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DZIENNIK TARYF POCZTOWYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH  
Nr 1 

z dnia 5 lutego 1948 r. 
Poz. 1 

Zarządzenie 
Ministra Poczt i Telegrafów  
z dnia 14 stycznia 1948 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 63, poz. 481) zarządzam co następuje: 

Z dniem 15 lutego 1948 r. wycofuje się z obiegu następujące znaczki pocztowe opłaty: 
a) okolicznościowy znaczek pocztowy opłaty wartości 5 +10 zł z dopłatą na cele kultury i 

oświaty ludowej, wydany z okazji pięćdziesięciolecia Ruchu Ludowego, w kolorach 
oliwkowym, zielonym i niebieskim, wprowadzony do obiegu z dniem l grudnia 1946 r. (Dz. 
Taryf P. i T. nr 10 z 1946 r. poz. 53); 

b) okolicznościowy znaczek pocztowy opłaty wartości 5 + 15 zł z dopłatą na rzecz Komitetu 
uczczenia zasług" poety i powieściopisarza Emila Zegadłowicza z przeznaczeniem na cele 
kulturalno-gospodarcze w miejscowościach, związanych z twórczością poety, wprowadzony 
do obiegu z dniem 1 marca 1947 r. (Dz. Taryf P. i T. nr 2 z 1947 r. poz. 6); 

c) okolicznościowy znaczek pocztowy opłaty wartości 5 + 5 zł z dopłatą na rzecz Polskiego 
Czerwonego Krzyża w Warszawie, wprowadzony do obiegu z dniem 1 czerwca 1947 r. (Dz. 
Taryf P. i T. nr 4 z 1947 r. poz. 20). 

Minister Poczt i Telegrafów 
(—) Dr Józef Putek 

Nr 3 
z dnia 10 marca 1948 r. 

Poz. 11. 
Zarządzenie 

Ministra Poczt i Telegrafów 
z dnia 4 marca 1948 r. 

o wycofania 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 63, poz. 481) zarządzam co następuje:  

§ 1. 
Z dniem 15 kwietnia 1948 r. wycofuje się z obiegu następujące znaczki pocztowe opłaty: 

a) znaczek wartości 50 gr, przedstawiający widok pomnika Grunwaldu w Krakowie, koloru cie-
mnobrązowego, wprowadzony do obiegu dnia 25 maja 1945 r. (Dz. Taryf P. i T. Nr 2,     
poz. 23) 

b) znaczek wartości 1 zł 50 gr, przedrukowany ze znaczka wartości 25 gr z Godłem Państwa, 
wprowadzony do obiegu dnia 3 września 1945 r. (Dz. Taryf P. i T. Nr 4, poz. 35); 

c) znaczek wartości 1,50 zł koloru czerwonego, przedstawiający widok Zamku w Warszawie z 
serii „Ruiny Warszawy", wprowadzony do obiegu dnia 15 października 1945 r. (Dz. Taryf P. 
i T. Nr 5, poz. 40); 

d) znaczek wartości 3 zł, koloru niebieskiego, przedstawiający widok Katedry św. Jana z serii 
„Ruiny Warszawy", wprowadzony do obiegu dnia 25 listopada 1945 r. (Dz. Taryf P. i T.     
Nr 6, poz. 47); 

e) znaczek wartości 3,50 zł, koloru seledynowego, przedstawiający widok Ratusza z serii 
„Ruiny Warszawy", wprowadzony do obiegu dnia 5 grudnia 1945 r. (Dz. Taryf P. i T. Nr 6, 
poz. 49); 

f) znaczek wartości 6 zł, koloru stalowego, przedstawiający widok Poczty Głównej w 
Warszawie z serii „Ruiny Warszawy" oraz znaczek wartości 8 zł, koloru sepia, przedstawia-
jący widok Sztabu Głównego w Warszawie z serii „Ruiny. Warszawy" — wprowadzone do 
obiegu dnia 1 stycznia 1946 r. (Dz. Taryf P. i T. Nr 6, poz. 50); 

g) znaczek wartości 10 zł, koloru fioletowego, przedstawiający widok kościoła św. Krzyża w 
Warszawie z serii „Ruiny Warszawy", wprowadzony do obiegu dnia 10 stycznia 1946 r.         
(Dz. Taryf P. i T. Nr 1, poz. 6).  

§ 2. 
Wymianę znaczków na obiegowe przeprowadzą urzędy (agencje) p. i t. do dnia 15 maja 1948 r.

Za Ministra Poczt i Telegrafów 
(—) Zenon Lipiński, podsekretarz stanu. 



Nr 13 
z dnia 1 października 1948 r. 

Poz. 35. 
Zarządzenie 

Ministra Poczt i Telegrafów 
z dnia 16 września 1948 r. 

o wycofaniu z obiegu pocztowych znaczków opłaty. 
 

