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 obiegu.
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DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Londyn, dnia 22 sierpień 1944 r.
Nr. 9
Poz. 17
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRZEMYSŁU, HANDLU I ŻEGLUGI
Z DNIA 22 CZERWCA 1944 R.
o wprowadzeniu w obieg znaczków pocztowych
Na podstawie art. 22 ustawy z dnia 3 czerwca 1924 r. o poczcie, telegrafie i telefonie (Dz.
U.R.P. z roku 1933, Nr. 63, poz. 481), oraz dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z
dnia 21 lutego 1944 r. o tymczasowym przekazaniu Ministrowi Przemysłu, Handlu i
Żeglugi praw i obowiązków Ministra Poczt i Telegrafów (Dz.U.R.P. Nr. 4, poz. 7),
zarządzam, co następuje :
§ 1.
W prowadza się w obieg znaczki pocztowe z nadrukiem "Monte Cassino. 18. V. 1944"
wartości 45 gr., 55 gr., 80 gr., i l zł. 20 gr. Znaczki te służą do uiszczania opłat za przesyłki
pocztowe nadane w polskich urzędach i agencjach pocztowych.
§ 2.
Rysunek, kolor i wymiary znaczków są takie same jak znaczków pocztowych wartości 75
gr., 80 gr., l zł., i l zł. 50 gr., w prowadzonych w obieg rozporządzeniem Ministra Skarbu z
dnia 1. grudnia 1941 r. (Dz. U.R.P. z roku 1941, Nr. 8, poz. 25).
Na znaczkach tych wykonano nadruk w sposób następujący :
1) na znaczku wartości 75 groszy przedstawiającym dwóch polskich żołnierzy na
stanowisku z karabinem maszynowym, przekreślono linją poziomą napis "Wojsko
Polskie w W. Brytanji". Poniżej w dwóch wierszach poziomych umieszczono napis
"Monte Cassino. 18.V. 1944", a w prawym dolnym rogu przekreślono trzema kreskami
poziomymi wartość ''Gr. 75", powyżej której umieszczono nową wartość znaczka "Gr.
45",
2) na znaczku wartości 80 groszy przedstawiającym czołg w ruchu, przekreślono linją
poziomą napis "Polska Broń Pancerna w W. Brytanji". Poniżej w dwóch wierszach
poziomych umieszczono napis "Monte Cassino. 18.V. 1944", a w prawym dolnym
rogu przekreślono trzema kreskami poziomymi wartość ''Gr. 80" powyżej której
umieszczono nową wartość znaczka "Gr. 55",
3) na znaczku wartości l złoty przedstawiającym Wellington'a i trzy Hurricanne'y gotowe
do lotu, przekreślono linją poziomą napis "Lotnictwo Polskie w W. Brytanji". Poniżej
w dwóch wierszach poziomych napis "Monte Cassino. 18 V. 1944" a w prawym
dolnym rogu przekreślono trzema kreskami poziomymi wartość "Zł l" powyżej której
umieszczono nową wartość znaczka "Gr. 80",
4) na znaczku wartości l złoty 50 groszy przedstawiającym polską łódź podwodną
"Orzeł". przekreślono dwoma linjami poziomymi napis "Polska Marynarka Wojenna w
W. Brytanii". Poniżej w dwóch wierszach poziomych umieszczono napis "Monte
Cassino. 18. V. 1944", a w lewym dolnym rogu przekreślono trzema kreskami wartość
"Zł l Gr. 50" powyżej której umieszczono nową wartość znaczka "Zł l Gr. 20".
Wszystkie nadruki wykonane zostały w kolorze ciemno-granatowym.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 27. czerwca 1944 r.
Minister Przemysłu, Handlu i Żeglugi :
J. Kwapiński

Wydanie Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego (PKWN)
samozwańczego, tymczasowego organu władzy wykonawczej w Rzeczypospolitej Polskiej,
działającego od 21 lipca do 31 grudnia 1944
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Wydanie Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego (PKWN)
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DZIENNIK TARYF
POCZTOWYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH
WYDAWANY PRZEZ MINISTRA POCZT I TELEGRAFÓW
Nr 1
z dnia 16 stycznia 1945 r.
poz. 4
Rozporządzenie Kierownika Resortu Komunikacji Poczt i Telegrafów
z dnia 12 września 1944 r.
o wprowadzeniu w obieg znaczków pocztowych wartości 25 gr., 50 gr. i 1 zł.
Na podstawie art. 22 ustawy z dnia 3 czerwca 1924 r. o poczcie, telegrafie i telefonie
w brzmieniu ustalonym obwieszczeniem Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 4 sierpnia
1933 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 3 czerwca 1924 r. o
poczcie, telegrafie i telefonie (Dz. U. R. P. Nr 63, poz. 481).
§ 1.
Wprowadza się w obieg znaczki pocztowe z popiersiem bohaterów narodowych
wartości:
288 25 gr w kolorze czerwonym z wizerunkiem Romualda Traugutta,
289 50 gr w kolorze ciemno-zielonym z wizerunkiem Tadeusza Kościuszki,
290 1 zł w kolorze ciemno-niebieskim z wizerunkiem Henryka Dąbrowskiego.
§ 2.
Rysunek znaczków w wymiarze 31X26mm przedstawia prostokąt obramowany
liniami, w którym na kreskowanym tle umieszczone są popiersia. Nad portretem w
prawym górnym rogu wizerunku są cyfry, wskazujące wartość znaczka w groszach
lub złotych. Poniżej prostokąta znajduje się napis Poczta Polska. Znaczki są
drukowane na papierze bez znaków wodnych i niegumowanym.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Kierownik Resortu
(-) Inż. Jan Grubecki
poz. 5
Rozporządzenie
Kierownika Resortu Komunikacji Poczt i Telegrafów
z dnia 13 września 1944 r.
o wprowadzeniu w obieg znaczków pocztowych wartości 25 i 50 gr.
Na podstawie art. 22 ustawy z dnia 3 czerwca 1924 r. o poczcie, telegrafie i telefonie
(Dz. u. R. P. Nr 63, poz. 481 z r. 1933 ) zarządzam co następuje:
§ 1.
wprowadza się w obieg znaczki pocztowe wartości 25 i 50 gr.
§ 2.
291 Znaczek wartości 25 gr o wymiarze 26X37 mm posiada rysunek Orła Białego na
czerwonym tle, pod rysunkiem znajduje się napis dużymi literami "Poczta Polska", w
lewym górnym rogu napis „25 gr.”, w prawym górnym rogu "gr.25"'.
292 Znaczek wartości 50 gr o wymiarze 26X37 mm przedstawia rysunek pomnika
"Grunwald" w Krakowie, w kolorze ciemno-zielonym. Pod rysunkiem znajduje się
napis dużymi literami "Poczta Polska”, na rysunku u dołu napis białymi literami
"Grunwald”, w lewym górnym rogu napis „50 gr.", w prawym górnym rogu "gr. 50”.
§ 3.
Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 13 września 1944.
Kierownik Resortu
(-) Inż. Jan Grubecki

Wprowadzenie znaczków do obiegu ogłoszono dopiero w 1945 r., jednak znaczki
ukazały się w okienkach pocztowych już we wrześniu 1944 r. Ponadto, w
ogłoszonym rozporządzeniu w poz. 5 § 3. popełniono błąd, gdyż znaczki
wprowadzono do obiegu z dniem 14 września 1944 (p. fotokopia dokumentu)

