
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 1953 r. 
poz. 4 

ZARZĄDZENIE 
Ministra Poczt i Telegrafów  

z dnia 1 grudnia 1952 r.  
o wprowadzeniu do obiegu znaczków pocztowych opłaty wartości  

zł 1.20 + 15 gr i 45 + 15 gr. 
 

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

604-05 § 1. Wprowadza się do obiegu i sprzedaży znaczki pocztowe opłaty wartości 
1.20 + 15 gr i 45 + 15 gr. Znaczki te wydane na „Dzień Górnika", przedstawiają 
górnika z młotem pneumatycznym przy pracy w kopalni. W górnej części znaczka, w 
lewym rogu umieszczono wartość znaczka. Podstawę znaczka tworzy napis „Poczta 
Polska". Znaczek wydano w dwóch wartościach: 

zł 1.20 + 15 gr — w kolorze brązowo-czerwonym, zł 45 + 15 gr — w kolorze czarno-
fioletowym. Znaczki te wykonano techniką stalorytniczo-wklęsłodrukową o wymiarach 
25,5 X 31,25 mm wraz z marginesami. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 4 grudnia 
1952 r. 

Minister: wz. F. Ładosz 
Podsekretarz Stanu 

poz. 5 
ZARZĄDZENIE 

Ministra Poczt i Telegrafów  
z dnia 6 grudnia 1952 r.  

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

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

telefonie (Dz. U. z 1933 r. Nr 63, poz. 481), zarządzam, co następuje: 
608-09 § 1. Wprowadza się do obiegu i sprzedaży znaczki pocztowe opłaty wartości 

45 + 15 gr i zł 1.15 gr. 
Rysunek  znaczka przedstawia końcową fazę montażu samochodu. U góry znajduje 

się napis „Fabryka Samochodów Osobowych na Żeraniu". U dołu z lewej strony — 
wartość znaczka. Dół znaczka wypełnia napis: „Poczta Polska". Znaczek wydano w 
dwóch wartościach; 

45 + 15 gr —  w kolorze zielonym, 
i zł 1.15 gr —  w kolorze sepia. 
Znaczki te są perforowane, wykonane techniką stalorytniczo-wklęsłodrukową o 

wymiarach: 25,5 X 31,25 mm wraz z marginesami. 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 12 grudnia 

1952 r. 
Minister: wz. F. Ładosz 

Podsekretarz Stanu 
 



 
DZIENNIK TARYF 

POCZTOWYCH l TELEKOMUNIKACYJNYCH 
Nr 3 

z dnia 20 stycznia 1953 r 
poz. 14 

ZARZĄDZENIE 
Ministra Poczt i Telegrafów 
z dnia 22 grudnia 1952 r. 

o wprowadzenia do obiegu i sprzedaży znaczków pocztowych opłaty wartości 30 
gr i 60 gr. 

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

telefonie (Dz. U. z 1933 r. Nr 63, poz. 481) zarządzam, co następuje; 
610-11 § 1. Wprowadza się do obiegu i sprzedaży znaczki pocztowe opłaty wartości 

30 gr i 60 gr. Znaczek stanowi prostokąt, pośrodku którego na ciemnym tle widnieje 
gołąb w locie. Po brzegach znaczka umieszczono napisy: „Kongres Narodów w 
Obronie Pokoju Wiedeń 12.XII. 1952 r.". Dół znaczka wypełnia napis „Poczta Polska". 
Znaczek wydano w dwóch wartościach: 

30 gr w kolorze zielonym, 
60 gr w kolorze niebieskim. 
Znaczki te są perforowane, wykonane techniką rotograwiurową w wymiarach: 31.25 

X 25,5 mm wraz z marginesami. 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 12 grudnia 

1952 r. 
Minister: wz. F. Ładosz 

Podsekretarz Stanu 
 
 

 
DZIENNIK TARYF 

POCZTOWYCH l TELEKOMUNIKACYJNYCH 
Nr 7 

z dnia 5 marca 1953 r. 
poz. 45 

ZARZĄDZENIE 
Ministra Poczt i Telegrafów 

z dnia 7 lutego 1953 r. 
o wprowadzeniu do obiegu znaczków pocztowych opłaty wartości 

 60 gr i 80 gr. 
 

