe opłaty wartości 30 gr i 45 gr. 

Znaczki przedstawiają prace robotników zakładających przewody elektryczne. 
Napis: „Plan 6-letni to 2.3 X więcej energii elektrycznej", tworzy ramkę znaczka. 
Znaczek drukowany jest w dwóch wartościach: 30 gr i 45 gr. Znaczek wart. 30 gr 

— w kolorze stalowym, zaś 45 gr — w kolorze czerwonym. Wymiary znaczków 
łącznie z marginesami wynoszą: 25,5 X 31,25 mm. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 15 grudnia 
1951 roku.  

Minister: wz. F. Ładosz  
Podsekretarz Stanu 

 

 
DZIENNIK TARYF 

POCZTOWYCH l TELEKOMUNIKACYJNYCH 
Nr 3 

z dnia 5 lutego 1952 r. 
poz. 39 

Zarządzenie 
Ministra Poczt i Telegrafów 

z dnia 9 stycznia 1952 r. 
o wprowadzeniu w obieg okolicznościowego znaczka pocztowego opłaty 

wartości 45 gr+15 gr, 90 gr i 1 zł 15 gr. 
 

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

§ 1. Z dniem 18 stycznia 1952 r. wprowadza się do obiegu i sprzedaży znaczki 
pocztowe opłaty, wydane z okazji 10-rocznicy powstania Polskiej Partii Robotniczej. 

542-43 Znaczek z podobizną M. Nowotki wartości 45 gr+15 gr w kolorze 
czerwono-wiśniowym, znaczek z podobizną P. Findera wartości 90 gr w kolorze 
brązowo-oliwkowym, znaczek z podobizną M. Fornalskiej wartości 1 zł 15 gr w 
kolorze pomarańczowym. 

U góry każdego znaczka widnieje napis „10 rocznica P.P.R.”. U dołu „Poczta 
Polska” i z prawej strony wartość nominalna znaczka. 

Znaczki o wymiarach 25x31 mm, z marginesami wykonane są techniką 
stalorytniczą – wklęsłodrukową. 



§ 2. Zarządzenie wchodzi z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od 18 
stycznia 1952 r. 

Minister: wz F. Ładosz 
Podsekretarz Stanu 

 

 
DZIENNIK TARYF 

POCZTOWYCH l TELEKOMUNIKACYJNYCH 
Nr 5 

z dnia 5 marca 1952 r. 
poz. 69 

Zarządzenie 
Ministra Poczt i Telegrafów 

z dnia 24 października 1951 r. 
o wprowadzeniu w obieg okolicznościowego znaczka pocztowego opłaty 

wartości 45 gr i 90 gr. 
 

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

528-29 § 1. Z dniem 30 października 1951 r. wprowadza się do obiegu znaczki 
pocztowe opłaty wartości 45 gr i 90 gr, wydane z okazji Miesiąca Pogłębienia 
Przyjaźni Polsko - Radzieckiej. Obraz znaczka przedstawia podobiznę 
Generalissimusa Józefa Stalina, okoloną napisem „ Miesiąc Pogłębienia Przyjaźni 
Polsko – Radzieckiej”. U dołu napis: „Poczta Polska”, zaś u dołu w prawym rogu 
wartość znaczka „45 gr” lub „90 gr”. 

Znaczki o wymiarach 26X32 mm, są perforowane wykonane techniką 
stalorytniczą wklęsłodrukową. 

Kolor znaczka o wartości 45 gr – czerwień karminowa, 90 gr – stalowy o odcieniu 
fioletowym. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 30 
października 1951 r. 

Minister: wz F. Ładosz 
Podsekretarz Stanu 

 

 
DZIENNIK TARYF 

POCZTOWYCH l TELEKOMUNIKACYJNYCH 
Nr 6 

z dnia 20 marca 1952 r. 
poz. 81 

ZARZĄDZENIE 
Ministra Poczt i Telegrafów 

z dnia 29 lutego 1952 r. 
o wprowadzeniu do obiegu i sprzedaży znaczków pocztowych opłaty wartości 

45 gr + 15 i 1 zł 20 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: 

545-46 § 1. Z dniem 8 marca 1952 r. wprowadza się do obiegu i sprzedaży 
znaczki pocztowe wydane z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet, wartości 45 gr 
+15 i 1 zł 20 gr. 

