
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 autora strony, dot. dokumentu. 

Kolorem żółtym zakreślono datę wprowadzenia znaczków do obiegu. 

 

 
DZIENNIK TARYF 

POCZTOWYCH l TELEKOMUNIKACYJNYCH 
Nr 1 

z dnia 20 stycznia 1951 r. 
poz. 2 

ZARZĄDZENIE  
Ministra Poczt i Telegrafów  

z dnia 5 stycznia 1951 r.  
o wprowadzeniu do obiegu pocztowych znaczków opłaty wartości 45 gr. 

 
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: 
501 § 1. Wprowadza się do obiegu i sprzedaży znaczki pocztowe opłaty wartości 45 

gr. 

Rysunek znaczka przedstawia postacie robotnika z mechanicznym świdrem na 
ramieniu i chłopa. W górnej części znaczka znajduje się napis w dwu wierszach 
„Naprzód do walki o plan 6-letni", u dołu zaś znaczka napis „Poczta Polska", a w pra-
wym dolnym rogu napis „45 Gr". 

Wymiar znaczka wraz z marginesami wynosi 25,5 x 31,25 mm.  
Znaczek wykonany techniką stalorytniczą, drukowany jest systemem 

wklęsłodrukowym. 
Kolor znaczka ciemnoniebieski.  
Znaczki są perforowane. 
§ 2. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą 

obowiązująca od dnia 8 stycznia 1951 r. 
Minister: prof. dr inż. W. Szymanowski 

 

 
DZIENNIK TARYF 

POCZTOWYCH l TELEKOMUNIKACYJNYCH  
Nr 5 

z dnia 20 marca 1951 
poz. 67 

ZARZĄDZENIE 
Ministra Poczt i Telegrafów 

z dnia 27 lutego 1951 r. 
o wprowadzeniu do obiegu znaczka pocztowego opłaty 45 gr. 

 
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: 
502 § 1. Wprowadza się do obiegu i sprzedaży znaczek pocztowy opłaty wartości 

45 gr z okazji Kongresu Ligi Kobiet. 
Znaczek w kształcie prostokąta przedstawia młodą dziewczynę wypuszczającą 

gołębie, w dalszym planie zarysy budujących się fabryk i osiedli. 
W prawym rogu u góry napis: Kongres Ligi Kobiet Warszawa 3 — 4 IIl. 1951 r. U 

dołu w podstawie biały napis na ciemnym tle: Poczta Polska. Nad tym napisem w 
prawym dolnym rogu wartość: 45 gr. 

Znaczek drukowany w kolorze czerwono - ceglastym techniką wklęsłodrukową. 
Wymiar znaczka wraz z marginesem — 25,5 X 31,25 mm.  



Znaczki są perforowane. 
§ 2. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą 

obowiązującą od 2 marca 1951 r. 
Minister: prof. dr inż. W. Szymanowski. 

 

 
DZIENNIK TARYF 

POCZTOWYCH l TELEKOMUNIKACYJNYCH 
Nr 6 

z dnia 5 kwietnia 1951 r. 
poz. 86 

ZARZĄDZENIE 
Ministra Poczt i Telegrafów 

z dnia 21 marca 1951 r. 
o wprowadzeniu do obiegu znaczka pocztowego opłaty wartości 45 gr. 

 
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: 
503 § 1. W celu uczczenia 80-letniej rocznicy Powstania Komuny Paryskiej 

wprowadza się do obiegu i sprzedaży znaczek pocztowy opłaty wartości 45 gr. 
Znaczek w formie poprzecznego prostokąta przedstawia scenę z walk komunardów 

francuskich na ulicach Paryża w 1871 r., oraz umieszczony z prawej strony znaczka 
portret Jarosława Dąbrowskiego. W lewym górnym rogu umieszczono cyfrę 45 gr, dół 
wypełnia napis „Poczta Polska". 

