
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 od autora stron dot. dokumentu. 

Kolorem żółtym zakreślono datę wprowadzenia znaczków do obiegu. 
Kolorem niebieskim zakreślono datę wprowadzenia znaczków do sprzedaży. 
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DZIENNIK URZĘDOWY 

MINISTERSTWA POCZT i TELEGRAFÓW 

 

No. 7.  WARSZAWA, DNIA 12 KWIETNIA 1933 r.  Rok XV. 

poz. 39. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POCZT I TELEGRAFÓW 

z dnia 17 marca 1933 r. 

o wprowadzeniu w obieg znaczka pocztowego z podobiznami Żwirki i Wigury. 

 

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 3 czerwca 1924 r. o poczcie, telegrafie i telefonie 

(Dz. U. R. P. Nr. 58, poz. 584), której tekst jednolity ogłoszony został w załączniku do 

obwieszczenia Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 21 stycznia 1931 r. (Dz. U. R. P. Nr. 12, 

poz. 57) zarządzam, co następuje:  

§ 1. Ku uczczeniu pamięci kapitana Franciszka Żwirki i inżyniera Stanisława Wigury 

wprowadza się w obieg okolicznościowy znaczek pocztowy opłaty wartości 30 gr. do 

uiszczania opłat pocztowych. 

§ 2. Rysunek tego znaczka o wymiarze 39 X 21 mm. przedstawia na ciemnych tłach, w 

ramach ornamentacyjnych, dwa portrety: z lewej strony kapitana Franciszka Żwirki, z prawej 

strony inżyniera Stanisława Wigury. Pod portretami są umieszczone na wstęgach napisy: „Fr. 

Żwirko" i „St. Wigura". 

Między portretami znajduje się ciemny napis „Poczta Polska". Nad portretami, pośrod-

ku w prostokącie, którego górna linja stanowi łuk, widnieje samolot w locie na tle białych 

obłoków. W lewym rogu górnym ha tle liści palmowych i w prawym rogu górnym na tle liści 

laurowych umieszczone są jasne liczby „30" i obok liczb jasne litery „Gr". Rysunek całego 

znaczka obramowany jest prostemi linjami grubszemi i cieńszemi. 

Znaczek ten jest drukowany na papierze z wodnym znakiem „Trąbki pocztowe". 

Kolor znaczka jest ciemno-zielony. 

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 15 kwietnia 1933 r. 

 

Minister Poczt i Telegrafów: 

(—) Boerner.* 

*Dz. U. R. P. nr 23, poz. 188 z dnia 31 marca 1933 r. 
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DZIENNIK URZĘDOWY 

MINISTERSTWA POCZT i TELEGRAFÓW 

 

No. 12.   WARSZAWA, DNIA 13 MAJA 1933 r.  Rok XV. 

poz. 50 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POCZT I TELEGRAFÓW 

z dnia 6 maja 1933 r. 

o wprowadzeniu w obieg okolicznościowego znaczka pocztowego z okazji otwarcia 

Wszechpolskiej Wystawy Filatelistycznej w Toruniu. 

 

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 3 czerwca 1924 r. o poczcie, telegrafie i telefonie 

(Dz.U. R. P. Nr. 58, poz. 584), której tekst jednolity ogłoszony został w załączniku do 

obwieszczenia Ministra Poczt i Telegrafów dnia 21 stycznia 1931 r. (Dz. U. R. P. Nr. 12, poz. 

57) zarządzam, co następuje: 

§ 1. Z okazji otwarcia Wszechpolskiej Wystawy Filatelistycznej w Toruniu wprowadza 

się w obieg okolicznościowy znaczek pocztowy wartości 60 gr. 

Znaczek ten został wydany w nakładzie ograniczonym do 100.000 sztuk, 



§ 2. Rysunek znaczka o wymiarze 20X X25,5 mm. przedstawia w środkowej części wi-

dok ratusza miasta Torunia; z prawej strony wieży ratuszowej na tle obłoków jest umiesz-

czony napis „Ratusz". Cały widok jest ujęty w gotycką ramkę, której górna część jest wsparta 

na dwóch kolumnach z obu stron widoku. 