Znaczek przedstawia postać młodej kobiety — robotnicy z flaga pokoju, oraz 
postać kobiety z dzieckiem na ręku. Z lewej strony w tle napisy „Pokój" w kilku 
językach. W górnej części znaczka umieszczony jest napis: 



Międzynarodowy Dzień Kobiet 8.III.1952 r. U dołu z lewej strony wartość znaczka i 
napis: „Poczta Polska". 

Znaczki wykonane są techniką stalorytniczą wklęsłodrukową — 45 gr + 15 w 
kolorze brązowym, 1 zł 20 gr — czerwonym o odcieniu cynobrowym. 

Wymiary znaczka wraz z marginesami 26 X 43 mm.  
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 8 marca 

1952 r. 
Minister: wz. F. Ładosz 

Podsekretarz Stanu 
 

 
DZIENNIK TARYF 

POCZTOWYCH l TELEKOMUNIKACYJNYCH 
Nr 8 

z dnia 21 kwietnia 1952 r. 
poz. 103 

ZARZĄDZENIE 
Ministra Poczt i Telegrafów 

z dnia 17 marca 1952 r. 
o wprowadzaniu do obiegu znaczków pocztowych opłaty wartości: 45+ 15 gr i 

90 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: 

547-48 § 1. Wprowadza się do obiegu i sprzedaży znaczki pocztowe opłaty 
wartości 45 + 15 gr i 90 gr. 

Znaczek wydany w 5 rocznicę śmierci gen. Karola Świerczewskiego przedstawia 
Jego portret. U góry znaczka znajduje się napis: „Generał Walter-Świerczewski". 

U góry po rogach data urodzin — 22.11. 1896 r. i śmierci 28.III. 1947 r. W lewym 
rogu u dołu liście dębowe z odznaką grunwaldzką. W prawym rogu wartość. U 
dołu napis: „Poczta Polska". Po bokach znaczka wężyki generalskie. 
Znaczek wydano w dwóch wartościach 45+15 gr w kolorze brązowym i 90 gr w 

kolorze niebieskim. 
Znaczki są perforowane i wykonane techniką stalorytniczo-wklęsłodrukową. 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 28 marca 

1952 r. 
Minister: wz. F. Ładosz 

Podsekretarz Stanu 
 

 
DZIENNIK TARYF 

POCZTOWYCH l TELEKOMUNIKACYJNYCH 
Nr 9 

z dnia 5 maja 1952 r. 
poz. 118 

ZARZĄDZENIE 
Ministra Poczt i Telegrafów 

z dnia 4 kwietnia 1952 r. 
o wprowadzeniu do obiegu i sprzedaży znaczków pocztowych opłaty lotniczej 

wartości 55 gr, 90 gr, 1.40 zł i 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; 

§ 1. Wprowadza się do obiegu i sprzedaży znaczki pocztowe lotnicze opłaty 
wartości: 55 gr, 90 gr, 1.40 zł i 5 zł: 



549 a) znaczek wartości 55 gr przedstawia fragment portu morskiego ze statkami. 
Nad portem unosi się samolot. W prawym rogu u góry wartość „55 gr". U dołu napis: 
„Polska Poczta Lotnicza". "Kolor znaczka szaro-niebieski; 

550 b) znaczek wart. 90 gr przedstawia kombajn pracujący przy żniwach, w tle 
zabudowania gospodarstwa rolnego, nad polami unosi się samolot. Wartość znaczka 
„90 gr" umieszczono z prawej strony u góry. U dołu napis: „Polska Poczta Lotnicza". 
Kolor znaczka — zielony; 

551 c) znaczek wartości 1.40 zł przedstawia widok Trasy W—Z w Warszawie, nad 
którą unosi się samolot. W lewym rogu u góry wartość znaczka „1.40 zł". U dołu 
napis: ,,Polska Poczta Lotnicza". Kolor znaczka — fioletowy; 

552 d) znaczek wartości 5 zł przedstawia widok wielkich hut Śląska, Nad hutami 
samolot. W lewym rogu u góry wartość znaczka 5,, zł", u dołu napis: „Polska Poczta 
Lotnicza". Kolor znaczka — czarny. 

Wymiar znaczków wraz z marginesami wynosi 43 mm X 26 mm. Znaczki są 
perforowane i nieperforowane, wykonane techniką stalorytniczo-wklęsłodrukową. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 10 kwietnia 
1952 r.  

