
Pisownia dokumentu jest zgodna z oryginałem. 
Czcionką czerwoną zapisano numer główny znaczka według zasad określonych w 

PSPZP. 
Czcionką niebieską wpisano dokument wprowadzający znaczki do sprzedaży. 

Kursywą wpisano uwagi autora strony, dot. dokumentu. 
Kolorem żółtym zakreślono datę wprowadzenia znaczków do obiegu. 

 

 
DZIENNIK TARYF 

POCZTOWYCH l TELEKOMUNIKACYJNYCH 
Nr 2 

z dnia 25 lutego 1948 r. 
poz.6 

Zarządzenie 
Ministra Poczt i Telegrafów 

z dnia 12 lutego 1948 r. 
o wprowadzeniu w obieg lotniczych znaczków pocztowych opłaty wartości  

50 zł i 100 zł. 
 

Na podstawie art. 22 ust. 1 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:  

400 i 401 § 1. Wprowadza się do obiegu i sprzedaży lotnicze znaczki pocztowe 
wartości 50 zł i 100 zł. 

Rysunek znaczków przedstawia pędzącego centaura z łukiem napiętym do strzału. 
Z lewej strony centaura znajduje się sylwetka samolotu, a z prawej -ptak w locie. W 
lewym i górnym narożu jest umieszczona wartość znaczka „50 zł" względnie „100 zł”, 
a u dołu napis "Polska Poczta Lotnicza". 

Kolor znaczka wartości 50 zł -ciemnozielony, a znaczka wartości 100 zł -czerwono- 
pomarańczowy. 

 Znaczki obydwu wartości są perforowane. 
§ 2. Znaczki te służą przede wszystkim do uiszczania opłat za przesyłki lotnicze. 
§ 3. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 29 lutego 1948 r. 

Minister Poczt i Telegrafów 
(-) Prof. dr inż. Wacław Szymanowski 

 

 
DZIENNIK TARYF 

POCZTOWYCH l TELEKOMUNIKACYJNYCH  
Nr 3 

z dnia 10 marca 1948 
poz. 9 

Zarządzenie Ministra Poczt i Telegrafów 
z dnia 27 lutego 1948 r. 

o wprowadzeniu w obieg znaczka pocztowego opłaty wartości 15 zł. 
 

Na podstawie art. 22 ust. 1 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:  

402 § 1. Wprowadza się do obiegu i sprzedaży znaczek pocztowy opłaty wartości 
15 zł, wydany z okazji setnej rocznicy „Wiosny Ludów”.  

Rysunek znaczka przedstawia symboliczną postać rolnika nad pługiem, 
rozrywającego kajdany poddaństwa, z głębi zaś symboliczną grupę walczących ze 
sztandarem. U góry znaczka znajduje się: napis "Wiosna Ludów", a pod nim z lewej 
strony „1848-1948", u dołu zaś znaczka, z prawej strony, napis "15 zł", a pod tym „P o 
l s k a”. 

Kolor znaczka żółto-brunatny. Znaczki są perforowane. 



§ 2. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 15 marca 1948 r. 
Minister Poczt i Telegrafów 

(-) Prof. dr inż. Wacław Szymanowski 
 

poz. 10 
Zarządzenie 

Ministra Poczt i Telegrafów 
z dnia 4 marca 1948 r. 

o wprowadzeniu w obieg lotniczego znaczka pocztowego opłaty wartości 75 zł. 
 
Na podstawie art. 22 ust. 1 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: 
403 § 1. Wprowadza się do obiegu i sprzedaży lotniczy znaczek pocztowy opłaty 

wartości 75 zł. 
Rysunek znaczka jest identyczny z rysunkiem lotniczych znaczków wartości 50 zł i 

100 zł — wprowadzonych do obiegu zarządzeniem Ministra Poczt  i Telegrafów z dnia 
12 lutego 1948 r. (Dz. Taryf p. i T- Nr. 2, poz. 6). 

Kolor znaczka — niebieskawo-czarny. Znaczek jest perforowany. 
§ 2. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z   dniem 15 marca 1948 r. 

Za Ministra Poczt t Telegrafów 
(—) Zenon Lipiński 
Podsekretarz stanu. 

zn. nr 402 i 403 w tym samym numerze DTPiT 
 

 
DZIENNIK TARYF 

POCZTOWYCH l TELEKOMUNIKACYJNYCH  
Nr 5 

z dnia 15 kwietnia 1948 r 
poz. 15 

Zarządzenie 
Ministra Poczt i Telegrafów 

z dnia 5 kwietnia 1948 r.  
o wprowadzeniu obieg lotniczych znaczków pocztowych opłaty wartości  

15 zł, 25 zł i 30 zł. 
 

