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 VII
WARSZAWA, dnia 1 lutego 1939 r.
NR 2
poz. 5
ZARZĄDZENIE MINISTRA POCZT I TELEGRAFÓW
z dnia 23 stycznia 1939 r.
o wydaniu pocztowych 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 i sprzedaży następujące znaczki pocztowe
opłaty z okazji Narciarskich Mistrzostw Świata w Zakopanem, w r. 1939:
Poz.
Wartość
Treść rysunku
Kolor
1

15 gr

Postać górala na nartach na tle gór

czerwono-brązowy

2

25 „

Postać górala na nartach na tle gór

ciemno-fioletowy

3

30 „

Postać górala na nartach na tle gór

czerwony

4

55 „

Postać górala na nartach na tle gór

niebieski

Znaczki powyższe posiadają u dołu obok liczb oznaczających wartość znaczka ciemny
napis ,,Polska" oraz jaśniejsze litery ,,FIS". Znaczki tłoczone są na papierze białym
podgumowanym w wymiarze 25,5 x 31,25 mm, sam zaś rysunek znaczka posiada wymiar
22,5 x 27,75 mm.
§ 2. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 6 lutego 1939 r.
Minister Poczt i Telegrafów:
(—) E. Kaliński.
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Dotąd nieznane są dokumenty źródłowe datujące wprowadzenie znaczków do
obiegu, lub do sprzedaży.
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Niepublikowane
Zarządzenie Ministra Poczt i Telegrafów
z dnia 14 lipca 1939 r.
o wydaniu znaczków i kartek 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 i kartki
pocztowe:

A. Znaczki pocztowe opłaty:
Poz.
Wartość

Treść rysunku

Kolor
fioletowy

stalowy

1

25 gr

2

25 „

3

25 „

Apoteoza Czynu Legionów w symbolicznym
ujęciu
Apoteoza Czynu Legionów w symbolicznym
ujęciu
Pierwszy Marszałek Polski Józef Piłsudski

4

25 „

Marszałek Polski Edward Śmigły-Rydz

stalowy
stalowy

Znaczki wymienione pod poz. l i 2 posiadają napis „Polska", a znaczki pod poz. 3 i 4
napis „Poczta Polska". Wszystkie wymienione znaczki mają oznaczenie wartości i tłoczone są
na papierze białym podgumowanym.
Znaczki wymienione w poz. 1 i2 mają wymiary 51 x 31,25 mm, sam zaś rysunek
48 x 27,75 mm. Znaczki wymienione w poz. 3 i 3 mają wymiary 25,5 x 57,25 mm, a
rysunek ich 22,5 x 27,75 mm.
Znaczki wymienione w poz. 2, 3 i 4 wydaje się i wprowadza do sprzedaży tylko w
oddzielnym arkuszu o wymiarach 125 x 102 mm. Na arkuszu umieszczone są napisy: u góry
„XXV Rocznica wymarszu ku wolności", w trzech wierszach, u dołu zaś „1914 6. VIII.
1939". Nadpłata l zł na F. O. N", w dwóch wierszach.
B. Kartki pocztowe.
Wartość
Rodzaj kartki
Kolor znaczka i druku
15 gr
pojedyncze z ilustracją ................................................
stalowy
Kartki wykonane są w wymiarach 148 X 104 mm na papierze kartonowym koloru
kremowego. Na kartkach wytłoczony jest znaczek pocztowy wartości 15 gr o wymiarach 48
X 27,75 mm, opisany w ust. A poz. 2. Kartki, wydane w serii złożonej z 32 pojedynczych
kartek, ilustrowane są reprodukcjami zdjęć fotograficznych,
przedstawiającymi fragmenty z historii Legionów Polskich i
Polskiej Organizacji Wojskowej. Ilustracja znajduje się po lewej
stronie kartki. Nad reprodukcją umieszczony jest orzełek
strzelecki z gałązkami laurowymi i napis u dołu w ramce
ornamentacyjnej „XXV 1914—6 sierpnia — 1939". Prawy dolny
róg kartki ozdobiony jest wężykiem legionowym.
W nagłówku umieszczony jest napis ,,Kartka Pocztowa".
§ 2. Sprzedaż znaczków wydanych w oddzielnych arkuszach (§ l ust. A poz. 2, 3 i 4)
odbywać się będzie w urzędach pocztowych, które wyznaczy Ministerstwo Poczt i
Telegrafów odrębnym zarządzeniem.
§ 3. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 1939 r.
Minister Poczt i Telegrafów:
(—) E. Kaliński.

