
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. 
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DZIENNIK  TARYF 

POCZTOWYCH, TELETECHNICZNYCH I RADJOKOMUNIKACYJNYCH 

WYDAWANYCH PRZEZ MINISTRA POCZT I TELEGRAFÓW 
ROK VI  WARSZAWA, dnia 27 stycznia 1938 r.  NR 1 

poz. 2 

ZARZĄDZENIE MINISTRA POCZT I TELEGRAFÓW 

z dnia 24 stycznia 1938 r. 

o wydaniu znaczków 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: 

§ l. 

Wydaje się i wprowadza do obiegu następujące znaczki i kartki pocztowe: 

a) znaczki pocztowe: 

l) znaczek pocztowy opłaty wartości 15 gr. z podobizną Pana Prezydenta 

Rzeczypospolitej Profesora D-ra Ignacego Mościckiego; w dolnej części znaczka z lewej 

strony umieszczona jest liczba 15, a pod nią litery „GR'', z prawej zaś strony jasny napis — 

„POLSKA". Rysunek znaczka posiada wymiar 22,5x27,25 mm, zaś cały znaczek wraz z 

marginesami 25,5x31,25 mm. Kolor znaczka jest niebiesko – stalowy. Znaczek tłoczony jest 

na papierze białym bez wodnych znaków; 

2) znaczek pocztowy opłaty wartości 30 gr. z podobizną Pana Prezydenta Rzeczypospo-

litej D-ra Ignacego Mościckiego; pozostałe szczegóły tego znaczka odpowiadają opisowi 

podanemu w poprzednim ustępie, z tą różnicą, iż z lewej strony zamiast liczby „15" znajduje 

się liczba „30", a kolor znaczka jest czerwono-fioletowy. Znaczek tłoczony jest na papierze 

białym bez wodnych znaków; 

3) znaczek pocztowy dopłaty wartości 10 gr. dla pobierania dopłat za nieopłacone 

względnie niedostatecznie opłacone przesyłki pocztowe; rysunek i kolor tego znaczka odpo-

wiadają opisowi znaczka dopłaty wartości 2 zł, podanemu w zarządzeniu z 23 czerwca 1924 

r. (Dz. Urz. Nr 28, poz. 133). Rysunek tego znaczka, przedstawiający godło Państwa, 

uzupełniony został nadrukiem koloru czarnego „10 groszy" w dwóch wierszach poziomych; 

b) kartki pocztowe; 

l) kątka pocztowa pojedyncza z tłoczonym znaczkiem pocztowym opłaty wartości 15 

gr. Karta ta o wymiarze 148 X 104 mm tłoczona jest na papierze kartonowym koloru kre-

mowego. W nagłówku kartki umieszczony jest napis; „Kartka pocztowa" z lewej strony kartki 

napis; „Nadawca". W lewym dolnym rogu znajduje się sygnatura zawierająca skrót nazwy 

Przedsiębiorstwa „Polska Poczta, Telegraf, Telefon", datę i wysokość nakładu. 'W prawym 

rogu kartki wytłoczony jest znaczek, którego rysunek i kolor odpowiadają opisowi podanemu 

w p. a) l) mniejszego zarządzenia. Przez środek kartki biegnie linia pionowna, zaś z prawej 

strony znajdują się 4 linie punktowe przeznaczone na adres, przy czym jedna (trzecia od góry) 

jest podkreślona. Druk kartki wykonany został w kolorze niebiesko - stalowym; 

2) kartka pocztowa pojedyncza z tłoczonym znaczkiem pocztowym opłaty wartości 30 

gr. Szczegóły tej kartki odpowiadają opisowi podanemu w poprzednim ustępie z tą różnicą, iż 

w nagłówku kartki umieszczone są napisy; „Polska — Pologne, Kartka Pocztowa — Carte 

Postale", a z lewej strony napis „Nadaw-Expediteur", a pod nim dwie poziome linie 

punktowane. Znaczek tłoczony na kartce jest identyczny ze znaczkiem, opisanym w p. a) 2) 

niniejszego zarządzenia. Druk kartki wykonany jest w kolorze czerwono-fioletowym. 

§ 2. 

Znaczki pocztowe opisane powyżej w § l będą w sprzedaży we wszystkich urzędach i 

agencjach pocztowe - telekomunikacyjnych, począwszy od dnia l lutego 1938 r. Data, od 



której kartki pocztowe wprowadzone niniejszym zarządzeniem znajdą się w sprzedaży, zo-

stanie podana do wiadomości w odrębnym zarządzeniu Ministerstwa Poczt i Telegrafów. 