Wymiar znaczka wraz z marginesami wynosi 37 X 21 mm. 
Znaczek wykonany technika stalorytniczą, drukowany jest systemem 

wklęsłodrukowym. 
Kolor znaczka zielony.  
Znaczek jest perforowany. 
§ 2. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą 

obowiązująca od 24 marca 1951 r. 
Minister: wz. F. Ładosz  

Podsekretarz Stanu 
 

 
DZIENNIK TARYF 

POCZTOWYCH l TELEKOMUNIKACYJNYCH 
Nr 9 

z dnia 21 maja 1951 r. 
poz. 143 

ZARZĄDZENIE 
Ministra Poczt i Telegrafów 
z dnia 16 kwietnia 1951 r. 

o wprowadzeniu do obiegu znaczka pocztowego opłaty wartości 45 gr. 
 

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: 

504 § l. Wprowadza się z dniem 20 kwietnia 1951 r. do obiegu i sprzedaży znaczek 
pocztowy opłaty wartości 45 gr z okazji II Światowego Kongresu Obrońców Pokoju. 

Obraz znaczka przedstawia białego gołębia w locie według rysunku Pablo 
Picasso. U góry znaczka znajduje się napis ,,II Światowy Kongres Pokoju", u dołu 
„Poczta Polska". 
Znaczek posiada nadruk z lewej strony w miejsce „15'' — „45" z prawej w miejsce 

„zł" — „gr" — wykonany czarną farbą. 
Wymiar znaczka wraz z marginesem wynosi 25,5 X 31,25 mm. 



Znaczek wykonany techniką stalorytniczą, drukowany jest systemem 
wklęsłodrukowym. Kolor znaczka czerwono-brązowy. Znaczki są perforowane. 

§ 2. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą 
obowiązującą od 20 kwietnia 1951 r. 

MINISTER: prof. dr inż. W. Szymanowski 
 

poz. 144 
ZARZĄDZENIE  

Ministra Poczt i i Telegrafów 
z dnia 23 kwietnia 1951 r. 

o wprowadzeniu do obiegu znaczka pocztowego opłaty wartości 45 gr. 
 

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy 2 dnia 3 czerwca 1924 r. o poczcie, telegrafie i 
telefonie (Dz. U. R. P. z 1933 r. Nr 63, poz. 481) zarządzam, co następuje: 

505 § 1. Wprowadza się do obiegu i sprzedaży znaczek pocztowy opłaty wartości 
45 gr wydany z okazji Święta 1 Maja. 

Znaczek w formacie prostokątnym przedstawia postać robotnika z rozwianym biało-
czerwonym sztandarem w ręku. W górnym lewym rogu znajduje się napis „1 Maj”, W 
prawym u dołu wartość znaczka „45gr”. 

U podstawy znaczka napis „Poczta Polska”. 
Wymiar znaczka wraz z marginesami wynosi 25,5 x 31,25 mm. Znaczek wykonany 

jest systemem rotograwiurowym, w kolorze jasno-czerwonym. 
Znaczek jest perforowany. 
§ 2. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą 

obowiązującą od 25 kwietnia 1951 r. 
Minister Poczt i Telegrafów 

wz. F. Ładosz Podsekretarz Stanu 
 

 
DZIENNIK TARYF 

POCZTOWYCH l TELEKOMUNIKACYJNYCH 
Nr 10 

z dnia 5 czerwca 1951 
poz. 158 

ZARZĄDZENIE 
Ministra Poczt i Telegrafów 

z dnia 8 maja 1951 r.  
o wprowadzenia do obiegu znaczków pocztowych opłaty wartości 40 gr i 45 gr. 