Minister: prof. dr inż. W. Szymanowski 
 

poz. 119 
Zarządzenie 

Ministra Poczt i Telegrafów 
z dnia 8 kwietnia 1952 r. 

o wprowadzeniu do obiegu znaczków pocztowych opłaty wartości: 45 gr+15, 90 
gr, i 1.20 zł +15. 

 
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: 45 

gr + 15, 90 gr i 1.20 zł + 15. 
Znaczki wydane z okazji 60 Rocznicy Urodzin Prezydenta Bolesława Bieruta 

przedstawiają w owalu ozdobionym liśćmi lauru portret Prezydenta. W górnej części 
znaczka znajduje się napis: „60 rocznica urodzin Bolesława Bieruta”, u dołu napis: 

„Poczta Polska” i nad nim w lewym roku wartość znaczka. 
Znaczek wydano w trzech wartościach: 
553 45 gr + 15 - w kolorze czerwonym,  
554 90 gr – zielonym,  
555 1.20 zł + 15 - niebieskim. 
Znaczki są perforowane i wykonane techniką stalorytmiczo- wklęsłodrukową. 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 18 kwietnia 

1952 r. 
Minister: wz. F. Ładosz  

Podsekretarz Stanu 
 

 
DZIENNIK TARYF 

POCZTOWYCH l TELEKOMUNIKACYJNYCH 
Nr 10 

z dnia 20 maja 1952 r. 
poz. 141 

Zarządzenie 
Ministra Poczt i Telegrafów 
z dnia 22 kwietnia 1952 r. 

o wprowadzeniu do obiegu znaczków pocztowych opłaty wartości: 45 gr+15  
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: 



557-58 § 1. Wprowadza się do obiegu i sprzedaży znaczki pocztowe opłaty 
wartości: 45 gr + 15 i 75 gr.  

Znaczki wydane z okazji Święta 1 Maja, przedstawiają młodą robotnicę i robotnika 
ze sztandarem, na którym widnieje napis: „1 Maj”. W prawym rogu u góry w tle widać 
transparenty z napisami: Pokój, Mup, Pax, Peace, Friede, Paix, oraz budujące się 
domy. W prawym rogu u dołu umieszczono wartość znaczka. U dołu napis: "Poczta 
Polska”. 

Znaczek wydano w dwóch wartościach: 45 gr + 15 w kolorze czerwonym i 75 gr - 
zielonym. 

Znaczki są perforowane i wykonane techniką stalorytniczo-wklęsłodrukową. 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 maja  
1952 r. 

Minister: prof. dr inż. W. Szymanowski 
 

poz. 142 
ZARZĄDZENIE 

Ministra Poczt i Telegrafów 
z dnia 28 kwietnia 1952 r. 

o wprowadzeniu do obiegu znaczka pocztowego okolicznościowego opłaty 
wartości 40 gr. 

 
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: 
556 § 1. Wprowadza się do obiegu i sprzedaży znaczek pocztowy opłaty wartości 

40 gr. 
Znaczek wydany z okazji V Kolarskiego Wyścigu Pokoju przedstawia 2-ch kolarzy 

jadących na rowerach. W lewym rogu o góry umieszczono gołębia pokoju, w prawym 
zaś rogu datę: „30.IV. — 13.V. 1952 r.". Nad kolarzami na wstędze znajduje się 
napis: „V Kolarski Wyścig Pokoju" i napisy: „Trybuna Ludu". „Neues Deutschland", 
„Rude Pravo". Poniżej kolarzy umieszczono herby trzech stolic: Warszawa-Berlin-
Praga. W dwóch rogach znaczka u dołu wartość znaczka „40 gr" i napis: „Poczta 
Polska". Znaczek wykonano techniką rotograwiurową w kolorze niebieskim. 
Rozmiary znaczka 31 mm X 26 mm. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 25 kwietnia 
1952 r. 

Minister: wz. F. Ładosz 
Podsekretarz Stanu 

 
 

 
DZIENNIK TARYF 

POCZTOWYCH l TELEKOMUNIKACYJNYCH 
Nr 11 

z dnia 5 czerwca 1952 r. 
poz. 151 

ZARZĄDZENIE 
Ministra Poczt i Telegrafów 

z dnia 7 maja 1952 r. 
o wprowadzeniu do obiegu znaczka pocztowego opłaty wartości 25 gr. 