§ 3. 

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem l lutego 1938 r. 

Minister Poczt i Telegrafów: 

(—) E. Kaliński 
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DZIENNIK  TARYF 

POCZTOWYCH, TELETECHNICZNYCH I RADJOKOMUNIKACYJNYCH 

WYDAWANYCH PRZEZ MINISTRA POCZT I TELEGRAFÓW 
ROK VI  WARSZAWA, dnia 15 marca 1938 r.  NR 2 

poz. 3 

ZARZĄDZENIE MINISTRA POCZT I TELEGRAFÓW 

z dnia 9 marca 1938 r. 

o wydaniu znaczka pocztowego. 

 

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. Wydaje się i wprowadza do obiegu znaczek pocztowy opłaty wartości l złoty, ce-

lem uczczenia 150-ej rocznicy uchwalenia Konstytucji Stanów Zjednoczonych Ameryki Pół-

nocnej. 

Rysunek znaczka, przedstawia na pierwszym planie z lewej strony trzy postacie histo-

ryczne: Tadeusza Kościuszkę, Tomasza Paine'a i Jerzego Washingtona. W głębi na ciemnym 

tle rysują się sylwetki kroczących w szeregu żołnierzy; nad pierwszą i drugą grupą wymie-

nionych postaci widnieje jasny łuk tęczy. Z prawej strony na tle nieba i zarysach miasta umie-

szczony jest posąg Wolności. W prawym dolnym rogu znaczka znajduje się napis określający 

wartość „l złoty", zaś u góry znaczka jasny napis: „150-lecie Konstytucji Stanów Zjedn. 

Ameryki Półn. 1787 - 1937 r.", W dolnej części znaczka umieszczone są nazwiska: „Ko-

ściuszko, Paine, Washington" oraz ciemny napis „POCZTA POLSKA". 

Rysunek znaczka posiada wymiar 40 x 22 mm, zaś wymiar całego znaczka wraz z 

marginesem wynosi 43 x 25,5 mm. Kolor znaczka jest fioletowo-stalowy, znaczek jest 

tłoczony na papierze białym bez znaku wodnego. 

§ 2. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 17 marca 1938 r. 

 

Minister Poczt i Telegrafów: 

(—) E. Kaliński. 
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DZIENNIK  TARYF 

POCZTOWYCH, TELETECHNICZNYCH I RADJOKOMUNIKACYJNYCH 

WYDAWANYCH PRZEZ MINISTRA POCZT I TELEGRAFÓW 
ROK VI  WARSZAWA, dnia 30 kwietnia 1938 r.  NR 4 

poz. 5 

ZARZĄDZENIE MINISTRA POCZT I TELEGRAFÓW 

z dnia 29 kwietnia 1938 r. 

o wydaniu znaczków pocztowych. 

 

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

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



§ 1. Wydaje się i wprowadza do obiegu znaczki pocztowe opłaty wartości 45 gr i 55 gr 

z okazji Ogólnopolskiej V Wystawy Filatelistycznej w Warszawie. 

Znaczki obu wymienionych wartości przedstawiają w rysunku polski dyliżans pocztowy 

z XVIII wieku z zaprzęgiem konnym, na tle współczesnego domu zajezdnego, 

Znaczki posiadają wymiar 43 X 25,5 mm. W prawych dolnych rogach znaczków 

umieszczono napis: „Polska" i odpowiednie wartości znaczków „Gr 45" oraz „Gr 55". 

Kolor znaczka wartości 45 gr jest zielony, zaś znaczka wartości 55 gr — niebieski 

Znaczki wykonane są w dwóch odmianach, tj. perforowane i nieperforowane na 

papierze białym podgumowanym. 

§ 2. Sprzedaż wymienionych znaczków zostanie uregulowaną oddzielnym 

zarządzeniem Ministerstwa Poczt i Telegrafów. 

§ 3. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 3 maja 1938 roku. 

 

Minister Poczt i Telegrafów: 

(—) E. Kaliński. 

 

DZIENNIK URZĘDOWY 

MINISTERSTWA POCZT i TELEGRAFÓW 

No. 11.   WARSZAWA, DNIA 14 MAJA 1938 r.  Rok XX. 

KOMUNIKATY 

Wprowadzenie do sprzedaży znaczków pocztowych opłaty wartości 45 gr i 55 gr. 