Na podstawie art. 22 ust. 1 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: 

404-06 § 1. Wprowadza się do obiegu i sprzedaży lotnicze znaczki pocztowe opłaty 
wartości 15 zł, 25 zł i 30 zł. Rysunek znaczków jest identyczny z rysunkiem lotniczych 
znaczków wartości 50 zł i 100 zł, wprowadzonych do obiegu zarządzeniem Ministra 
Poczt i Telegrafów z dnia 12 lutego 1948 r. (Dz. Taryf P. i T. Nr 2, poz. 6). 

Kolor znaczka wartości 15 zł — ciemnoliliowy, znaczka wartości 25 zł — 
ciemnoniebieski, a znaczka wartości 30 zł — czerwonawo-brunatny. Znaczki 
wszystkich wartości są perforowane. 

§ 2. Znaczki te służą przede wszystkim do uiszczania opłat za przesyłki lotnicze, 
§ 3. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 15 kwietnia 1948 r. 

Minister Poczt i Telegrafów 
(—) Prof. dr inż. Wacław Szymanowski 

poz. 16 
Zarządzenie 

Ministra Poczt i Telegrafów 
z dnia 8 kwietnia 1948 r. 

o wprowadzeniu w obieg okolicznościowego znaczka pocztowego opłaty 
wartości 15 zł. 

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 3 czerwca 1924 r. o poczcie, telegrafie i 
telefonie (Dz. U. R. P. z 1333 r. Nr 63, poz. 481) zarządzam co następuje; 



407 § 1. Wprowadza się do obiegu i sprzedaży znaczek pocztowy opłaty wartości 
15 zł, wydany z okazji 5-ej rocznicy powstania Żydów w Ghetcie Warszawskim. 
Rysunek znaczka przedstawia postacie mężczyzny i kobiety z karabinami w ręku na 
barykadzie, symbolizujące walkę powstańców żydowskich. U góry znaczka znajduje 
się napis „Polska", a pod nim wartość „15 zł", u dołu zaś czterowierszowy napis „5-ta 
Rocznica Powstania — w Ghetcie Warszawskim". Z lewej strony rysunku znaczka 
pionowo znajduje się napis „1943 - 19. IV. - 1948" Kolor znaczka stalowy. Znaczki są 
perforowane. 

§ 2. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 19 kwietnia 1948 r. 
Minister Poczt i Telegrafów 
(-) Prof. dr inż. Wacław Szymanowski 

zn. nr 404-407 w tym samym numerze DTPiT 
 

 
DZIENNIK TARYF 

POCZTOWYCH l TELEKOMUNIKACYJNYCH  
Nr 6 

z dnia 24 kwietnia 1948 r. 
poz. 18 

Zarządzenie 
Ministra Poczt i Telegrafów 
z dnia 19 kwietnia 1948 r. 

o wprowadzeniu w obieg okolicznościowego znaczka pocztowego opłaty 
wartości 15 zł. 

 
Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 3 czerwca 1924 r. o poczcie, telegrafie i 

telefonie (Dz. U. R. P. T. 1933 r. Nr 63, poz. 481) zarządzam, co następuje: 
408 § 1. Wprowadza się do obiegu i sprzedaży znaczek pocztowy opłaty wartości 

15 zł, wydany z okazji biegu kolarskiego Warszawa-Praga. Rysunek znaczka 
przedstawia jako symbol kolarski koło zdobne flagami polską i czechosłowacką. U 
góry znaczka, po lewej stronie, znajduje się pięciowierszowy napis: „Warszawa — 
Praha — Warszawa —1—5 — 9— V. 1948", a po prawej — „Głos Ludu — Rude 
Pravo", u dołu zaś znaczka napis „Międzynarodowy Bieg Kolarski", a pod nim — „zł 15 
— Polska — 15 zł". Kolor rysunku znaczka karminowy, napisów zaś i części flagi 
czechosłowackiej granatowy. Znaczki są perforowane. 

§ 2. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 maja 1948 r. 
Minister Poczt i Telegrafów 

w z. Zenon Lipiński 
Podsekretarz Stanu. 

 
Dziennik Urzędowy Ministerstwa Poczt i Telegrafów  

Nr 11 
z dnia 3 czerwca 1948 r. 

