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Stemple polecenia na listach wysyłanych przez Agencje Pocztowe  
Polskiej Marynarki Wojennej (PMW) podczas II Wojny Światowej 

 
Rząd RP w Londynie w oparciu o Międzynarodową Konwencję Pocztową rozpoczął z dniem 

15.12.1941uruchamianie pokładowych agencji pocztowych na okrętach polskiej marynarki wojennej, 
które miały prawo przyjmowania korespondencji zwykłej i poleconej, opłaconej znaczkami kraju swojej 
bandery, gdziekolwiek się one znajdowały. Od 1.4.1942 uruchomiono takie agencje także na statkach 
polskiej marynarki handlowej (PMH). 

Sytuacja ta umożliwiła urzędom, żołnierzom, osobom prywatnym a szczególnie filatelistom 
masowe wysyłanie listów typowo filatelistycznych, które miały charakter pamiątkowy. Listy te często 
opłacone niezgodnie z taryfą (przeważnie przepłacane) wysyłane były masowo przez agencje 
pocztowe PMW w terminach wyznaczonych przez Sztab Naczelnego Wodza. Do ofrankowania 
używano przeważnie pełne serie znaczków Wydania Rządu na Emigracji. Przesyłki pocztowe z 
prawidłową opłatą są bardzo rzadkie. W agencjach stosowano polską taryfę opłat obowiązującą w 
1939 dla przesyłek zagranicznych t.j. taryfę pocztową z 1.10.1934. Np. opłata za list polecony do 20 g 
powinna wynosić 55 gr za list zwykły + 45 gr za polecenie przesyłki, czyli 1 zł. 

Na listach poleconych PMW stosowano wg dzisiejszej wiedzy trzy rodzaje stempli polecenia, 
które opisane są w [1]. Poniżej przedstawiam (z mojego zbioru) dwa awersy kopert listów poleconych i 
w powiększeniu stemple gumowe polecenia z tych kopert. Stemple te mają wymiary ok. 55 x 20 mm.  
W wyrazie „AGENCIA” jest literka „I” zamiast „J”. Po „No.” występuje 36kropek.  

Różne źródła podają, że istnieją również stemple polecenia o wymiarach ok. 57 x 20 z 30 
kropkami po „No.” z poprawnym napisem „AGENCJA”. W wyrazie „WOJENNA” litera „J” jest czasami 
dłuższa niż inne litery lub ma tą samą wysokość, ale inny kształt. 
              

   
 

   
Oba listy zostały wysłane do Nowego Jorku z agencji pocztowej nr 27 PMW ORP „Wilk”. List ze 

znaczkiem Fi. nr U 338 jest opłacony zgodnie z obowiązującą taryfą (1 zł). Opłata za list z serią Monte 
Cassino Fi. nr P 338 - T 338 jest mocno zawyżona. Listy te przeszły prawdziwy obieg pocztowy, co 
potwierdzają na rewesie datowniki odbiorcze Nowego Jorku. Kasownik PMW 27 będący w użyciu od 
1942 do 1945 był najpopularniejszym kasownikiem stosowanym na okrętach polskich w Wielkiej 
Brytanii. Z agencji tej pochodzi około 70% korespondencji prywatnej, urzędowej i filatelistycznej 
wysyłanej z okrętów oraz statków stacjonujących w Wielkiej Brytanii podczas II wojny światowej.  

Poniżej przedstawiam za zgodą Pana Leszka Smolika z Kanady stemple polecenia, które są 
odbite na kopertach listów oferowanych w jego internetowym domu aukcyjnym [2].    

    



   
 

   
 

       
     

Na zakończenie chcę podkreślić, że przedstawione w artykule informacje są fragmentaryczne i 
dotyczą tylko stempli PMW. Podobne stemple polecenia miała również PMH [1]. Jest jeszcze wiele do 
zbadania i wyjaśnienia. Wiem że temat ten jest od lat przedmiotem badań kilku  znanych badaczy i 
ekspertów, zwłaszcza że do dzisiaj nie odtajniono niektórych dokumentów w archiwach angielskich.  

Chciałbym tutaj serdecznie podziękować Panu Stefanowi Jakucewiczowi za jego informacje i 
wskazówki, które pomogły mi w napisaniu tego skromnego artykułu.    
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