W dolnej części znaczka pod widokiem, na ciemnem tle, po obu stronach są 

umieszczone białe liczby lat jubileuszowych miasta Torunia „1233" i „1933", a w środku 

między liczbami biały napis „Toruń". 

W górnej części znaczka, pośrodku, nad widokiem, na białem tle znajduje się ciemny 

napis „Poczta Polska", a po obydwuch bokach tego napisu, w narożach, umieszczone są 

tarcze z tłem z linij, na których widnieją ciemne liczby „60", a pod niemi litery „Gr". Pod 

obydwiema tarczami znajdują się ornamenty z motywów roślinnych. 

Kolor znaczka jest bronzowo-czerwony. 

§ 3. Sprzedaż, tych znaczków uskuteczniać będzie wyłącznie urząd pocztowy na terenie 

wystawy i tylko w okresie jej trwania od 21 do 28 maja 1933 r. włącznie. Znaczki te mogą 

być używane do uiszczania opłat pocztowych do dnia 30 czerwca 1933 r. włącznie; po tym 

terminie tracą wartość obiegową i nie będą wymieniane na znaczki obiegowe. 

§ 4. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 21 maja 1933 r. 

 

Minister Poczt i Telegrafów: 

(—) Kaliński.* 

* Dz. U. R. P. nr 37, poz. 303 z dnia 19 maja 1933 r. 
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DZIENNIK URZĘDOWY 

MINISTERSTWA POCZT i TELEGRAFÓW 

 

No. 16.   WARSZAWA, DNIA 8 LIPCA 1933 r.  Rok XV. 

poz. 65. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POCZT I TELEGRAFÓW 

z dnia 19 maja 1933 r. 

o wprowadzeniu w obieg znaczka pocztowego wartości 5 gr. z godłem Państwa. 

 

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 3 czerwca 1924 r. o poczcie, telegrafie i telefonie 

(Dz. U. R. P. Nr. 58, poz. 584), której tekst jednolity ogłoszony został w załączniku do 

obwieszczenia Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 21 stycznia 1931 r. (Dz. U. R. P. Nr. 12, 

poz. 57) zarządzam, co następuje: 

§ 1. Wprowadza się w obieg znaczek pocztowy wartości 5 gr. z godłem Państwa, 

§ 2. Rysunek znaczka o wymiarze 18x22 mm. przedstawia w środkowej części 

prostokąt obramowany linjami, w którym na tle z heraldycznych linij umieszczone jest godło 

Państwa; po obydwu stronach godła widnieją ornamentacje z roślin stylizowanych. 

Nad godłem znajduje się ciemny napis „Poczta Polska" a po obydwu bokach tego na-

pisu w narożach, są prostokątne płaszczyzny ornamentacyjne. W dolnej części znaczka, po-

środku umieszczona jest liczba „5", a po bokach liczby litery „Gr"; pod literami znajdują się 

ornamenty roślinne. U dołu znaczka w obydwu jego narożach, tak jak u góry, znajdują się 

prostokątne płaszczyzny ornamentacyjne. 

Granice rysunku znaczka, górne i dolne, zakończone są linjami poziomemi. 

Kolor znaczka jest liljowy z odcieniem niebieskim. 

Znaczek jest drukowany na papierze zaopatrzonym w wodny znak, przedstawiający 

trąbki pocztowe. 

§ 3.Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 15 lipca 1933 r. 

 

Minister Poczt i Telegrafów: 

(-) Kaliński* 

*Dz. U. R. P. nr 46, poz. 369 z dnia 30 czerwca 1933 r. 
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DZIENNIK URZĘDOWY 

MINISTERSTWA POCZT i TELEGRAFÓW 

 

No. 17.   WARSZAWA, DNIA 29 LIPCA 1933 r.  Rok XV. 

poz. 69. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POCZT I TELEGRAFÓW 

z dnia 10 lipca 1933 r. 

o wprowadzeniu w obieg znaczka pocztowego z reprodukcją fragmentu rzeźby Wita 

Stwosza z głównego ołtarza w kościele Marjackim w Krakowie. 