Wprowadzenie do sprzedaży bloku ze znaczkami pocztowymi z serii 
„Kultura Polska". 

 
Ministerstwo Poczt i Telegrafów wprowadza do sprzedaży w dniach od 10 do 30 

czerwca 1948 r. blok ze znaczkami z serii „Kultura Polska” z dopłatą na cele 
społeczne.  

Blok ten składa się z ośmiu znaczków umieszczonych w dwu poziomych rzędach w 
następującej kolejności znaczków o wartości: 2 zł, 1 zł, 5 zł, 3 zł, 6 zł, 10 zł. 20 zł i 15 
zł.  

Rysunki i kolory znaczków odpowiadają, opisom podanym w zarządzeniach Ministra Poczt i 
Telegrafów z dnia 16 maja 1947 r. (Dz. Taryf P. i T. Nr 6 poz. 28), z dnia 20 czerwca 1947 r. 
(Dz. Taryf P. i T. Nr 6 poz. 30), z dnia 15 lipca 1947 r. (Dz. Taryf P. i T. Nr 7 poz. 33), z dnia 
23 października 1947 r. (Dz. Taryf P. i T. Nr 11 poz. 42).  

Znaczki otoczone są dekoracyjnym rysunkiem w kolorze ciemnozielonym, którego 



motywem są liście dębowe.  
U góry bloku znajduje się godło Rzeczypospolitej Polskiej, z lewej strony godła 

umieszczony jest napis „Poczta”, z prawej zaś "Polska”. 
U dołu blok posiada napis „Kultura Polska”. Każdy blok zaopatrzony jest w  numer 

bieżący od 1. zamieszczony w lewym dolnym narożu. 
Cena bloku wynosi 500 zł. 

 Nr DR. 21 z dnia 3 czerwca 1948 r. 
 

 
DZIENNIK TARYF 

POCZTOWYCH l TELEKOMUNIKACYJNYCH  
Nr 9 

z dnia 15 czerwca 1948 r. 
poz. 23 

Zarządzenie 
Ministra Poczt i Telegrafów 
z dnia 12 czerwca 1948 r.  

o wprowadzeniu w obieg okolicznościowych znaczków pocztowych opłaty 
wartości 3 zł, 6 zł i 15 zł. 

 
Na podstawie art. 22 ust. 1. 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: 
409-411 Wprowadza się do obiegu i sprzedaży od 22 czerwca do 4 lipca 1948 r. 

serię znaczków pocztowych opłaty wartości 3 zł, 6 zł i 15 zł, wydanych z okazji 
wyścigu kolarskiego dookoła Polski. 

Rysunek znaczków przedstawia dwóch zawodników na rowerach, nad nimi na 
wstędze daty „22. VI. 1948 — 4. VII", w otoku napis „Wyścig  Kolarski VII Dookoła 
Polski". U dołu, w środku, napis „Polska", a w narożach, po prawej stronie emblemat 
„Czytelnika", a po lewej wartość „3 zł" względnie „6 zł", lub „15 zł' 

Kolor znaczka wartości 3 zł — ciemnoszary, wartości 6 zł - brunatny, a wartości 15 
zł – zielony.  

Znaczki wszystkich wartości są perforowane. 
Minister Poczt i Telegrafów 

(—) Prof. dr inż. Wacław Szymanowski. 
 

poz. 24. 
Zarządzenie 

Ministra Poczt i Telegrafów 
z dnia 12 czerwca 1948 r. 

o wprowadzeniu w obieg okolicznościowych znaczków pocztowych wartości  
6 zł, 15 zł i 35 zł. 

 
Na podstawie art. 22 ust. 1 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: 
412-414 Wprowadza się do obiegu i sprzedaży od 22 do 29 czerwca 1948 r. serię 

znaczków pocztowych opłaty wartości 6 zł, 15 zł i 35 zł, wydanych z okazji „Święto 
Morza" — 22—29 czerwca 1948 r. 

Rysunek znaczka 6 zł przedstawia okręt w doku, nad nim po lewej stronie jest 
umieszczony emblemat Ligi Morskiej, pod nim po prawej stronie wartość „zł 6", a u 
dołu napis „Polska". 