 
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: 
559 § 1. Wprowadza się do obiegu i sprzedaży znaczek pocztowy opłaty wartości 

25 gr. Znaczek przedstawia portret J. I. Kraszewskiego w owalu, na obwodzie napis: 
„J. I. Kraszewski", z lewej strony gałązka lauru i wartość znaczka 25 gr. Z prawej 
strony widać dwie książki i kałamarz z gęsim piórem. U dołu napis: „Poczta Polska". 
Format znaczka: 25,5 x 31,25 mm z marginesami. Znaczek jest perforowany i 



wykonany techniką stalorytniczo-wklęsłodrukową w kolorze fioletowym. 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 5 maja  
1952 r, 

Minister: wz. F. Ładosz 
Podsekretarz Stanu 

poz. 152 
ZARZĄDZENIE 

Ministra Poczt i Telegrafów 
z dnia 9 maja 1952 r.  

o wprowadzeniu do obiegu znaczków pocztowych opłaty  
wartości 30 gr + 15 i 1.15 zł. 

 
Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 3 czerwca 1924 r. (Dz. U. R. P. Nr 63 z 

1933 r. poz. 481) zarządzam, co następuje: 
560-561 § 1. Wprowadza się do obiegu i sprzedaży znaczki pocztowe opłaty 

wartości 30 gr + 15 i 1.15 zł.  
Znaczki wydane z okazji 110 rocznicy urodzin Marii Konopnickiej, przedstawiają 

portret M. Konopnickiej w ramce owalnej, na której umieszczono napis: „110 rocznica 
urodzin Marii Konopnickiej”. W górnej części znaczka w lewym rogu data: "1842” - w 
prawym „1952”. Z prawej strony portretu poniżej - gałązka lauru, a pod nią książka. Z 
lewej strony wartość znaczka. U dołu napis „Poczta Polska”. 

Znaczek wydano w 2-ch wartościach: 30 gr + 15 w kolorze zielonym i 1.15 zł -
czerwono-brązowym. Format 25.5 x 31,25 mm. Znaczki są perforowane i wykonane 
techniką stalorytniczo-wklęsłodrukową.  

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 10 maja 
1952 r. 

Minister: wz. F. Ładosz 
Podsekretarz Stanu 

poz. 153 
ZARZĄDZENIE 

Ministra Poczt i Telegrafów 
z dnia 10 maja 1952 r.  

o wprowadzeniu do obiegu znaczków pocztowych opłaty  
wartości 30 gr + 15 i 1 zł. 

 
Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 3 czerwca 1924 r. (Dz. U. R. P. Nr 63 z 

1933 r. poz. 481) zarządzam, co następuje: 
562-563 § 1. Wprowadza się do obiegu i sprzedaży znaczki pocztowe opłaty 

wartości 30 gr + 15 i 1 zł.  
Znaczek przedstawia portret Hugo Kołłątaja w owalu. W dolnej części portretu 

umieszczono wstęgę z napisem: „Hugo Kołłątaj 1750 –1812”. W górnej części 
znaczka nad portretem wartość znaczka, u podstawy zaś napis: „Poczta Polska". 

Znaczek jest perforowany i wykonany techniką stalorytniczo-wklęsłodrukową w 
dwóch kolorach: 45 gr+15 w kolorze brązowo-żółtym, 1 zł – zielonym. Wymiary 
znaczka: 25.5 X 31.25 mm z marginesem.  

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 20 maja 
1952 r.  

Minister: wz. F. Ładosz 
Podsekretarz Stanu 

 

 
DZIENNIK TARYF 

POCZTOWYCH l TELEKOMUNIKACYJNYCH 
Nr 12 

z dnia 20 czerwca 1952 r. 
poz. 170 

ZARZĄDZENIE 



Ministra Poczt i Telegrafów 
z dnia 26 maja 1952 r. 

o wprowadzeniu do obiegu znaczka pocztowego opłaty wartości 25 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: 

568 § 1. Wprowadza się do obiegu i sprzedaży znaczek pocztowy opłaty wartości 
25 gr.  

Znaczek wydany w 100 rocznicę śmierci Mikołaja GOGOLA z jego podobizną 
umieszczoną w owalu. Z lewej strony u góry napis: „Mikołaj Gogol„ z prawej data 
urodzenia i śmierci: „1809 -1852”. U dołu napis „Poczta Polska”, z lewej wartość 25 
gr. Z prawej u dołu umieszczono gałązkę laurową przepasaną wstęgą, na której jest 
napis: „100 rocznica śmierci”.  

