
 
DZIENNIK TARYF 

POCZTOWYCH l TELEKOMUNIKACYJNYCH 
Nr 16 

z dnia 20 sierpnia 1952 r 
poz. 230 

ZARZĄDZENIE 
Ministra Poczt i Telegrafów 

z dnia 28 lipca 1952 r. 
o wprowadzeniu do obiegu i sprzedaży znaczków pocztowych opłaty  

45 gr + 15 i 3 zł. 
 

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

581-82 § 1. Wprowadza się do obiegu i sprzedaży znaczki pocztowe opłaty 
wartości: 45 gr + 15 i 3 zł. 

Znaczki te wydane z okazji uchwalenia Konstytucji przedstawiają prostokąt, po 
środku którego widnieje grupa ludzi z kwiatami i sztandarami, manifestująca swą 
radość z powodu uchwalenia Konstytucji. W górnej części znaczka umieszczono 
napis: „Nasza Konstytucja", dół zaś wypełnia napis: „Poczta Polska" i cyfry wart. 

Znaczki są perforowane, wykonane techniką rotograwiurową w 2-ch kolorach 
każdy. 

Znaczek opłaty wartości 45 gr + 15 — tło — kolor zielony, napis — fioletowy, zaś 
znaczek wartości 3 zł — tło — kolor fioletowy, napis brązowy.  

Wymiar znaczków: 28 x 36 mm łącznie z marginesami. 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 22 lipca 

1952 r. 
Minister: wz. F. Ładosz 

Podsekretarz Stanu 
poz. 231 

ZARZĄDZENIE 
Ministra Poczt i Telegrafów 

z dnia 28 lipca 1952 r. 
o wprowadzeniu do obiegu i sprzedaży znaczków pocztowych opłaty wartości: 

30 gr + 15 i 45 + 15 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, Nr 63, poz. 481), zarządzam, co następuje: 

583-84 § 1. W 70 rocznicę założenia partii „Proletariat", wprowadza SIĘ DO obiegu i 
sprzedaży znaczki pocztowe opłaty wartości: 30 gr +15 i 45 +15 gr. Znaczek ten 
przedstawia portret Waryńskiego w owalu, na tle fragmentu pochodu i wiecu. Z lewej 
strony u góry wartość, z prawej u góry „gr". Nad portretem znajduje się napis: „w 70 
rocznicę wielkiego Proletariatu" pod portretem napis; „Ludwik Waryński" — Dół 
znaczka wypełnia napis: „Poczta Polska". Znaczek wydano w dwóch wartościach: 30 
gr + 15 — w kolorze czerwonym i 45 gr + 15 w kolorze brązowym. 

Znaczki są perforowane, wykonane techniką stalorytniczo-wklęsłodrukową o wym. 
31,25 x 25,5 mm. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od-
dnia 31 lipca 1952 r.  

Minister: wz. F. Ładosz 
Podsekretarz Stanu 

poz. 232 
ZARZĄDZENIE 

Minister Poczt i Telegrafów 
z dnia 31 lipca 1952 r. 

o wprowadzeniu do obiegu i sprzedaży znaczków pocztowych opłaty wartości: 
45 + 15 gr; 1 zł i 1 zł 50 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: 

585-87 § 1. Wprowadza się do obiegu i sprzedaży znaczki pocztowe opłaty 
wartości: 45 + 15 gr 1 zł i 1 zł 50 gr. Znaczki te wydane zostały z okazji budowy 
wielkiej elektrowni w Jaworznie i przestawiają zabudowania elektrowni. Z prawej 
strony u góry umieszczono napis: „Elektrownia w Jaworznie", z lewej zaś wartość 
znaczka, u dołu napis „Poczta Polska". Znaczek wydano w trzech wartościach: 45 
+15 gr, 1 zł i 1 zł 50 gr, 45 + 15 gr w kolorze czerwonym, 1 zł w stalowym i 1 zł 50 gr 
w kolorze zielonym. 

Znaczki o wymiarach 31,5 x 26 mm, są perforowane i wykonane techniką 
stalorytniczo-wklęsłodrukową. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od linia 7 sierpnia 
1952 r. 