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

612-13 § 1. Wprowadza się do obiegu i sprzedaży znaczki pocztowe opłaty wartości 
60 gr i 80 gr. Znaczki te wydano z okazji X Rocznicy Zwycięstwa pod Stalingradem. 
Rysunek znaczka przedstawia postać żołnierza radzieckiego z rozwiniętym 
sztandarem na tle ruin miasta. W górnej części znaczka z prawej strony znajduje się 
napis: „X Rocznica Zwycięstwa pod Stalingradem", w lewym górnym rogu — 
oznaczenie wartości znaczka: dół znaczka wypełnia napis: ,,Polska Rzeczpospolita 
Ludowa". 

Znaczki są perforowane i wykonane techniką rotograwiurową: wymiary znaczka: 
25,5 X 38 mm wraz z marginesami. Tło znaczka wartości 60 nr utrzymane jest w 
kolorze szaro-oliwkowym, sztandar w czerwonym, napisy zaś — w białym; tło 
natomiast znaczka wartości 80 gr — w kolorze niebieskim, sztandar — w kolorze 
czerwonym, napisy — w białym. 



§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 2 lutego 1953 r. 
Minister: wz. F. Ładosz 

Podsekretarz Stanu 
poz. 46. 

ZARZĄDZENIE 
Ministra Poczt i Telegrafów 

z dnia 10 lutego 1953 r. 
o wprowadzeniu do obiegu znaczków pocztowych opłaty wartości  

30 + 15 gr i 60 + 20 gr. 
 

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

614-15 § 1. Wprowadza się do obiegu i sprzedaży znaczki pocztowe opłaty wartości 
30+15 gr i 60+20 gr.  

Znaczki te przedstawiają montowanie samochodów ciężarowych. U góry znaczka 
znajduje się napis: „Fabryka Samochodów Ciężarowych w Lublinie”. U dołu z lewej 
strony znaczka podana jest jego wartość. Dół znaczka wypełnia napis: „Poczta 
Polska”. 

Znaczki są perforowane, wykonane techniką stalorytniczo-wklęsłodrukową o 
wymiarach 31,25 x 25,5 mm wraz z marginesami. 

Znaczek wartości 30+15 gr jest wykonany w kolorze granatowym, znaczek zaś 
wartości 60 + 20 gr – w kolorze fioletowym. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 20 lutego 
1953 r. 

Minister: wz. F. Ładosz 
Podsekretarz Stanu 

 

 
DZIENNIK TARYF 

POCZTOWYCH l TELEKOMUNIKACYJNYCH 
Nr 9 

z dnia 7 kwietnia 1953 r. 
poz. 69 

ZARZĄDZENIE 
Ministra Poczt i Telegrafów 

z dnia 11 marca 1953 r. 
o wprowadzeniu do obiegu znaczków pocztowych opłaty wartości 

 60 gr i 80 gr. 
 

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

616-17 § 1. Wprowadza się do obiegu i sprzedaż znaczki pocztowe opłaty, wartości 
60 gr i 80 gr., wydane z okazji 70 rocznicy śmierci Karola Marksa. Znaczki te 
przedstawiają postać Karola Marksa z piórem w ręku przy pracy. W górnej części 
znaczka umieszczono napis „70 Rocznica Śmierci Karola Marksa 1883 – 1953”, dół 
wypełnia napis „Poczta Polska” oraz oznaczenie wartości znaczka. 

Znaczki są perforowane i wykonane techniką rotograwiurową; wymiary znaczka: 
25,5 x 31, 25 mm wraz z marginesami. 

Znaczek wartości 60 gr wykonany jest w kolorze szaro-niebieskim, znaczek zaś 
wartości 80 gr – w kolorze brązowym. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 14 marca 1953 r. 
Minister: wz. F. Ładosz 

Podsekretarz Stanu 
 
 



 
DZIENNIK TARYF 

POCZTOWYCH l TELEKOMUNIKACYJNYCH 
Nr 14 

z dnia 5 czerwca 1953 r. 
poz. 124 

ZARZĄDZENIE 
Ministra Poczt i Telegrafów 
z dnia 27 kwietnia 1953 r. 

o wprowadzeniu do obiegu znaczków pocztowych opłaty wartości 60 gr i 80 
gr. 

