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 V
WARSZAWA, dnia 17 marca 1937 r.
NR 3
poz. 5
ZARZĄDZENIE MINISTRA POCZT I TELEGRAFÓW
z dnia 9 marca 1937 r.
o wydaniu znaczków i kartek pocztowych oraz koperty z nadrukowanym znaczkiem
pocztowym.
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:
§ 1. Wydaje się i wprowadza do obiegu i sprzedaży następujące znaczki i kartki pocztowe:
a) znaczki pocztowe:
1) znaczek pocztowy opłaty wartości 5 groszy, przedstawiający widok klasztoru na
Jasnej Górze w Częstochowie.
Nad widokiem w górnej części znaczka, na ciemnym tle, dano jasny napis „Poczta
Polska" W prawym dolnym rogu znaczka umieszczone są ciemne litery ,,Gr" i liczba „5". W
dolnej części znaczka pod widokiem na ciemnym tle znajduje się jasny napis: „Częstochowa
— Jasna Góra". Rysunek znaczka posiada wymiar 28 X 22 mm, natomiast cały znaczek wraz
z marginesami — 31,25 X 25,5 mm. Kolor znaczka jest fioletowy. Znaczek tłoczony jest na
białym papierze bez wodnego znaku;
2) znaczek pocztowy opłaty wartości 10 groszy, przedstawiający widok dworca
morskiego w Gdyni.
Nad widokiem w górnej części znaczka na ciemnym tle umieszczony jest jasny napis
„Poczta Polska". W prawym dolnym rogu znaczka znajdują się ciemne litery ,,Gr'' oraz liczba
,,10". W dolnej części znaczka pod widokiem na ciemnym tle wytłoczono jasny napis:
,,Gdynia - Dworzec Morski". Wymiar rysunku i znaczka oraz papier, na którym znaczek
tłoczono są takie same, jak znaczka wartości 5 groszy, wyszczególnione w ustępie 1). Kolor
znaczka jest zielony:
3) znaczek pocztowy opłaty wartości 15 groszy, przedstawiający widok gmachu
uniwersyteckiego J. K. we Lwowie.
Nad widokiem w górnej części znaczka na ciemnym tle umieszczony jest jasny napis
„Poczta Polska". W prawym dolnym rogu znaczka znajdują się ciemne litery ,,Gr" i liczba
,,15". W dolnej części znaczka pod widokiem na ciemnym tle wytłoczono jasny napis:
„Lwów — Uniwersytet". Wymiar rysunku i znaczka oraz papier, na którym znaczek tłoczono,
jest taki sam jak znaczków wartości 5 i 10 gr, wyszczególnionych w ustępach 1) i 2). Kolor
znaczka
jest
czerwono-brązowy;
4) znaczek pocztowy opłaty wartości 20 groszy, przedstawiający widok gmachu urzędu
wojewódzkiego w Katowicach.
Nad widokiem w górnej części znaczka, na ciemnym tle, umieszczony jest jasny napis
,,Poczta Polska". W prawym dolnym rogu znaczka umieszczono ciemne litery „Gr" i liczbę
„20". W dolnej części znaczka pod widokiem na ciemnym tle znajduje się jasny napis: „Katowice — Województwo". Wymiar rysunku i znaczka oraz papier, na którym znaczek tłoczono,
jest taki sam jak znaczków wartości 5, 10 i 15 gr, wyszczególnionych w ustępach 1), 2) i 3).
Kolor znaczka jest żółto-brązowy.

