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wojskowej oficerów (Dz.U.R.P. Nr. 20, poz. 128) 
lub rozporzą,dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z 
dnia 7 października 1932 r. o służbie wojskowej 
podoficei:ów i szeregowców (załącznik do obwiesz
c1.enia Mini.stra Spraw Wojskowych z dnia 15 kwiet
nia 194:0r.-Dz.U.R.P. Nr. 9, poz. 2.,1:)-stopień funk
cyjny w zależności od pełnionej funkcji i etatu. 

(2) Nadanie. zmiana i utrata stopnia funkcyjnego 
do stopnia funkcyjnego pułkownika włącznie nastę
puje na podstawie rozkazu Inspektora Lotnictwa. 

(:J) Nadanie, zmiana i utrat,a stopnia funkcyjnego 
od !,topnia funkcyjnego generała brygady w górę 
następuje na wniosek Inspektora Lotnictwa na pod
stawie rozkazu Naczelnego Wodza lub Ministra 
Obrony Narodowej - zależnie od ich właściwości. 

(4) Odznaki stopni funkcyjnych ustali M.inisłrer 
Obrony Na.rodowej. 

Art. :i. 
Żołnierz lotnictwa otrz~·muje uposaienie (żołd) w 

zależności od posiadania ;;lopnia funkcyjnego i grupy, 
do której został zaliczony. 

Art. 4. 
Wyi~zy z posiadanych stopni (art. 2, ust. I) st.a-
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nowi podstawę do stosowanill-przepisów dyscyplinar
nych i do tytułowania żołnierzy. 

Art. 5. 
Przepisy niniejszego dekretu stosuje się rówmez 

cło żołnierzy innych broni i służb, przydzielonych do 
lotnictwa. 

Art. G. 
Dekret niniejszy traci moc obowiązującą w ter

minie, określonym przez rozporz11:dzenie Rady Mini
F<trów. 

Art. 7. 
Wykonanie dekretu nini~jszego porucza się Mini

strowi Obrony Narodowej. 

Art. 8. 

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłosze
nia. 

Prezydent Rzecz.vpospolilej : Wł. Raczkiewicz 

Prezes Rady Ministrów : St. Mikol,ajczyk 

Minister Obron:v Narodo,vej : Jl,!. Kukieł Ge.n. Dyw. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU 

Z DNIA 30 I:' AŹDZIERNIKA l !14;{ U .. 

o wprowadz.enle w obieg z.nacz.ków pocztowych 5, to, 25, 55, 75, 80 groszy oraz 1 zloty i 1 z.loty 50 groszy. 

Na podstawie art,. 22 ustawy z dnia :3 cz.erwca. 1924 
r. o poczcie, telegrafie i telefonie (Dz.U.RP. z :-oku 
1933 Nr. 6:l, poz. 481) oraz art. J dekretu Prezy
denta Rzeczypospolitej z dnia 11 października 
1941 r. o tymczasowym przekazaniu Ministrowi 
Skarbu praw i obowiązk<'>'w, dotyczących Pa11stwo
wego Zarządu Poczt i Telegrafów, oraz przedsię
biorstwa. « Polsk{I. Poczta, Te.legraf i Telefon " 
(Dz.U.R.P. Nr. 7 poz. 18) Zaf'l,ądzam. co następuje : 

§ l. 

Wprowadza isię w obieg pocztowe znaczki opiaty 
nowej edycji wartości 5, 10, 25, 55, 76 i 80 groszy 
oraz I złoty i l zloty 60 groszy. 

Opis znaczków. 
J ) 5 groszowy zn.a.czek. 
Wymiary znaczka 25,25 X !łl ,25 ·m/m. Rysunek 

znaczka o wymh\rze 22 x 28mjm przedstawia samo
lot polski bombardujący łódź podwodną. 

W górnej części waczka znajduje się nap.is (w dwu 
wierszach)" Lotnictwo Polskie w Walce o Atlantyk" , 
W dolnej części napis "Poczta Pol~ka", obok tego 
napisu w prawym rogu litery " Gr " i cyfra " 15·;,. 

Kolor znaczka - czerwony. 

2) 10 groszowy znamek. 
Wymiary zna.C?.ka 26.5 x -1:i nifn1. Rysunek zna

czka o wymiarze 2:3,5X40 m/m przedstawia. płynące 
statki handlowt> w konwoju . Na pierwszym planie 
dwóch marynarzy po lskiego statku odpiera. ogniem 
karabinu maszynowego at.a.kujący samolot. 

W górnej częśc i z.no.czka znajduje się napis " Pol
ska Marynarka Handlowfl ". W dolnej części napis 
"Poc7.ta Polska", obok tego napisu w p~awym rogu 
litery " Gr " i cyfra. " 10 ". 

Kolor znaozk,i - zielN\v. 
::ł) 25 groszowy znaczek. 
Wymiary znaczka 25,25 X !31,25 m/ m. Rysunek 

znaczka o wymiarze 22 x 28 m/m prze<lst,a.wi.a pol
ski<! działo przeciwpancerne w wa.lee z czołgiem 
ninnie('.kim. Działo jest obsługiwane przez jednego 
z iolnie1-zy, drugi leży obok zabity. 

W górnej części znaczka. znajduje się napis (w 
dwu wierszach) "Wojsko Polskie we Fta.ncji 19:l9/ 
1940". W dolnej części w prawym rogu litery " Gt " 
i cyfra " 25 ". 

