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Ad I. Rys historyczny.

Znaczek pocztowy istnieje od 175 lat (angielska 
"Penny Black", 1840r.), a na obecnych ziemiach 
polskich od 165 lat (I wydanie znaczków austriackich 
z 1850 r.).



Ad II. Omówienie głównych funkcji znaczka pocztowego.

Zasadniczą (główną) funkcją znaczka pocztowego 
jest wniesienie opłaty taryfowej za czynności 
pocztowe, związane z dostarczeniem przesyłki 
(w szczególności listu) do miejsca podanego 
w adresie. Oprócz tego, znaczki pocztowe, 
w zależności od ich funkcji mogą służyć do opłaty za:
- wniesienie dopłaty (za nieopłacone lub niedopłacone 
przesyłki), 
- polecenie (rekomendację),
- pospieszne doręczenie (ekspres),



- zlecenie pocztowe (np. protest weksla),
- czynności szczególne, występujące przy doręczaniu 
pakietów i paczek, czasopism etc.
- czynności obejmujące dodatkowe obowiązki poczty 
(zwroty, cło, zabezpieczanie – przepakowanie),
- opłaty pocztowe, za wydane zaświadczenia (różnego 
typu) i pokwitowania,
-przesyłki wartościowe ("W") - w początkowym okresie 
(później - opłaty gotówkowe).

To tyle jeśli chodzi o podstawową (główną, zasadniczą) 
funkcję znaczka pocztowego jako opłaty pocztowej.



Ad III. Omówienie funkcji niestandardowych znaczka 
pocztowego.

Spośród funkcji niestandardowych, rozumianych jako 
użycie znaczków pocztowych do celów odmiennych 
niż wymienione wcześniej, możemy wyróżnić 
następujące:



III.1. opłaty sądowe (poz. 1/, 2/ literatury),
III.2. opłaty skarbowe (stemplowe, fiskalne) za wydane 

faktury (rachunki),
III.3. opłaty za wydane dokumenty personalne (w tym 

pocztowe),
III.4. opłaty za różnorodne dokumenty, związane z 

działalnością instytucji niepocztowych (np. 
dokumentacja składek członkowskich, opłat 
manipulacyjnych, dokumentowanie składek 
oszczędnościowych),

III.5. inne, trudne do sklasyfikowania, ale 
niestandardowe.



Ad IV. Prezentacja przykładów dokumentów 
wyszczególnionych w p. III.

W celu przybliżenia omawianych problemów prezentuję 
poniżej część ilustracyjną do p. III.

1. (- do p. III. 1) - nie podaję ilustracji, gdyż temat użycia 
znaczków opłaty pocztowej jako opłaty sądowej został bardzo 
precyzyjnie omówiony w literaturze (poz. 1/, 2/).



Zestaw ilustr. 2. (- do p. III. 2)  

Ilustracja 2.1
Rachunek za kawę na 
kwotę 22,50zł. Opłata 
skarbowa 20gr 
znaczkiem PMW nr 
Fi.33. (ok. 1% wartości 
rachunku). Kasowanie 
znaczka stemplem 
nagłówkowym firmy.



Ilustracja 2.2
Rachunek z dn. 18.06.1951 dla Polskiego Towarzystwa Botanicznego na 
zł. 10,50 za znaczki pocztowe.
Opłatę za wydanie rachunku w kwocie 0,30zł uiszczono trzema 
znaczkami nr Fi.534, które skasowano stemplem nagłówkowym "Kiosku 
Usługowego w UPT Warszawa 5”.



Ilustracja 2.3
Rachunek  z dn. 11.09.1959 dla P.T. Botanicznego (jw.), na kwotę 40zł. 
Opłatę za wydanie rachunku w kwocie 0,40zł uiszczono dwoma 
znaczkami nr Fi.901, które skasowano stemplem nagłówkowym „Kiosk 
Nr 9 w UPT Warszawa 11".



Ilustracja 2.4
Rachunek z dn. 22.05.1961 dla 
P.T. Botanicznego (jw.), na kwotę 
20zł. Opłatę za wydanie rachunku 
w kwocie 0,40zł uiszczono 
znaczkiem nr Fi.1047, który 
skasowano stemplem 
nagłówkowym "Stoisko Nr 9 w 
UPT Warszawa 11".



Ilustracja 2.5
Rachunek z dn. 4.07.1961  dla P.T. Botanicznego (jw.), na kwotę 26zł.  
Opłatę za wydanie rachunku w kwocie 0,40zł uiszczono znaczkiem nr 
Fi.1047, który skasowano stemplem nagłówkowym "Stoisko Nr 9 w 
UPT Warszawa 11".