 

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 3 czerwca 1924 r. o poczcie, telegrafie i telefonie 

(Dz. U. R. P. Nr. 58, poz. 584), której tekst jednolity ogłoszony został w załączniku do 

obwieszczenia Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 21 stycznia 1931 r. (Dz.U.R.P. Nr. 12, poz. 

57) zarządzam, co następuje: 

§ 1. Ku uczczeniu 400-ej rocznicy śmierci Wita Stwosza wprowadza się w obieg 

okolicznościowy znaczek pocztowy wartości 80 gr. 

§ 2. Rysunek znaczka o wymiarze 45 X 24 mm przedstawia w środku fragment rzeźby z 

głównego ołtarza w kościele Marjackim w Krakowie, wykonanej przez Wita Stwosza. Nad 

rzeźbą, na ciemnem tle jest umieszczony jasny napis „Poczta Polska". Boki rzeźby ujęte są w 

ramy ze stylizowanych liści. W górnych narożach, na jasnych tłach, znajdują się ciemne 

liczby „80" i obok liczb litery „GR". 

Po bokach głównej rzeźby znajdują się ciemne płaszczyzny prostokątne, wypełnione 

jasnym rysunkiem gotyckich wieżyczek. Pod temi płaszczyznami, na białych polach są 

umieszczone: z lewej strony napis „VIT STVOSZ", a z prawej strony liczby „1533" i „1933". 

Podstawa całego znaczka zakończona jest u dołu, na ciemnem tle, jasnym napisem 

„SZCZEGÓŁ OŁTARZA MARJACKIEGO W KRAKOWIE". Granice rysunku znaczka, u 

góry i u dołu, stanowią proste linje poziome. 

Znaczek tłoczony jest w kolorze czerwono-bronzowym na papierze lekko-kremowym z 

wodnym znakiem t. zw. żeberka. 

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem l sierpnia 1933 r. 

Minister Poczt i Telegrafów: 

(—) Kaliński* 

*Dz. U. R. P. nr 58, poz. 436 z dnia 28 lipca 1933 r. 
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DZIENNIK URZĘDOWY 

MINISTERSTWA POCZT i TELEGRAFÓW 

 

No. 19.  WARSZAWA, DNIA 30 SIERPNIA 1933 r.  Rok XV. 

poz. 77. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POCZT I TELEGRAFÓW 

z dnia 22 sierpnia 1933 r. 

o wprowadzeniu w obieg znaczka pocztowego z   reprodukcją   części    obrazu    Jana    

Matejki „Odsiecz Wiednia". 

 

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

(Dz. U. R. P. Nr. 58, poz. 584), której tekst jednolity ogłoszony został w załączniku do 

obwieszczenia Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 4 sierpnia 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 63, poz. 

481), zarządzam co następuje: 

§ 1. Z okazji 250-ej rocznicy zwycięstwa króla Jana Sobieskiego pod Wiedniem 

wprowadza się w obieg okolicznościowy znaczek pocztowy wartości l zł 20 gr. 

§ 2. Rysunek znaczka o wymiarze 45 x 24 mm przedstawia fragment obrazu Jana 

Matejki „Odsiecz Wiednia" z postacią króla Jana Sobieskiego na pierwszym planie. Fragment 

ten ujęty jest w obramowanie o formach barokowych. 

W górnych narożach, na ciemnem tle znajdują się jasne napisy: z lewej strony „POCZ-

TA", z prawej „POLSKA", Pod temi napisami, na jasnem tle, umieszczone są ciemne liczby 

„l — 20" i pod liczbą 20 litery „ZŁ". 



W dolnych narożach, na jasnem tle, znajdują się ciemne napisy w dwóch wierszach: z 

lewej strony „JOANNES III SOBIESKI", z prawej „VINDOBONA 12-IX-1683". Granice 

rysunku znaczka stanowią linje proste. Znaczek tłoczony jest w kolorze ciemno niebieskim z 

odcieniem fioletowym, na papierze lekko-kremowym, z wodnym znakiem, t. zw. żeberka. 

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 12 września 1933 r. 

