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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uznawanego wyłącznie przez Moskwę, powołanego formalnie przez KRN,
faktycznie decyzją polityczną Józefa Stalina z 31 grudnia 1944 r.

DZIENNIK TARYF
POCZTOWYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH
WYDAWANY PRZEZ MINISTRA POCZT I TELEGRAFÓW
Nr 1
z dnia 16 stycznia 1945 r.
poz. 7
Zarządzenie
Kierownika Resortu Poczt i Telegrafów
z dnia 28 grudnia 1944 r.
o wprowadzeniu w obieg znaczka pocztowego wartości 1 zł.
Na podstawie art. 22, ust. 1, ustawy z dnia 3 czerwca 1924 r. o poczcie, telegrafie
i telefonie (Dz. U. R. P. Nr 63. p. 481 z 1933 r.) zarządzam co następuje:
§ 1.
Wprowadza się w obieg okolicznościowy znaczek pocztowy wartości 1 zł,
przedrukowany z dotychczasowej wartości 25 gr z nadrukiem 1 zł - 31.XII.1943
- R. K. N. - 31. XII. 1944 r.
§ 2.
Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 1944 r.
Kierownik
Resortu Poczt i Telegrafów
(-) Inż. T. Kapeliński
DZIENNIK TARYF
POCZTOWYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH
WYDAWANY PRZEZ MINISTRA POCZT I TELEGRAFÓW
Nr 3
z dnia 15 sierpnia 1945 r.
Sprostowanie.
W Dzienniku Taryf Pocztowych i Telekomunikacyjnych Nr 1 z dnia 16 stycznia 1945
r. na str. 18 w zarządzeniu Kierownika Resortu Poczt i Telegrafów z dnia 28 grudnia
1944 r. o wprowadzeniu w obieg znaczka pocztowego wartości 1 zł w § 1 w ostatnim
wierszu winno być — K. R. N. — zamiast — R. K. N.
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DZIENNIK TARYF
POCZTOWYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH
WYDAWANY PRZEZ MINISTRA POCZT I TELEGRAFÓW
Nr 1
z dnia 16 stycznia 1945 r.

poz. 8
Zarządzenie
Ministra Poczt i Telegrafów
z dnia 12 stycznia 1945 r.
o wprowadzeniu w obieg znaczków pocztowych
Na podstawie art. 22 ust. z dnia 3 czerwca 1924 r. o poczcie, telegrafie i telefonie
(Dz. U. R. P. Nr 63 p. 481 z 1933 r.) zarządzam co następuje:
§ 1.
Z okazji przekształcenia w dniu 31. XII. 1944 r. Polskiego Komitetu Wyzwolenia
Narodowego na Rząd Tymczasowy Rzeczypospolitej Polskiej wprowadza się w
obieg następujące znaczki pocztowe:
a) wartości 2 zł. przedrukowane ze znaczków z godłem Państwa dotychczasowej
wartości 25 gr. z nadrukiem P. K. W. N. -31. XII.1944 r,
b) wartości 3 zł. przedrukowane na tychże znaczkach z nadrukiem „31. XII. 1944 r.
- R.T.R.P.”
§ 2.
Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 15. I. 1945 r.
Minister
(-) Inż. T. Kapeliński
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DZIENNIK TARYF
POCZTOWYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH
WYDAWANY PRZEZ MINISTRA POCZT I TELEGRAFÓW
Nr 2
z dnia 1 lipca 1945 r.
poz. 10
Zarządzenie
Ministra Poczt i Telegrafów
z dnia 18 stycznia 1945 r.
o wprowadzeniu w obieg znaczka pocztowego wartości 5 złotych
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.
Z okazji rocznicy powstania styczniowego wprowadza się w obieg znaczek
pocztowy wartości 5 złotych.
§ 2.
Znaczek posiada podobiznę Traugutta na tle jasno brązowym. Rysunek znaczka
przedstawia prostokąt obramowany liniami, w którym na kreskowanym tle
umieszczone jest popiersie. Nad portretem przedrukowana jest wartość 25 gr na 5
zł. Poniżej prostokąta znajduje się wydrukowana data powstania styczniowego 22.
I. 1863. Znaczki są drukowane na papierze bez znaków wodnych i
niegumowanym.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 22 stycznia 1945 r.
Minister Poczt i Telegrafów(-) Inż. T.
