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DZIENNIK TARYF 
POCZTOWYCH, TELETECHNICZNYCH l RADJOKOMUNIKACYJNYCH 

WYDAWANY PRZEZ MINISTRA POCZT l TELEGRAFÓW 
Rok V. Warszawa, dnia 29 września 1937 r.    Nr 11. 

poz. 17. 
ZARZĄDZENIE MINISTRA POCZT I TELEGRAFÓW. 

z dnia 17 września 1937 r.  
o wycofaniu z obiegu znaczków i kartek pocztowych. 

 
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. Wycofuje się z obiegu następujące znaczki i kartki pocztowe; 
a) znaczki pocztowe 
1) wartości 50 gr z podobizną Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego, wprowadzone do 

obiegu rozporządzeniem Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 23 marca 1928 r. (Dz. U. R. P.       
nr 50, poz. 485); 

2) wartości 80 gr przedstawiające fragment rzeźby z głównego ołtarza w kościele Mariackim 
w Krakowie, wykonanej przez Wita Stwosza, wprowadzone do obiegu rozporządzeniem Mi-
nistra Poczt i Telegrafów z dnia 10 lipca 1933 r, (Dz. U. R. P. nr 58, poz. 436); 

3) przedstawiające portret Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego wydane ku uczczeniu 20-ej 
rocznicy wyruszenia w pole Legionów Polskich: 

a) wartości 25 gr, wprowadzone do obiegu rozporządzeniem Ministra Poczt i Telegrafów      
z dnia 22 września 1934 r. (Dz. Taryf p. t. i r. nr 12 poz. 35); 

b) wartości 30 gr, wprowadzone do obiegu rozporządzeniem Ministra Poczt i Telegrafów      
z dnia 1 sierpnia 1934 r. (Dz. Taryf p. t. i r. nr 9 poz. 29); 

4) wartości 1 zł, przedstawiające szczegół obrazu Jana Matejki „Odsiecz Wiednia" z nadru-
kiem koloru czerwonego, wprowadzone do obiegu rozporządzeniem Ministra Poczt i Telegrafów 
Z dnia 22 września 1934 r. (Dz. Taryf p. t. i r. nr 12, poz. 35); 

5) wartości 5, 15, 25, 45 gr oraz 1 zł Z portretem Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego, 
wprowadzone do obiegu rozporządzeniem Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 14 maja 1935 r.      
(Dz. Taryf p. t, i r, nr 7, poz. 13); 

6) wartości 5, 10, 15 i 20 gr, przedstawiające kolejno widok na Pieskową Skałę na tle 
krajobrazu Ojcowa, na jezioro „Morskie Oko" w Tatrach, okrętu M S „Piłsudski" i widok na 
Pieniny z Zamkiem w Czorsztynie, wprowadzone do obiegu rozporządzeniem Ministra Poczt      
i Telegrafów z dnia 21 sierpnia 1935 r. (Dz. Taryf p. t. i r. nr 11, poz. 23); 

7) wartości 1 zł z podobizną Prezydenta Rzeczypospolitej prof. Dra Ignacego Mościckiego, 
wprowadzone do obiegu zarządzeniem Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 29 maja 1936 r.    
(Dz. Taryf p. t. i r. nr 6 poz. 15); 

8) wartości 5 gr, przedstawiające widok na Pieskową Skałę z nadrukiem „Port Gdańsk", 
wprowadzone do obiegu zarządzeniem Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 29 lipca 1936 r.    
(Dz. Taryf p. t. nr. nr 10 poz. 23); 

9) wartości 30 i 55 gr, wydane z okazji międzynarodowych zawodów balonowych o nagrodę 
Gordon Bennett'a, wprowadzone zarządzeniem Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 6 sierpnia 
1936 r. (Dz. Taryf p. t. nr. nr 10, poz. 24); 