 

Na podstawie zarządzenia. Ministra P. i T. z dnia 29 kwietnia 1938 r. o wydaniu 

znaczków pocztowych wartości 45 gr i 55 gr (Dz. Taryf p. t. i r. Nr 4, poz. 5), zarządza się, co 

następuje: 

Znaczki pocztowe opłaty wartości 45 gr i 55 gr, wprowadzone do obiegu zarządzeniem 

Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 29 kwietnia 1938 r. (Dz. Taryf p. t. i r. Nr 4, poz. 5), będą 

sprzedawane w blokach o wymiarze 129 X 102 mm wraz z marginesami. 

Bloki zawierają w układzie poziomym dwa znaczki pocztowe opłaty wartości 45 gr i 

dwa znaczki pocztowe opłaty wartości 55 gr. 

Na górnym marginesie bloku w dwóch wierszach poziomych znajduje się napis w 

kolorze niebieskim „Ogólnopolska V Wystawa Filatelistyczna", na dolnym zaś marginesie w 

kolorze zielonym dwuwierszowy napis: „Warszawa 1938". 

Znaczki powyższe w blokach są do nabycia, począwszy od dn. 3 maja 1938 r., 

wyłącznie na terenie Ogólnopolskiej V Wystawy Filatelistycznej w Warszawie. 

 

Nr PZ 230/38. Warszawa, dn. 30 kwietnia 1938. 
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DZIENNIK  TARYF 

POCZTOWYCH, TELETECHNICZNYCH I RADJOKOMUNIKACYJNYCH 

WYDAWANYCH PRZEZ MINISTRA POCZT I TELEGRAFÓW 
ROK VI  WARSZAWA, dnia 12 września 1938 r.  NR 9 

poz. 14 

ZARZĄDZENIE MINISTRA POCZT I TELEGRAFÓW 

z dnia 5 września 1938 r. 

w sprawie wydania znaczka opłaty wartości 75 gr. 

 

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

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

§ 1. Wydaje się i wprowadza do obiegu i sprzedaży znaczek pocztowy opłaty wartości 

75 gr. w oddzielnym arkuszu z okazji pierwszego polskiego lotu do stratosfery. 

Znaczek wymieniony przedstawia rysunek stratostatu na tle gór. 

Na znaczku o wymiarze 25,5 X 62,5 mm w górnej jego części umieszczony jest ciemny 

napis „Polska", zaś z lewej strony balonu w linii pionowej znajduje się również ciemny napis: 



„Lot do stratosfery 1938". W lewym i prawym dolnych kątach znaczka widnieje jego 

wartość— „75" a między liczbami pośrodku ciemny napis „GROSZY". 

Arkusz, w którego układzie znajduje się opisany wyżej znaczek perforowany posiada 

wymiar 76 x 125 mm i tłoczony jest na papierze białym podgumowanym. Na lewej bocznej 

płaszczyźnie arkusza umieszczony jest napis pionowy „Pierwszy polski lot do stratosfery" zaś 

z prawej strony płaszczyzny napis: „Dolina Chochołowska, wrzesień 1938". W dolnym rogu 

arkusza znajduje się napis „Cena 2 zł". 

Kolor znaczka i napisów na arkuszu jest fioletowy. 

§ 2. Cena sprzedaży znaczka w arkuszu wynosi kwotę 2 zł, różnica zaś między ceną no-

minalną znaczka, a ceną jego sprzedaży, przeznaczona jest na rzecz Komitetu organizującego 

pierwszy polski lot do stratosfery. 

§ 3. Sprzedaż wymienionego znaczka odbywać się będzie w urzędach pocztowych które 

ustali Ministerstwo Poczt i Telegrafów odrębnym zarządzeniem. 

§ 4. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 15-go września 1938 r. 

Minister Poczt i Telegrafów: 

(—) E. Kaliński. 

 

DZIENNIK URZĘDOWY 

MINISTERSTWA POCZT i TELEGRAFÓW 

No. 18.  WARSZAWA, DNIA 13 WRZEŚNIA 1938 r.  Rok XX. 

OKÓLNIK 

Sprzedaż przez urzędy pocztowe znaczka opłaty wartości 75 gr wydanego z okazji 

pierwszego polskiego lotu do stratosfery. 

 

1. Na podstawie § 3 zarządzenia Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 5 września 1938 r. 

w sprawie wydania znaczka opłaty wartości 15 gr (Dziennik Taryf p. t. i r. Nr 9, poz. 14) Mi-

nisterstwo Poczt i Telegrafów ustala sprzedaż wymienionego znaczka w następujących urzę-

dach pocztowych: 

Białystok l     Łódź l 

Bielsko l     Łuck l 

Brześć n. Bugiem l    Nowogródek 

Bydgoszcz l     Poznań l 

Cieszyn      Stanisławów l 

Gdańsk l Polski Urząd Pocztowy  Tarnopol l 

Gdynia l      Toruń l 

Katowice l     Warszawa l 

Kielce l      Wilno l 

Krak ów      Zakopane l 

Lublin l      Zakopane l - Dolina Chochłowska.  