Kapeliński
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DZIENNIK TARYF
POCZTOWYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH
WYDAWANY PRZEZ MINISTRA POCZT I TELEGRAFÓW
Nr 2
z dnia 1 lipca 1945 r.
poz. 12
Zarządzenie
Ministra Poczt i Telegrafów
z dnia 12 lutego 1945 r.
o wprowadzeniu w obieg znaczka pocztowego wartości 3 zł
Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 3 czerwca 1924 roku o poczcie,
telegrafie i telefonie (Dz. U. R.P. Nr 63 poz. 481 z 1933 r.) zarządzam co następuje:.
§ 1.
Z okazji wyzwolenia Ziem Polskich spod okupanta niemieckiego wprowadza się w
obieg znaczki pocztowe wartości 3 zł, przedrukowane ze znaczków z godłem
Państwa dotychczasowej wartości25 gr z nadrukiem dziesięciu większych miast
Polski i datą ich wyzwolenia, a to:
a) Bydgoszcz 23. I. 1945 r.
b) Częstochowa 17.I.1945r.
c) Gniezno 22. I. 1945 r.
d) Kalisz 24. I. 1945 r.
e) Kraków 19. I. 1945 r.
f) Kielce 17. I. 1945 r.
g) Łódź 19. I. 1945 r.
h) Radom 16. I. 1945 r.
i) Warszawa 17. I.1945 r.
j) Zakopane 29. I. 1945 r.
§ 2.
Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 12. I. 1945 r.
Minister Poczt i Telegrafów
(-) Inż. T. Kapeliński
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DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Londyn, dnia 28 lutego 1945 r.
Nr. l
Poz. 2
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU, HANDLU I ŻEGLUGI
Z DNIA 27 STYCZNIA 1945 ROKU
o wprowadzeniu w obieg znaczka pocztowego.
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 :
§ l.
Wprowadza się w obieg okolicznościowy znaczek pocztowy " Warszawa 1. VIII. — 3. X.
1944 " wartości 3 złote, z czego l złoty stanowi opłatę pocztową, a 2 złote dopłatę, którą
przeznacza się na fundusz pomocy dzieciom po poległych w powstaniu Warszawy.
Znaczek ten służy do uiszczania opłat za przesyłki pocztowe nadane w polskich urzędach i
agencjach pocztowych.
§ 2.
Rysunek znaczka w kształcie prostokąta o wymiarach : podstawy 23 mm. i wysokości 32.5
mm. (z perforacją 26 x 36 mm.) przedstawia na tle płonącego miasta na barykadzie trzy
uzbrojone postacie, a to: chłopca, żołnierza i dziewczynę. W lewym górnym rogu znaczka
wyłania się z dymów "syrena", będąca herbem stolicy. W prawym górnym rogu umieszczono
napis: "Warszawa", a pod nim datę: "1. VIII. — 3. X. 1944". U dołu w prostokątnym,
ciemnym polu napis białymi literami: " Polska " a w prawym dolnym rogu na białym
prostokącie ciemnymi literami napis, określający wartość: " l zł.
+ 2 zł. ".
Znaczek wykonano w kolorze zielonym na białym papierze bez żadnych znaków wodnych.
Granice znaczka są obwiedzione ciemną linią.
§ 3.
Znaczek sprzedaje się za walutę angielską według relacji £ l równa się 24 złotym.
§ 4.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 3 lutego 1945 r.
Minister Przemysłu, Handlu i Żeglugi : J. Kwapiński
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DZIENNIK TARYF
POCZTOWYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH
WYDAWANY PRZEZ MINISTRA POCZT I TELEGRAFÓW
z dnia 1 lipca1945 r.
poz. 13
Zarządzenie
Ministra Poczt i Telegrafów
z dnia 9 marca 1945 roku
o wydaniu znaczków i kartek pocztowych
Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 3 czerwca 1924 roku 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 sprzedaży następujące znaczki i kartki
pocztowe:
a) znaczek pocztowy okolicznościowy opłaty wartości 5 zł przedstawiający
alegorycznie wyzwolenie Warszawy: słaniający się żołnierz podtrzymywany przez
kobietę, która równocześnie wznosi rozwinięty sztandar polski, symbol wolności. Nad
rysunkiem widnieje napis „ Warszawa wolna 17. I. 1945 r .", poniżej po bokach „5 zł"
"zł 5”, w dolnej zaś części "Poczta Polska". Kolor znaczka czerwony.
b) Kartkę pocztową, pojedynczą z tłoczonym znaczkiem pocztowym opłaty
wartości 50 gr. Cena kartki łącznie ze znaczkiem wynosi 50 gr. Kartka ta posiada
wymiar 140 X 98 mm, w prawym górnym jej rogu umieszczono znaczek pocztowy
opłaty wartości 50 gr, przedstawiający godło Państwa. Nad godłem w górnej
części po bokach dano liczby „50" oraz litery "gr". W dolnej części figuruje napis
"Poczta Polska". Kolor znaczka i napisów na kartce jasno-brązowy.
