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DZIENNIK TARYF POCZTOWYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH

Nr 1
z dnia 25 marca 1946
Poz. 4
ZARZĄDZENIE
Ministra Poczt i Telegrafów
z dnia 19 grudnia 1945 r.
o wycofaniu z obiegu znaczka pocztowego wartości 1,50 + 8,50 zł.
Na podstawie art. 22 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. Z dniem 16 stycznia 1946 r. wycofuje się z obiegu okolicznościowy znaczek
pocztowy opłaty wartości 1.50 + 8,50 zł, przedstawiający symbolicznie jedność świata
pracy, wprowadzony do obiegu z dniem 18 listopada 1945 r. z okazji I (VII) Kongresu
Związków Zawodowych w Warszawie,
§ 2. Wymianę znaczka określonego w § 1 na znaczki obiegowe równej wartości
przeprowadzą Urzędy (agencje) p. t. do dnia 10 lutego 1946 r.
Kierownik Ministerstwa Poczt i Telegrafów
(—) Inż. T. Kapeliński
Poz. 5
ZARZĄDZENIE
Ministra Poczt i Telegrafów
z dnia 19 grudnia 1945 r.
o wycofaniu z obiegu okolicznościowego znaczka pocztowego wartości 10 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:
§ 1. Z dniem 15 lutego 1946 r. wycofuje się z obiegu okolicznościowy znaczek
pocztowy opłaty wartości 10 zł, przedstawiający moment zbiórki przy pomniku Jana III
Sobieskiego w Warszawie, wprowadzony do obiegu z dniem 29 listopada 1945 r. dla
upamiętnienia rocznicy powstania listopadowego.
§ 2. Wymianę znaczka określonego w § 1 na znaczki obiegowe równej wartości
przeprowadzą urzędy (agencje) p. i t. do dnia 10 marca 1946 r.
Kierownik Ministerstwa Poczt i Telegrafów
(—) Inż. T. Kapeliński
DZIENNIK TARYF POCZTOWYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH
Nr 2
z dnia 1 kwietnia 1946 r.
poz. 15
ZARZĄDZENIE
Ministra Poczt i Telegrafów
z dnia 6 marca 1946 r.
o wycofaniu z obiegu znaczków pocztowych wartości 5 zł i 6 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:
§ 1. Z dniem 1 kwietnia 1946 r. wycofuje się z obiegu znaczki pocztowe opłaty:
a) znaczek wartości 5 zł „Alegoria Wyzwolenia Warszawy" koloru czerwonego, wprowadzony do
obiegu dnia 9 marca 1945 r. (Dz. Taryf P. i T. Nr. 2, poz. 13),
b) znaczek wartości 6 zł koloru ciemno - granatowego wprowadzony do obiegu 22 stycznia
1946 roku z okazji Powstania Styczniowego (Dz. Taryf P. i T. Nr. 1 z 1946 r., poz. 8),
§ 2. Wymianę znaczków na obiegowe przeprowadzą urzędy (agencje) p.-t. do dnia 1 maja
1946 roku.
W z. Kierownika Ministerstwa Poczt i Telegrafów
(—) Mgr E. Pallasch. Podsekretarz Stanu.