 
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: 
506-07 § 1. Wprowadza się z dniem 9 maja 1951 r. do obiegu i sprzedaży znaczki 

pocztowe opłaty wartości 40 i 45 gr „Budujemy Nową Hutę". 
Obraz znaczków przedstawia widok huty. W górnej części znaczka umieszczone 

jest hasło „Budujemy Nową Hutę"' dół wypełnia napis „Poczta Polska". 
Cyfry opłaty pocztowej „40 gr i 45 gr" umieszczone są w prawym dolnym rogu na tle 

widoku huty. 
Wymiar znaczka wraz z marginesami wynosi 25,5 X 31,25 mm. 
Znaczki wykonane są techniką stalorytniczą wklęsłodrukową. Druk znaczka 

wartości 40 gr w kolorze niebieskim, 45 gr — stalowym. 
Znaczki są perforowane. 
§ 2. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenie z mocą 

obowiązującą od 9 maja 1951 r. 
MINISTER: wz. F. Ładosz 

Podsekretarz Stanu 
 



 
DZIENNIK TARYF 

POCZTOWYCH l TELEKOMUNIKACYJNYCH 
Nr 11 

z dnia 20 czerwca 1951 r 
poz.175 

ZARZĄDZENIE 
Ministra Poczt i Telegrafów 

z dnia 29 maja 1931 r. 
o wprowadzeniu do obiegu znaczków pocztowych opłaty wartości 30 gr i 45 gr. 

 
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: 
§ 1. Wprowadza się z dniem 1 czerwca 1951 r. do obiegu i sprzedaży znaczki 

pocztowe z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka, wart. 30 gr i 45 gr.  
508 Znaczek wartości 30 gr. przestawia salutującego harcerza. W lewym górnym 

rogu znajduje się znak S.F.M.D. z napisem: „Młodzieży — Wspólnym Wysiłkiem 
Utrwalimy Pokój". Z prawej strony u góry umieszczona data „1. VI. 51 r.". W lewym 
dolnym rogu wartość znaczka 30 gr i u dołu napis „Poczta Polska".  

Znaczek jest perforowany, wykonany techniką rotograwiurową w kolorze 
oliwkowym.  

509 Znaczek wartości 45 gr przedstawia harcerkę i młodą instruktorkę Z.M.P. na tle 
mapy Polski. U góry napis: „Harcerz kocha Polskę Ludową". Poniżej .mapy 
umieszczona jest data „1. VI. 51 r." U dołu z lewej strony wartość znaczka „45 gr" i 
napis „Poczta Polska". 

Znaczek jest perforowany, wykonany techniką rotograwiurową w kolorze niebiesko-
zielonawym. 

§ 2. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą 
obowiązującą od 1 czerwca 1951 r. 

MINISTER: wz. F. Ładosz 
Podsekretarz Stanu 

 

 
DZIENNIK TARYF 

POCZTOWYCH l TELEKOMUNIKACYJNYCH 
Nr 12 

z dnia 5 lipca 1951 r 
poz. 194 

ZARZĄDZENIE 
Ministra Poczt i Telegrafów 

z dnia 9 czerwca 1951 r. 
o wprowadzeniu do obiegu znaczków pocztowych opłaty wartości 60 gr, 71 gr, 

90 gr, 1,15 zł i 1.20 zł. 
 

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

§ 1. Wprowadza się z dniem 15 czerwca 1951 r. do obiegu znaczki pocztowe 
„Budujemy Nową Hutę" i „Naprzód do Walki o Plan 6-letni".  

510-11 Obraz znaczka „Budujemy Nową Hutę" przedstawia widok huty. W górnej 
części znaczka umieszczone jest hasło „Budujemy Nowa Hutę", dół wypełnia napis 
„Poczta Polska". Cyfry opłaty pocztowej 60 gr względnie 90 gr umieszczone są w 
prawym dolnym rogu na tle widoku. Wymiar znaczka wraz z marginesem 25,5 mm x 
31,25 mm. Druk znaczka wartości 60 gr w kolorze brązowym, 90 gr — czerwonym. 