Rysunek znaczka 15 zł przedstawia załadowywanie okrętu w porcie, nad nim po 
prawej stronie umieszczony jest emblemat Ligi Morskiej. U dołu, pośrodku, 
umieszczony jest napis „Polska", a w narożach wartość „zł 15" 

Rysunek znaczka 35 zł przedstawia jacht na pełnym morzu, nad nim umieszczony 
jest napis „Święto Morza 1948 r.", po obu bokach ozdobne tarcze, lewa z napisem 
trzywierszowym — „Yacht — Gen. — Zaruski", a prawa z emblematem Ligi Morskiej. 
U dołu w środku napis „Polska", a w narożach wartość „35 zł". 



Kolor znaczka wartości 6 zł — fioletowy, wartości 15 zł — niebieskawoczerwony, a 
wartości 35 zł — szaroniebieski. 

Znaczki wszystkich wartości są perforowane. 
Minister Poczt i Telegrafów 

(—) prof. dr inż. Wacław Szymanowski. 
zn. nr 409-414 w tym samym numerze DTPiT 

 

 
DZIENNIK TARYF 

POCZTOWYCH l TELEKOMUNIKACYJNYCH  
Nr 10 

z dnia 9 lipca 1948 r. 
poz. 26 

Zarządzenie 
Ministra Poczt i Telegrafów 

z dnia 2 lipca 1948 r. 
o wprowadzeniu w obieg okolicznościowych znaczków pocztowych opłaty 

wartości 6 zł, 15 zł, 18 zł i 35 zł 
 

Na podstawie art. 22 ust. 1 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: 

415-18 § 1. Wprowadza się do obiegu i sprzedaży serie okolicznościowych 
znaczków pocztowych opłaty wartości 6 zł, 15 zł, 18 zł i 35 zł, wydanych z okazji 
Wystawy Ziem Odzyskanych we Wrocławiu. 

Rysunek tych znaczków przedstawia stylizowany fragment Wystawy w oświetleniu 
reflektorów i ogni sztucznych. U góry znajduje się trzywierszowy napis: „Wystawa 
Ziem Odzyskanych Wrocław 1948", pod tym po prawej stronie jedna z wartości: 

6 zł, 15 zł, 18 zł lub 35 zł, u dołu napis „Polska". 
Kolor znaczka wartości 6 zł zielonkawo-niebieski, wartości 15 zł pomarańczowo-

czerwony, 18 zł czerwonobrunatny, a 35 zł żółtobrunatny. Znaczki wszystkich wartości 
są perforowane.  

§ 2. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 15 lipca 1948 r. 
Minister Poczt i Telegrafów 

w. z. Zenon Lipiński 
 

poz. 27 
Zarządzenie 

Ministra Poczt i Telegrafów 
z dnia 5 lipca 1948 r. 

o wprowadzeniu w obieg znaczków pocztowych opłaty wartości 30 zł, 35 zł  
i 60 zł. 

 
Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 3 czerwca 1924 r. o poczcie, telegrafie i 

telefonie (Dz. U. R. P. z 1933 r. Nr 63 poz. 431) zarządzam co następuje: 
419-21 § 1. Wprowadza się do obiegu i sprzedaży znaczki pocztowe opłaty 

wartości 30 zł, 35 zł i 60 zł, wydane a okazji setnej rocznicy „Wiosny Ludów". 
Rysunek znaczka 30 zł przedstawia podobizny gen. Henryka Dembińskiego i gen. 

Józefa Bema; nad podobiznami jest umieszczony napis „Polska", a w górnych 
narożach wartość „30 zł". Po bokach daty w dwu wierszach — po lewej stronie 
„1791/1866, a po prawej „1795/1850". Pod podobiznami podpisy „Gen. Henryk 
Dembiński, Gen. Józef Bem", pod tym zaś napis „1848— Wiosna Ludów— 1948". 

Rysunek znaczka 35 zł przedstawia podobizny Stan. Worcella, Ks. P. Ściegiennego 
i Edw. Dembowskiego; nad podobiznami jest umieszczony napis „Polska", a w 
górnych narożach wartość 35 zł. Pod podobiznami podpisy „Stan. Worcell, Ks. P. 
Ściegienny, Edw. Dembowski", pod tym zaś napis „1848— Wiosna Ludów—1948" 

Rysunek znaczka 60 zł przedstawia podobizny Fr. Engelsa i Karola Marksa; nad 
podobiznami jest umieszczony napis „Polska", a w górnych narożach wartość „60 zł". 



Pod podobiznami podpisy „1820-1895 Fr. Engels. Karol Marks 1818—1883", pod tym 
zaś napis „1848—Wiosna Ludów—1948". 

Kolor znaczka 30 zł ciemno-brunatny, wartości 35 zł oliwkowo-zielony, a wartości 
60 zł czerwony. 

