
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  TARYF 

POCZTOWYCH, TELETECHNICZNYCH I RADJOKOMUNIKACYJNYCH 

WYDAWANYCH PRZEZ MINISTRA POCZT I TELEGRAFÓW 

ROK III WARSZAWA, dnia 15 maja 1935 r.  NR 7 

poz. 13 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POCZT I TELEGRAFÓW 

z dnia 14 maja 1935 r. 

o wprowadzeniu w obieg znaczków pocztowych ku uczczeniu pamięci Marszałka Polski 

JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO. 

 

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

nie (Dz. U. R. P, z 1933 r. Nr. 63, poz. 481) zarządzam, co następuje: 

§ 1. Ku uczczeniu pamięci Marszałka Polski JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO wprowadza się 

w obieg znaczki pocztowe wartości 5 gr, 15 gr, 25 gr, 45 gr i l zł. 

§ 2. Rysunek znaczków, o wymiarze 22 x 29 mm, przedstawia portret Marszałka Polski 

JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO; portret wyobraża na ciemnem tle profil zwrócony w lewo. 

W górnej części znaczków, na ciemnem tle portretu, są umieszczone z lewej strony 

jasne liczby, w zależności od wartości znaczka: 

„5", „15", „25", „45" lub „l", a z prawej strony — jasne litery „Gr" lub „Zł". 

W dolnej części znaczków, pod portretem, na jasnej płaszczyźnie znajduje się ciemny 

napis „Poczta Polska". 

Rysunek znaczków ujęty jest w żałobną obwódkę. 

Kolor znaczków jest czarny, 

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

 

Minister Poczt i Telegrafów: 

(—) E. Kaliński. 
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DZIENNIK  TARYF 

POCZTOWYCH, TELETECHNICZNYCH I RADJOKOMUNIKACYJNYCH 

WYDAWANYCH PRZEZ MINISTRA POCZT I TELEGRAFÓW 

ROK III WARSZAWA, dnia 15 maja 1935 r.  NR 7 

poz. 14 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POCZT I TELEGRAFÓW 

z dnia 14 maja 1935 r. 

o wprowadzeniu w obieg znaczków pocztowych z okazji uroczystości sypania Kopca 

Marszałka Piłsudskiego w Krakowie. 

 

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

nie (Dz. U. R. P. z 1933 r. Nr. 63, poz. 481) zarządzam, co następuje: 

§ 1. Z okazji uroczystości sypania Kopca Marszałka Piłsudskiego w Krakowie wprowa-

dza się w obieg okolicznościowe znaczki pocztowe, wartości 15 gr i 25 gr. 



§ 2. Rysunek, kolor i wymiary znaczka wartości 15 gr są takie same, jak znaczka pocz-

towego wprowadzonego w obieg rozporządzeniem Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 23 

września 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr, 80, poz. 576), a znaczka wartości 25 gr — jak znaczka 

pocztowego, wprowadzonego w obieg rozporządzeniem Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 

22 września 1934 r. § l lit. a pkt. l (Dz. Tar. p. t. i r. Nr. 12, poz. 35). 

Na znaczkach tych jest wytłoczony nadruk „Kopiec Marszałka Piłsudskiego". Nadruk 

ten umieszczony jest w trzech wierszach poziomych: na znaczku wartości 15 gr w środkowej 

jego części, w kolorze granatowym, a na znaczku wartości 25 gr w dolnej jego części, w kolo-

rze czerwonym. 

§ 3. Znaczki te będą sprzedawane tylko w agencji pocztowej Kraków — Sowiniec i tyl-

ko w okresie sypania Kopca. 

§ 4. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 25 maja 1935 roku. 

 

Minister Poczt i Telegrafów: 

(—) E. Kaliński. 
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DZIENNIK  TARYF 

POCZTOWYCH, TELETECHNICZNYCH I RADJOKOMUNIKACYJNYCH 

WYDAWANYCH PRZEZ MINISTRA POCZT I TELEGRAFÓW 

ROK III WARSZAWA, dnia 2 sierpnia 1935 r.  NR 10 

poz. 21 

ROZPORZĄDZENIE   MINISTRA POCZT I TELEGRAFÓW 

z dnia 26 lipca 1935 r. 

o wprowadzeniu w obieg znaczka pocztowego wartości 15 gr. 