512-14 Rysunek znaczka „Naprzód do Walki o Plan 6-letni" przedstawia postać 
robotnika i chłopa. W górnej części znaczka znajduje się napił w dwóch wierszach 



„Naprzód do Walki o Plan 6-letni", u dołu „Poczta Polska", a w prawym dolnym rogu 
wartość „75 gr", „zł 1.15" względnie „zł 1.20". 

Wymiar znaczka wraz z marginesami wynosi 25,5 mm X 31,25 mm. 
Druk znaczka wartości 75 gr w kolorze stalowym, 1,15 zł — zielonym, 1.20 zł — 

czerwonym.  
Znaczki są perforowane i wykonane techniką stalorytniczą, drukowane systemem 

wklęsłodrukowym. 
§ 2. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą 

obowiązująca od 15 czerwca 1951 r. 
Minister: wz. F. Ładosz 

Podsekretarz Stanu 
poz.196 

ZARZĄDZENIE 
Ministra Poczt i Telegrafów 
z dnia 16 czerwca 1951 r. 

o wprowadzeniu do obiegu znaczków pocztowych opłaty wartości 15 gr, 40 gr, 
45 gr, 60 gr, 1.15 zł, 1.20 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: 
515-20 § 1. Z okazji l Kongresu Nauki Polskiej wprowadza się z dniem 25 czerwca 

1951 r. do obiegu i sprzedaży serię złożoną z sześciu następujących znaczków 
pocztowych: 

1) Znaczek opłaty wartości 25 gr przedstawia podobiznę St. Staszica okoloną 
owalną ramką. W rogach u dołu umieszczona jest wartość „25" i „gr". Górę i dół 
znaczka wypełniają napisy „l Kongres Nauki Polskiej" i „Poczta Polska". Znaczek o 
wymiarach 25,5 x 31,25 mm z marginesami, drukowany jest w kolorze czerwonym. 

2) Znaczek opłaty wartości 40 gr przedstawia portret Marii Curie-Skłodowskiej w 
owalnej ramce w formie wieńca. Ponad portretem umieszczona jest data urodzin i 
zgonu, oraz cyfry opłaty pocztowej „40 gr". Poniżej napis „Maria Curie-Skłodowska". 
Górę i dół znaczka wypełniają napisy „l Kongres Nauki Polskiej" i „Poczta Polska". 
Znaczek o wymiarach 25,5 x 31,25 mm i marginesami, drukowany jest w kolorze 
niebieskim. 

3) Znaczek opłaty wartości 45 gr przedstawia portrety Z. Wróblewskiego i K. 
Olszewskiego umieszczone na ciemnym tle w owalnych ramkach. W górnej części 
znaczka znajduje się napis „l Kongres Nauki Polskiej", dół wypełnia napis „Poczta Pol-
ska". Znaczek o wymiarach 25,5 x 43 mm łącznie i marginesami, drukowany jest w 
kolorze fioletowym. 

4) Znaczek opłaty wartości 60 gr przedstawia portret prof. M. Nenckiego w owalnej 
ramce. Poniżej owalu umieszczone są cyfry „60” i „gr”. Góra i dół znaczka wypełniają 
napisy „l Kongres Nauki Polskiej" i „Poczta Polska". Znaczek o wymiarach 25,5 x 
31,25 mm łącznie z marginesami drukowany jut w kolorze oliwkowo-zielonym. 

5) Znaczek opłaty wartości 1.15 zł przedstawia w owalu portret Mikołaja Kopernika. 
Boki znaczka ujęte są fryzami zdobniczymi. Dół i górę wypełniają napisy „l Kongres 
Nauki Polskiej" i „Poczta Polska", oraz cyfry opłaty pocztowej „1.15 zł". Znaczek o 
wymiarach 25,5 x 31,25 mm wraz z marginesami drukowany jest w kolorze 
amarantowym. 

6) Znaczek opłaty wartości 1.20 zł przedstawia emblemat l Kongresu Nauki 
Polskiej: książkę, a ponad nią gołąbek pokoju w locie. Emblemat okolony jest napisem 
„l Kongres Nauki Polskiej". Dół znaczka wypełnia napis „Poczta Polska" i wartość 
„1.20 zł". 