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

telefonie (Dz. U. z 1933 r., Nr 63, poz. 481) zarządzam, co następuje: 
618-19 § 1. Wprowadza się do obiegu i sprzedaży znaczki pocztowe opłaty, 

wartości 60 gr i 80 gr, wydane z okazji Święta Pracy 1 Maja. 
Rysunek znaczka przedstawia glob ziemski z tkwiącym w nim rozwiniętym 

sztandarem i umieszczonym na nim napisem „1 Maj". W prawym górnym rogu w tle 
znajduje się oznaczenie wartości znaczka; dół jego zamyka napis „Poczta Polska". 

Znaczek wydano w dwóch wartościach: 
60 gr w kolorze jasno-czerwonym i 80 gr w kolorze ciemnoczerwonym. 
Znaczki są perforowane i wykonane techniką rotograwiurową; wymiary znaczka: 

25,5 X 31,25 mm wraz z marginesami. 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 28 kwietnia 

1953 r. 
Minister: wz. F. Ładosz 

Podsekretarz Stanu 
poz. 125 

ZARZĄDZENIE 
Ministra Poczt i Telegrafów 
z dnia 27 kwietnia 1953 r. 

o wprowadzeniu do obiegu znaczków pocztowych opłaty wartości 80 gr. 
 

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

620-22 § 1. Wprowadza się do obiegu i sprzedaży znaczki pocztowe, wartości 80 gr, 
wydane z okazji VI Międzynarodowego Kolarskiego Wyścigu Pokoju. 

Rysunek znaczka przedstawia postacie dwóch zawodników ścigających się na 
rowerach. Z lewej strony na tle znajdują się; tarcza z godłem m. Warszawy, Pragi 
względnie Berlina, powyżej — gołąbek pokoju, a z prawej strony u góry napisy 
„Trybuna Ludu", „Neues Deutschland", „Rude Pravo"; u dołu umieszczono oznaczenie 
wartości znaczka. Całość ujmuje napis „VI Międzynarodowy Kolarski Wyścig Pokoju". 
Dół znaczka wypełnia napis „Poczta Polska". 

Znaczek wydano w trzech wartościach'' 
80 gr z herbem m. Warszawy, w kolorze ciemno - brązowym, 
80 gr z herbem m. Pragi, w kolorze ciemno - czerwonym  
i 80 gr z herbem m. Berlina, w kolorze zielonym. 
Znaczki są perforowane i wykonane techniką rotograwiurową; wymiary znaczka: 

25,5 X 31,25 mm wraz z marginesami. 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 30 kwietnia 

1953 r. 
Minister: wz. F. Ładosz 

Podsekretarz Stanu 
poz. 126 

ZARZĄDZENIE 
Ministra Poczt i Telegrafów 

z dnia 16 maja 1953 r. 



o wprowadzeniu do obiegu znaczków pocztowych opłaty wartości  
40 gr, 80 gr i 95 gr. 

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

telefonie (Dz. U. z 1933 r. Nr 63, poz. 431) zarządzam, co następuje: 
623-25 § 1. Wprowadza się do obiegu i sprzedaży znaczki pocztowe opłaty wartości 

40 gr, 80 gr i 95 gr, wydane z okazji Mistrzostw Europy w Boksie, Warszawa 1953 r. 
Znaczek wartości 40 gr oraz 80 gr przedstawia postać boksera w rękawicach. W 

górnej części znaczka umieszczono napis ,,Mistrzostwa Europy w Boksie, Warszawa 
17 — 24.V. 1953", dół zaś znaczka zajmuje napis „Poczta Polska" i oznaczenie 
wartości. 

Znaczek wartości 95 gr przedstawia postacie dwóch bokserów walczących. W 
górnej części znaczka znajduje się napis „Mistrzostwa Europy w Boksie, Warszawa 
17 — 24.V. 1953" oraz oznaczenie wartości, dół wypełnia napis „Poczta Polska". 