 

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

fonie (Dz. U. R. P. z 1933 r. Nr. 63, poz. 481) zarządzam, co następuje: 

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

§ 2. Rysunek tego znaczka, o wymiarze 28,5 x 22 mm, przedstawia widok okrętu M/S 

Piłsudski. Nad okrętem, w górnej części znaczka, na ciemnem tle, znajduje się jasny napis 

„POCZTA POLSKA". Pod okrętem, w dolnej części znaczka, na ciemnem tle, znajduje się 

jasny napis „GDYNIA — M/S PIŁSUDSKI". W prawym dolnym rogu znaczka są 

umieszczone ciemne litery „Gr" i liczba „15". 

Kolor znaczka jest niebieskawo-zielony. 

Znaczek tłoczony jest na papierze białym bez wodnego znaku. 

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 5 sierpnia 1935 r. 

 

Za Ministra Poczt i Telegrafów: 

(—) Inż. Fr. Drzewiecki  

Podsekretarz Stanu 
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poz. 22 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POCZT I TELEGRAFÓW 

z dnia 26 lipca 1935 r. 

o wprowadzeniu w obieg znaczka pocztowego wartości 5 gr. 

 

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

nie (Dz. U. R. P. z 1933 r. Nr. 63, poz, 481) zarządzam co następuje: 

§ 1. Wprowadza się w obieg znaczek pocztowy wartości 5 gr. 

§ 2. Rysunek tego znaczka, o wymiarze 28,5 x 21,5 mm, przedstawia widok na skałę 

zwaną „Maczugą Herkulesa" w Pieskowej Skale na tle krajobrazu Ojcowa. Nad widokiem, w 

górnej części znaczka, na ciemnem tle, znajduje się jasny napis „POCZTA POLSKA". Pod 

widokiem, w dolnej części znaczka, na ciemnem tle, znajduje się jasny napis „PIESKOWA 

SKAŁA". W prawym dolnym rogu znaczka są umieszczone ciemne litery „Gr" i liczba „5". 



Kolor znaczka jest fioletowy z odcieniem niebieskim. 

Znaczek tłoczony jest na papierze białym bez wodnego znaku. 

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 16 sierpnia 1935 r. 

 

Za Ministra Poczt i Telegrafów: 

(—) Inż. Fr. Drzewiecki 

Podsekretarz Stanu. 
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DZIENNIK  TARYF 

POCZTOWYCH, TELETECHNICZNYCH I RADJOKOMUNIKACYJNYCH 

WYDAWANYCH PRZEZ MINISTRA POCZT I TELEGRAFÓW 

ROK III WARSZAWA, dnia 28 sierpnia 1935 r.  NR 11 

poz. 23 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POCZT I TELEGRAFÓW 

z dnia 21 sierpnia 1935 r. 

o wydaniu nowej serji znaczków pocztowych. 

 

Na podstawie art. 22-go ust. l-go 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. Nowa serja pocztowych znaczków opłaty składa się z 11 znaczków o wartościach: 

5, 10, 15, 20, 25, 30, 45, 50, 55 gr., l zł. i 3 zł. 

§ 2. Rysunki wszystkich znaczków powyższej serji są o wymiarze 28 x 22 mm., wymiar 

każdego znaczka z marginesami wynosi: 31,5 x 25,5 mm. 

Znaczki tłoczone są na papierze białym bez wodnego znaku. 

§ 3. Rysunki i kolory poszczególnych znaczków są następujące: 

a) Znaczek wartości 5 gr. przedstawia widok na skałę zwaną „Maczugą Herkulesa" w 

Pieskowej Skale na tle krajobrazu Ojcowa. Nad widokiem w górnej części znaczka, na 

ciemnem tle, znajduje się jasny napis „Poczta Polska". Pod widokiem, w dolnej części 

znaczka, na ciemnem tle, znajduje się jasny napis „Pieskowa Skała". W prawym dolnym rogu 

znaczka są umieszczone ciemne litery ,,Gr." i liczba „5", 

Kolor znaczka — fioletowy z odcieniem niebieskim. 

b) Znaczek wartości 10 gr. przedstawia widok na jezioro „Morskie Oko" w Tatrach. 