10) wartości 15 gr, przedstawiające okręt M S „Piłsudski" z nadrukiem „Port Gdańsk", 
wprowadzone do- obiegu zarządzeniem Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 24 sierpnia 1936 r, 
(Dz. Taryf p. t. i r. nr 11, poz. 26); 

b) kartki pocztowe: 
1) pojedyncze z tłoczonym znaczkiem pocztowym wartości 25 gr (z godłem Państwa), prze-

znaczone dla obrotu z zagranicą oraz wartości 30 gr z tłoczonym znaczkiem pocztowym 
wartości 30 gr (z godłem Państwa), wprowadzone do obiegu rozporządzeniem Ministra Poczt    
i Telegrafów z dnia 22 września 1934 r." (Dz. Taryf p. t. i r. nr 12 poz. 25); 

2) pojedyncze z tłoczonym znaczkiem pocztowym wartości 15 gr (MS „Piłsudski") oraz         
z widokiem propagandowym, wprowadzone do obiegu rozporządzeniem Ministra Poczt i 
Telegrafów z dnia 23 lipca 1935 r. (Dz. Taryf p. t. i r. nr 9 poz. 20); 

3) pojedyncze z tłoczonym znaczkiem pocztowym wartości 10 gr (widok na Morskie Oko), 
pojedyncze z tłoczonym znaczkiem pocztowym wartości 15 gr (okręt M S „Piłsudski"), oraz po-
dwójne z tłoczonym znaczkiem pocztowym wartości 15 gr (M S „Piłsudski"), wprowadzone do 
obiegu rozporządzeniem Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 3 września 1935r. (Dz. Taryf p. t. i r. 
nr 12 poz. 24); 

4) pojedyncze z tłoczonym znaczkiem pocztowym wartości 15 gr (MS „Piłsudski"), z nadru-
kiem „Port Gdańsk", wprowadzone do obiegu zarządzeniem Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 
21 marca 1936 r. (Dz. Taryf p. t. i r. nr 3 poz. 9). 



§ 2. Znaczki oraz kartki pocztowe określone w § 1 będą wymieniane przez urzędy i agencje 
pocztowe na znaczki i kartki obiegowe równej wartości, do dnia 31 stycznia 1938 r. 

§ 3. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 15 listopada 1937 r. 
Minister Poczt i Telegrafów. 

(—) E. Kaliński. 
DZIENNIK TARYF 

POCZTOWYCH, TELETECHNICZNYCH l RADJOKOMUNIKACYJNYCH 
nr 19 

z dnia 28 października 1937 r. 
Wycofanie z obiegu znaczków i kartek pocztowych. 

 
W związku z zarządzeniem Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 17 września 1937 o 

wycofaniu z obiegu znaczków i kartek pocztowych (Dz. Taryf p. t. i r. Nr 11, poz. 17) urzędy p.-t. 
wstrzymają z dniem 1 listopada 1937 dalszą sprzedaż znaczków i kartek pocztowych podle-
gających wycofaniu na podstawie wyżej wymienionego zarządzenia. 

Pozostałe w dniu 1 listopada 1937 r. zapasy znaczków i kartek pocztowych 
podlegających wycofaniu od 15 listopada 1937 r. prześlą urzędy p-t. najdalej do dnia 5 listopada 
1937 r. do Okręgowej Składnicy Materiałów Pocztowych, która z kolei przekaże je wraz ze 
swymi zapasami do Głównej Składnicy Materiałów Pocztowych najpóźniej do dnia 20 listopada 
1937 r. 

Wymiana znaczków i kartek pocztowych podlegających wycofaniu odbywać się będzie 
w czasie od 15 listopada 1937 do 31 stycznia 1938, na zasadzie postanowień zarządzenia Mi-
nistra Poczt i Telegrafów z dnia 20 lutego 1933 r. Nr PW/820/25 (Dz. Urz. M. P. i T. Nr 7, poz. 
42). 

Znaczki i kartki pocztowe podlegające wymianie zgodnie z § 12 zarządzenia Ministra 
Poczt i Telegrafów z dnia 17 września 1937 r. winny być przez urzędy p.-t. przesłane do 
Okręgowych Składnic M. P. najpóźniej do dnia 1 marca 1938 r., które przekażą je Głównej 
Składnicy M. P. do dnia 1 kwietnia 1938 r. 
Nr PZ 230/37 z dnia 11 października 1937 r. 

 