Znaczki wszystkich wartości są perforowane. 
§ 2. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 15 lipca 1948 r. 

Minister Poczt i Telegrafów 
w z. Zenon Lipiński 

zn. nr 415-421 w tym samym numerze DTPiT 
 

 
DZIENNIK TARYF 

POCZTOWYCH l TELEKOMUNIKACYJNYCH  
Nr 11 

z dnia 27 lipca 1948 r. 
poz. 29 

Zarządzenie 
Ministra Poczt i Telegrafów 

z dnia 27 lipca 1948 r. 
o wprowadzeniu w obieg okolicznościowego znaczka pocztowego opłaty  

wartości 15 zł. 
 

Na podstawie art. 22. ust. 1 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: 

422 § 1. Wprowadza się do obiegu i sprzedaży okolicznościowy znaczek pocztowy 
opłaty wartości 15 zł z okazji Międzynarodowej Konferencji Młodzieży Pracującej w 
Warszawie. 

Rysunek znaczka przedstawia trzy młodzieńcze twarze na tle modelu kuli ziemskiej, 
otoczonego napisem „Młodzieży! Łącz się w walce o trwały pokój", a niżej wstęgą z 
trzywierszowym napisem „Światowa Federacja Młodzieży Demokratycznej". U góry 
znaczka jest umieszczony napis „Polska", u dołu zaś w środku „złotych" a po bokach 
cyfry „15". Kolor znaczka niebieski. Znaczki są perforowane. 

§ 2. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 8 sierpnia 1948 r.  
Minister Poczt i Telegrafów 

wz Zenon Lipiński, 
Podsekretarz Stanu 

 

 
DZIENNIK TARYF 

POCZTOWYCH l TELEKOMUNIKACYJNYCH  
Nr 12 

z dnia 28 sierpnia 1948 r. 
poz. 32 

Zarządzenie 
Ministra Poczt i Telegrafów 
z dnia 27 sierpnia 1948 r. 

o wprowadzeniu w obieg okolicznościowego znaczka pocztowego opłaty 
wartości 15 + 5 zł. 

 
Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 3-go czerwca 1924 r. o poczcie, telegrafie 

i telefonie (Dz. U. R. P. z 1933 r. nr 63, poz. 481) zarządzam co następuje: 
423 § 1. Wprowadza się do obiegu i sprzedaży okolicznościowy znaczek pocztowy 

opłaty wartości 15 + 5 zł z dopłatą na rzecz Odbudowy Warszawy. 
Rysunek znaczka przedstawia część trasy W-Z pod placem Zamkowym z 

dzwonnicą i kościołem Św. Anny w Warszawie. 



U góry znaczka jest umieszczony napis „Polska", a pod nim -"Na odbudowę 
Warszawy", u dołu zaś, w środku, "Trasa W -Z", a w narożach wartość „15 + 5 zł". 

Kolor znaczka zielony. Znaczki są perforowane. 
§ 2. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 września 1948 r. 

Minister Poczt i Telegrafów 
Prof. dr inż. W. Szymanowski. 

 
poz. 33 

Zarządzenie 
Ministra Poczt i Telegrafów 
z dnia 27 sierpnia 1948 r. 

o wprowadzeniu w obieg okolicznościowego znaczka pocztowego opłaty 
wartości 15 zł. 

 
Na podstawie art. 22 ust. 1 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: 
424 § 1. Wprowadza się do obiegu i sprzedaży okolicznościowy znaczek pocztowy 

opłaty wartości 15 zł z okazji Zjazdu Filatelistów w Toruniu. 
Rysunek znaczka przedstawia fragment zabytkowych murów obronnych m. Torunia 

z Bramą Mostową, z której wyjeżdża czterokonny dyliżans pocztowy. U góry znaczka, 
po lewej stronie, jest umieszczony napis „Zjazd Filat-Toruń-1948", a po prawej — 
„Polska", u dołu zaś, w lewym narożu, wartość „15 zł". 

Kolor znaczka żółtobrunatny. Znaczki są perforowane. 
§ 2. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 4 września 1948 r. 

Minister Poczt l Telegrafów 
Prof. dr inż. W. Szymanowski. 

zn. nr 423-424 w tym samym numerze DTPiT 
 

 
DZIENNIK TARYF 

POCZTOWYCH l TELEKOMUNIKACYJNYCH  
Nr 13 

z dnia 1 października 1948 r. 
poz. 36 

Zarządzenie 
Ministra Poczt i Telegrafów 
z dnia 24 września 1948 r. 

o wprowadzeniu w obieg okolicznościowego znaczka pocztowego opłaty 
wartości 18 zł. 