Nad widokiem w górnej części znaczka, na ciemnem tle, znajduje się jasny napis „Poczta 

Polska". W prawym dolnym rogu znaczka są umieszczone ciemne litery „Gr" i liczba „10". W 

dolnej części znaczka pod widokiem, na ciemnem tle, znajduje się jasny napis „Tatry — 

Morskie Oko". Kolor znaczka — zielony. 

c) Znaczek wartości 15 gr. przedstawia widok okrętu M/S Piłsudski. Nad okrętem, w 

górnej części znaczka, na ciemnem tle, znajduje się jasny napis „Poczta Polska". Pod okrętem 

w dolnej części znaczka, na ciemnem tle, znajduje się jasny napis „Gdynia — M/S Piłsudski". 

W prawym dolnym rogu znaczka są umieszczone ciemne litery „Gr." i liczba „15". 

Kolor znaczka    —    niebieskawo-zielony. 

d) Znaczek wartości 20 gr. przedstawia widok na Pieniny z Zamkiem w Czorsztynie. 

Nad widokiem w górnej części znaczka, na ciemnem tle, znajduje się jasny napis „Poczta 

Polska". W prawym dolnym rogu znaczka są umieszczone ciemne litery „Gr" i liczba „20". W 

dolnej części znaczka pod widokiem, na ciemnem tle, znajduje się jasny napis „Pieniny — 

Czorsztyn". 

Kolor znaczka — fioletowo-szary. 

e) Znaczek wartości 25 gr. przedstawia widok na pałac „Belweder" w Warszawie. Nad 

widokiem w górnej części znaczka, na ciemnem tle, znajduje się jasny napis „Poczta Polska". 

W prawym dolnym rogu znaczka są umieszczone ciemne litery „Gr" i liczba „25". W dolnej 

części znaczka pod widokiem, na ciemnem tle, znajduje się jasny napis „Belweder". 

Kolor   znaczka —  niebieskawo-zielony o odcieniu ciemnym. 

f) Znaczek wartości 30 gr. przedstawia widok na Zamek w Mirze (województwo 

Nowogródzkie). Nad widokiem w górnej części znaczka na ciemnem tle znajduje się jasny 



napis „Poczta Polska". W prawym dolnym rogu znaczka są umieszczone ciemne litery „Gr" i 

liczba „30". 

W dolnej części znaczka pod widokiem, na ciemnem tle, znajduje się jasny napis 

„Zamek w Mirze". 

Kolor znaczka — czerwony. 

g) Znaczek wartości 45 gr. przedstawia widok na Zamek w Podhorcach. Nad widokiem 

w górnej części znaczka, na ciemnem tle, znajduje się jasny napis „Poczta Polska". W 

prawym dolnym roku znaczka są umieszczone ciemne litery „Gr" i liczba ,,45", W dolnej czę-

ści znaczka pod widokiem, na ciemnem tle, znajduje się jasny napis „Zamek w Podhorcach". 

Kolor    znaczka   —   czerwono-fioletowy. 

h) Znaczek wartości 50 gr. przedstawia widok na Sukiennice w Krakowie. Nad wi-

dokiem w górnej części znaczka, na ciemnem tle, znajduje się jasny napis „Poczta Polska". W 

prawym dolnym rogu znaczka są umieszczone ciemne litery „Gr" i liczba „50". W dolnej 

części znaczka pod widokiem, na ciemnem tle, znajduje się jasny napis „Sukiennice". 

Kolor  znaczka — stalowy. 

i) Znaczek wartości 55 gr. przedstawia widok gmachu bibljoteki Raczyńskich w 

Poznaniu. Nad widokiem w górnej części znaczka, na ciemnem tle, znajduje się jasny napis 

„Poczta Polska". W prawym dolnym rogu znaczka są umieszczone ciemne litery „Gr" i liczba 

„55". W dolnej części znaczka pod widokiem, na ciemnem tle, znajduje się jasny napis 

„Bibljoteka Raczyńskich w Poznaniu".  