b) kartki pocztowe:
1) kartkę pocztową pojedynczą z tłoczonym znaczkiem pocztowym opłaty wartości 10
groszy. Cena kartki łącznie ze znaczkiem wynosi 10 groszy.
Kartka ta posiada wymiar 148 x 104 mm i tłoczona jest na papierze kartonowym koloru
kremowego. W nagłówku kartki umieszczono napis „Kartka Pocztowa", a nad nim napis
okolicznościowy. Z jednej strony kartki wytłoczono wyraz „Nadawca". W lewym dolnym
rogu znajduje się sygnatura, zawierająca skrót nazwy przedsiębiorstwa „Polska Poczta,
Telegraf i Telefon", datę i wysokość nakładu. W prawym górnym rogu kartki umieszczono
znaczek pocztowy opłaty wartości 10 groszy opisany powyżej w ustępie drugim punktu a)
niniejszego paragrafu. Przez środek kartki biegnie linia pionowa, z prawej jej strony
umieszczono 4 linie punktowane przeznaczone na adres, przy czym trzecia od góry jest
podkreślona. Druk kartki jest koloru zielonego;
2) kartkę pocztową pojedynczą z tłoczonym znaczkiem pocztowym opłaty wartości 15
groszy. Cena kartki łącznie ze znaczkiem wynosi 15 groszy.
Kartka ta posiada wymiar 148 x 104 i tłoczona jest na papierze kartonowym koloru kremowego. W nagłówku kartki umieszczono napis „Kartka Pocztowa", a nad nim dano napis
okolicznościowy. Z lewej strony kartki dano wyraz „Nadawca", w lewym dolnym rogu
znajduje się sygnatura, zawierająca skrót nazwy przedsiębiorstwa „Polska Poczta, Telegraf i
Telefon", datę i wysokość nakładu. W prawym górnym rogu kartki umieszczono znaczek
pocztowy opłaty wartości 15 groszy, opisany powyżej w ustępie 3-im punktu a) niniejszego
paragrafu. Przez środek kartki biegnie linia pionowa, z prawej strony, której umieszczono 4
linie punktowane przeznaczone na adres, przy czym trzecia od góry jest podkreślona. Druk
kartki jest koloru czerwono-brązowego;
3) kartkę pocztową z opłaconą odpowiedzią, z dwoma tłoczonymi znaczkami
pocztowymi opłaty wartości 15 groszy.
Cena kartki łącznie ze znaczkami wynosi 30 groszy.
Podwójna ta kartka składa się z dwóch kartek wymienionych w poprzednim ustępie z tą
tylko różnicą, że na przedniej stronie w środku kartki pod tytułem „Kartka Pocztowa" umieszczono napis ,,z opłaconą odpowiedzią". Nadto na stronie odwrotnej kartki pod tytułem „Kartka Pocztowa" wytłoczono napis „na odpowiedź". Druk kartki jest koloru czerwono-brązowego.
§ 2. Wydaje się i wprowadza do obiegu i sprzedaży koperty z nadrukowanym znaczkiem pocztowym opłaty wartości 25 groszy oraz wkładką papieru listowego.
Koperta o wymiarze 155 X 100 mm, wykonana jest z papieru białego i posiada na wewnętrznej stronie pod druk w postaci tła giloszowego w kolorze zielonkawo-niebieskim.
Wewnątrz koperty znajduje się arkusz białego papieru listowego o wymiarze 300 X 190
mm. W prawym górnym rogu koperty umieszczono znaczek pocztowy opłaty wartości 25
groszy, którego opis jest identyczny z opisem znaczka wydanego rozporządzeniem Ministra
Poczt i Telegrafów z dnia 21 sierpnia 1935 r. (Dz. T. p. t. i r. Nr 11, poz. 23 § 3 pkt e).
Na kopercie wytłoczono 4 linie punktowane, przeznaczone na adres, z których trzecia
od góry jest podkreślona. Pod tą linią dano napis „Urząd pocztowy''. W lewym rogu dolnym
koperty znajduje się sygnatura, zawierająca skrót nazwy Ministerstwa Poczt i Telegrafów,
datę i wysokość nakładu.
Na odwrotnej stronie koperty, na górnej klapie, umieszczono wyraz „Nadawca" oraz
dwie linie punktowane. Druk po obydwu stronach koperty wykonano w ciemnym kolorze
niebieskawo-zielonym.
§ 3. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem l kwietnia 1937 r.
Minister Poczt i Telegrafów:
(—) E. Kaliński
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DZIENNIK TARYF
POCZTOWYCH, TELETECHNICZNYCH I RADJOKOMUNIKACYJNYCH
WYDAWANYCH PRZEZ MINISTRA POCZT I TELEGRAFÓW
ROK V
WARSZAWA, dnia 28 czerwca 1937 r.
NR 7
poz. 9
ZARZĄDZENIE MINISTRA POCZT I TELEGRAFÓW
z dnia 25 czerwca 1937 r.
o wydaniu znaczków pocztowych, listów i kartek pocztowych.
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:
§ 1. Wydaje się i wprowadza do obiegu następujące znaczki, listy i kartki pocztowe:
a) znaczki pocztowe:
1) znaczek pocztowy opłaty wartości 25 gr z podobizną Marszałka Polski ŚmigłegoRydza; na znaczku tym w górnej jego części na ciemnym tle z lewej strony widnieją jasne
liczby ,,25", a pod nimi jasne litery „Gr." W dolnej części znaczka pod portretem na ciemnej
płaszczyźnie umieszczony jest jasny napis „Poczta Polska". Rysunek znaczka posiada wymiar
22,5 x 27,25 mm, zaś wymiary całego znaczka wraz z marginesami wynoszą 25,5 x 31,25
mm.
Kolor znaczka jest niebieskawo-zielony w tonie ciemnym.
Znaczek tłoczony jest na papierze białym bez znaków wodnych;
2) znaczek pocztowy opłaty wartości 55 gr z podobizną Marszałka Polski ŚmigłegoRydza; na znaczku tym w górnej jego części na ciemnym tle z lewej strony widnieją jasne
liczby „55", a pod nimi jasne liczby „Gr", W dolnej części znaczka pod portretem na ciemnej
płaszczyźnie umieszczony jest jasny napis „Poczta Polska". Rysunek znaczka posiada wymiar
22,5 x 27,25 mm, zaś wymiary całego znaczka wraz z marginesami wynoszą 25,5 x 31,25
mm.
Kolor znaczka jest niebieski.
Znaczek tłoczony jest na papierze białym bez znaków wodnych;
b) listy pocztowe:
1) list pocztowy z nadrukowanym na kopercie znaczkiem pocztowym opłaty wartości
25 gr i wkładką papieru; koperta listu posiada wymiary 155 x 100 mm, a wykonana jest z
białego papieru i posiada na wewnętrznej stronie poddruk w postaci tła giloszowego w
kolorze niebieskawo - zielonym, przy czym na klapie koperty znajduje się sześciokąt,
zawierający litery P. P. T. i T., trąbki pocztowe oraz krzyżujące się strzałki. W prawym rogu
koperty wytłoczony jest znaczek pocztowy opłaty wartości 25 gr z podobizną Marszałka
Polski Śmigłego Rydza, którego rysunek i kolor odpowiada opisowi znaczka pocztowego
podanemu w p. a (1). Na kopercie umieszczone są cztery linie punktowane przeznaczone na
adres, z których trzecia od góry jest podkreślona. Pod tą linią znajduje się napis: „Urząd pocztowy". W lewym dolnym rogu koperty umieszczona jest sygnatura zawierająca skrót nazwy
„Polska Poczta, Telegraf i Telefon" oraz data i wysokość nakładu. Na odwrotnej stronie
koperty na górnej klapie znajduje się wyraz „Nadawca" i dwie linie punktowane. Druk na obu
stronach koperty wykonano w kolorze niebieskawo-zielonym, w tonie ciemnym. Wewnątrz
koperty znajduje się wkładka białego papieru liniowanego o wymiarze 300 x 190 mm;
2) lotniczy list pocztowy z nadrukowanym na kopercie znaczkiem pocztowym opłaty
wartości 55 gr i wkładką papieru dla korespondencji lotniczej; koperta listu posiada wymiary
155 x 100 mm, a wykonana jest z białego papieru i posiada na wewnętrznej stronie poddruk
w postaci tła giloszowego w kolorze niebieskim, przy czym na klapie koperty znajduje się
sześciokąt zawierający litery P. P. T. i T., trąbki i krzyżujące się strzałki. W prawym górnym
rogu koperty wytłoczono znaczek pocztowy opłaty wartości 55 gr z podobizną Marszałka
Polski Śmigłego-Rydza, którego rysunek i kolor odpowiada opisowi znaczka podanego
powyżej w p. a (2). Na zewnętrznej stronie koperty umieszczono cztery linie punktowane,

