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DZIENNIK TARYF POCZTOWYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH
Nr 1
z dnia 16 stycznia 1945 r.
poz. 6
Zarządzenie
Kierownika Resortu Komunikacji Poczt i Telegrafów
z dnia 28 grudnia 1944 r.
o wycofaniu z obiegu znaczka pocztowego wartości 25 gr.
Na podstawie art. 22, ust. 1 ustawy z dnia 3 czerwca 1924 r. o poczcie, telegrafie i
telefonie (Dziennik U. R. P. z 1933 r. Nr 63, poz. 481) zarządzam co następuje.
§ 1. Wycofuje się z obiegu znaczek pocztowy wartości 25 gr z godłem Państwa,
wprowadzony do obiegu zarządzeniem* Kierownika Resortu Komunikacji Poczt i
Telegrafów z dnia 13 września 1944 r.
§ 2. Znaczki te wymieniać należy lub zwracać za nie równowartość w gotówce w
terminie do 31 stycznia 1945 r.
§ 3. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1945 r.
Kierownik Resortu Poczt i Telegrafów
(-) Inż. T. Kapeliński
*znaczki wprowadzono do obiegu rozporządzeniem

DZIENNIK TARYF POCZTOWYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH
Nr 2
z dnia 1 lipca 1945 r.
poz. 11
Zarządzenie
Ministra Poczt i Telegrafów
z dnia 12 lutego 1945 r.
o wycofaniu z obiegu znaczków pocztowych wartości: 25 gr, 50 gr i 1 zł.
Na podstawie art. 22 ust.1 ustawy z dnia 3 czerwca 1924 roku o poczcie, telegrafie i
telefonie (Dz. U. R. P. z 1933 Nr 63, poz. 481) zarządzam co następuje:
§ 1. Wycofuje się z obiegu następujące znaczki pocztowe:
a) znaczek opłaty wartości 25 gr koloru czerwonego z wizerunkiem Romualda
Traugutta;
b) znaczek opłaty wartości 50 gr koloru ciemno-zielonego z wizerunkiem Tadeusza
Kościuszki;
c) znaczek opłaty wartości 1 zł koloru ciemno-niebieskiego z wizerunkiem Henryka
Dąbrowskiego.
Znaczki wymienione zostały wprowadzone do obiegu rozporządzeniem Kierownika
Resortu Komunikacji Poczt i Telegrafu z dnia 12 września1944 r.
§ 2. Do dnia 28 lutego 1945 r. włącznie będą urzędy i agencje pocztowe wymieniały
znaczki opłat o wartości 50 gr i 1 zł na znaczki obiegowe równej wartości. Za znaczki
zaś o wartości 25 gr urzędy i agencje pocztowe zwracały równowartość w gotówce.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 13 lutego 1945 r.
Minister Poczt i Telegrafów
(-) Inż. T. Kapelinski
poz. 14
Zarządzenie
Ministra Poczt i Telegrafów
z dnia 9 marca 1945 r.
o wycofaniu z obiegu znaczków pocztowych wartości: 1 zł, 2 zł i 3 zł.
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:
§ 1. Wycofuje się z obiegu następujące znaczki pocztowe:

a) okolicznościowy znaczek opłaty wartości 1 zł przedrukowany ze znaczka 25 gr z
godłem Państwa nadrukiem 31. XII. 1943. K. R. N. 31. XII. 1944 wprowadzony do
obiegu 31. XII. 1944 r.,
b) okolicznościowy znaczek opłaty wartości 2 zł przedrukowany ze znaczka 25 gr z
godłem Państwa nadrukiem P. K. W. N. 31. XII. 1944, wprowadzony do obiegu 15. I.
1945 r.,
c) okolicznościowy znaczek opłaty wartości 3 zł przedrukowany ze znaczka 25 gr z
godłem Państwa nadrukiem 31. XII. 1944. R. P. R. P.* wprowadzony do obiegu 15. I.
1945 r.
§ 2. Znaczki te wymieniać należy w terminie do 30 kwietnia 1945 r.
§ 3. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 15 kwietnia 1945 r.
Minister Poczt i Telegrafów
(-) Inż. T. Kapeliński
* znaczek wprowadzano do obiegu z nadrukiem 31.XII.1944. R.T.R.P.

poz. 20
Zarządzenie
Ministra Poczt i Telegrafów
z dnia 20 kwietnia 1945 r.
wycofanie z obiegu znaczka pocztowego 5 zł.
Na podstawie art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 3 czerwca 1924 o poczcie, telegrafie i
telefonie (Dz. U. R. P. Nr 63 z 1933 r. poz. 481), zarządzam, co następuje:
§ 1. Z dniem 15 maja wycofuje się z obiegu znaczek pocztowy opłaty wartości 5 zł z
wizerunkiem Traugutta, przedrukowany ze znaczka 25 gr, wprowadzony do obiegu z
dniem 22 stycznia 1945 r.
§ 2. Wymianę znaczka przeprowadzą urzędy (agencje) p. t. do dnia 31 maja 1945 r.
Minister Poczt i Telegrafów
(-) Inż. T. Kapeliński
poz. 21
Zarządzenie
Ministra Poczt i Telegrafów
z dnia 20 kwietnia 1945 r.
o wycofania z obiegu znaczka pocztowego wartości 50 gr.
Na podstawie art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 3 czerwca 1924 o poczcie, telegrafie i
telefonie (Dz. U. R. P. Nr 63 z 1933 r. poz. 481), zarządzam, co następuje:
§ 1. Z dniem 31 maja 1945 r. wycofuje się z obiegu znaczki pocztowe opłaty,
wartości 3 zł, przedrukowane ze znaczka 25 gr z godłem Państwa na tle czerwonym z
nadrukami 10 miast polskich (Bydgoszcz, Częstochowa, Gniezno, Kalisz, Kraków,
Kielce, Łódź, Radom, Warszawa i Zakopane) wprowadzone do obiegu z dniem 12
lutego 1945 r.
§ 2. Znaczki te będą wymieniać urzędy (agencje) p. t. do dnia 15 czerwca 1945 r.
Minister Poczt i Telegrafów
(-) Inż. T. Kapeliński