§ 2. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 9.III.1945 r.
Minister Poczt i Telegrafów
(-) Inż. T. Kapeliński
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DZIENNIK TARYF
POCZTOWYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH
WYDAWANY PRZEZ MINISTRA POCZT I TELEGRAFÓW
Nr 2
z dnia 1 lipca 1945 r.
poz. 15
Zarządzenie
Ministra Poczt i Telegrafów
z dnia 15 marca 1945 r.
o wydaniu znaczka pocztowego wartości 1 zł.
Na podstawie art. 22 ust. 1 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 1 zł, przedstawiający sylwetkę Łodzi. Z lewej strony widoczny jest Ratusz, z
prawej - Katedra, nad rysunkiem po obu bokach umieszczone są napisy „1 zł" "zł 1",
pod widokiem - napis „Łódź", zaś u dołu dużymi literami - "Poczta Polska".
Kolor znaczka niebieski.
§ 2. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 15 marca 1945 r.
Minister Poczt i Telegrafów
(-) Inż. T. Kapeliński
310
poz. 16
Zarządzenie
Ministra Poczt i Telegrafów
z dnia 7 kwietnia 1945 r.
o wydaniu znaczka pocztowego wartości 5 zł.
Na podstawie art. 22 ust. 1 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. Z okazji rocznicy ogłoszenia powstania Kościuszkowskiego i przysięgi
Tadeusza Kościuszki wydaje się i wprowadza do obiegu i sprzedaży znaczek
pocztowy opłaty wartości 5 zł.
§ 2. Znaczek posiada wizerunek Kościuszki na tle zielonym. Rysunek przedstawia
prostokąt obramowany liniami. Na kreskowanym tle umieszczone jest popiersie. Nad
wizerunkiem w lewym górnym rogu podany jest napis czerwonymi literami i liczbami
”5 zł", w prawym zaś rogu przekreślony dawny nadruk „50 gr". Pod portretem
widnieje data „24. III. 1794", poniżej u dołu napis "Poczta Polska".
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 9. IV.1945 r.
Minister Poczt i Telegrafów
(-) Inż. T. Kapeliński
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poz. 17
Zarządzenie
Ministra Poczt i Telegrafów
z dnia 10 kwietnia 1945 r.
o wydaniu znaczka pocztowego wartości 1 zł.
Na podstawie art. 22 ust. 1 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. Wydaje się i wprowadza do obiegu i sprzedaży znaczek pocztowy opłaty
wartości 1 złotego.

§ 2. Znaczek przedstawia pomnik Tadeusza Kościuszki na tle jasno brunatnym,
cieniowanym. W lewym górnym rogu umieszczony jest napis „1 zł", zaś w prawym
„19. I. 1945 r." U dołu, pod rysunkiem pomnika napis "Poczta Polska".
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 10. IV. 1945.
Minister Poczt i Telegrafów
Inż. T. Kapeliński
312-314
poz. 18
Zarządzenie
Ministra Poczt i Telegrafów
z dnia 14 kwietnia 1945 r.
o wydaniu znaczków pocztowych.
Na podstawie art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 3 czerwca1924 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 znaczki pocztowe opłaty
wartości 2 zł, 3 zł i 5 zł.
§ 2. Znaczek wartości 2 zł, koloru niebieskiego, przedstawia widok Sukiennic w
Krakowie.
Znaczek wartości 3 zł, koloru liliowego, przedstawia pomnik Kopernika w
Krakowie.
Znaczek wartości 5 zł, koloru zielonego, przedstawia widok Wawelu.
W lewym górnym rogu znaczków wydrukowana jest wartość znaczka, w prawym
górnym rogu data „19. I. 1945 r." u dołu pod rysunkiem zamieszczony jest napis
"Poczta-Polska".