przeznaczone na adres, z których trzecia od góry jest podkreślona. Z lewej strony u dołu na
niebieskim tle znajduje się w dwóch wierszach poziomy jasny napis: „Lotnicza — Par avion".
W lewym dolnym rogu koperty znajduje się również sygnatura zawierająca skrót nazwy:
„Polska Poczta, Telegraf i Telefon", data i wysokość nakładu. W drugim wierszu
oddzielonym od poprzedniego poziomą linią znajduje się jednowierszowy napis „Lotniczy list
pocztowy". Na odwrotnej stronie koperty na górnej klapie umieszczony jest napis w dwóch
wierszach: „Nadawca — Expediteur" i dwie linie punktowane, Druk na obu stronach koperty
wykonano w kolorze niebieskim. Wewnątrz koperty umieszczono wkładkę białego papieru o
wymiarze 300 x 190 mm.
c) kartki pocztowe:
1) kartka pocztowa pojedyncza z tłoczonym znaczkiem pocztowym opłaty wartości 15
gr oraz widokiem propagandowym.
Cena kartki łącznie ze znaczkiem wynosi 15 gr.
Kartka ta o wymiarze 148 x 105 wykonana jest na papierze kartonowym koloru
kremowego. W nagłówku kartki na stronie adresowej umieszczony jest napis: „Kartka
pocztowa". Z lewej strony kartki wytłoczony jest widok propagandowy, przedstawiający
jeden z krajobrazów polskich, typów ludowych, względnie zabytków architektury polskiej.
Pod widokiem znajduje się napis objaśniający w języku polskim i francuskim. W prawym
górnym rogu kartki wytłoczony jest znaczek pocztowy, którego rysunek i kolor odpowiada
opisowi podanemu w zarządzeniu Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 17 marca 1937 r. (Dz.
Taryf P. T. i R. Nr 3 poz. 5), a przedstawiający widok gmachu uniwersyteckiego Jana
Kazimierza we Lwowie. Z prawej strony kartki pod znaczkiem, znajdują się cztery linie
punktowane, przeznaczone na adres, z których trzecia od góry jest podkreślona, W prawym
dolnym rogu kartki umieszczona jest sygnatura, zawierająca skrót nazwy „Polska Poczta,
Telegraf i Telefon" oraz datę i wysokość nakładu. Znaczek, napisy i linie tłoczone są w
kolorze czerwono-brązowym, zaś widok w kolorze brązowo-czarnym;
2) kartka pocztowa pojedyncza z tłoczonym znaczkiem pocztowym opłaty wartości 30
gr oraz widokiem propagandowym.
Cena kartki łącznie ze znaczkiem wynosi 30 gr.
Kartka ta o wymiarze 148 x 105 mm wykonana jest na papierze kartonowym koloru
białego. W nagłówku kartki na stronie adresowej umieszczony jest napis: „Polska-—
Pologne", „Kartka pocztowa -— Carte postale". Z lewej strony kartki wytłoczony jest widok
propagandowy, przedstawiający jeden z krajobrazów polskich, typów ludowych, względnie
zabytków architektury polskiej. Pod widokiem znajduje się napis objaśniający w języku
polskim i francuskim. W prawym górnym rogu kartki wytłoczony jest znaczek pocztowy,
którego rysunek i kolor odpowiadają opisowi podanemu w rozporządzeniu Ministra Poczt i
Telegrafów z dnia 21 sierpnia 1935 r. (Dz. Taryf P. T. i R. Nr 11, poz. 23), a przedstawiający
widok zamku w Mirze. Z prawej strony kartki pod znaczkiem znajdują się cztery linie
punktowane, przeznaczone na adres, z których trzecia od góry jest podkreślona. W prawym
dolnym rogu kartki umieszczona jest sygnatura zawierająca skrót nazwy „Polska Poczta,
Telegraf i Telefon" oraz datę i wysokość nakładu. Znaczek, napisy i linie tłoczone są w
kolorze czerwonym, zaś widok — w kolorze brązowo-czarnym,
§ 2. Znaczek opłaty wartości 25 gr opisany powyżej w § l. będzie w sprzedaży od dnia
30 czerwca 1937 r.
§ 3. Data, od której znaczek opłaty wartości 55 gr oraz listy i kartki pocztowe wprowadzone niniejszym zarządzeniem, będą w sprzedaży, zostanie podana do wiadomości w terminie późniejszym.
§ 4. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Minister Poczt i Telegrafów
(—) E. Kaliński