Ilustracja 2.6
Pokwitowanie (forma rachunku) za znaczki na kwotę 750zł dla Cechu 
Rzemiosł Grupy Włókienniczej Lublinie. Opłata skarbowa - nie pobrana 
a opłata znaczkiem nr Fi.474 (10zł) jest należnością za wydanie tego 
pokwitowania. Znaczek skasowany stemplem UP Lublin 1 w dniu 2 
marca 1950 r.



Zestaw ilustr. 4. (- do p. III. 3)  
Ilustracja 4.1

Opłata za odpis aktu urodzenia, 
wydanego w miejscowości Chotcza 
w dn. 3.02.1919 r.(!), zrealizowana 
bardzo dekoracyjną frankaturą 
mieszaną (155hal. +15fen.) w skład 
ww. frankatury wchodzi:
- 5x zn. Dopłaty Bośni i 
Hercegowiny nr P-21, 
- 1 zn. OA-74,
- 1 zn. OA-56,
- 1 zn. Bośni i Hercegowiny 
(„ekspres”) nr Mi.118,
- 2 zn. PMW, nr Fi 2 i 3, 
skasowane odręcznie i stemplem 
urzędowym.



Ilustracja 4.2
Akt chrztu z 1922 r., datowany 
8.08.1922. Opłata 
administracyjna 50 mk, 
zrealizowana zn. nr Fi.136, 
skasowanym odręcznie



Ilustracja 4.3
Karta tożsamości („pocztowa”) 
wg wzoru UPU, wydana w 
Poznaniu 6.07.1939 r., opłacona 
zn. 50gr (nr Fi.317) – wg 
zalecenia UPU „taryfą” stałą na 
całym świecie, przeliczaną z 
tzw. „franka złotego” na waluty 
narodowe, po kursie z dnia 
wydania karty tożsamości



Ilustracja 4.4.
Karta urlopowa, wydana przez firmę w Opolu, w 1938 r., oplata 30 pfg 
zn. Mi DR nr 523X, skasowanym stemplem nagłówkowym firmy w 
dn. 23.05.1938



Ilustracja 4.5.
Informacja adresowa wydana przez KMMO w 1958 r.(?), opłata 
skarbowa 5zł uiszczona 2 znaczkami Fi nr 885, skasowanymi 
stemplem w formie leżącej litery „X” (sam formularz był bezpłatny)



Zestaw ilustr. 5. (- do p. III.4)  

Ilustracja 5.1
Prośba o poszukiwanie osób, 
skierowana do RGO w Krakowie. 
Data wpływu do RGO –
6.01.1945 (!) 
Opłata manipulacyjna w kwocie 
2zł uiszczona znaczkiem G.G. nr 
63. Znaczek skasowany stemplem 
„W” (niepocztowym –
kancelaryjnym) o treści 
„ZAPŁACONO”



Ilustracja 5.2
Pismo w sprawie jak na 
ilustracji 5.1. 
Opłąta manipulacyjna 2zł 
zrealizowana 8 egz. znaczka 
24gr (G.G. nr 78) + 1 zn 
urzędowy GG nr U-26 za 8gr. 
Razem: 192gr+8gr = 2zł
(kasowanie jak na il. 5.1)



Ilustracja 5.3.
Legitymacja Szkolnego Koła „Odbudujemy Warszawę”. Data 
wstąpienia: 3.04.1951 r. Składki za miesiące 04, 05, 06, 1951r. opłacone 
2 zn. pocztowymi nr Fi.541 oraz nalepką „Odbudowa Warszawy” 
(znaczki nie są skasowane – interesujący problem rozliczeniowy…(?).



Zestaw ilustr. 6. (- do p. III.5)  

Ilustracja 6.1.
Przedstawiono wyciąg z ksiąg ludności domu z 13.01.1916 r.
Opłatę manipulacyjną w wysokości 20gr zrealizowano 2 zn. K.O.M.W. 
(stosowanymi od 23.09.1915 jako znaczki pocztowe), o nominale 10gr. 
Opłata dotyczyła uwierzytelnienia złożonych podpisów właściciela 
domu i wydania dokumentu. Znaczki skasowano stemplem typu Oo o 
treści: „Straż Obywatelska m. Warszawy. Komisariat III Okręgu”.