Znaczek jest perforowany wykonany techniką stalorytniczo-wklęsłodrukową w 
kolorze zielonym. 

Wymiary znaczka: 25X31 mm wraz z marginesami. 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 5 czerwca 1952 r. 

Minister: wz. F. Ładosz 
Podsekretarz Stanu 

poz. 171 
ZARZĄDZENIE 

Ministra Poczt i Telegrafów 
z dnia 26 maja 1952 r. 

o wprowadzeniu do obiegu znaczków pocztowych opłaty wart. 45 gr+15  
i 30 gr+15 oraz kartek pocztowych wartości 3 gr+15. 

 
Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 3 czerwca 1924 r. (Dz. U. R. P. Nr 63 z 

1933 r. poz. 481) zarządzam, co następuje: 
§ 1. Wprowadza się do obiegu i sprzedaży:  
564 a) znaczek pocztowy opłaty wartości 45 gr + 15. przedstawiający pracę 

robotników zakładających przewody elektryczne. Po obu bokach napis: "Plan 6-letni 
to 2,3 X więcej energii elektrycznej” - tworzy ramkę znaczka. Znaczek - o wymiarach 
25.5 X 31.25 mm wykonany techniką stalorytniczo-wklęsłodrukową w kolorze sepia; 

565 b) znaczek pocztowy opłaty wartości 30 gr + 15, przedstawiający pracę 
murarzy na "tle budowanego" kompleksu domów mieszkalnych. U góry napis: „Plan 
6-letni -to 723.000 nowych izb mieszkalnych”. Znaczek o wymiarach 25.5 X 31.25 
wykonany techniką stalorytniczo-wklęsłodrukową w kolorze czerwonym; znaczki są 
perforowane;  

c) kartkę pocztową pojedynczą o wymiarach 104 X 145 mm z wydrukowanym 
znaczkiem pocztowym opłaty wartości 30 gr + 15 (Budownictwo Mieszkaniowe). 
Stronę adresową wypełniają napisy: „kartka pocztowa” oraz linie przeznaczone na 
adres nadawcy i odbiorcy. Znaczek, napisy i liniatura drukowane są w kolorze 
czerwonym, na papierze kremowym. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 czerwca 
1952 r. 

Minister: wz. F. Ładosz 
Podsekretarz Stanu 

poz. 172 
Z A R Z Ą D Z E N I E 

Ministra Poczt i Telegrafów 
z dnia 26 maja 1952 r. 

o wprowadzeniu do obiegu znaczków pocztowych opłaty wartości 45 gr+15. 
 

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

566 § 1. Wprowadza się do obiegu i sprzedaży znaczek pocztowy opłaty wartości 
45 gr + 15 

Znaczek poczt. o formacie wydłużonego prostokąta o wymiarach: 51 X 31,25 mm 
przedstawia postać Prezydenta Bolesława Bieruta - w otoczeniu grupy dzieci 
podczas spaceru w parku. W górnej części znaczka umieszczono napis: 



"Międzynarodowy Dzień Dziecka, z lewej strony napisu data: „1.VI." -z prawej „1952 
r.". Dół wypełnia napis: "Poczta Polska" oraz wartość: „45 gr + 15".  

Znaczek jest perforowany wykonany techniką rotograwiurową w kolorze 
niebieskim.  

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 czerwca 
1952 r. 

Minister: 
wz. F. Ładosz 

Podsekretarz Stanu 
poz. 173 

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

z dnia 26 maja 1952 r.  
o wprowadzeniu do obiegu znaczka pocztowego opłaty wartości 30 gr + 15. 

 
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:  
567 § 1. Wprowadza się do obiegu i sprzedaży znaczek pocztowy opłaty wartości 

30 gr+ 15.  
Znaczek ten wydany z okazji 500 rocznicy urodzin Leonardo da Vinci przedstawia 

w owalu portret wielkiego geniusza. Powyżej na jasnym tle umieszczono napis: z 
lewej strony "Leonardo da Vinci", z prawej datę: „1452 -1519", W lewym dolnym rogu 
wartość znaczka, w prawym symbol twórczości: paleta z pędzlami, książki i cyrkiel. U 
dołu napis: "Poczta Polska”. Znaczek jest perforowany, wykonany techniką 
stalorytniczo-wklęsłodrukową, w kolorze niebieskim. Wymiary znaczka: 25,5 X 31,25 
mm wraz z marginesami. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 czerwca 
1952 r. 