 
Na podstawie art. 22 ust. 1 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: 
425 § 1. Wprowadza się do obiegu i sprzedaży okolicznościowy znaczek pocztowy 

opłaty wartości 18 zł z okazji Europejskiej Konferencji Rozkładów Jazdy w Krakowie. 
Rysunek znaczka przedstawia na tle tarczy zegara parowóz pociągu 

błyskawicznego o liniach opływowych w biegu na nasypie kolejowym. Nad tarczą 
zegara emblemat służby kolejowej 2 skrzydełka po bokach koła, zaś u dołu pod 
nasypem w środku napis: „Polska". Cały rysunek ujęty w półkole z napisem 
„Europejska Konferencja Rozkładów Jazdy Kraków 1948." W narożach znaczka nad 
półkolem z lewej strony wartość „18" z prawej litery „zł". 

Kolor znaczka błękitny. Znaczki są perforowane. 
§ 2. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 6 października 1948 r. 

Minister Poczt i Telegrafów 
w/z Zenon Lipinski. 

 



DZIENNIK TARYF 
POCZTOWYCH l TELEKOMUNIKACYJNYCH  

Nr 14 
z dnia 14 października 1948 r. 

poz. 40 
Zarządzenie 

Ministra Poczt i Telegrafów 
z dnia 14 października 1948 r. 

o wprowadzeniu w obieg znaczka pocztowego opłaty wartości 15 zł. 
 

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 3 czerwca 1924 r. o poczcie, telegrafie i 
telefonie (Dz. U. R. P. z 1988 r. Nr 68, poz. 481) zarządzam co następuje:  

426 § 1. Wprowadza się do obiegu i sprzedaży znaczek pocztowy opłaty wartości 
15 zł. 

Rysunek znaczka przedstawia podobiznę Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
Bolesława Bieruta. W prawym dolnym rogu znaczka umieszczony jest napis „15 zł", a 
u dołu - „Poczta Polska". Kolor znaczka czerwony. Znaczki są perforowane. 

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

Minister Poczt i Telegrafów 
Prof. Dr lnż. Wacław Szymanowski. 

 
 

 
DZIENNIK TARYF 

POCZTOWYCH l TELEKOMUNIKACYJNYCH  
Nr 15 

z dnia 3 listopada 1948 r. 
poz. 43 

Zarządzenie 
Ministra Poczt i Telegrafów 
z dnia 3 listopada 1948 r. 

o wprowadzeniu w obieg znaczków pocztowych opłaty wartości 5 zł, 6 zł,  
18 zł, 30 zł i 35 zł. 

 
Na podstawie art. 22 ust. 1 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: 

427-31 § 1. Wprowadza się do obiegu i sprzedaży znaczki pocztowe opłaty 
wartości 5 zł, 6 zł, 18 zł, 30 zł i 35 zł. 

Rysunek znaczka przedstawia podobiznę Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
Bolesława Bieruta. W prawym dolnym rogu znaczka umieszczona jest jedna z 
wartości: „5 zł", „6 zł", „18 zł", „30 zł" lub „35 zł", a u dołu napis „Poczta Polska". 

Kolor znaczka wartości 5 zł — brunatny, wartości 6 zł — niebieskawo-czarny, 
wartości 18 zł — oliwkowo-zielony, wartości 30 zł — niebieski, wartości 35 zł — lila. 

Znaczki wszystkich wartości są perforowane. 
§ 2. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 1948 roku. 

 
Minister Poczt i Telegrafów 

Prof. dr inż. W. Szymanowski. 
 
 
 

 
DZIENNIK TARYF 

POCZTOWYCH l TELEKOMUNIKACYJNYCH  



Nr 16 
z dnia 4 grudnia 1948 r. 

poz.47 
Zarządzenie 

Ministra Poczt i Telegrafów 
z dnia 26 listopada 1948 r. 

o wprowadzeniu w obieg znaczków pocztowych opłaty wartości 5 zł, 15 zł  
i 25 zł. 

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 3 czerwca 1924 r. o poczcie, telegrafie i 
telefonie (Dz. U. R. P. z 1933 r. Nr 63 poz. 481) zarządza co następuje; 

432-34 § 1. Wprowadza się do obiegu i sprzedaży znaczki pocztowe opłaty 
wartości 5 zł, 15 zł i 25 zł z okazji Kongresu Jedności Klasy Robotniczej. 