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14. IV. 1945.
Minister Poczt i Telegrafów
(-) Inż. T. Kapeliński
315-318
poz. 19
Zarządzenie
Ministra Poczt i Telegrafów
z dnia 20 kwietnia 1945 r.
o wydaniu znaczków pocztowych.
Na podstawie art 22 ust. 1 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 znaczki pocztowe opłaty
wartości 50 gr, 1 zł, 2 zł, 3 zł, z dopłatą dla Ligi Morskiej, wynoszącą odpowiednio
2 zł, 3 zł, 4 zł i 5 zł.
§ 2. Znaczek wartości 50 gr, z dopłatą 2 zł dla Ligi Morskiej, w kolorze oranżowym,
przedstawia na białym tle rysunek polskiego okrętu wojennego i wybrzeże polskiego
Bałtyku.
Znaczek wartości 1 zł, z dopłatą 3 zł dla Ligi Morskiej, w kolorze niebieskim,
przedstawia na białym tle rys. statku morskiego szkolnego - żaglowca.
Znaczek wartości 2 zł, z dopłatą 4 zł dla Ligi Morskiej, w kolorze czerwonym,
przedstawia na białym tle, rysunek bandery morskiej.
Znaczek wartości 3 zł z dopłatą 5 zł dla Ligi Morskiej, w kolorze zielonym,
przedstawia na białym tle rysunek dźwigów portowych.
Na wszystkich tych znaczkach znajduje się napis "Liga Morska" oraz daty „10. II.
1920 -10. II. 1945", wartość znaczków podana jest w postaci sum, odpowiednio: „50
gr + 2 zł", „1 zł + 3 zł", „2 zł + 4 zł" i „3 zł + 5 zł". Napis "Poczta Polska" zamieszczony
jest u góry.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 24. IV. 1945 r.
Minister Poczt i Telegrafów
(-) Inż. T. Kapeliński
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poz. 23
Zarządzenie
Ministra Poczt i Telegrafów
z dnia 16 maja 1945 r.
o wydaniu znaczka pocztowego wartości 50 gr.
Na podstawie art. 22 ust. 1 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. Z dniem 25 maja br. wprowadza się do obiegu i sprzedaży znaczek pocztowy
opłaty wartości 50 gr.
§ 2. Znaczek ten przedstawia, w kolorze ciemnobrązowym na jasnym tle, widok
pomnika Grunwaldu w Krakowie. W lewym górnym rogu zamieszczona jest wartość
znaczka „50 gr", w prawym – data „19. I. 1945” (wyzwolenie Krakowa), u dołu -napis
"Poczta Polska".
Minister Poczt i Telegrafów
(-) Inż. T. Kapeliński
320
poz. 26
Zarządzenie
Ministra Poczt i Telegrafów
z dnia 12 czerwca 1945 r.
o wprowadzeniu w obieg okolicznościowego znaczka pocztowego
wartości 6 zł.
Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 3 czerwca 1924 o poczcie, telegrafie i
telefonie (Dz. U. R. P. Nr 63 z 1933 r. poz. 481) zarządzam, co następuje:
§ 1. Z okazji Ogólnopolskiego Kongresu Pocztowego w Poznaniu w dniach 16 i 17
czerwca b. r. wydaje się i wprowadza w obieg na czas od 16 do 30 czerwca 1945 r.
okolicznościowy znaczek pocztowy opłaty w ograniczonym nakładzie.
Wartość znaczka wynosi 1 zł z dopłatą 5 zł na rzecz Związku Zawodowego
Pracowników Pocztowych i Telekomunikacyjnych.
§ 2. Rysunek znaczka w kolorze zielonym przedstawia ratusz Poznania. Nad
rysunkiem, po obu rogach, podana jest wartość 1 zł + 5 zł, w pośrodku napis
"Poznań". W ramce po lewej stronie umieszczony jest napis „1 Kongres Pracowników
P. i T.", po prawej zaś stronie - data „16, VI.1945". W polu rysunku po lewej stronie
widnieje herb miasta Poznania, zaś po prawej stronie emblemat pocztowy, pod
rysunkiem napis "Polska”.
§ 3. Wymianę znaczka przeprowadzą urzędy (agencje) p.t. do dnia 15 lipca 1945r.