DZIENNIK TARYF POCZTOWYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH
Nr 4
z dnia 27 czerwca 1946 r
poz. 28
ZARZĄDZENIE
Ministra Poczt i Telegrafów
z dnia 12 czerwca 1946 r.
o wycofaniu z obiegu niektórych znaczków pocztowych.
Na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy z dn. 3 czerwca 1924 r. o poczcie, telegrafie i telefonie
(Dz. U. R. P. Nr 63 z 1933 r. poz. 381) - zarządzam co następuje;
§ 1. Z dniem 1 lipca 1946 r. wycofuje się z obiegu następujące znaczki pocztowe opłaty:
a) znaczek wartości 1 zł, przedstawiający pomnik Tadeusza Kościuszki na tle jasno
brunatnym, wprowadzony do obiegu 10 kwietnia 1945 r. (Dz. Taryf p. i t. Nr 2 z 1945 r., poz.
17),
b) znaczek wartości 2 zł, koloru niebieskiego, przedstawiający widok Sukiennic w Krakowie,
wprowadzony do obiegu 14 kwietnia 1945 roku (Dz. Taryf p. i t Nr 2 z 1949 r., poz.18),
c) znaczek wartości 3 zł, koloru liliowego, przedstawiający widok pomnika Kopernika w
Krakowie, wprowadzony do obiegu 14 kwietnia 1945 r. (Dz. Taryf p. i t. Nr 2 z 1945 r., poz. 18),
d) znaczek wartości 5 zł, koloru zielonego, przedstawiający widok Wawelu, wprowadzony do
obiegu 14 kwietnia 1945 r. (Dz. Taryf p, i t. Nr 2 z 1945 r., poz. 18),
e) znaczki wartości: 1.50 zł, 3 zł, 3.50 zł. 6 zł, 8 zł i 10 zł, stawiające serie znaczków
„Warszawa Oskarża", na których wykonano nadruk "Warszawa — Wolna 17 stycznia 1945—
1946”, wprowadzone do obiegu 17 stycznia 1946 r. (Dz. Taryf p. i t. Nr 1 z 1946 r. poz. 7),
f) znaczek okolicznościowy wartości 3 zł + 5 zł z dopłatą na rzecz Związku Dąbrowszczaków,
koloru czerwonego, przedstawiający scenę walki Polskiej Brygady Gen. Jarosława Dąbrowskiego w Hiszpanii, wprowadzony do obiegu 10 marca 1946 r. (Dz. Taryf p. i t. Nr 2 z 1946
roku, poz.13),
g) znaczek okolicznościowy wartości 3 zł + 2 zł z dopłatą na rzecz. Komitetu Obchodu 600lecia m. Bydgoszczy, koloru zieleni oliwnej, przedstawiający fragment m. Bydgoszczy, wprowadzony do obiegu 19 kwietnia 1946 r. (Dz. Taryf p. i t. Nr 2 z 1946 r., poz. 16),
h) znaczek okolicznościowy wartości 3 + 5 zł, z dopłatą na rzecz Towarzystwa Opieki nad
Majdankiem, koloru ciemno-zielonego, przedstawiający symboliczną postać śmierci w
mundurze SS-mana, wprowadzony do obiegu 29 kwietnia 1946 r. (Dz. Taryf p. i t. Nr 3 z 1946
roku, poz. 19).
§ 2. Wymiana znaczków na obiegowe przeprowadzą Urzędy (agencje) do dnia 31 lipca 1946
roku.
w. z. Ministra Poczt i Telegrafów
(—) Mgr R. Pallasch
Podsekretarz Stanu
DZIENNIK TARYF POCZTOWYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH
Nr 6
z dnia 14 września 1946 r.
Poz. 38
ZARZĄDZENIE
Ministra Poczt i Telegrafów
z dnia 23 sierpnia 1946 r.
o wycofaniu z obiegu niektórych znaczków 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 3, poz. 481) zarządzam co następuje:
§ 1. Z dniem 1 października 1946 r. wycofuje się z obiegu następujące znaczki pocztowe
opłaty:
a.) znaczek wartości 1 zł, koloru niebieskiego, przedstawiający sylwetkę Łodzi, wprowadzony
do obiegu z dniem 15 marca 1945 r. (Dz. Taryf P. T. z 1945 r. Nr 2, poz. 15).
b) znaczek wartości 1 zł koloru ciemno-zielonego, stanowiący przedruk znaczka wartości 50 gr
z pomnikiem Grunwaldu w Krakowie, wprowadzony do obiegu z dniem 10 września 1945 r.
(Dz. Taryf P. T. z 1945 . Nr 4, poz. 36),
c) znaczek wartości 3 zł, przedstawiający na białym tle w odcieniu liliowym rysunek pomnika
Kościuszki w Łodzi, wprowadzony do obiegu z dniem 1 lipca 1945 r. (Dz. Taryf P. T. z 1945 r.,
Nr 2, poz. 27),
d) znaczek okolicznościowy wartości 3+7 zł, koloru ciemno-żółto-brunatnego,
przedstawiający orła piastowskiego z XIV wieku na zamku w Cieszynie, wprowadzony do
obiegu z dniem 2 maja 1946 r. (Dz. Taryf P. i T. z 1946 r. Nr 3 poz. 20),

e) znaczek okolicznościowy wartości 3+7 zł, koloru ciemno-niebieskiego, przedstawiający
mapkę polskiego wybrzeża, wprowadzony do obiegu z dniem 21 lipca 1946 r. (Dz. Taryf P.
T. z 1946 r. Nr 5, poz. 33).
§ 2. Wymianę znaczków na obiegowe przeprowadzają urzędy (agencje) p.-t do dnia 31
października 1946 r.
Minister Poczt i Telegrafów
(—) Dr Józef Putek