Ilustracja 6.2

Przedstawiono fragmenty książki pokwitowań komornego. Na stronach 
opłaty za VII, VIII, IX, X/1935r. widoczne są lewe połówki zn. nr Fi.275 
(nom. 25gr) – natomiast prawe połówki tych znaczków zostały na 
częściach pokwitowań oderwanych od książki i wręczonych płacącemu 
czynsz. Taki „podział” znaczka stanowił swoistego rodzaju 
„skasowanie”. Na pozostawionych połówkach brak jakichkolwiek 
innych form skasowania…
Na dalszych 15 stronach pozostawiono połówki znaczków stemplowych 
(należności zainkasowane). Na dwóch kolejnych całych stronach, 
rozdzielonych pionową perforacją, przygotowano (nalepiono) znaczki 
stemplowe o nominale 25gr. Następnie wolnych jest kilkadziesiąt stron 
bez znaczków stemplowych.
Z analizy powyższego opisu widać, że właściciel domu przygotowując 
dokumentację inkasa nie miał chwilowo odpowiednich znaczków 
stemplowych i zastąpił je znaczkami pocztowymi.



Ilustracja 6.2.



Ilustracja 

6.2. cd.



Ilustracja 

6.2. cd.



Ilustracja 6.3.
Przedstawiono dokument z HJ-Postsparkarte (książeczka 
oszczędnościowa Hitler-Jugend), gdzie wpłacane składki są 
pokwitowane przez pocztę nalepieniem znaczków i ostemplowanie ich 
datownikiem. Miesięczna opłata wynosiła 20 Rpfg.



Ilustracja 6.4.
Przedstawiono formularz 
radiotelegramu z 1917 (?)r. 
opłacony zn. „Ob. Ost.”nr 19, 21 i 
24, nadanego przez żołnierza 
niemieckiego w Królewcu (?). 
Znaczki skasowano stemplem 
ramkowym z cyfrą 5 w środku. 
Interesujący, rzadki dokument.



Ilustracja 6.5.
Przedstawiono kilkanaście przykładów użycia znaczków pocztowych, po 
uprzednim skasowaniu wyperforowanym napisem „WZÓR” lub 
przekreśleniu „na krzyż” kolorowym pisakiem jako naklejek na 
transportowe pakiety z drukarni do odbiorców znaczków. Ten sposób 
postępowania ze znaczkami unieważnionymi jest ekonomiczny, gdyż 
bardzo często używa się znaczków makulaturowych.
Materiał powyższy może wzbogacić prawie każdy rodzaj zbioru 
filatelistycznego. 
Znaczki z perforacjami „WZÓR” i kreślone pisakami są opisane w I t. 
katalogu Fischer (po znaczkach z 1996 r.).



Ilustracja 6.5.



Ilustracja 

6.5. cd.



Ad V. Źródła problemu - podsumowanie. Literatura.

Po przeanalizowaniu przedstawionych materiałów 
ilustracyjnych nasuwa się kilka wniosków:
- potrzeba uiszczenia opłaty fiskalnej (skarbowej, stemplowej) 
była realizowana i dokumentowana w miarę rzadko użyciem 
znaczków pocztowych (dotyczy to Polski),
- w innych krajach podobne przypadki też miały miejsce, ale 
chyba rzadko,
- analizując napisy na części znaczków z Anglii, spostrzec 
można ich uniwersalność, gdyż napis „Postage & Revenue”, 
świadczy o tym, że można ich użyć jako opłatę pocztową lub 
fiskalną,



- zjawiska opisane na przykładzie polskich materiałów 
świadczą o tym, że musiały istnieć jakieś zasady, przepisy czy 
regulaminy dopuszczające taki „dualizm” znaczków 
pocztowych poprzez ich „fiskalne” użycie (mimo kilku prób –
nie udało mi się takich zapisanych zasad odnaleźć, ani także 
nie odnalazłem sposobu rozliczania tak realizowanych opłat),
- problemy opisane w tym wystąpieniu trzeba dalej badać, 
opisywać, klasyfikować i interpretować – wzbogaci to 
zapewne naszą wiedzę o funkcji znaczka pocztowego i o 
możliwościach jego zastosowania jako „podstawowego znaku 
pocztowego”,
- warto wykonać te badania, aby stworzyć rejestr, katalog, 
wykaz zastosowań („niestandardowych”) znaczka 
pocztowego.



Kończąc pragnę podziękować koledze 
Andrzejowi Kłosińskiemu za skan – ilustracja nr 4.1 oraz 
Krzysztofowi Piwko za skan – ilustracja 6.1. 
Pozostałe materiały pochodzą z moich zbiorów.

Literatura:
poz. 1/ prof. J. Auleytner „Międzywojenne znaczki pocztowe 
użyte w obiegu dokumentacji sądowej”, Filatelista nr 2/1072 z 
2012 r. str. 68-71,
poz. 2/ prof. J.A. Walocha „Czy międzywojenne znaczki 
pocztowe użyte w obiegu na dokumentacji sądowej są 
rzadkie?”, Przegląd Filatelistyczny nr 4/115 z 2012 r., str. 162-
175.
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