No. 15.

DZIENNIK URZĘDOWY
MINISTERSTWA POCZT i TELEGRAFÓW
WARSZAWA, DNIA 30 lipca 1937 r.
Rok XVIII.
Wprowadzenie do sprzedaży znaczków, listów i kartek pocztowych.

Na podstawie § 3 zarządzenia Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 25 czerwca 1937 r. o
wydaniu znaczków pocztowych, listów i kartek pocztowych (Dz. Taryf P. T. i R. Nr 7 poz. 9)
wprowadza się do sprzedaży z dniem 6 sierpnia 1937 r.:

1) znaczki pocztowe opłaty wartości 55 groszy z podobizną Marszałka Polski ŚmigłegoRydza,
2) listy pocztowe z nadrukowanym na kopercie znaczkiem pocztowym opłaty
wartości 25 gr. (z podobizną Marszałka Polski Śmigłego-Rydza) i wkładką papieru,
3) lotnicze listy pocztowe z nadrukowanym na kopercie znaczkiem pocztowym opłaty
wartości 55 gr. i wkładką papieru dla korespondencji lotniczej,
4) kartkę pocztową pojedynczą z tłoczonym znaczkiem pocztowym opłaty wartości 15
gr. oraz widokiem propagandowym.
Nr PZ 230/37 z dnia 27 lipca 1937 r.
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Znaczków nie wprowadzono do obiegu tylko do sprzedaży!!!