Minister: wz. W. Billig 
Podsekretarz Stanu 

 
 

 
DZIENNIK TARYF 

POCZTOWYCH l TELEKOMUNIKACYJNYCH 
Nr 18 

z dnia 20 września 1952 r. 
poz. 263 

ZARZĄDZENIE 
Ministra Poczt i Telegrafów 
z dnia 22 sierpnia 1952 r. 

o wprowadzenia do obiegu i sprzedaży znaczków pocztowych opłaty wartości: 
45 +15 gr; 60 gr i 1 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) zarządzani, co następuje: 
§ 1. Wprowadza się do obiegu i sprzedaży znaczki pocztowe opłaty wartości: 45 + 

15 gr, 60 gr i 1 zł. Znaczki te wydane z serii „Piękno Polski" przedstawiają: 
588 a) znaczek wartości 45 + 15 gr — Kościół we Frydmanie. U góry napis 

„Frydman", a u dołu z prawej wartość znaczka „45 +15 gr". Dół znaczka wypełnia 
napis: „Polska". Kolor znaczka — fioletowy; 

589 b) znaczek wartości 60 gr — bramę w Grywałdzie. U góry napis: „Grywałd", u 
dołu z lewej wart.: „60", a z prawej „gr". Dół znaczka wypełnia napis: „Polska". Kolor 
znaczka — zielony; 

590 c) znaczek wartości 1 zł — zamek w Niedzicy. U góry napis „Niedzica", u dołu 
z lewej wartość znaczka „1zł". Dół wypełnia napis: „Polska". Kolor znaczka — 
czerwony. 

Znaczki te o wymiarach: 25,5 x 31,25 mm, wykonane są techniką rotograwiurową. 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 18 sierpnia 

1952 r. 
Minister: wz. F. Ładosz 

Podsekretarz Stanu 
poz. 266. 

ZARZĄDZENIE 
Ministra Poczt i Telegrafów 
z dnia 30 sierpnia 1952 r. 

o wprowadzeniu do obiegu i sprzedaży znaczka pocztowego opłaty wartości: 
30 + 15 gr; 45 +15 gr i 90 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: 
§ 1. Wprowadza się do obiegu i sprzedaży znaczki pocztowe opłaty wartości; 30 



gr + 15 gr, 45 +15 gr i 90 gr; 
591 a) znaczek 30+15 gr. Umieszczono z lewej strony znaczka postać lotnika 

patrzącego w dal. Z prawej strony na tle chmur widać lecący szybowiec. W prawym 
rogu u góry umieszczono znaczek Ligi Lotniczej. W prawym — u dołu — wartość 
znaczka, poniżej napis: „Poczta Polska". Kolor znaczka — zielony; 

592 b) Znaczek wart. 45 + 15 gr. Na pierwszym planie przedstawiono motor 
samolotu i wsiadającego do samolotu lotnika. Z prawej strony u góry — wartość 
znaczka „45 +15 gr", z lewej znak Ligi Lotniczej. U podstawy znaczka napis: „Poczta 
Polska", na "ciemnym tle zamyka całość znaczka. Kolor znaczka — czerwony; 

593 c) Znaczek wart. 90 gr, przedstawia spadochroniarzy na tle nieba. Z prawej 
strony u góry umieszczony jest znak Ligi Lotniczej. W prawym rogu u dołu — wartość 
znaczka, poniżej napis: „Poczta Polska". Kolor znaczka — niebieski. 

Znaczki te wydane z okazji Święta Lotnictwa są perforowane. wykonane techniką 
stalorytniczo-wklęsłodrukową. Wymiar znaczków: 25,5 x 31,25 mm wraz z 
marginesami. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 23 sierpnia 
1952 r. 

Minister: wz. F. Ładosz 
Podsekretarz Stanu 

poz. 264 
ZARZĄDZENIE 

Ministra Poczt i Telegrafów 
z dnia 22 sierpnia 1952 r. 

o wprowadzeniu do obiegu znaczka pocztowego opłaty wartości 90 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 z 1933 r., poz. 481) zarządzam, co następuje; 

594 § 1. Wprowadza się do obiegu i sprzedaży znaczek pocztowy opłaty wartości 
90 gr. 

Znaczek przedstawia portret Victora Hugo w owalu. W górnej części znaczka — 
napis: „Victor Hugo" i data: „1802 — 1885". Z prawej strony portretu gałązka laurowa, 
poniżej książki z piórem oraz kałamarz, z lewej strony wartość „90 gr". Format 
znaczka 25,5 x 31,25 mm wraz z marginesami. Znaczek jest perforowany, wykonany 
techniką stalorytniczo-wklęsłodrukową w kolorze sepia. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 września 
1952 r. 