Lwów l 

Wymienionym urzędom prześle urząd Warszawa l przy wykazie sporządzonym przez 

kalkę odpowiedni zapas tych znaczków; po otrzymaniu znaczków urzędy zwrócą urzędowi 

Warszawa l pokwitowane odbitki wykazu. W wykazach tych zaliczać należy cenę sprzedażną 

znaczków, tj, po 2 zł od sztuki. 

Znaczków tych nie należy zaliczać w rachunku znaczków. 

W razie wyczerpania przydzielonego zapasu znaczków oraz dalszych zamówień na 

takie znaczki, urzędy przesyłać mają zapotrzebowanie na nie w drodze pisemnej lub 

telegraficznej bezpośrednio do urzędu pocztowego Warszawa l (dział filatelistyczny). 

3. Znaczki nie sprzedane do dnia 30 września br. prześlą urzędy w liście wartościowym 

bezpośrednio pod adresem urzędu pocztowego Warszawa l (dział filatelistyczny) w dniu l 

października br. przy wykazach, sporządzonych w dwóch egzemplarzach, z których jeden po-

kwitowany, urząd Warszawa l zwróci odnośnym urzędom. Kwoty uzyskane ze sprzedaży 

znaczków w czasie od 15 do 30 września br. przechowywać będą urzędy na swoim rachunku 

miejscowym, a w dniu l października br. podejmą z rachunku miejscowego i za pomocą 

przekazu rozrachunkowego prześlą pod adresem urzędu pocztowego Warszawa l (dział 

filatelistyczny), podając na odwrocie przekazu tytuł wpłaty4. Urząd Warszawa l zebrane 

sumy od wszystkich urzędów przekaże jednym przekazem rozrachunkowym pod adresem 

Ministerstwa Poczt i Telegrafów w terminie wskazanym oddzielnym zarządzeniem, podając 

na odwrocie przekazu tytuł wpłaty. 

PZ 230 z dnia 9 września 1938 r. 



 

ZARZĄDZENIE MINISTRA POCZT I TELEGRAFÓW 

z dnia 5 września 1938 r. 

w sprawie opłat i warunków przewozu listów i kartek balonem strat. 

 

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 3 czerwca 1924 r. o poczcie, telegrafie i telefonie. 

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

§ 1. Dopuszcza się do przewozu balonem odbywającym pierwszy polski lot do 

stratosfery listy i kartki pocztowe. 

Przyjmowane będą jedynie listy i kartki pocztowe o wadze nie przekraczającej 5 

gramów, wydane specjalnie w tym celu przez Komitet Organizacyjny lotu do stratosfery.  

§ 2. Jednolita opłata taryfowa za listy i kartki wymienione w § 1 do wagi 5 gramów, 

wynosić będzie 75 groszy. 

§ 3.  Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 15 września 1938 r. 

Minister Poczt i Telegrafów: 

(—) E. Kaliński. 
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DZIENNIK  TARYF 

POCZTOWYCH, TELETECHNICZNYCH I RADJOKOMUNIKACYJNYCH 

WYDAWANYCH PRZEZ MINISTRA POCZT I TELEGRAFÓW 
ROK VI  WARSZAWA, dnia 9 listopada 1938 r.  NR 12 

poz. 18 

ZARZĄDZENIE MINISTRA POCZT I TELEGRAFÓW 

z dnia 4 listopada 1938 r. 

o wydaniu znaczka pocztowego opłaty z okazji odzyskania Ziem Śląska Cieszyńskiego. 

 

Na podstawie art. 22 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 oraz wprowadza do obiegu i sprzedaży następujący znaczek pocztowy 

opłaty z okazji odzyskania Ziem Śląska Cieszyńskiego: 

 

Wartość Treść rysunku Kolor 

25 gr Powrót Zaolzia do Macierzy 2.X.1938, w symbolicznym 

ujęciu 

ciemno-fioletowy 

 

Znaczek powyższy posiada u dołu obok napisów oznaczających jego wartość oraz treść 

rysunku, napis „Polska".  

Znaczek tłoczony jest na papierze białym, podgumowanym, w wymiarze 25,5 x 31,25 

mm; rysunek znaczka posiada wymiar 22,5 x 27,75 mm. 

