
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 sprzedaży. 
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DZIENNIK URZĘDOWY 
MINISTERSTWA POCZT i TELEGRAFÓW 

No. 9.   WARSZAWA, DNIA 24 LUTEGO 1923 r.  Rok V. 
 

Opis znaczka pocztowego 200 mk 
 

Wypuszczono znaczki opłaty wartości 200 mk. Znaczek ten wymiaru 22 x 27,5 
mm utrzymany jest w kolorze bronzowo-różowym. Pośrodku znaczka na tle różowym 
znajduje się godło Państwa. Ramka owalna otaczająca orła, składa się z osobnych 
ornamentacyj. Na tle utworzonem z falistych linji koloru różowego, umieszczono 
napis nad tarczą „Poczta Polska”, u dołu po bokach cyfry 200 mk. 
 
Nr. 574/XII z dnia 14 lutego 1923 r. 
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DZIENNIK URZĘDOWY 
MINISTERSTWA POCZT i TELEGRAFÓW 

No. 11.             WARSZAWA, DNIA 10 MARCA 1923 r.  Rok V. 
 

 
Wypuszczono znaczki opłaty 300, 400 i 500 mk. wartości. Rysunek tych 

znaczków wymiaru 26,5 x 21 mm przedstawia orła otoczonego ozdobną ramką. Nad 
tarczą umieszczono napis „Poczta Polska”, u dołu po bokach, zależnie od wartości 
znaczka cyfra: 300, 400, 500 Mkp. 

Kolor znaczków: 300 Mk ciemno zielony, 400 Mk bronzowy, 500 Mk wiśniowy. 
 
L. 728/XII z dnia 20 lutego 1923 r. 
 

87-90 
Wydanie pocztowych znaczków górnośląskich. 

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. 31. WARSZAWA, DNIA 21 LIPCA 1923 r.  Rok V. 
 

Nowe znaczki pocztowe. Opis. 
Wypuszczono nowe znaczki pocztowe opłaty i dopłaty, a mianowicie: 

1. Opłaty: 1000 i 2000 markowe, 
2. dopłaty: 200, 500, 1000 i 2000 markowe,  

ad l) Rysunek znaczków pocztowych wartości 1000 i 2000 mk. wym. 26,5x21 
m/m przedstawia orła, otoczonego ramką ozdobną. Nad tarczą umieszczono 
napis: „Poczta Polska", po bokach u dołu zależnie od wartości znaczka cyfry 
1000 mk.—2000 mk. Kolor znaczków: 1000 mk.—pomarańczowy, 2000 
mk.—granatowy,  

ad 2) Rysunek znaczków pocztowych dopłaty 200, 500, 1000 i 2000 mk. 
wartości, wymiaru 19x21 m/m przedstawia orła z tarczą, na której znajduje 
się cyfra zależnie od wartości znaczka 200,— 500,— 1000.—2000 mk. 

W ornamentacji umieszczono znak poczty (2 trąbki), pod nim napis: „Dopłata" 
nad orłem zaś „Poczta Polska". Całość znaczka utrzymana w kolorze granatowym. 

Nadto dla uczczenia pamięci Mikołaja Kopernika wydano znaczek pocztowy 



dopłaty 1000 mk. wartości. 
Rysunek tego znaczka pocztowego wymiaru 26x21 m/m przedstawia podobiznę 

Kopernika w owalu, ozdobionym liśćmi laurowymi z napisem „Kopernik”. Po obu 
stronach umieszczono kolumny w stylu renesansowym Nad owalem napis: „Poczta 
Polska"- u dołu w ornamentacjach cyfry: 1000 mk. i tarcza z Godłem Państwa 
Całość rysunku utrzymana w kolorze brudno niebieskim. 

Znaczka tego używać należy przedewszystkiem do opłat korespondencji 
zagranicznej. 

 
L 2733/XII z 7 lipca 1923. 
 

 
DZIENNIK URZĘDOWY 

MINISTERSTWA POCZT i TELEGRAFÓW 
 

No. 34.   WARSZAWA, DNIA 11 SIERPNIA 1923 r.  
 Rok V. 
O k ó l n i k i 

Sprostowanie omyłki drukarskiej w zarządzeniu o znaczkach opłaty z 
Kopernikiem. 