Rysunek znaczka 5 zł przedstawia popiersia dwóch robotników, trzymających 
wspólny sztandar. U góry po lewej stronie jest umieszczony w czterech wierszach 
napis „Kongres Jedności Klasy Robotniczej 8. XII. 1948", u dołu po lewej stronie — 
„Poczta Polska", a po prawej wartość „5 zł." 

Rysunek znaczka 15 zł przedstawia w ozdobnym owalu podobizny F. Engelsa, K. 
Marksa, W. Lenina i J. Stalina. U góry po lewej stronie jest umieszczony w trzech 
wierszach napis „Kongres Jedności Klasy Robotniczej 8. XII. 1948", u dołu — „Poczta 
Polska", a po prawej stronie obok owalu wartość „15 zł."  

Rysunek znaczka 25 zł przedstawia w ozdobnym owalu podobiznę Ludwika 
Waryńskiego, po jego lewej stronie pochód robotników ze sztandarami, a po prawej 
wartość „25 zł”. U góry po lewej stronie w pięciu wierszach napis „Kongres Jedności 
Klasy Robotniczej 8. XII. 1948", na szarfach u góry owalu — „Ludwik Waryński", a u 
dołu — „Poczta Polska". 

Kolor znaczka wartości 5 zł karminowy, wartości 15 zł ciemnofioletowy, a wartości 
25 zł ciemnobrunatny. 

Znaczki wszystkich wartości są perforowane. 
§ 2. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 8 grudnia 1948 r. 

w/z Minister Poczt i Telegrafów 
Zenon Lipiński. 

 

 
DZIENNIK TARYF 

POCZTOWYCH l TELEKOMUNIKACYJNYCH 
Nr 17 

z dnia 14 grudnia 1948 r. 
Poz. 48 

Zarządzenie 
Ministra Poczt i Telegrafów 

z dnia 9 grudnia 1948 r. 
o wprowadzeniu w obieg okolicznościowych znaczków pocztowych opłaty 

wartości 5 zł, 15 zł i 25 zł. 
 

Na podstawie art. 22 ust. 1 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: 

435-37 § 1. Wprowadza się do obiegu i sprzedaży okolicznościowe znaczki 
pocztowe opłaty wartości 5 zł, 15 zł i 25 zł. 

Rysunki znaczków są identyczne z rysunkami znaczków wartości 5 zł, 15 zł i 25 zł, 
wprowadzonych do obiegu zarządzeniem Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 26 
listopada 1948 r. (Dz. Taryf P. i T. Nr 16. poz. 47) z tym, że na znaczkach tych zamiast 
napisu „8.XII.1948" znajduje się napis „XII.1948". Kolor znaczka wartości 5 zł 
czerwonofioletowy, wartości 15 zł — niebieski, a wartości 25 zł — zielony. 

Znaczki wszystkich wartości są perforowane.  
§ 2. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 15 grudnia 1948 r. 

Minister Poczt i Telegrafów 
Prof. dr inż. W  S z y m a n o w s k 1 



 
poz. 49 

Zarządzenie 
Ministra Poczt i Telegrafów  
z dnia 14 grudnia 1948 r.  

o wprowadzeniu w obieg okolicznościowych znaczków pocztowych opłaty wartości 
3+2 zł, 5+5 zł, 6+4 zł i 15+10 zł. 

Na podstawie art. 22 ust. 1 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: 

438, 439, 440, 441 § 1. Wprowadza się do obiegu i sprzedaży okolicznościowe 
znaczki pocztowe opłaty wartości 3+2 zł, 5+5 zł, 6+4 zł i 15+10 zł z dopłatą na rzecz 
Akcji Przeciwgrużliczej w Polsce. 

Rysunki znaczków przedstawiają podobizny względnie popiersia małych dzieci 
ujęte w ramkę. 

W górnych narożach są umieszczone podwójne krzyże, jako oznaki 
międzynarodowe walki z gruźlicą, na wstędze u dołu w środku dwuwierszowy napis 
"Poczta Polska”, po lewej jego stronie wartość znaczka 3 zł, 5 zł, 6 zł względnie 15 zł, 
a po prawej dopłata 2 zł, 5 zł, 4 zł względnie 10 zł. 

Kolor znaczka wartości 3+2 zł oliwkowozielony, wartości 5+5 zł brunatny, wartości 
6+4 zł fioletowy, a wartości 15+10 zł wiśniowy. 