Znaczek wartości 40 gr wykonano w kolorze czerwono-brązowym, znaczek wartości 
80 gr — w kolorze pomarańczowym, a znaczek wartości 95 gr — w kolorze 
fioletowym. 

Znaczki są perforowane i wykonane techniką rotograwiurową. Wymiary znaczka; 
25,5 X 31, 25 mm, wraz z marginesami. 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 17 maja 1953 r. 

Minister: prof. dr Inż. W. Szymanowski 
 

 
DZIENNIK TARYF 

POCZTOWYCH l TELEKOMUNIKACYJNYCH 
Nr 15 

z dnia 20 czerwca 1953 r. 
poz. 140 

ZARZĄDZENIE 
Ministra Poczt i Telegrafów 

z dnia 21 maja 1953 r. 
o wprowadzeniu do obiegu znaczków pocztowych opłaty wartości 

 20 gr i 80 gr. 
 
Na podstawie art. 22 ustawy z dnia 3 czerwca 1924 r. o poczcie, telegrafie i telefonie 

(Dz. U. z 1933 r. Nr 63, poz. 481) zarządzam, co następuje: 
626-27 § 1. Wprowadza się do obiegu i sprzedaży znaczki pocztowe opłaty wartości 

20 gr i 80 gr, wydane dla uczczenia pamięci Mikołaja Kopernika. 
Znaczek wartości 20 gr przedstawia postać Mikołaja Kopernika według obrazu Jana 

Matejki. W górnej części znaczka umieszczony jest napis „1473 Mikołaj Kopernik 
1543", u dołu natomiast napis „Poczta Polska" oraz ulokowane po rogach oznaczenie 
wartości 20 gr. 

Znaczek wartości 80 gr przedstawia popiersie Mikołaja Kopernika na tle firmamentu. 
U góry znaczka znajduje się napis: „Poczta Polska" oraz rozmieszczone po rogach 
oznaczenie wartości 80 gr. Dół znaczka wypełnia napis: 

„Mikołaj Kopernik 1473 — 1543". 
Znaczek wartości 20 gr wykonano w kolorze brązowym; znaczek zaś wartości 80 gr 

w kolorze granatowym. 
Znaczki są perforowane i wykonane techniką stalorytniczo wklęsłodrukową; wymiary 

znaczka 20 gr: 43 x 25,5 mm, znaczka zaś 80 gr — 25,5 X 43 mm, wraz z 
marginesami. 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 22 maja 1953 r. 

Minister: wz. F. Ładosz 
Podsekretarz Stanu 

 



 
DZIENNIK TARYF 

POCZTOWYCH l TELEKOMUNIKACYJNYCH 
Nr 18 

z dnia 5 sierpnia 1953 r. 
poz. 173 

ZARZĄDZENIE 
Ministra Poczt i Telegrafów 

z dnia 9 lipca 1953 r. 
o wprowadzeniu co obiegu znaczków pocztowych opłaty wartości 

 80 gr i 1,35 zł 
 

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

628-29 § 1. Wprowadza się do obiegu i sprzedaży od dnia 15 lipca do dnia 31 
grudnia 1953 r. znaczki pocztowe opłaty, wartości 80 gr i 1,35 zł, 

Znaczek wartości 80 gr przedstawia kuter na morzu z załogą rybaków, ciągnących 
sieci. W prawym górnym rogu znaczka znajduje się oznaczenie jego wartości, dół 
wypełnia napis „Poczta Polska". 

Znaczek wartości 1,35 zł przedstawia okręt polskiej floty handlowej „Czech", stojący 
w porcie podczas ładunku. 

W lewym górnym rogu znajduje się oznaczenie wartości znaczka, dół zaś wypełnia 
napis „Poczta Polska". 

Znaczek wartości 60 gr wykonano w kolorze zielonym, znaczek zaś wartości 1,35 zł 
w kolorze niebieskim. 