No. 13.

DZIENNIK URZĘDOWY
MINISTERSTWA POCZT i TELEGRAFÓW
WARSZAWA, DNIA 28 CZERWCA 1937 r.
Rok XIX.
OKÓLNIKI
Wprowadzenie do sprzedaży bloków ze znaczkami pocztowymi.

Ministerstwo Poczt i Telegrafów wprowadza z dniem 30 czerwca 1937 r. do sprzedaży
następujące bloki ze znaczkami pocztowymi:
1) blok z czterema znaczkami opłaty wartości 25 gr z podobizną Marszałka Polski
Śmigłego - Rydza; blok ten o wymiarze 125 x 102 mm składa się z czterech znaczków opłaty
wartości 25 gr rozmieszczonych w dwóch rzędach po dwa znaczki. Rysunek i wymiar
znaczków tych odpowiada opisowi podanemu w zarządzeniu Ministra Poczt i Telegrafów z
dnia 25 czerwca 1937 r. (Dz. Taryf p, t. i r. Nr 7, poz. 9) z tą różnicą, że kolor znaczka jest
brązowy. Perforacja dokonana jest w obrębie znaczków. Znaczki wytłoczone są na papierze
białym podgumowanym bez znaków wodnych. Na górnej płaszczyźnie bloku z prawej strony
znajduje się godło Rzeczypospolitej Polskiej, z lewej strony godło Królestwa Rumunii, a w
środku między godłami umieszczone są daty 26.VI — 1.VII. 1937 w dwóch wierszach
poziomych. Nadruk wykonany jest w kolorze czerwonym. Cena tego bloku wynosi l zł;
2) blok z czterema znaczkami opłaty wartości 50 gr z podobizną Pierwszego Marszałka
Polski Józefa Piłsudskiego; blok ten o wymiarze 125 x 102 mm składa się z czterech
znaczków pocztowych opłaty wartości 50 gr z podobizną Pierwszego Marszałka Polski Józefa
Piłsudskiego rozmieszczonych w dwóch rzędach po dwa znaczki.
Rysunek i wymiar znaczków tych odpowiada opisowi podanemu w zarządzeniu
Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 23.111. 1928 r. (Dz. Urz, Min. P. i T. Nr 10, poz. 43) z tą
różnicą, że kolor znaczków jest ciemno-niebieski. Perforacja dokonana jest w obrębie
znaczków. Znaczki wytłoczone są na papierze białym podgumowanym bez znaków wodnych.
Na górnej płaszczyźnie bloku znajduje się z prawej strony godło Rzeczypospolitej Polskiej, z
lewej strony — godło Królestwa Rumunii, a w środku między godłami umieszczone są daty
26.VI. — 1.VII. 1937 w dwóch wierszach poziomych. Nadruk wykonany jest w kolorze
czerwonym.
Cena tego bloku wynosi 2 zł;
3) blok z czterema znaczkami opłaty wartości l zł z podobizną Prezydenta
Rzeczypospolitej Ignacego Mościckiego; blok ten o wymiarze 125 x 102 składa się z czterech
znaczków pocztowych opłaty wartości l zł z podobizną Prezydenta Rzeczypospolitej
Ignacego Mościckiego rozmieszczonych w dwóch rzędach po dwa znaczki. Rysunek i
wymiar znaczków odpowiada opisowi podanemu w zarządzeniu Ministra Poczt i Telegrafów
z dnia 29.V. 1936 r. (Dz. Taryf p. i t. Nr 6, poz. 15) z tą różnicą, że kolor znaczków jest szarostalowy. Perforacja dokonana jest w obrębie znaczków. Znaczki wytłoczone są na papierze
białym podgumowanym bez znaków wodnych. Na górnej płaszczyźnie bloku z prawej strony
znajduje się godło Rzeczypospolitej Polskiej, z lewej strony — godło Królestwa Rumunii, a
w środku między godłami umieszczone są daty 26.VI — l.VII. 1937 w dwóch wierszach
poziomych. Nadruk wykonany jest w kolorze czerwonym.
Cena tego bloku wynosi 4 zł. Bloki powyższe będą w sprzedaży, aż do odwołania we
wszystkich urzędach pocztowych I, II i III klasy.
Nr PZ 230/37 z dnia 25 czerwca 1937 r.