Minister:wz. F. Ładosz  
Podsekretarz Stanu 

 

 
DZIENNIK TARYF 

POCZTOWYCH l TELEKOMUNIKACYJNYCH 
Nr 13 

z dnia 13 lipca 1952 r. 
poz. 192 

ZARZĄDZENIE 
Ministra Poczt i Telegrafów 
z dnia 17 czerwca 1952 r. 

o wprowadzeniu do obiegu znaczków pocztowych opłaty wartości 3 zł i 10 zł. 
 

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: 

569-70 § 1. Wprowadza się do obiegu i sprzedaży znaczki pocztowe opłaty 
wartości 3 zł i 10 zł. Znaczki te wydane z okazji budowy wielkiej cementowni w 
Wierzbicy, przedstawiają 2-ch robotników przy pracy obok wielkiego pieca obroto-
wego. 

W górnej części znaczka na tle żelaznej konstrukcji znajduje się wartość znaczka i 
napis: „Cementownia w Wierzbicy", u dołu napis: ,,Poczta Polska". Znaczek wydano 
w dwóch wartościach: 3 zł w kolorze stalowym, 10 zł — czerwonym. 

Format znaczka 26,5 X 31,25 mm. Znaczki są perforowane i wykonane techniką 
stalorytniczo-wklęsłodrukową. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 17 
czerwca 1952 r. 

Minister: wz. F. Ładosz 
Podsekretarz Stanu 



 
DZIENNIK TARYF 

POCZTOWYCH l TELEKOMUNIKACYJNYCH 
Nr 14 

z dnia 21 lipca 1952 r 
poz. 206 

ZARZĄDZENIE 
Ministra Poczt i Telegrafów 
z dnia 24 czerwca 1952 r. 

o wprowadzeniu do obiegu znaczków pocztowych opłaty wartości: 30 gr+15; 
45 gr+15, zł 1,15 i zł 1,20 z serii „Święto Kultury Fizycznej”. 

 
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: 
571-74 § 1. Wprowadza się do obiegu i sprzedaży: 
571 a) znaczek pocztowy opłaty wartości 30 gr + 15, przedstawia dwie postacie 

zawodniczek pływackich nad basenem, szykujące się do skoku. Format znaczka 
25.5 X 31,25 mm wraz z marginesami. Kolor znaczka - niebieski; 

572 b) znaczek pocztowy opłaty wartości 45 g. + 15, przedstawia grupę piłkarzy, 
grających w piłkę nożną. W lewym górnym rogu umieszczono cyfry wart. „45 gr + 
15”. U dołu napis: „Poczta Polska”. Format znaczka 25.5 X 31.25 mm wraz z 
marginesami. Kolor znaczka - fioletowy; 

573 c) znaczek pocztowy opłaty wartości zł 1.15. – przedstawia zawodników na 
bieżni dobiegających do mety. W prawym rogu widnieją cyfry: „1.15 zł”, dół zamyka 
napis „Poczta Polska”. Format znaczka: 25.5 X 31.25 mm wraz z marginesami. 

Kolor znaczka -zielony; 
574 d) znaczek pocztowy opłaty wartości zł 1.20 – przedstawia postać dziewczyny 

ćwiczącej na reku. W prawym górnym rogu znajduję się cyfry: wartości „zł 1.20”, dół 
wypełnia napis: „Poczta Polska”. Format. znaczka: 31.25 X 25.5 mm wraz z 
marginesami. Kolor znaczka -czerwony. 