Wszystkie znaczki wykonane są techniką rotograwiurową. 
§ 2. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą 

obowiązującą od 25 czerwca 1951 r. 
 

Minister; wz. F. Ładosz  
Podsekretarz Stanu 

 
 
 



poz.197 
ZARZĄDZENlE 

Ministra Poczt i Telegrafów 
z dnia 16 czerwca 1951 r. 

o wprowadzeniu do obiegu znaczka pocztowego opłaty wartości 45 gr. 
 

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy 2 dnia 3 czerwca 1924 r. o poczcie, telegrafie i 
telefonie (Dz. U. R. P. z 1933 r. Nr 63, poz. 481) zarządzam, co następuje: 

521 § 1. Wprowadza się z dniem 5 lipca 1951 r. do obiegu i sprzedaży znaczek 
pocztowy opłaty wartości 45 gr wydany z okazji 25-letniej rocznicy śmierci Feliksa 
Dzierżyńskiego. Znaczek przedstawia portret Feliksa Dzierżyńskiego umieszczony w 
owalu na obwodzie którego znajduje się napis „Feliks Dzierżyński 1877 — 1926 r.”. U 
dołu pod portretem — gałązka laurowa. W dolnej części znaczka napis „Poczta 
Polska". U góry w lewym rogu umieszczono „gr", w prawym rogu „45". Znaczek o 
wymiarach 22 x 26 mm wraz z marginesami jest perforowany, drukowany techniką 
wklęsłodrukową w kolorze sepia. 

§ 2. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą 
obowiązującą od 5 lipca 1951 r. 

Minister: prof. dr inż. W. Szymanowski 
 

 
DZIENNIK TARYF 

POCZTOWYCH l TELEKOMUNIKACYJNYCH 
Nr 14 

z dnia 28 lipca 1951 r. 
poz. 235 

ZARZĄDZENIE 
Ministra Poczt i Telegrafów 

z dnia 11 lipca 1951 r. 
o wprowadzeniu do obiegu znaczka pocztowego z okazji III Światowego 

Festiwalu Młodych Bojowników o Pokój — w Berlinie. 
 

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 póz. 431) zarządzam, co następuje: 

525 § 1. Wprowadza się z dniem 5 sierpnia 1951 r. do obiegu i sprzedaży znaczek 
pocztowy opłaty wartości 40 gr, wydany z okazji III Światowego Festiwalu Młodych 
Bojowników o Pokój — w Berlinie. 

Rysunek znaczka przedstawia glob ziemski z widoczną na nim Bramą 
Brandenburską w Berlinie, dokoła którego roztańczony wieniec młodzieży różnych 
narodowości. W górnej części napis „III Światowy Festiwal Młodych Bojowników o 
Pokój, Berlin 5-19.V111.1951 r." U dołu „Poczta Polska" i wartość znaczka „40 gr". 

Znaczek o wymiarach 31 x 43 mm jest perforowany i wykonany techniką 
rotograwiurową w kolorze ciemnoniebieskim. 

§ 2. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą 
obowiązująca od 5 sierpnia 1951 roku. 

Minister: wz. F. Ładosz 
Podsekretarz Stanu 

 

 
DZIENNIK TARYF 

POCZTOWYCH l TELEKOMUNIKACYJNYCH 
Nr 15 

z dnia 6 sierpnia 1951 r. 
poz. 255 

Zarządzenie Ministra Poczt i Telegrafów 



z dnia 20 lipca 1951 r. 
o wprowadzeniu w obieg znaczków pocztowych opłaty wartości 45 gr., 60 gr.  

i 90 gr. oraz kartki pocztowej. 
 