Znaczki są perforowane i wykonane techniki stalorytniczo-wklęsłodrukową. 
Wymiary znaczka: 31,25 x 25,5 mm wraz z marginesami. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 15 lipca 1953 r. 
Minister: wz. F. Ładosz 

Podsekretarz Stanu 
poz. 174 

ZARZĄDZENIE 
Ministra Poczt i Telegrafów 

z dnia 15 lipca 1953 r. 
o wprowadzeniu do obiegu znaczków pocztowych opłaty wartości 

 20 gr i 2,35 zł 
 

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

630-31 § 1. Wprowadza się do obiegu i sprzedaży od dnia 15 lipca do dnia 31 
grudnia 1953 r. znaczki pocztowe opłaty, wartości 20 gr i 2,35 zł wydane z okazji 
Święta 22 Lipca 1953 r. 

Znaczek przedstawia  fragment rynku Starego Miasta w Warszawie po odbudowie. 
W górnym prawym rogu znaczka umieszczono napis „22 Lipca 1953 r.", a w lewym 
rogu i pośrodku u góry — fragment powiewającego sztandaru państwowego; dół 
znaczka wypełnia napis „Poczta Polska" i oznaczenie wartości jego. 

Znaczek wydano w dwóch wartościach: 
20 gr w kolorze czerwono-wiśniowym i 2,35 zł w kolorze niebieskim. 
Znaczki są perforowane i wykonana techniką rotograwiurową: wymiary znaczka 25,5 

x 31,25 mm, wraz z marginesami 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 15 lipca 1953 r. 

Minister: wz. F. Ładosz 
Podsekretarz Stanu 

 
 



 
DZIENNIK TARYF 

POCZTOWYCH l TELEKOMUNIKACYJNYCH 
Nr 20 

z dnia 5 września 1953 r. 
poz. 203 

ZARZĄDZENIE 
Ministra Poczt i Telegrafów 
z dnia 19 sierpnia 1953 r. 

o wprowadzeniu do obiegu znaczków pocztowych opłaty wartości 40 gr, 1,35 zł i 
1,50 zł oraz znaczków lotniczych 55 gr i 75 gr. 

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

telefonie (Dz. U. 1933 r. Nr 63, poz. 181) zarządzam, co następuje: 
§ 1. Wprowadza się do obiegu i sprzedaży od dnia 24 sierpnia do 31 grudnia 1953 r. 

znaczki pocztowe opłaty wartości 40 gr, 1,35 zł i 1,50 zł oraz znaczki lotnicze wartości 
55 gr i 75 gr, wydane z okazji III Światowego Kongresu Studentów w Warszawie 
27.VIII. - 3.IX.l953 r. 

632 Znaczek wartości 40 gr stanowi prostokąt po środku którego na tle globu 
widnieją głowy murzyna i dziewczyny W lewym górnym rogu znaczka umieszczono 
cyfrę wartości 40 gr, u dołu pod rysunkiem napis „Poczta Polska". 

Brzegi znaczka z lewej strony i u góry ujęte napisem „Warszawa - 27.VIII. - 3.IX.l953 
r. - III Światowy Kongres Studentów". 

Znaczek wykonany techniką rotograwiurową w kolorze brązowym. Wymiary: 31,25 X 
25,5 mm. 

633 Znaczek wartości 1,35 zł przedstawia zarys globu, na tle którego widnieje 
rozwarta książka oraz ręka trzymająca pochodnię. Całość rysunku otacza wieniec 
laurowy z napisem „III Światowy Kongres Studentów-Warszawa". W górnej części 
znaczka umieszczono cyfrę wartości 1,35 zł w dole, pod rysunkiem data Kongresu 27. 
VIII. 1953 - 3. IX. oraz napis „Poczta Polska". 

Znaczek wykonany technika rotograwiurową w kolorze zielonym. 
Wymiary znaczka: 25,5X31,25 mm. 
634 Znaczek wartości 1.50 zł w formie prostokąta przedstawia głowę dziewczęcia z 

gołąbkiem na ramieniu. 
W prawym górnym rogu znajduje się cyfra wartości 1,50 zł. W dole znaczka na tle 

rysunku umieszczono datę Kongresu27.VIII. 1953 – 3. IX. 1953 oraz napis „III 
Światowy Kongres Studentów” Poczta Polska. 

