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Wycofanie z obiegu znaczków i kopert pocztowych 

 
Dekret wydany w Okólniku nr 1 Pocztowej Administracji Królestwa Polskiego z dnia 22 

stycznia/3 lutego 1865 roku zawiera następujące instrukcje: 
„Rada Państwa Królestwa Polskiego poinformowała Administrację Pocztową, że zgodnie z 

protokołem posiedzenia z dnia 12/24 stycznia 1865, numer sprawy 10, 376, został wydany 
następujący dekret oparty o protokół Komisji do spraw Królestwa z 30 grudnia/11 stycznia 
1864/ 5. 

(1)   Znaczki pocztowe i koperty z nadrukowanym znaczkiem będące w obiegu w Rosji 
zostaną wprowadzone do użytku w Królestwie Polskim, na całej korespondencji. 

(2)   1/13 kwietnia 1865 roku jest ostatnim dniem pozostawania w obiegu polskiego 
Znaczka i kopert pocztowych dla Królestwa Polskiego." 

Zgodnie z tym dekretem Administracja Pocztowa powinna dostarczyć do głównego urzędu 
pocztowego w Warszawie, jak i do urzędów i agencji pocztowych w Królestwie, znaczki i 
koperty pocztowe za l łót - 10 kopiejek używane w Rosji, które miały wejść do obiegu z dniem 
1/13 lutego 1865. Cały zapas znaczków i kopert pocztowych z herbem Królestwa Polskiego 
powinien być zwrócony kasjerowi w głównym urzędzie pocztowym. 

„Znaczki i koperty pocztowe z herbem Królestwa Polskiego będące w posiadaniu 
społeczeństwa... mogą być używane do 1/13 kwietnia 1865.  
Główny urząd pocztowy w Warszawie, jak i inne urzędy i agencje pocztowe mają 
zaprzestać sprzedaży obecnych znaczków i kopert pocztowych i zacząć w ich miejsce 
sprzedaż znaczków i kopert pocztowych Imperium. Społeczeństwo ma być powiadomione 
o tej zmianie. Po 1/13 kwietnia 1865 roku listy ze znaczkami i koperty z nadrukowanym 
znaczkiem, które mają herb Królestwa Polskiego, nie będą przyjmowane." 

W instrukcjach tych podpisanych przez dyrektora Massona i głównego urzędnika 
Żukotyńskiego stwierdzano dalej, że osoby posiadające polskie znaczki lub polskie koperty 
pocztowe mogą wymienić je na rosyjskie znaczki i koperty do dnia 1/13 kwietnia 1865. Po 
wycofaniu z obiegu całego zapasu polskich znaczków w rękach Administracji Pocztowej 
pozostało 208515 sztuk, które zgodnie z dokumentem z 6 grudnia 1865 (nr sprawy 23341) 
zostały przekazane do „Fabryki Stempla", gdzie później zostały zniszczone. 
 

 