§ 2. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 11 listopada 1938 r. 

 

Minister Poczt i Telegrafów: 

(—) E. Kaliński. 
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DZIENNIK  TARYF 

POCZTOWYCH, TELETECHNICZNYCH I RADJOKOMUNIKACYJNYCH 

WYDAWANYCH PRZEZ MINISTRA POCZT I TELEGRAFÓW 
ROK VI  WARSZAWA, dnia 9 listopada 1938 r.  NR 12 

Poz. 19. 

ZARZĄDZENIE MINISTRA POCZT I TELEGRAFÓW 

z dnia 5 listopada 1938 r. 

o wydaniu znaczków, kartek i listów pocztowych. 

 

Na podstawie art. 22 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 oraz wprowadza do obiegu i sprzedaży następujące znaczki, kartki i 

listy pocztowe: 

A.    Znaczki pocztowe opłaty; 

Poz. Wartość Treść    rysunku Kolor 

1 25 gr Pierwszy Marszałek Polski Józef Piłsudski   . ciemno-fioletowy 

 

2 25 gr Prezydent Rzeczypospolitej Gabriel Narutowicz „ 

3 25 gr Prezydent Rzeczypospolitej   Ignacy   Mościcki „ 

4 25 gr Marszałek Polski Edward Śmigły-Rydz     .    .    . „ 

5 5 gr Bolesław Chrobry — Gniezno 1000.    .... ceglasty 

6 10 gr Kazimierz Wielki -  Kraków  1364 ..... zielony 

7 15 gr Władysław Jagiełło i Jadwiga     ...... czerwono-brązowy 

8 20 gr Kazimierz Jagiellończyk  1447-1492 .     .    .    .    . seledynowy 

9 25 gr Zygmunt August — Unia Lubelska 1569 R. .    . ciemno- fioletowy 

10 30 gr Stefan Batory — Wielkie Łuki—1580.    .    .    . czerwony 

11 45 gr Żółkiewski i Chodkiewicz    ........ stalowy 

12 50 gr Jan III Sobieski  -  Wiedeń — 1683    .    .    .    . czerwono-fioletowy 

13 55 gr Konstytucja 3 Maja 1791 R.    ....... niebieski 

14 75 gr Dąbrowski, Kościuszko, Poniatowski     .... oliwkowy 

15 1  zł Powstanie Listopadowe  1830 — 1831  .... pomarańczowy 

16 2 zł Romuald Traugutt 1863 — 64      ...... amarantowy 

17 3 zł Józef Piłsudski  11.XI.1918   ........ granatowy 

18 5 gr Gdańsk w XVI wieku     ......... ceglasty 

19 15 gr Gdańsk w XVI wieku     ......... czerwono-brązowy 

20 25 gr Gdańsk w XVI wieku     ......... ciemno-fioletowy 

21 55 gr Gdańsk w XVI wieku ......... niebieski 

 

Znaczki wyszczególnione pod poz. l — 4 posiadają napis „Polska" i oznaczenie 

wartości. Znaczki wyszczególnione pod poz. 5 — 17 posiadają w górnej części jasny napis 

„Poczta Polska", a w dolnej części oznaczenie treści rysunku i wartości. Znaczki 

wyszczególnione pod poz. 18 — 21 posiadają napis „Poczta Polska — Port Gdańsk", 

oznaczenie treści rysunku i wartości. 

Wszystkie wymienione znaczki tłoczone są na papierze białym podgumowanym w 

wymiarze 25,5 x 31,25 mm, sam zaś rysunek znaczków posiada wymiar 22,5 x 27,75 mm. 

Znaczki wymienione w pozycji l — 4 wydaje się w oddzielnym arkuszu o wymiarze 

102 x 125 mm, na górnej płaszczyźnie widnieje na tle winiety ornamentacyjnej rzymska licz-

ba 20, a pod winietą napis: „Rocznica Odzyskania Niepodległości", na dolnej zaś 

płaszczyźnie: „1918-11.XI. 1938", 

Znaczki wyszczególnione pod poz. 18 — 21 służą do uiszczania opłat za przesyłki 

pocztowe nadawane w polskich urzędach pocztowych w Gdańsku. 

 



B.   Kartki pocztowe: 

Poz. Wartość Rodzaj      kartki Kolor znaczka i druku 

22 

 

10 gr 

 

pojedyncza     ............. 

 

zielony 

 
23 

 

15 gr 

 

pojedyncza     ............. 