Kolor znaczka — niebieski. 

j) Znaczek wartości l zł. przedstawia widok na Katedrę w Wilnie. Nad widokiem w 

górnej części znaczka, na ciemnem tle, znajduje się jasny napis „Poczta Polska". W prawym 

dolnym rogu znaczka są umieszczone ciemne litery „Zł" i liczba „l". W dolnej części znaczka, 

pod widokiem, na ciemnem tle, znajduje się jasny napis „Katedra w Wilnie". 

Kolor znaczka — bronzowy. 

k) Znaczek wartości 3 zł. przedstawia podobiznę Pana Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej Ignacego Mościckiego. Wgórnej części znaczka, na ciemnem tle portretu, z lewej 

strony, jest umieszczona jasna cyfra ,,3", a z prawej strony — jasne litery „Zł". W dolnej 

części znaczka pod portretem, na jasnej płaszczyźnie, znajduje się ciemny napis „Poczta 

Polska". 

Kolor znaczka    —    ciemno-bronzowy. 

§ 4. Z powyższej serji znaczki pocztowe o wartości 5 i 15 gr. wprowadzone zostały do 

obiegu rozporządzeniami Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 26 lipca 1935 r. (Dz. Tar. p. t. i 

r. Nr 10 z 1935 r., poz. 21 i 22), a znaczek pocztowy wartości 3 zł. będzie w sprzedaży od 

dnia 15 września 1935 r. 

§ 5. Data, od której pozostałe znaczki pocztowe, wchodzące w skład nowej serji, będą 

w sprzedaży, podana zostanie do wiadomości osobnemi zarządzeniami Ministerstwa Poczt i 

Telegrafów. 

§ 6. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Minister Poczt i Telegrafów:  

(—) E. Kaliński. 

 

Dziennik  Urzędowy  Ministerstwa Poczt  i Telegrafów 

z dnia 13 stycznia 1936 r. 

Nr.  1. 

Wprowadzenie  do  sprzedaży  znaczka  pocztowego nowej serji. 

 

Na podstawie § 5 Rozporządzenia Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 21 sierpnia 1935 

r. (Dz. Tar. p. t. i r. Nr. 11 1935, poz. 23) o wydaniu nowej serji znaczków pocztowych wpro-

wadza się do sprzedaży, począwszy od dnia 15 stycznia 1936 r., nowy znaczek pocztowy 

wartości 50 gr. 

Nr. PZ 232/3/35 z dnia 3 stycznia 1936 r. 

 

Dziennik  Urzędowy  Ministerstwa Poczt  i Telegrafów 

z dnia 14 października 1935 r. 

Nr 23 

poz. 63 

Wprowadzenie do sprzedaży znaczków pocztowych nowej serji. 

 



Na podstawie § 5 Rozporządzenia Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 21 sierpnia 1935 

r. (Dziennik Taryf p. t. i r. Nr. 11/1935 poz. 23) o wydaniu nowej serji znaczków pocztowych, 

Ministerstwo Poczt  i Telegrafów podaje  do wiadomości, że znaczki pocztowe, wartości 10, 

20, 25 i 30 groszy z nowej serji, będą w sprzedaży począwszy od dnia l grudnia 1935 r. 

  

Nr. PZ. 232/1/35 z dnia 9 października 1935 r. 

 

Dziennik  Urzędowy  Ministerstwa Poczt  i Telegrafów 

Z dnia 30 grudnia 1935 r. 

Nr 29 

Wprowadzenie do sprzedaży znaczków pocztowych nowej serji, 

 

Na podstawie § 5 rozporządzenia Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 21 sierpnia 1935 r. 

(Dz. Tar. p. t. i r. Nr. 11 z 1935 r., poz. 23) o wydaniu nowej serji znaczków pocztowych 

wprowadza się do sprzedaży, począwszy od dnia 15 stycznia 1936 r., nowe znaczki pocztowe 

wartości 45 gr., 55 gr. i l zł. 

 

Nr. PZ. 232/3/35, z dnia 10 grudnia 1935 r. 

 


