Pisownia dokumentu jest zgodna z oryginałem.
Czcionką czerwoną zapisano numer główny znaczka określonych w PSPZP.
Czcionką zieloną wpisano dokumenty związane z danym dokumentem podstawowym.
Kursywą wpisano uwagi od autora stron dot. dokumentu.
Kolorem żółtym zakreślono datę wprowadzenia znaczków do obiegu.
Kolorem niebieskim zakreślono datę wprowadzenia znaczków do obiegu.
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brak dokumentów
Dotąd nieznane są dokumenty źródłowe datujące wprowadzenie znaczków do obiegu, lub do
sprzedaży.
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DZIENNIK URZĘDOWY
MINISTERSTWA POCZT i TELEGRAFÓW
No. 23.

WARSZAWA, DNIA 6 CZERWCA 1922 r.

Rok IV.

Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów
z dnia 29 maja 1922 r.

Wartość
Mk.
fen.
niem niem.

Rozmiar
w mm

L. 1289/IV
w przedmiocie przejęcia administracji poczty, telegrafu i telefonu na obszarze
Górnego Śląska, przyznanym Polsce.
…
P) Wydanie pocztowych znaczków górnośląskich.
Z powodu przyłączenia Górnego Śląska do Rzeczypospolitej Polskiej wydało
Ministerstwo Poczt i Telegrafów nowe znaczki pocztowe, w walucie niemieckiej, w 14
wartościach.
OPIS GÓRNOŚLĄSKICH ZNACZKÓW POCZTOWYCH.
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R Y S U N E K
Orzeł polski z koroną umieszczony na tarczy. U góry
napis „Poczta" u dołu „Polska". Pod wyrazem
„poczta" u góry po obu bokach rysunku oznaczenie
wartości marki w cyfrach, przyczem marki 5 f. mają
oznaczoną walutę literą „f" obok cyfr od strony ramki,
zaś marki 10 f. pod cyfrą.
Orzeł polski, trzymający w szponach tarczę, na
której jest umieszczona wartość w cyfrach z
literami „f" umieszczonemi po obu bokach cyfry. U
góry napis „Poczta Polska" na białem tle. Z obu
stron orła rózgi liktorskie.

Głównym motywem rysunku jest górnik w koszuli z
zakasanemi rękawami, zwrócony profilem w prawą
stronę, trzymający kilof na ramieniu. Tłem jest
krajobraz
przemysłowy,
z
widocznemi
zabudowaniami fabrycznemi i dymiącemi kominami.
W dwóch górnych rogach znaczka znajdują się dwa
kółka z wartością znaczka. Między kółkami znajduje
się napis „marka", „marki" lub „marek" stosownie do
wartości znaczka. U dołu pomieszczono napis
„Poczta Polska". Cyfry i napis są koloru białego. Nad
tym napisem, po bokach marki, pod ornamentem
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20
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listkowym znajduje się z lewej strony
Rzeczypospolitej Polskiej, a z prawej
Województwa Śląskiego.

herb
herb

Znaczki te wchodzą w obieg z dniem objęcia władzy na polskim G. Śląsku przez
Rząd Polski, a równocześnie tracą moc obiegową wszystkie dotychczasowe tam w obiegu
będące znaczki międzysojusznicze.
Od tej chwili mogą być znaczki międzysojusznicze wymieniane w górnośląskich
urzędach pocztowych na równowartościowe polskie znaczki pocztowe.
Znaczków służbowych polski zarząd pocztowy nie wprowadza w użycie.
Znaczki pocztowe, jakiegokolwiek bądź innego pochodzenia, naklejone na listach i
przesyłkach pocztowych przy nadaniu na G. Śląsku nie mają żadnej wartości obiegowej i
należy je przekreślać ołówkiem kolorowym, a odnośne przesyłki traktować jako nieopłacone i
aż do chwili wydania znaczków dopłaty porto pobierać w gotówce, zarachowując je
odpowiednio.
Druki płatne, jako to: kartki pocztowe, blankiety przekazowe, adresy pomocnicze,
deklaracje celne i statystyczne, blankiety telegraficzne, wprowadzone na obszarze ziem
Rzeczypospolitej Polskiej, wchodzą w użycie i na polskim G. Śląsku.
...
Minister: Stesłowicz w.r.
Znaczki wprowadzono do obiegu 22 czerwca 1922 r., czyli w dniu, w którym "Ustawa
z dnia 16 czerwca 1922 r. o rozciągnięciu na ziemie górnośląskie województwa śląskiego Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej i niektórych innych ustaw oraz w przedmiocie zmian w ustawodawstwie, na
tych ziemiach obowiązującem." została ogłoszona (Dz.U.R.P. z 1922 r. nr 46, poz. 388. Art. 9. Ustawa
niniejsza wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia.)

No. 44.
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DZIENNIK
URZĘDOWY
MINISTERSTWA POCZT i TELEGRAFÓW
WARSZAWA, DNIA 14 PAŹDZIERNIKA 1922 r.
Opis znaczków pocztowych 20 i 100 Mk.

Rok III.

W sierpniu r. b. wypuszczono znaczki pocztowe wartości 20 mk. o odmiennym nieco
wymiarze w stosunku do będących dotychczas w obiegu. Nowy wymiar wynosi 25 x 21 m/m.
Pozatem rysunek pozostał ten sam.
Równocześnie dodaje się opis znaczka pocztowego 100 mk.
Znaczek pocztowy 100 Mk. wymiaru 22 x 27,5 m/m utrzymany jest w kolorze ciemno
bronzowym.
Pośrodku znaczka na tle ciemno-pomarańczowym znajduje się Godło Państwa. Ramka
owalna otaczająca orła składa się z ozdobnych ornamentacji. Na tle utworzonym z falistych
linji koloru pomarańczowego umieszczono napis nad tarczą „Poczta Polska" u dołu po
bokach cyfry 100 M k.
L. 4058/XII z d. 28 września 1922 r.
Dotąd nieznane są inne dokumenty źródłowe datujące wprowadzenie znaczków do obiegu, lub do
sprzedaży.
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Dotąd nieznane są dokumenty źródłowe datujące wprowadzenie znaczków do obiegu, lub do
sprzedaży.