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy 2 dnia 3 czerwca 1924 r. o poczcie, telegrafie i 
telefonie (Dz. U. R. P. z 1933 r. Nr 63, poz. 481) zarządzam, co następuje: 

522-24 § 1. Wprowadza się z dniem 22 lipca 1951 r. do obiegu i sprzedaży znaczki 
pocztowe opłaty wartości 45 gr., 60 gr. i 90 gr. oraz kartki pocztowe - z okazji Święta 
Odrodzenia. 

a) znaczek okolicznościowy przedstawia portret Prezydenta Bolesława Bieruta w 
owalu, ozdobiony sztandarami i gałązką lauru. W tle lewej strony umieszczano 
fragmenty budujących się gmachów i fabryk. Z prawej - traktor i linię wysokiego 
napięcia przebiegającą obok wsi. 

U góry umieszczony jest napis „Poczta Polska", u dołu z lewej strony „22 lipiec 
1944-1951", w środku „7 lat Polski Ludowej" i u dołu z prawej wartość znaczka. 
Znaczki są perforowane, drukowane techniką stalorytniczą - wklęsłodrukową; 

znaczek wartości 45 gr. w kolorze czerwonym, 60 gr. - zielonym, 90 gr. - 
niebieskim. Format znaczków 31,25 x 51 mm łącznie z marginesami. 

b) ........ 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od 22 

lipca 1951 r. 
Minister: prof. dr inż. W. Szymanowski 

 

 
DZIENNIK TARYF 

POCZTOWYCH l TELEKOMUNIKACYJNYCH 
Nr 18 

z dnia 20 września 1951 r. 
poz. 286 

ZARZĄDZENIE 
Ministra Poczt i Telegrafów 
z dnia 27 sierpnia 1951 r. 

o wprowadzeniu do obiegu i sprzedaży znaczków pocztowych opłaty wartości 
45 gr. 

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

telefonie (Dz. U. R. P. i 1933 r. Nr. 63, poz. 481) zarządzam, co następuje: 
526 § 1. Z dniem 1 września 1951 r. wprowadza się do obiegu i sprzedaży znaczki 

pocztowe opłaty wartości 45 gr. Znaczki przedstawiają podobiznę Prezydenta R. P. 
Bolesława Bieruta i posiadają nadruk wykonany czarną farbą: w miejsce 35 zł — 45 
gr. U dołu umieszczony jest napis „Poczta Polska". Znaczki są perforowane, 
wykonane techniką wklęsłodrukową w kolorze czerwonym. 

§ 2. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą 
obowiązująca od 1 września 1951 r. 

Minister: wz. F. Ładosz 
Podsekretarz Stanu 

poz. 287 
ZARZĄDZENIE 

Ministra Poczt i Telegrafów 
z dnia 27 sierpnia 1951 r. 

o wprowadzeniu do obiegu i sprzedaży znaczków pocztowych opłaty wartości 
45 gr. 

 
Na podstawia arf. 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: 
527 § 1. Z dniem 8 września 1951 r. wprowadza się do obiegu i sprzedaży znaczki 

pocztów opłaty wartości 45 gr, wydane z okazji Spartakiady. Obraz znaczka 



przedstawia odznakę S.P.O. Ponad odznaka umieszczony jest napis „Sprawny do 
pracy i obrony", u dołu wartość 45 gr, zaś poniżej napis „Poczta Polska". 

Znaczki o wymiarach 31 X 25 mm są perforowane; wykonane techniką 
rotograwiurową w kolorze zielonym, 

§ 2. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą 
obowiązującą od 8 września 1951 r. 

Minister: wz. F. Ładosz 
Podsekretarz Stanu 

 

 
DZIENNIK TARYF 

POCZTOWYCH l TELEKOMUNIKACYJNYCH 
Nr 23 

z dnia 5 grudnia 1951 r. 
poz. 359 

ZARZĄDZENIE 
Ministra Poczt i Telegrafów 
z dnia 10 listopada 1951 r. 

o wprowadzeniu do obiegu znaczków pocztowych opłaty wartości 45 gr i 90 gr. 
 