Minister Poczt i Telegrafów
(-) Inż. T. Kapeliński
321
poz. 27
Zarządzenie
Ministra Poczt i Telegrafów
z dnia 15 czerwca 1945 r.
o wprowadzeniu w obieg znaczka pocztowego wartości 3 zł.
Na podstawie art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 3 czerwca 1924 r. o poczcie, telegrafie i
telefonie (Dz. U.R. P. Nr 63 z 1933 r. poz. 481) zarządzam, co następuje:
§ 1. Z dniem 1 lipca 1945 r. wydaje się i wprowadza do obiegu i sprzedaży
znaczek pocztowy opłaty wartości 3 zł.
§ 2. Znaczek ten przedstawia na białym tle w odcieniu liliowym rysunek pomnika
Kościuszki w Łodzi. W lewym górnym rogu podana jest wartość znaczka „3 zł", u
dołu pod pomnikiem umieszczony jest, drobnym drukiem, napis "Łódź – pomnik Tad.
Kościuszki", zaś poniżej - napis "Poczta Polska".
Minister Poczt i Telegrafów
(-) Inż. T. Kapeliński

Na podstawie porozumienia (wypełniającego decyzje konferencji jałtańskiej w sprawie
Polski) zawartego na moskiewskiej konferencji 17–21 VI 1945 między przedstawicielami
KRN i Rządu Tymczasowego RP, a działaczami dotychczas związanymi z Rządem RP
na uchodźstwie, powołano 28 VI 1945 Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej. Został
on uznany przez większość państw 5 VII 1945.
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DZIENNIK TARYF
POCZTOWYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH
WYDAWANY PRZEZ MINISTRA POCZT I TELEGRAFÓW
Nr 3
z dnia 15 sierpnia 1945 r.
poz. 30
Zarządzenie
Ministra Poczt i Telegrafów
z dnia 10 lipca 1945 r.
o wprowadzeniu w obieg znaczka pocztowego wartości 5 zł.
Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 3 czerwca 1924 o poczcie, telegrafie i
telefonie (Dz. U. R. P. Nr 63 z 1933 r. poz. 481) zarządzam, co następuje:
§ 1. Na czas od 14 do 31 lipca 1945 r. wydaje się i wprowadza do obiegu i
sprzedaży okolicznościowy znaczek pocztowy opłaty wartości 5 zł.
§ 2. Znaczek ten, wydany ku upamiętnieniu 535 rocznicy zwycięstwa pod
Grunwaldem (15 lipca 1410 r.), przedstawia grupę rycerzy polskich z królem
Jagiełłą na czele, z powalonym u ich stóp krzyżakiem. W lewym górnym rogu
widnieje napis „15 lipca 1410 - Grunwald -15 lipca 1945„, w prawym dolnym
podana jest wartość znaczka „5 zł", u dołu napis „Polska".
Kolor znaczka niebieski w odcieniu stalowym.
Podsekretarz Stanu
(-) Mgr R. Pallasch
323
poz. 32
Zarządzenie
Ministra Poczt i Telegrafów
z dnia 18 lipca 1945 r.
o wprowadzeniu w obieg znaczka pocztowego wartości 3 zł.
Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 3 czerwca 1924 o poczcie, telegrafie i
telefonie (Dz. U. R. P. Nr 63 z 1933 r. poz. 481) zarządzam, co następuje:
§ 1. Z dniem 22 lipca 1945 r. wydaje się i wprowadza do obiegu i sprzedaży
okolicznościowy znaczek pocztowy opłaty wartości 3 zł, w ograniczonym nakładzie.
§ 2. Znaczek ten wydany z okazji rocznicy utworzenia Polskiego Komitetu
Wyzwolenia Narodowego (22 lipca 1944 r.) przedstawia uwolnionego z kajdan orła
białego w chwili, gdy zrywa się do lotu; obok rozpostarty manifest P. K. W. N. Nad
rysunkiem zamieszczony jest napis „1944 - 22. VII. - 1945", w lewym dolnym rogu
podana jest wartość „3 zł", u dołu - napis „Polska".
Kolor znaczka – czerwony.
Podsekretarz Stanu
(-) Mgr R. Pallasch
nr 322 do nr 323 w tym samym numerze DTPiT
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DZIENNIK TARYF
POCZTOWYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH
WYDAWANY PRZEZ MINISTRA POCZT I TELEGRAFÓW
Nr 4
z dnia 20 września 1945 r.
poz. 34
Zarządzenie
Ministra Poczt i Telegrafów
z dnia 23 sierpnia 1945 r.
o wprowadzeniu w obieg znaczka pocztowego wartości 1 zł + 9 zł.
Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 3 czerwca 1924 o poczcie, telegrafie i
telefonie (Dz. U. R. P. Nr 63 z 1933 r. poz. 481) zarządzam, co następuje:
§ 1. Z dniem 1 września 1945 r. wydaje się i wprowadza do obiegu i sprzedaży na
okres do 25 września 1945 r. okolicznościowy znaczek pocztowy opłaty wartości 1 zł
z dopłatą 9 zł na rzecz Związku Zaw. Pracowników Poczt, Telegr., Telef. i Radia, a
mianowicie na domy sanatoryjne i wypoczynkowe.
§ 2. Znaczek ten wydaje się ku upamiętnieniu rocznicy bohaterskich walk
żołnierza polskiego w Gdańsku o "Westerplatte" we wrześniu 1939 r. Wizerunek
znaczka przedstawia grupę walczących żołnierzy polskich; w perspektywie widoczny
jest pancernik niemiecki. Z prawej strony u góry zamieszczony jest napis:
"Westerplatte 1. IX. 1939"; w dolnym lewym rogu podana jest wartość znaczka: „1 zł
+ 9 zł", u dołu pośrodku napis "Polska".
Kolor znaczka - niebiesko-stalowy.
Kierownik Ministerstwa Poczt i Telegrafów
(-) Inż. T. Kapeliński
325
poz. 35
Zarządzenie
Ministra Poczt i Telegrafów
z dnia 28 sierpnia 1945 r.
o wprowadzeniu w obieg znaczka pocztowego wartości 1 zł 50 gr.
Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 3 czerwca 1924 o poczcie, telegrafie i
telefonie (Dz. U. R. P. Nr 63 z 1933 r. poz. 481) zarządzam, co następuje:
§ 1. Wprowadza się do obiegu i sprzedaży znaczek pocztowy opłaty wartości 1 zł
50 gr, przedrukowany ze znaczka wartości 25 gr z Godłem Państwa, wycofanego z
obiegu z dniem 1 stycznia 1945 r. (Dz. Taryf. poczt. i telekom. Nr 1 z 1945 r., poz. 6),
z nadrukiem „1.50 zł."
§ 2. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dn. 1 września 1945 r.
Kierownik Ministerstwa Poczt i Telegrafów
(-) Inż. T. Kapeliński
326
poz. 36
Zarządzenie
Ministra Poczt i Telegrafów
z dnia 5 września 1945 r.
o wprowadzeniu w obieg znaczka pocztowego wartości 1 zł.
Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 3 czerwca 1924 o poczcie, telegrafie i
telefonie (Dz. U. R. P. Nr 63 z 1933 r. poz. 481) zarządzam, co następuje:
§ 1. Wprowadza się do obiegu i sprzedaży znaczek pocztowy opłaty wartości 1 zł.
przedrukowany nadrukiem „1 zł” ze znaczka wartości 50 gr z widokiem pomnika
Grunwaldu w Krakowie, kol. ciemno-zielonego wycofanego z obiegu z dniem 31 maja
1945 r. (Dz. Taryf p. i t. Nr 2 z 1945 r. poz. 22).

§ 2. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dn. 10 września 1945 r .
Kierownik Ministerstwa Poczt i Telegrafów
(-) Inż. T. Kapeliński
nr 324 do nr 326 w tym samym numerze DTPiT
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DZIENNIK TARYF
POCZTOWYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH
WYDAWANY PRZEZ MINISTRA POCZT I TELEGRAFÓW
Nr 5
z dnia 15 listopada 1945 r.
poz. 38
Zarządzenie
Ministra Poczt i Telegrafów
z dnia 12 września 1945 r.
o wprowadzeniu w obieg znaczków pocztowych wartości 1 zł, 2 zł i 3 zł.
Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dn. 3 czerwca 1924 r. o poczcie, telegrafie i
telefonie (Dz. U. R. P. N r 68, poz. 481 z 1933 r .) zarządzam co następuje:
§ 1. Wprowadza się do obiegu i sprzedaży znaczki pocztowe opłaty wartości 1 zł,
2 zł i 3 zł, wydane ku upamiętnieniu oswobodzenia m. Gdańska dnia 30 marca
1945 r.