Znaczek wykonany techniką rotograwiurową w kolorze niebieskim. Wymiary 
znaczka: 25,5X 31,25 mm. 

635-36 Znaczki lotnicze wartości 55 i 75 gr przedstawiają zarys globu na tle którego 
widnieje rozwarta książka oraz ręka trzymająca pochodnię. 

Całość rysunku otacza wienieć laurowy z napisem „II Światowy Kongres Studentów 
– Warszawa”. 

W lewym górnym rogu znaczków umieszczone jest oznaczenie ich wartości, u góry 
pośrodku natomiast wydrukowany jest samolot, dół znaczka wypełniają napisy 
„Poczta Lotnicza „ oraz „Polska”. 

Znaczki są wykonane techniką rotograwiurową. 
Wartość 75 gr w kolorze czerwono-pomarańczowy, 
wartość 55 gr w kolorze fioletowym 
Wymiary znaczków: 25,5X31,25 mm. 
Znaczki wartości 40 gr, 1,35 zł i 1,50 zł są perforowane natomiast wartości 55 gr i 75 

gr – nieperforowane. 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 24 sierpnia 

1953 r. 
Minister; wz. F. Ładosz 

Podsekretarz Stanu 
 



 
DZIENNIK TARYF 

POCZTOWYCH l TELEKOMUNIKACYJNYCH 
Nr 24 

z dnia 5 listopada 1953 r. 
poz. 240 

ZARZĄDZENIE 
Ministra Poczt i Telegrafów 

z dnia 10 października 1953 r. 
o wprowadzeniu do obiegu znaczków pocztowych opłaty wartości 

 45 gr, 80 gr i 1,75 zł. 
 

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

639-41 § 1. Wprowadza się do obiegu i sprzedaży znaczki pocztowe opłaty 
wartości 45 gr, 80 gr i 1,75 zł emisji „X-Iecie Wojska Polskiego". 

Znaczek wartości 45 gr przedstawia głowę bohatera Ludowego Wojska Polskiego 
por. Mieczysława Kalinowskiego, Znaczek zaś wartości 1,75 zł — głowę również 
bohatera Ludowego Wojska Polskiego por. Romana Pazińskiego. 

Boki znaczków ujęte są ramką z liści laurowych, górę wypełnia napis „X-Iecie 
Wojska Polskiego" — „Lenino 12.X. 1943 — 1953", dół natomiast — napis „Poczta 
Polska" oraz oznaczenie wartości znaczków. 

Znaczek wartości 80 gr przedstawia głowy żołnierzy polskiego i radzieckiego na tle 
sztandarów polskiego i radzieckiego i sceny batalistycznej. W górnej części znaczka 
znajduje się napis „X-Iecie Wojska Polskiego", w dolnej natomiast oznaczenie 
wartości znaczka i napisy „Lenino 12.X. 1943 — 12.X. 1953", oraz „Poczta Polska". 

Znaczek wartości 45 gr wykonano w kolorze brązowym, znaczek 80 gr — w kolorze 
czerwonym, a znaczek wartości 1,75 zł — w kolorze ciemno-oliw. 

Znaczki są perforowane i wykonane techniką rotograwiurową. Wymiary znaczków 
wartości 45 gr i 1,75 zł: 25,5 x 31,25 mm, wartości zaś 80 gr: 31,25 x 25,5 mm, wraz z 
marginesami. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 10 
października 1953 r. 

Minister: prof. dr inż. W. Szymanowski 
 

 
DZIENNIK TARYF 

POCZTOWYCH l TELEKOMUNIKACYJNYCH 
Nr 26 

z dnia 5 grudnia 1953 r. 
poz. 259 

ZARZĄDZENIE 
Ministra Poczt i Telegrafów 
z dnia 6 listopada 1953 r. 

o wprowadzeniu do obiegu znaczków pocztowych opłaty wartości 
 20 gr, 80 gr i 1,35 zł. 