Na podstawie arf. 22 ust. 1 ustawy z dnia 3 czerwca 1924 r. o poczcie, telegrafie i 
telefonie (Dz. U. R. P. Nr 63, poz. 48) z 1933 r.) zarządzam, co następuje: 

530-31 § 1. Z dniem 15 listopada 1951 r. wprowadza się do obiegu znaczki 
pocztowe opłaty wartości 45 gr i 90 gr wydane z okazji Festiwalu Muzyki Polskiej. 
Znaczek poczt. w formie prostokąta o wym. 28 x 19,5 mm z marginesami, przedstawia 
dwa portrety: Chopina i Moniuszki między którymi umieszczono lirę z gałązka laurowa. 
W górnej części znaczka wstęga z napisem: „Festiwal Muzyki Polskiej". Dół wypełnia 
napis: „Poczta Polska", oraz po obu stronach napisu — wartość znaczka: 45 gr, 
względnie 90 gr. Znaczki są perforowane wykonane technikę stalorytniczą. Kolor 
znaczka wart. — 45 gr — stalowy, wart. 90 gr — czerwony. 

§ 2. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą 
obowiązującą od dnia 15 listopada 1951 r. 

Minister: wz. F. Ładosz 
Podsekretarz Stanu 

 

 
DZIENNIK TARYF 

POCZTOWYCH l TELEKOMUNIKACYJNYCH 
Nr 24 

z dnia 20 grudnia 1951 r. 
poz. 377 

ZARZĄDZENIE 
Ministra Poczt i Telegrafów 
z dnia 15 listopada 1951 r. 

o wprowadzeniu do obiegu bloków filatelistycznych wart. 5 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: 

532-35 § 1. Z dniem 17 listopada wprowadza się do obiegu bloki filatelistyczne 
wydane z okazji Ogólnokrajowego Zjazdu Filatelistów. 

Blok o wymiarach 8 cm x 10,5 cm zawierają cztery wydrukowane znaczki „Naprzód 
do walki o plan 6-letni" wart. 45 gr, 75 gr, 1 zł 15 gr i 1 zł 20 gr. U góry napis: 
„Wspólnym wysiłkom całego narodu zbudujemy Polskę socjalistyczną", u dołu: 

„Ogólnokrajowy Zjazd Polskiego Związku Filatelistów, Warszawa 1951", zaś u dołu 
z prawej strony wartość bloku: „5 zł". Obydwie strony bloku ujęte są ozdobnymi 



motywami. 
Bloki drukowane są techniką stalorytniczą wklęsłodrukową w kolorze brązowo-

czerwonym. 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 

17 listopada 1951 r. 
Minister: wz. F. Ładosz 

Podsekretarz Stanu 
poz. 378 

ZARZĄDZENIE 
Ministra Poczt i Telegrafów 
z dnia 28 listopada 1951 r. 

o wprowadzeniu do obiegu znaczków pocztowych opłaty wart. 90 gr i 1 zł 20 gr. 
 

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; 

536-537 § 1. Wprowadza się z dniem 4 grudnia 1951 r. do obiegu i sprzedaży 
znaczki pocztowe wartości 90 gr i 1 zł 20 gr. 

Znaczki z serii Planu 6-letniego, przedstawiają górnika z kombajnem przy pracy. U 
dołu znaczka napis: „Poczta Polska", z prawej strony u góry napis: „Plan 6-letni to 
100.000.000 ton węgla w r. 1955". Z lewej strony u góry wartość znaczka. Znaczki wy-
konane techniką stalorytniczą wklęsłodrukową — wartość 90 gr — w kolorze 
brązowym zaś wart. 1 zł 20 gr — w kolorze szaro-niebieskim. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 
4 grudnia 1951 r. 

Minister: wz. F. Ładosz 
Podsekretarz Stanu 

 
 