 

Minister Poczt i Telegrafów: 

 (—) Kaliński* 

*Dz. U. R. P. nr 64, poz. 486 z dnia 25 sierpnia 1933 r. 
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DZIENNIK URZĘDOWY 

MINISTERSTWA POCZT i TELEGRAFÓW 

 

No. 23. WARSZAWA, DNIA 20 PAŹDZIERNIKA 1933 r. Rok XV. 

poz. 114. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POCZT I TELEGRAFÓW 

z dnia 23 września 1933 r. 

o wprowadzeniu w obieg znaczka pocztowego wartości 15 gr. z godłem Państwa. 

 

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

(Dz. U. R. P; Nr. 58, poz. 584), której tekst jednolity ogłoszony został w załączniku do 

obwieszczenia Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 4 sierpnia 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 63, poz. 

481), zarządzam, co następuje: 

§ 1. Wprowadza się w obieg znaczek pocztowy wartości 15 gr z godłem Państwa. 

§ 2. Rysunek znaczka o wymiarze 18x28 mm przedstawia w środkowej części prostokąt 

obramowany linjami, w którym na tle z heraldycznych linij umieszczone jest godło Państwa; 

po obydwu stronach godła znajdują się ornamentacje z roślin stylizowanych. 

Nad godłem znajduje się ciemny napis „POCZTA POLSKA", a po obydwu bokach tego 

napisu, w narożach są prostokątne płaszczyzny ornamentacyjne. W dolnej części znaczka, 

pośrodku, umieszczona jest liczba „15", a po bokach liczby litery „GR"; pod literami znajdują 

się ornamenty roślinne. U dołu znaczka w obydwu jego narożach znajdują się prostokątne 

płaszczyzny ornamentacyjne. 

Granice rysunku znaczka, górne i dolne, zakończone są linjami poziomemi. 

Kolor znaczka jest ciemno - różowy. 

Znaczek jest drukowany na papierze z wodnym znakiem, przedstawiającym trąbki 

pocztowe. 

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 20 października 1933 r. 

 

Minister Poczt i Telegrafów: 

(—) Kaliński.* 

*Dz. U. R. P. nr 80, poz. 576 z dnia 14 grudnia 1933 r. 
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MINISTERSTWO    POCZT    I    TELEGRAFÓW 

Rok I.          Nr 1 

 

 

 

 

DZIENNIK  TARYF 

POCZTOWYCH, TELETECHNICZNYCH I RADJOKOMUNIKACYJNYCH 

WARSZAWA, DNIA 10 LISTOPADA   1933 R. 

poz. 2. 

ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA  POCZT  I  TELEGRAFÓW 

Z DNIA 18 PAŹDZIERNIKA 1933 R. 

o wprowadzeniu w obieg znaczka pocztowego z okazji 15-ej 

rocznicy odzyskania niepodległości polski. 



 

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

(Dz. U. R. P. Nr. 58, poz. 584), której tekst jednolity ogłoszony został w załączniku do 

obwieszczenia Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 4 sierpnia 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 63, poz. 

481), zarządzam, co następuje: 

§ 1. Z okazji 15-ej rocznicy odzyskania niepodległości Polski wprowadza się w obieg 

okolicznościowy znaczek pocztowy wartości 30 gr. 

§ 2. Rysunek znaczka, o wymiarze 21,5 x 27,25 mm, przedstawia w środkowej części 

krzyż niepodległości, zawieszony na wstędze. Krzyż jest o równych czterech ramionach; w 

środku krzyża znajduje się godło Państwa, na lewem ramieniu krzyża napis „Bojownikom", a 

na prawem — „Niepodległości". Po bokach górnego ramienia krzyża są umieszczone jasne 

liczby „1918" i „1933". Krzyż spoczywa na tarczy, której ciemne tło stanowią grube linje 

ukośne. 

Po bokach i u dołu tarczy znajdują się drobne ornamentacje, 

W górnej części znaczka, nad krzyżem, jest umieszczony ciemny napis „Poczta Polska", 

U dołu znaczka, w narożach, znajdują się liczby i litery „30 Gr." i „Gr. 30". 

Znaczek tłoczony jest w kolorze czerwonym, na papierze z wodnym znakiem, przedsta-

wiającym trąbki pocztowe. 

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 11 listopada 1933 r. 

 

Minister Poczt i Telegrafów: 

(—) Kaliński. 

 