 Znaczki wszystkich wartości są perforowane. W poziomych rzędach między 
znaczkami są umieszczone w ozdobnych ujęciach slogany i to w każdym rzędzie inny. 

§ 2. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 16 grudnia 1948 r. 
Minister Poczt i Telegrafów 

Prof. dr inż. w. S z y m a n o w s k i. 
 

poz. 50 
Zarządzenie Ministra Poczt i Telegrafów 

z dnia 14 grudnia 1948 r. 
o wprowadzeniu w obieg okolicznościowych znaczków opłaty wartości  

80 zł, 100 zł, 120 zł. 
 

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 3 czerwca 1924r. o poczcie, telegrafie i 
telefonie (Dz. U. R. P. z 1933 r. Nr 63, poz. 481) zarządzam, co następuje: 

§ 1. Wprowadza się do obiegu i sprzedaży okolicznościowe znaczki pocztowe 
opłaty wartości 80 zł, 100 zł i 120 zł ku upamiętnieniu wielkich bojowników o wolność i 
demokrację. 

442 Rysunek znaczka wartości 80 zł przedstawia podobiznę Prezydenta 
Roosevelta w kartuszu, przez który przewija się sztandar Stanów Zjednoczonych A. 
P.; pod kartuszem umieszczony jest napis "Franklin D. Roosevelt". Całość na tle nieba 
z chmurami, w które wkomponowany jest glob ziemski; w punkcie, oznaczającym 
"Washington", wyrasta gałązka wawrzynu. Nad globem unosi się samolot. Po prawej 
stronie globu jest umieszczony napis „80 zł". U dołu znaczka jest umieszczony napis 
"Polska", a obok w dwu wierszach "Poczta Lotnicza". Znaczek jest koloru szarego z 
odcieniem fioletu.  

443 Rysunek znaczka wartości 100 zł przedstawia podobiznę Kazimierza 
Pułaskiego w kartuszu z napisem na jego górnej części "Kazimierz Pułaski". Po obu 
stronach kartusza umieszczone są sztandary Polski i Stanów Zjednoczonych A. P. 
Sztandar Stanów Zjednoczonych A. P. przerzucony jest przez kolumnę, stojącą obok 
kartusza. Całość skomponowana na tle nieba; w tle, po lewej stronie u góry, lecący 
samolot, a nad tym napis „100 zł". U dołu znaczka jest umieszczony napis "Polska ", a 
obok w dwu wierszach "Poczta Lotnicza". Znaczek jest koloru fioletowego. 

444 Rysunek znaczka wartości 120 zł przedstawia podobiznę Tadeusza Kościuszki 
w kartuszu z napisem na jego prawej górnej części "Tadeusz Kościuszko". Po lewej 
stronie kartusza - zbroja rzymska, a po prawej sztandary Polski i Stanów 
Zjednoczonych A. P. i dalej napis „120 zł". Całość skomponowana na tle nieba z 
lecącym samolotem. U dołu znaczka jest umieszczony napis „Polska" a obok w dwu 
wierszach „Poczta Lotnicza". Znaczek jest koloru niebieskiego.  

§ 2. Równocześnie wprowadza się do obiegu powyższe znaczki wykonane w bloku 
w odmiennym kolorze, a mianowicie: 



445 znaczek wartości 80 zł w kolorze ultramaryny, 
446 znaczek wartości 100 zł w kolorze czerwonym i  
447 znaczek wartości 120 zł w kolorze ciemnozielonym.  
Pod znaczkami umieszczony jest napis "Bojownicy o Wolność i Demokrację”. 

Znaczki otoczone są rysunkiem dekoracyjnym w kolorze jasnozielonym, którego 
motywem są liście dębowe. W przerwie rysunku dekoracyjnego nad środkowym 
znaczkiem znajduje się godło Rzeczypospolitej Polskiej, z lewej strony godła napis 
"Poczta", z prawej zaś "Polska”. Każdy blok zaopatrzony jest w numer bieżący od 1, 
zamieszczony w lewym dolnym narożu. 

Cena bloku wynosi 500 zł; podana ona jest w prawym dolnym narożu bloku w dwu 
liczbach „300 + 200 zł”. 

Znaczki wszystkich wartości są perforowane. 
§ 3. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 30 grudnia 1948 r. 

w/z Minister Poczt i Telegrafów 
Z. Lipiński 

zn. nr 435-447 w tym samym numerze DTPiT 
 

 
 