 

czerwono-brązowy 

 
24 

 

15 gr 

 

pojedyncza z ilustracją    .....,.,. 

 

czerwono-brązowy 

 
25 15 gr pojedyncza (dla Poczty Polskiej w Gdańsku)  czerwono-brązowy  

26 

 

25 gr pojedyncza     .,...,...,... ciemno-fioletowy 

27 

 

30 gr 

 

pojedyncza     ............. 

 

czerwony  

28 

 

30 gr 

 

pojedyncza z ilustracją    ......... 

 

czerwony 

 
29 

 

2x30 gr 

 

podwójna (z opłaconą odpowiedzią)      . 

 

czerwony 

 

 

Na kartkach pocztowych wyszczególnionych w poz. 22 — 24 i 26 — 29 wytłoczony 

jest znaczek pocztowy, przedstawiający Kazimierza Jagiellończyka. Znaczek ten o wymiarze 

22,5 x 27,75 mm posiada w górnej części ciemny napis „Król Kazimierz Jagiellończyk", a w 

dolnej części daty „1447" i „1492'', napis „Poczta Polska" i oznaczenie wartości. 

Kartki wyszczególnione pod poz. 24 i 28 wydane są w serii, złożonej z 60 pojedyn-

czych kartek ilustrowanych odzwierciedlających postacie względnie sceny z dziedziny ro-

dzimej kultury i sztuki. Ilustracja znajduje się po lewej stronie kartki. 

Na kartce pocztowej wymienionej pod poz. 25 wytłoczony jest w prawym górnym rogu 

znaczek wyszczególniony i opisany w poz. 19; kartki te mogą być nadawane wyłącznie w 

polskich urzędach pocztowych w Gdańsku, 

W nagłówku kartek pocztowych umieszczony jest napis „Kartka Pocztowa" a na 

kartkach wyszczególnionych pod poz. 25 — 29 napis ten podany jest również w języku 

francuskim. Przez środek kartki biegnie linia pionowa, z prawej strony 4 poziome linie 

punktowane, przy czym jedna z nich jest podkreślona. Kartki pocztowe w wymiarze 104 X 

148 mm tłoczone są na papierze kartonowym koloru kremowego. 

 

C. List pocztowy 

Poz. Wartość Rodzaj      kartki Kolor znaczka i druku 

30 25 gr krajowy ……………………. ciemno-fioletowy 

 

Na liście pocztowym wytłoczony jest w prawym górnym rogu znaczek pocztowy wy-

szczególniony w poz. 26. 

List pocztowy składa się z koperty i arkuszu papieru liniowanego. Koperta o wymiarze 

100 x 155 mm wykonana jest z białego papieru i posiada na wewnętrznej stronie poddruk. 

Na  kopercie  listu  umieszczone   są  cztery poziome linie punktowane,    przy czym    

jedna z nich jest podkreślona. 

Na odwrotnej stronie koperty umieszczony jest napis „Nadawca" i dwie linie 

punktowane. 

§ 2.   Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 11 listopada 1938 r. 

 

Minister Poczt i Telegrafów: 

(—) E. Kaliński. 
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Skomplikowane terminy – uważnie czytać i analizować 
 

 

 

 

DZIENNIK  TARYF 

POCZTOWYCH, TELETECHNICZNYCH I RADJOKOMUNIKACYJNYCH 

WYDAWANYCH PRZEZ MINISTRA POCZT I TELEGRAFÓW 
ROK VI  WARSZAWA, dnia 19 grudnia 1938 r.  NR 15 

poz.22 

ZARZĄDZENIE MINISTRA POCZT I TELEGRAFÓW 

z dnia 17 grudnia 1938 r. 

o wydaniu znaczków opłaty. 

 

Na podstawie art. 22 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 pocztowe opłaty z 

nadpłatą na rzecz akcji pomocy zimowej: 

  

Poz. Wartość 

nominalna 

 

Nadpłata 

 

Treść rysunku 

 

Kolor 

 

1 

 

5 gr 

 

5 gr 

 

Akcja pomocy zimowej 

w symbolicznym ujęciu 

ceglasty 

 

2 

 

25 gr 

 

10 gr 

 

„ ciemno-fioletowy 

 
3 

 

55 gr 

 

15 gr 

 

„ niebieski 

  

Znaczki powyższe posiadają u góry obok liczb oznaczających wartość znaczka, ciemny 

napis „Polska", w dolnej zaś części określenie treści rysunku. 

Znaczki tłoczone są na papierze białym podgumowanym w wymiarze 31,25 X 25,5 

mm, sam zaś rysunek znaczka posiada wymiar 28,25 X 22 mm. 