§ 2. Znaczek wartości 1 zł przedstawia widok żurawia w Gdańsku, kolor znaczka ciemno oliwkowy;
znaczek wartości 2 zł przedstawia widok ratusza gdańskiego, kolor znaczka niebieski;
znaczek wartości 3 zł przedstawia widok bramy w pobliżu ratusza, kolor znaczka
ciemno-fioletowy.
Na wszystkich znaczkach zamieszczony jest napis „Gdańsk” - u dołu pośrodku na
znaczkach 1 zł i 2 zł oraz w prawym górnym rogu na znaczku wart. 3 zł; w prawym
dolnym narożu podana jest data oswobodzenia „30. III. 1945”; u góry nad
rysunkiem widnieje napis "Poczta Polska"; wartość znaczka, tj. odpowiednio „1 zł”,
„2 zł”, „3 zł" , podana jest w lewym dolnym narożu.
§ 3. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dn. 15 września 1945 r.
Kierownik Ministerstwa Poczt i Telegrafów
(-) Inż. T. Kapeliński
330
poz. 40
Zarządzenie
Ministra Poczt i Telegrafów
z dnia 6 października 1945 r.
o wprowadzeniu do obiegu znaczka pocztowego wartości 1.50 zł.
Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dn. 3 czerwca 1924 r. o poczcie, telegrafie i
telefonie (Dz. U. R. P. Nr 63, poz. 481 z 1933 .r.) zarządzam co następuje:
§1. Wprowadza się do obiegu i sprzedaży znaczek pocztowy opłaty wartości 1.50
zł, stanowiący pierwszy z 6-ciu znaczków serii obrazującej zniszczenie Warszawy.
§ 2. Znaczek ten przedstawia widok Zamku w 2-ch rysunkach: po lewej stronie
stan z roku1939, po prawej ruiny jego w 1945 roku; w obu górnych narożach podana
jest wartość znaczka 1.50 zł, u góry pośrodku zamieszczony jest napis "Polska”. Pod
rysunkiem pośrodku zaś "Warszawa-Zamek”. Kolor znaczka -czerwony.
§ 3. Cały nakład tego znaczka jest nieperforowany – cięty.
§ 4. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 15 października1945 r.
Kierownik Ministerstwa Poczt i Telegrafów
(-) Inż. T. Kapeliński
nr 327 do nr 330 w tym samym numerze DTPiT
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DZIENNIK TARYF
POCZTOWYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH
WYDAWANY PRZEZ MINISTRA POCZT I TELEGRAFÓW
Nr 6
z dnia 20 grudnia 1945 r.
poz. 45
Zarządzenie
Ministra Poczt i Telegrafów
z dnia 12 listopada 1945 r.
o wprowadzeniu w obieg znaczka pocztowego wartości 1,50 + 8,50 zł.
Na podstawie art. 22 ust. 1 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. Wprowadza się do obiegu i sprzedaży okolicznościowy znaczek pocztowy
opłaty wartości1,50 zł + 8.50 zł, z dopłatą na rzecz pomocy pracownikom
państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" i Ministerstwa
Poczt i Telegrafów.
§ 2. Znaczek ten, wydany z okazji I (VII) Kongresu Związków Zawodowych, jaki
odbędzie się w Warszawie dnia 18 listopada 1945 r., przedstawia symbolicznie
jedność świata pracy: 3-ch przedstawicieli świata pracy podaje sobie dłonie, w
perspektywie widoczne są zabudowania i urządzenia fabryczne. U góry nad
rysunkiem umieszczony jest napis "I (VII) Kongres Związków Zawodowych, w lewym
górnym narożniku „Warszawa -18. XI. 1945 r.", w obu dolnych narożnikach wartość
znaczka „1,50 + 8,50 zł", u dołu pośrodku -napis "Polska". Kolor znaczka -niebieskostalowy.
§ 3. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 18 listopada 1945 r.
w z. Kierownik Ministerstwa Poczt i Telegrafów
(-) Mgr R. Pallasch
Podsekretarz Stanu
332
poz. 47
Zarządzenie
Ministra Poczt i Telegrafów
z dnia 20 listopada 1945 r.
o wprowadzeniu w obieg znaczka pocztowego wartości 3 zł.