Minister: wz. F. Ładosz 
Podsekretarz Stanu 

poz. 267 
ZARZĄDZENIE 

Ministra Poczt i Telegrafów 
z dnia 30 sierpnia 1952 r. 

o wprowadzeniu do obiegu i sprzedaży znaczka pocztowego opłaty wartości 75 
gr z serii czterech wielkich uczonych 

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

75 gr. 
Znaczek wart. 75 gr przedstawia portret Avicenny w owalu. Z lewej strony u góry 

jest napis: „Ayicenna", z prawej nazwisko w języku perskim. Po bokach znaczka 
znajdują się ornamenty perskie. Dół znaczka wypełnia napis; „Poczta Polska", nieco 
wyżej z lewej strony wartość 75 gr, z prawej na rozwiniętym rulonie napis: „1000-
lecie urodzin". Format znaczka 25,5 x 31,25 mm wraz z marginesami w kolorze czer-
wonym. Znaczek jest perforowany, wykonany techniką stalorytniczo-wklęsłodrukową. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 września 
1952 r. 

Minister: wz. F. Ładosz 
Podsekretarz Stanu 

 



 
DZIENNIK TARYF 

POCZTOWYCH l TELEKOMUNIKACYJNYCH 
Nr 19 

z dnia 6 października 1952 r. 
poz. 279 

ZARZĄDZENIE 
Ministra Poczt i Telegrafów 
z dnia 9 września 1952 r. 

o wprowadzeniu do obiegu i sprzedaży znaczków pocztowych opłaty wartości: 
15 gr i 5 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; 
596-97 § 1. Wprowadza się do obiegu i sprzedaży znaczki pocztowe opłaty 

wartości 15 gr i 5 gr. Znaczki te przedstawiają budujący się okręt na tle stoczni. U 
góry znaczka umieszczono napis: „Rozbudujemy stocznię Gdańską". Z prawej strony 
u dołu znaczka umieszczono jego wartość. Podstawę znaczka wypełnia napis: 
,,Poczta Polska". Znaczek jest perforowany, wykonany technika stalorytniczo — 
wklęsłodrukową. 

Znaczek wartości 15 gr w kolorze czerwonym, 
Znaczek wartości 5 gr w kolorze zielonym. 
Wymiary znaczków; 25,5 x 31,35 mm. wraz z marginesami. 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 10 września 

1952 r. 
Minister: wz. F. Ładosz 

Podsekretarz Stanu 
 
 

 
DZIENNIK TARYF 

POCZTOWYCH l TELEKOMUNIKACYJNYCH 
Nr 21 

z dnia 5 listopada 1952 r 
poz. 310 

ZARZĄDZENIE 
Ministra Poczt i Telegrafów 
z dnia 29 września 1952 r. 

o wprowadzeniu do obiegu znaczków pocztowych opłaty wartości  
1 zł 20 gr+15. 

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

1 zł 20 gr + 15. Znaczki te z serii Planu 6-letniego przedstawiają górnika z 
kombajnem przy pracy. 

U dołu znaczka napis: „Poczta Polska” u góry z prawej strony napis: "Plan 6-letni -
to 100.000.000 ton węgla w 1955 r.”. 

Wymiar znaczków: 25.5 X 31,25 mm. Znaczki te są perforowane, wykonane 
techniką stalorytniczo –wklęsłodrukową w kolorze pomarańczowym. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 18 
października 1952 r. 

Minister: 
wz. F. Ładosz 

Podsekretarz Stanu 



 

 
DZIENNIK TARYF 

POCZTOWYCH l TELEKOMUNIKACYJNYCH 
Nr 22 

z dnia 20 listopada 1952 r. 
poz. 322 

ZARZĄDZENIE 
Ministra Poczt i Telegrafów 

z dnia 21 października 1952 r. 
o wprowadzeniu do obiegu znaczków pocztowych opłaty wartości 45 +15 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: 
599 § 1. Wprowadza się do obiegu i sprzedaży znaczki pocztowe opłaty wartości 

45 +15 gr z podobizną H. Sienkiewicza. Znaczki te z serii "Wybitni Polacy„ 
przedstawiają portret Henryka Sienkiewicza w owalu. U dołu znaczka umieszczony 
jest napis „Poczta Polska", u góry z lewej strony „45 + 15", zaś z prawej „gr". Pod 
portretem umieszczone są elementy ozdobne w postaci gałązki laurowej, napisu na 
wstędze „Henryk Sienkiewicz" oraz książek i pióra. 