§ 2. Sprzedaż znaczków wymienionych w § l odbywać się będzie w okresie trwania 

Ogólnopolskiej Akcji Pomocy Zimowej Bezrobotnym tj. do dnia 30 kwietnia 1939 r. 

§ 3. Czas obiegu powyższych znaczków ustala się na okres do dnia 31 lipca 1939 r. 

włącznie. 

Po dniu 31 lipca 1939 r. znaczki te będą wymieniane na ważne znaczki obiegowe 

równej wartości nominalnej (bez nadpłaty) we wszystkich urzędach pocztowych do dnia 31 

października 1939 r. włącznie. 

§ 4. Sprzedaż znaczka wartości 5 gr. rozpocznie się w dniu 21 grudnia 1938 r.; terminy 

wprowadzenia do sprzedaży pozostałych wartości podane zostaną do wiadomości oddzielnym 

zarządzeniem Ministerstwa. 

§ 5.    Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

 

Minister Poczt i Telegrafów: 

(—) E. Kaliński.  

 

DZIENNIK URZĘDOWY 

MINISTERSTWA POCZT i TELEGRAFÓW 

No. 25.  WARSZAWA, DNIA 21 GRUDNIA 1938 r.  Rok XX. 

Sprzedaż znaczków pocztowych na rzecz akcji pomocy zimowej. 
 

Wprowadzone do obiegu zarządzeniem Ministra P. i T. z dnia 17 grudnia 1938 r. (Dz. 

taryf p. t. i r. Nr 15 poz. 22) znaczki pocztowe opłaty wartości nominalnej 5, 25 i 55 gr z 

nadpłatą na rzecz akcji pomocy zimowej w wysokości 5, 10 i 15 gr sprzedają jednostki 

eksploatacyjne w terminie do 30 kwietnia 1939 r. klientom którzy dobrowolnie wyrażą chęć 

ich nabycia. 

Jakkolwiek kupno znaczków pocztowych z nadpłatą na rzecz akcji pomocy zimowej 

nosi charakter dobrowolny, niemniej jednak kierownicy jednostek eksploatacyjnych dołożą 

starań w kierunku jak najdalej idącego rozpowszechnienia sprzedaży tych znaczków, by z 



uwagi na cel tej akcji przyniosła ona jak najlepsze wyniki. 

W związku z tym, wymienione znaczki powinny być oferowane do nabycia w urzędach 

i agencjach poczt. tel. przy wszystkich stanowiskach służbowych, które mają styczność z pu-

blicznością, jak również w pośrednictwach, oddziałach urzędów, uruchamianych na stałe ł na 

określony przeciąg czasu, w kioskach, w pocztach peronowych oraz przez wszystkich dorę-

czycieli i listonoszów wiejskich. 

Niezdatne do użytku znaczki z nadpłatą na rzecz akcji Pomocy Zimowej nalepione na 

kopertach, kartkach lub arkuszach papieru należy wymieniać na zasadach wyrażonych w § 24 

tomu II P. 4 na znaczki tego samego rodzaju (z nadpłatą) i za pobraniem taryfowej opłaty (2 

grosze od każdego nalepionego znaczka) i to tylko do 30 kwietnia 1939 r. włącznie. 

Wycofane natomiast z dniem l sierpnia 1939 r. z obiegu znaczki z nadpłatą na rzecz 

akcji pomocy zimowej należy wymieniać do dnia 31 października 1939 r. na ważne znaczki 

obiegowe równej wartości nominalnej (bez nadpłaty) na zasadach wyrażonych w przepisach 

zawartych w Dz. Urz. M. P. i T. Nr 7 z 1933 r. póz. 42 (bez pobierania jakiejkolwiek opłaty). 

Co do ewidencji i rozrachunku wymienionych znaczków obowiązują jednostki 

eksploatacyjne następujące zasady: 

1) znaczki pocztowe opłaty z nadpłatą na rzecz akcji pomocy zimowej należy zaliczać 

w rachunkach łącznie z innymi znaczkami pocztowymi i drukami płatnymi; 

2) znaczki te należy przechowywać jednak odrębnie (w osobnych teczkach) i prowadzić 

na nie odręcznie sporządzony wykaz przychodu i rozchodu, w dwuch egzemplarzach według 

poniższego wzoru; oryginał należy przesłać Dyrekcji Okr. P. i T. łącznie z ogólnym 

rachunkiem miesięcznym. 