Znaczki są perforowane, wykonane techniką rotograwiurową. 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 21 czerwca 

1952 r. 
Minister: wz. F. Ładosz 

Podsekretarz Stanu 
poz. 207 

ZARZĄDZENIE 
Ministra Poczt i Telegrafów 

z dnia 3 lipca 1952 r. 
o wprowadzeniu do obiegu znaczków pocztowych opłaty wartości: 30 gr+15; 

45 gr+15 i 90 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. Z okazji „Dnia stoczniowca” wprowadza się do obiegu i sprzedaży: 
575 a) znaczek opłaty wartości 30 gr + 15 przedstawiający widok morza z 

płynącymi żaglowymi łodziami. W górnej części znaczka umieszczono napis: "Dzień 
Stoczniowca”, dół wypełnia napis: "Poczta Polska" i wartość: „30 gr + 15"; 

576 b) znaczek opłaty wartości 45 gr + 15 przedstawiający na pełnym morzu 
statek szkolny z rozwiniętymi żaglami. W prawej górnej części znaczka napis: „Dzień 
Stoczniowca”, z lewej wartość: „45 gr + 15". U dołu napis: „Poczta Polska"; 

577 c) znaczek opłaty wartości 90 gr przedstawiający na tle spuszczonego na 
wodę okrętu głowę robotnika Stoczni z narzędziem pracy na ramieniu. W górnej 
części znaczka umieszczono napis: „Dzień Stoczniowca", dół zamyka napis: "Poczta 
Polska" oraz wartość znaczka „90 gr", 

Znaczki te są perforowane, wykonane techniką stalorytniczo-wklęsłodrukową o 
wym.: 25,5 X 31,25 mm wraz z marginesami. Kolor znaczka wart. 30 gr + 15 – 



zielony, 45 gr + 15 szaro-niebieski, 90 gr. - brązowy z odcieniem fioletowym. 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 28 czerwca 

1952 r. 
Minister: wz. F. Ładosz 

Podsekretarz Stanu 
 

 
DZIENNIK TARYF 

POCZTOWYCH l TELEKOMUNIKACYJNYCH 
Nr 16 

z dnia 20 sierpnia 1952 r 
poz. 229 

ZARZĄDZENIE 
Ministra Poczt i Telegrafów 

z dnia 28 lipca 1952 r. 
o wprowadzeniu do obiegu znaczków pocztowych opłaty wartości: 30 gr+15;  

45 gr+15 i 90 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: 

578-80 § 1. Z okazji Zlotu Młodych Przodowników, Budowniczych Polski Ludowej 
wprowadza się do obiegu i sprzedaży znaczki pocztowe opłaty wartości 30 gr+15; 45 
gr+15 i 90 gr: 

a) znaczek opłaty wartości 30 gr + 15 przedstawia grupę młodzieży wiejskiej idącej 
z pieśnią i muzyką na Zlot. W górnej części znaczka umieszczono napis: "Zlot 
Młodych Przodowników, Budowniczych Polski Ludowej", dolną część znaczka 
wypełnia napis: "Poczta Polska” oraz cyfry wartości 30 + 15 gr. Znaczek jest 
perforowany, wykonany techniką stalorytniczo-wklęsłodrukową w kolorze zielonym. 
Wymiary znaczka: 25.5 x 43 mm wraz z marginesami; 

b) znaczek opłaty wartości 45 + 15 gr przedstawia młodych przodowników na tle 
zabytkowych budowli na PI. Dzierżyńskiego. Przed kompleksem budynków widoczna 
jest sylwetka pomnika F. Dzierżyńskiego. W górnej części znaczka znajduje się napis 
„Zlot Młodych Przodowników, Budowniczych Polski Ludowej". Z prawej strony 
poniżej napisu umieszczono odznakę zlotu z napisem: „20 -22.VII – Warszawa”. U 
dołu znajduje się napis: "Poczta Polska”, z prawej strony u dołu podana jest wartość 
znaczka: 45 + 15 gr. Znaczek jest perforowany, wykonany techniką stalorytniczo-
wklęsłodrukową w kolorze czerwonym. Wymiary znaczka 43 x 25,5 mm wraz z 
marginesami;  

c) znaczek opłaty wartości 90 gr przedstawia postać młodego trębacza dającego 
sygnał na trąbce. W górnej części znaczka znajduje się napis: "Zlot Młodych 
Przodowników, Budowniczych Polski Ludowej". Z prawej strony poniżej umieszczono 
odznakę Zlotu z napisem: „20 -22.VII – Warszawa 1952 r.”, w lewym dolnym roku 
podana jest wartość znaczka „90 gr”. Znaczek jest perforowany, wykonany techniką 
stalorytniczo-wklęsłodrukową w kolorze sepia. Wymiary znaczka 21 x 43 mm wraz z 
marginesami. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od 
dnia 17 lipca 1952 r. 

Minister: 
wz. F. Ładosz 

Podsekretarz Stanu 
 
 
 
 
 