Kolor znaczka - fioletowy. 
4) 55 groszowy znaczek. 
Wyr.niary znaczka 25,25 X :n,25 m/m. Rysunek 
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znaczka o wymiarze 22 x 28 m/m przedstawia 2 
polskich żołnierzy na stanowisku obserwacyJnym w 
górach nad fiordem w Norwegii. Jeden z nich ob
serwuje fiord j przeciwległy brzeg - · drugi telefonuje. 

W górnej części znaczka znajduje się napis (w 
dwu wierszach) "Wojsko Polskie w Norwegii, 
Narvick - K wiecieii/Maj 1940 ". W dolnej części 
napis " Poczta Polska", obok tego napisn w prawym 
rogu litery " Gr " i cyfra " 55 ". 

Kolor znaczka - niebieski. 
5) 75 groezowy znaczek. 
Wymiary znaczka 26,5 x 43 m/m. Rysunek 

znaczka o wymiarze 23,5 x 40 m/m przedstawia ma
szerujących w pustyni czterech polskich żołnierzy 
obok mijającego ich czołgu. W lewym dolnym rogu 
rysunku znajduje się drogowskaz z napisem : 
"Polish Br. H.Q. D-two Br.Karp.w Tobruku". 

W górnej części znaczka znajduje się napis'' Woj
sko Polskie w Libii 1941/1942 ". W dolnej części 
napis " Poczta Polska", obok tego napisu w lewym 
rogu litery " Gr " i cyfra " 7 5 ". 

Kolor znaczka - brązowy. 

6) 80 groszowy znaczek. 
Wymiary znaczka 26,5 X 43 m/m. Rysunek 

znaczka o wymiarze 23,5 X 40 m/m przedstawia frag
ment z ostatniej inspekcji Armji Polskiej na Środ
kowym Wschodzie przez ś.p. Gen. Sikorskiego, a 
mianowicie moment rozmowy ś.p. Generała z 
żołnierzami w obozie. 

W górnej części znamka znajduje się napis " Woj
sko Polskie na Środk. Wschodzie", z lewej strony 
prostopadle od góry do doł u " Gen. Sikorski " - z 
prawej strony '' Czerwiec 1943". W dolnej części 
napis « Poczta Polska,' ' obok tego napisu w prawym 
rogu litery" Gr " i cyfra " 80 ". 

Kolor znaczka - amarantowy. 
7) 1 zlotowy znaczek. 
Wymiary znaczka 25,25 X 31,25 m/m. Rysunek 

znaczka 22 X 28 m/m przedstawia fragment wa.lki 
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prowadzonej pl'U'Z Kraj . Trzech .mężczyzn cywil
nych zaj ętych jest nisz01.eniem toru kolejowego. 
Jeden z nich czn:wa z rewolwerem w ręku, pozostaJi 
dwaj rozkręcaj11: szyny kolejowe. 

W górnej części zna.czka. znajduje się napis " Kraj 
Walczy". W dolnej części na.pis " Poczta P olska", 
obok tego napisu w prawym rogu litery "Zł" i 
cyfra " 1 " . 

Kolor znaczka - ciemno oliwkowy. 
8) _] zł. 50 gr. znaczek. 
Wymiary znaczka 26,5 x 43 m/m. Rysunek 

znaczka 23,5 X 40 m/m przedstawia dwóch mężczyzn 
i kobietę zajętych składaniem i odbijaniem pi~ma na 
ręcznej maszynie drukarskiej: Obok maszyny leżą 
wydrukowane egzempla rze pisma : " Rzeczpospolita 
Polska" . a na nich pistolet. 

W górnej części znaczka znajduje się napis "Taj
na Prasa ,v Polsce". W dolnej części napis " Pocż
ta Polska", obok tego naJ?isu w lewym rogu litery 
" Zł " I cyfra " 1 ", pod ni:rru H tery " Gr " i cyfra 
, .. 50 ". 

Kolor znaczka - czarny. 

Powyższe znaczki wykonane są drukiem wklęsłym 
ze sta.lorytów. Papier użyty do druku znaczków 
jest gumowany koloru białego bez wodnych znaków. 
Znaczki posiadają perforację skrzynkową. 

§ 2. 

Znaczki sprzedawane będą za walutę angielską, 
według relacji :t. l. równa się 24 zł. i w tej samej 
relacji za. walutę U.S.A. lub kanadyjską według 
oficjalnego notowania tych wa.łut w stosunku do 
funta. 

§ 3. 

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 
1-go listopada 1943 r . 

Minister Skarbu : Lu<ltm.k G-rosfefd 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 

Z DNIA 10 LISTOPADA 1943 R. 

w porozumieniu z Ministra.mi : Pracy i Opieki SpoleczneJ, Przemysłu, Handlu i Żeglugi, Skarbu, Sprawiedliwości 
Spraw Wewnętunyeh w sprawie zmlany opiat konsularnych. 

Na. podstawie art. 24 ustawy z dnia 11 listopada 
1924 r. o organizacji konsulatów i o czynnościach 
konsulów (Dz.U.RP.Nr. 103, poz. 944) zarzą,dza się, 
co następuje: 

§ l. 
Stawki zawarte w Taryfie Opiat Kon.sul.arnych, 

stanowiącej załącznik do rozporządzenia Ministra. 
Spraw Zagranicznych z dnia 6 września 1937 r- w 
porozumieniu z Ministrami : ·Spraw Wewnętrznych, 

Skarbu, Sprawiedliwości, Przemysłu i Handlu i 
Opieki Społecznej o opłatach konsularnych (Dz. 
U.R.P. Nr. 70, poz. 520) podwyższa się o 50%. 

§ 2. 

Rozpor.,.;ądzenie nimeJsze wcbod7..i w życie po 
upływie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia. 

Minister Spraw Zagranicznych : Tadeusz Romer 