Dyrekcje O. P. i T. na podstawie otrzymanych wykazów sporządzą zestawienie ogólne, 

sprawdzą z rachunkiem rozchodu znaczków i druków płatnych Okr. Składn. Mat. Poczt., wy-

prowadzą sumę nadpłat na rzecz akcji pomocy zimowej i o sumę tę zmniejszą wpływy budże-

towe (opłaty pocztowe znaczkami) tego samego miesiąca; sumą tą należy uznać nowootwarty 

rachunek szczegółowy „rachunki komisowe — nadpłata na rzecz akcji pomocy zimowej". 

Niesprzedane znaczki prześlą urzędy i agencje najpóźniej do dnia 10 maja 1939 r, w 

stanic uporządkowanym do Okr. Skład. Mat. Poczt., a te ostatnie do końca maja 1939 r. 

Głównej Skład. Mat. Poczt, w Warszawie. 

Ministerstwo P. i T. zwraca uwagę na konieczność przestrzegania wyżej podanych ter-

minów. Na sprzedaż tych znaczków powinna być zwrócona specjalnie uwaga jednostek 

eksploatacyjnych przy wysyłaniu przez publiczność życzeń świątecznych i noworocznych, z 

okazji uroczystych zjazdów, krajowych i międzynarodowych, uroczystości miejscowych itp. 

Dla rozpowszechnienia jak najszerszego sprzedaży omawianych znaczków powinni 

kierownicy jednostek eksploatacyjnych wciągnąć do sprzedaży również prywatne punkty 

sprzedaży znaczków pocztowych. 

Pierwsze partie wymienionych rodzajów znaczków otrzymają urzędy i agencje bez 

zapotrzebowania. Następne partie zapotrzebują urzędy i agencje zależnie od miejscowych 

warunków i od zbytu w takich ilościach, by miały stale dostateczne zapasy tych znaczków. 

Zamawianie znaczków może odbywać się poza normalnymi terminami, także w drodze 

telegraficznej. 

Przy zamawianiu należy tak wartość nominalną jak i wartość nadpłat traktować poza 

sumą dozwolonego zapasu w znaczkach pocztowych i w drukach płatnych. 

Niezależnie od propagandy sprzedaży znaczków, którą w przedmiocie dobrowolnego 

nabywania ich przez publiczność będzie prowadził Ogólnopolski Obywatelski Komitet 

Zimowej Pomocy Bezrobotnym w Warszawie i jego organa, wywieszą jednostki 

eksploatacyjne w poczekalniach dla publiczności w miejscu dobrze widocznym: 

1) plakaty propagandowe „Pomocy Zimowej", które będą jednostkom'eksploatacyjnym 

rozesłane równocześnie z pierwszą partią znaczków; 

2) napisy i wywieszki informacyjne nad okienkami, sporządzone ewent. przez urząd lub 

agencję. 

Przy zaopatrywaniu prywatnych sprzedawców w wymienione wyżej znaczki należy 

przestrzegać następujących wytycznych: 

1) prowizja udzielana będzie tylko od wartości naminalnej znaczków (nie licząc 

nadpłaty): 

2) niesprzedane przez prywatnych sprzedawców znaczki w terminie do 30 kwietnia 

1939 r. winny być zwrócone urzędowi (agencji) najdalej w tym dniu i będą wymieniane na 

inne znaczki obiegowe z uwzględnieniem wartości nadpłaty i bez pobierania za tę czynność 

jakiejkolwiek opłaty manipulacyjnej. 



 

DZIENNIK URZĘDOWY 

MINISTERSTWA POCZT i TELEGRAFÓW 

No. 1.   WARSZAWA, DNIA 10 STYCZNIA 1939 r.  Rok XXI. 

KOMUNIKATY 

Termin rozpoczęcia sprzedaży pocztowych znaczków opłaty z nadpłatą na rzecz akcji 

Pomocy Zimowej. 
 

Zgodnie z § 4 zarządzenia Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 17 grudnia 1938 r. o 

wydaniu znaczków opłaty (Dz. taryf p. t. i r. Nr 15, poz. 22), ustala się termin rozpoczęcia 

sprzedaży znaczków pocztowych opłaty: 

a) wartości 25 groszy z nadpłatą 10 groszy na rzecz akcji pomocy zimowej — na dzień 

10 stycznia 1939 r.;  

b) wartości 55 groszy z nadpłatą 15 groszy na rzecz akcji pomocy zimowej—na dzień 

15 lutego 1939 r. 

Nr PZ. 230/39 z dnia 9 stycznia 1939 r. 

 