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

telefonie (Dz. U. z 1933 r. Nr 63, poz. 481) zarządza się, co następuje: 
642-44 § 1. Wprowadza się do obiegu i sprzedaży znaczki pocztowe opłaty wartości 

20 gr, 80 gr i 1,35 zł emisji „Rok Odrodzenia". 
Znaczek wartości 20 gr przedstawia głowę Jana Kochanowskiego, okoloną 

napisami; „Jan Kochanowski" z lewej strony i „Rok Odrodzenia" u góry, z prawej zaś 
strony umieszczono daty 1530 -1584 

W lewym dolnym rogu znaczka znajduje się oznaczenie wartości znaczka „20 gr". 



Całość zamyka u dołu napis „Poczta Polska". 
Znaczek 80 gr przedstawia dziedziniec zamku na Wawelu. W górnej części znaczka 

umieszczono napis „Rok Odrodzenia", poniżej, pod rysunkiem — napisy ,,Dziedziniec 
Zamku na Wawelu" i „Poczta Polska" oraz oznaczenie wartości „80 gr" w prawym 
dolnym rogu. 

Znaczek wartości 1,35 zł przedstawia głowę Mikołaja Reja okoloną napisami 
„Mikołaj Rej" z lewej strony i „Rok Odrodzenia" u góry, z prawej zaś strony 
umieszczono daty;1505- 1569 

W lewym dolnym roku znajduje się oznaczenie wartości znaczka „1,35 zł".  
Całość zamyka u dołu napis „Poczta Polska”. 
Znaczek wartości 20 gr wykonano w kolorze jasno-brązowym, znaczek 80 gr — w 

kolorze fioletowym, a znaczek wartości 1,35 zł w kolorze stalowym. 
Znaczki są perforowane i wykonane techniką stalorytniczą. Wymiary znaczków 

wartości 20 gr i 1,35 zł; 25,5 x 31,25 mm, wartości zaś 80 gr: 31,25 x 25,5 mm. 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 10 listopada 

1953.r. 
Minister: prof. dr inż. W. Szymanowski 

 

 
DZIENNIK TARYF 

POCZTOWYCH l TELEKOMUNIKACYJNYCH 
Nr 27 

z dnia 21 grudnia 1953 r. 
poz. 276 

ZARZĄDZENIE 
Ministra Poczt i Telegrafów 

z dnia 1 grudnia 1953 r. 
o wprowadzeniu do obiegu znaczków pocztowych opłaty wartości 

 80 gr, 1,75 zł i 2 zł. 
 

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

645-47 § 1. Wprowadza się do obiegu i sprzedaży znaczki pocztowe opłaty 
wartości: 80 gr, 1,75 zł i 2 zł. 

Znaczek wartości 80 gr przedstawia projekt Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. W 
górnej części znaczka umieszczono napis: „Poczta Polska" — poniżej, z lewej strony 
napis: „Warszawa Pałac Kultury i Nauki im. Józefa Stalina" z prawej strony znaczka 
znajduje się oznaczenie wartości „80 gr". 

Znaczek 1,75 zł przedstawia widok Placu Konstytucji w Warszawie. W górnej części 
znaczka umieszczono napis „Poczta Polska" i oznaczenie wartości „1,75 zł", u dołu 
napis: „Warszawa" z lewej strony znaczka, z prawej zaś „Plac Konstytucji - M. D. M.". 

Znaczek wartości 2 zł przedstawia widok odbudowanego rynku na Starym Mieście w 
Warszawie. W górnej części umieszczono napis: „Poczta Polska", u dołu napis: 
„Warszawa — Stare Miasto" oraz oznaczenie wartości „zł 2". 

Znaczek wartości 80 gr wykonano w kolorze czerwonym, znaczek 1,75 zł w kolorze 
niebieskim, a znaczek wartości 2 zł, w kolorze ciemno-brązowym. 

Znaczki są perforowane i wykonane techniką stalorytniczą. Wymiary znaczków; 43 x 
25,5 mm. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 30 listopada 
1953 r. 

Minister: wz. W. Billig  
Podsekretarz Stanu 

 