Znaczki wykonane techniką stalorytniczo-wklęsłodrukową o wymiarach 25.5 X 
31,25 mm z marginesami, drukowane są w kolorze brązowym. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 25 
października 1952 r. 

Minister: wz. F. Ładosz 
Podsekretarz Stanu 

 

 
DZIENNIK TARYF 

POCZTOWYCH l TELEKOMUNIKACYJNYCH 
Nr 23 

z dnia 5 grudnia 1952 r. 
poz. 336 

ZARZĄDZENIE 
Ministra Poczt i Telegrafów 
z dnia 14 listopada 1952 r. 

o wprowadzeniu do obiegu znaczków pocztowych opłaty wartości 45 + 15 gr i 
60 gr z okazji Wielkiej Rewolucji Socjalistycznej oraz wartości 45 + 15 gr i 30 + 

15 gr z okazji Miesiąca Pogłębienia Przyjaźni Polsko-Radzieckiej. 
 

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

§ 1. Wprowadza się do obiegu i sprzedaży: 
600-601 a) znaczki pocztowe wydane z okazji 35 Rocznicy Wielkiej Rewolucji 

Socjalistycznej opłaty wartości 45 + 15 gr i 60 gr przedstawiające grupę 
rewolucjonistów zdobywających Pałac Zimowy w 1917 r. U dołu z lewej strony napis: 
„35 Rocznica Wielkiej Rewolucji Październikowej", poniżej tego napisu; 

„Poczta Polska". Z prawej strony u dołu umieszczono wartość znaczka. 
Znaczki te o wymiarach 43 X 25,5 mm wraz z marginesami są perforowane i 

nieperforowane, wykonane techniką stalorytniczo-wklęsłodrukową. Znaczki wartości 
45 + 15 gr w kolorze czerwono-brązowym, zaś 60 gr — w kolorze czarno-brązowym 

602-603 b) znaczki pocztowe wydane z okazji Miesiąca Pogłębiania Przyjaźni 
Polsko Radzieckiej, opłaty wartości 45 + 15 gr i 30 + 15 gr, przedstawiające 
podobiznę Lenina. U góry są daty: z lewej: 7.Xl. 1917 z prawej 7.XI. 1952 r. Z prawej 
strony u dołu wartość znaczka, z lewej napis: „Lenin" zaś poniżej: „Poczta Polska". 



Znaczki te o wymiarach 25,5 X 31,25 mm są perforowane i wykonane techniką 
stalorytniczo-wklęsłodrukową. Znaczek wartości 45 +15 gr. w kolorze żółto-
brązowym, wartości 30 + 15 gr — szaro fioletowym. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 7 listopada 
1952 r. 

Minister; prof. dr inż. W. Szymanowski 
 

 
DZIENNIK TARYF 

POCZTOWYCH l TELEKOMUNIKACYJNYCH 
Nr 24 

z dnia 20 grudnia 1952 r. 
poz. 345 

ZARZĄDZENIE 
Ministra Poczt i Telegrafów 
z dnia 22 listopada 1952 r. 

o wprowadzeniu do obiegu znaczków pocztowych opłaty wartości  
45 gr + 15 i 30 gr + 15. 

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

telefonie (Dz. U. Nr 63 z 1933 r., poz. 481) zarządzam, co następuje: 
606-607 § 1. Wprowadza się do obiegu i sprzedaży znaczki pocztowe opłaty 

wartości 45 gr + 15 i 30 gr + 15. Znaczki te wydane z okazji II Konkursu 
Skrzypcowego przedstawiają popiersie H. Wieniawskiego na tle skrzypiec. W górnej 
części znaczka umieszczono napis; „II Konkurs 1952 r.". U dołu z lewej strony 
wartość znaczka, pod popiersiem napis: „H. Wieniawski" i gałązka lauru. U podstawy 
znaczka napis: „Poczta Polska”. 

Znaczki wykonano technika rotograwiurową o wymiarach 26x31 mm wraz z 
marginesami. 

Znaczek wartości 45 gr+15 w kolorze fioletowym, zaś 30 gr+15 – ciemno-
zielonym. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 5 grudnia 
1952 r. 

Minister: wz. F. Ładosz 
Podsekretarz Stanu 

 
 