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 października 1948 r. wycofuje się z obiegu następujące pocztowe znaczki opłaty: 
a) znaczek wartości 1 zł, przedstawiający widok żurawia w Gdańsku, koloru ciemno-

oliwkowego, wprowadzony do obiegu dnia 15 września 1945 r. (Dz. Taryf p. i t. Nr 5, poz. 38) 
oraz takiż znaczek w nowej emisji w kolorze szarym, wprowadzony do obiegu dnia 25 
stycznia 1947 r. (Dz. Taryf p. i t. Nr 1, poz. 4), 

b) znaczek wartości 2 zł, przedstawiający widok ratusza gdańskiego, koloru niebieskiego, 
wprowadzony do obiegu dnia 15 września 1945 r. (Dz. Taryf p. i t. Nr 5, poz. 38). 

c) znaczek wartości 3 zł, przedstawiający widok bramy w pobliżu ratusza gdańskiego, koloru 
ciemno-fioletowego, wprowadzony do obiegu dnia 15 września 1945 r. (Dz. Taryf p. i t. Nr 5, 
poz. 38) oraz takiż znaczek w nowej emisji koloru ciemno-fioletowego, lecz nieperforowany 
oraz koloru jasno-fioletowego, nieperforowany, wprowadzony do obiegu dnia 1 grudnia   
1946 r. (Dz. Taryf p. i t. Nr 11, poz. 57), 

d) znaczek wartości 3 zł, przedstawiający żołnierzy polskiego i radzieckiego, idących do ataku 
na bagnety na tle wschodzącego słońca, koloru jasno—brązowego, wprowadzony do obiegu 
dnia 9 maja 1946 r. (Dz. Taryf p. i t. Nr 3, poz. 21), 

e) znaczek wartości 5 zł, przedstawiający ruiny zamku w Będzinie, koloru oliwkowego, 
wprowadzony do obiegu dnia 1 września 1946 r. (Dz. Taryf p. i t. Nr 6, poz. 36) oraz takiż 
znaczek w nowej emisji, koloru ciemno-oliwkowego oraz koloru brązowego, wprowadzony do 
obiegu dnia 1 grudnia 1946 r. (Dz. Taryf p. i t. Nr 11, poz. 57). 

f) znaczek wartości 6 zł, przedstawiający postać Henryka IV Probusa na płycie jego grobowca 
w kościele Św. Krzyża we Wrocławiu, koloru stalowego, wprowadzony do obiegu dnia          
1 września 1946 r. (Dz. Taryf p. i t. Nr 6, poz. 36) oraz z tymże rysunkiem znaczek, 
posiadający nadruk wartości 5 zł w kolorze czerwonym, wprowadzony do obiegu dnia 25 
lutego 1947 r. (Dz. Taryf p. i t. Nr 3, poz. 13), 

g) znaczek wartości 10 zł, przedstawiający widok Zamku Lanckorońskiego, koloru niebieskiego, 
wprowadzony do obiegu dnia 16 grudnia 1946 r. (Dz. Taryf p. i t. Nr 11, poz. 56). 

§ 2. 
Wymianę znaczków na obiegowe przeprowadzą urzędy (agencje) p. i t. do dnia  

15 listopada 1948 r. 
Minister Poczt i Telegrafów 

w/z Zenon L i p i ń s k i. 
Nr 15 

z dnia 3 listopada 1948 r. 
Poz. 44. 

Zarządzenie 
Ministra Poczt i Telegrafów  
z dnia 4 listopada 1948 r. 

o wycofaniu z obiegu znaczka pocztowego. 
 
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 listopada 1948 r. wycofuje się z  obiegu okolicznościowy znaczek pocztowy 
opłaty wartości 18 zł, wydany z okazji Europejskiej Konferencji Rozkładów Jazdy w Krakowie, 
wprowadzony do obiegu dnia 6 października 1948 r. (Dz. Taryf p. i t. Nr 13, poz. 36). 

§2. 
Wymianę znaczków na obiegowe przeprowadzą urzędy (agencje) p. t. do dnia  

1 grudnia 1948 r. 
Minister Poczt i Telegrafów 

w/z. Z. Lipiński. 
Nr 1 

z dnia 25 stycznia 1949 r. 
poz. 3 

Zarządzenie 
Ministra Poczt i Telegrafów 



z dnia 8 stycznia 1949 r. 
o wycofaniu z obiegu pocztowych znaczków opłaty. 

 
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 stycznia 1949 r. wycofuje  się z obiegu następujące pocztowe znaczki opłaty: 
a) znaczek wartości 2 zł., przedstawiający podobiznę Brata Alberta, koloru żółto-brunatnego, 

wprowadzony do obiegu dnia 15 marca 1947 r. (Dz. Taryf p. i t. Nr 3, poz. 14) oraz takiż 
znaczek w nowej emisji w kolorze pomarańczowym, wprowadzony do obiegu dnia 18 maja 
1947 r. (Dz. Taryf p. i t. Nr 6 poz. 28). 

b) znaczek wartości 2 + 18 zł. z dopłatą na rzecz Centralnego Komitetu Pomocy Zimowej w 
Warszawie, koloru fioletowego, wprowadzony do obiegu dnia 21 grudnia 1947 r. (Dz. Taryf, 
p. i t. Nr 12 poz. 46). 

§ 2. 
Wymianę znaczków opłaty wartości 2 zł. na obiegowe przeprowadzą urzędy (agencje) p.t. do 
dnia 15 lutego 1949 r. 

wz Minister Poczt i Telegrafów 
Z. Lipiński 

 