Na podstawie art. 22 ust. 1 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. Wprowadza się do obiegu i sprzedaży znaczek pocztowy opłaty wartości 3 zł,
stanowiący drugi z serii „Ruiny Warszawy”.
§ 2. Znaczek ten przedstawia po lewej stronie widok Katedry św. Jana z 1939 r.,
po prawej jej ruiny w r. 1945. W obu górnych narożach podana jest wartość znaczka
„3 zł", u góry pośrodku zamieszczony jest napis „Polska", zaś pod rysunkiem -napis
"Warszawa - Katedra św. Jana". Kolor znaczka - niebieski.
§ 3. Znaczek ten wydany zostaje jako nieząbkowany (cięty).
§ 4. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 25 listopada 1945 r.
Kierownik Ministerstwa Poczt i Telegrafów
(-) Inż. T. Kapeliński
333
poz. 48
Zarządzenie
Ministra Poczt i Telegrafów
z dnia 24 listopada 1945 r.
o wprowadzeniu w obieg znaczka pocztowego wartości 10 zł.

N a podstawie art. 22 ust. 1 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. Wprowadza się do obiegu i sprzedaży okolicznościowy znaczek pocztowy
opłaty wartości 10 zł, wydany dla upamiętnienia rocznicy powstania listopadowego
(29. 11. 1830).
§ 2. Znaczek ten przedstawia moment zbiórki przy pomniku Jana III Sobieskiego w
Warszawie. Nad rysunkiem zamieszczony jest napis "Powstanie Listopadowe" w
lewej części rysunku na tarczy, na tle gałązki laurowej - napis „1830 - 29.11. - 1945".
W lewym górnym narożu podana jest wartość znaczka „10 zł”, u dołu - napis
„Polska”, kolor znaczka - stalowy.
§ 3. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 29 listopada 1945 r.
Kierownik Ministerstwa Poczt i Telegrafów
(-) Inż. T. Kapeliński
334
poz. 49
Zarządzenie
Ministra Poczt i Telegrafów
z dnia 26 listopada 1945 r.
o wprowadzeniu w obieg znaczka pocztowego wartości 3,50 zł.
Na podstawie art. 22 ust. 1 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. Wprowadza się do obiegu i sprzedaży znaczek pocztowy opłaty wartości 3,50
zł, stanowiący trzeci znaczek z serii „Ruiny Warszawy”.
§ 2. Znaczek ten przedstawia po lewej stronie widok Ratusza z r. 1939, po prawej
– jego ruiny w r.1945. Wartość znaczka „3,50 zł" podana jest w obu górnych
narożach.
U góry pośrodku zamieszczony jest napis „Polska", u dołu zaś - napis „Warszawa
-Ratusz".
Kolor znaczka zielony o odcieniu seledynowym.
§ 3. Znaczek ten zostaje wydany jako nieząbkowany.
§ 4. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 5 grudnia 1945 r.
Kierownik Ministerstwa Poczt i Telegrafów
(-) Inż. T. Kapeliński
poz. 50
Zarządzenie
Ministra Poczt i Telegrafów
z dnia 15 grudnia 1945 r.
o wprowadzeniu w obieg znaczków pocztowych wartości 6 zł i 8 zł.
Na podstawie art. 22 ust. 1 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. Wprowadza się do obiegu i sprzedaży znaczki pocztowe opłaty wartości 6 zł i
8 zł, stanowiące czwarty i piąty znaczek z serii „Ruiny Warszawy".
335 § 2. Znaczek wartości 6 zł przedstawia po lewej stronie widok Poczty Głównej
w Warszawie z roku 1939, po prawej - jej ruiny w roku 1945, kolor znaczka -stalowy;
336 znaczek wartości 8 zł przedstawia po lewej stronie widok Sztabu Głównego z
roku 1939, po prawej jego ruiny w roku 1945, kolor znaczka - sepia.
Na obydwu znaczkach u góry pośrodku jest zamieszczony napis "Polska", u dołu
zaś na znaczku wartości 6 zł napis „Warszawa - Poczta Główna", a na znaczku
wartości 8 zł napis " Warszawa -Sztab Główny", wartości znaczków są podane w obu
górnych narożach.
§ 3. Znaczki te zostają, wydane jako nieząbkowane.
§ 4. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1946 r
Kierownik Ministerstwa Poczt i Telegrafów
(-) Inż. T. Kapeliński
nr 331 do nr 336 w tym samym numerze DTPiT