W Dzienniku urzędowym M. P. i T. Nr. 31 r. b., na stronicy 554 u dołu zmienić 
słowo „dopłaty” na „opłaty”. 

Warszawa, dnia 1 sierpnia 1923 roku. 
 

94 
DZIENNIK URZĘDOWY 

MINISTERSTWA POCZT i TELEGRAFÓW 
No. 48.  WARSZAWA, DNIA 3 LISTOPADA 1923 r.  Rok V. 

  
Nadruk na znaczkach o drobnej wartości 

Ministerstwo P.i T. zarządziło przedruk znaczków opłaty 25 mk oraz dopłaty 8 
mk na znaczki 10.000 mk i niniejszym wprowadza je w obieg pocztowy. Nadruk na 
powyższych znaczkach dokonano farbą czarną. Wartość na znaczkach opłaty 
oznaczono cyfrą u góry „10” a pod spodem słowami „tysięcy”, zaś na znaczkach 
dopłaty cyfrą „10,000” umieszczoną ukośnie. Nadruki dokonane na jakichkolwiek 
innych znaczkach nie ważne. 
 
L. 3803/XII z dnia 12 października 1923 r. 
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DZIENNIK URZĘDOWY 

MINISTERSTWA POCZT i TELEGRAFÓW 
No. 49.   WARSZAWA, DNIA 10 LISTOPADA 1923 r.  Rok V. 

 
Opis znaczka opłaty 3000 mk. z Konarskim 

 
Dla upamiętnienia 50-tej rocznicy ustanowienia Komisji Edukacji Narodowej, 

wydany został znaczek pocztowy opłaty o wartości 3.000 mk z podobizną Stanisława 
Konarskiego. 

Rysunek powyższego znaczka o wymiarze 26,5 x 21,5 cm. przedstawia 
podobiznę Konarskiego w owalu, otoczonym ornamentacją z liści laurowych. W 
górnej części znaczka umieszczono cyfry ”3.000 M.” i na wstędze napis „Konarski”, u 
dołu zaś, w okrągłej tarczy, orła białego oraz napis „Poczta Polska”.  

Całość rysunku utrzymana w stylu renesansowym. Kolor znaczka jasno-
bronzowy. 
 

L. 4021/XII z dnia 26 października 1923 r. 
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DZIENNIK URZĘDOWY 

MINISTERSTWA POCZT i TELEGRAFÓW 
No. 52.  WARSZAWA, DNIA 1 GRUDNIA 1923 r.  Rok V. 

 
Przedruk znaczków drobnej wartości. 

 
Zarządzono dalszy przedruk następujących znaczków poczt. opłaty: 20 mk. na 

znaczki o wartości 25.000 mk., 10 mk. na 50.000 mk. i 5 mk. na 100.000 mk., tudzież 
znaczków dopłaty: 20 mk. na 20.000 mk. i 2 mk. na 50.000 mk., które wprowadza się 
niniejszym w obieg pocztowy. 

Nadruk na powyższych znaczkach dokonano farbą czarną. Wartość oznaczono 
na znaczkach opłaty 10 i 20 mk odpowiednią cyfrą, umieszczoną pośrodku, po 
bokach zaś u góry skrót słowa „mk.”; wartość zaś na znaczku 5 mk. cyfrą 
umieszczoną wzdłuż znaczka, również z podwójnym skrótem „mk.” na boku. 

Na znaczkach dopłaty wartość oznaczona jest cyframi, umieszczonemi wzdłuż 
znaczka. 
 
L. 4248/XII z dnia 9 listopada 1923 r. 

 
99 

DZIENNIK URZĘDOWY 
MINISTERSTWA POCZT i TELEGRAFÓW 

No. 55.  WARSZAWA, DNIA 22 GRUDNIA 1923 r.  Rok V. 
 

Opis pocztowego znaczka opłaty 5,000 mk. z Kopernikiem. 
 

Wypuszczony został w obieg znaczek opłaty, wartości 5,000 mk. Rysunek 
powyższego znaczka o wymiarze 26;x21 mm. przedstawia podobiznę Kopernika w 
owalu, ozdobionym liśćmi laurowymi z napisem „Kopernik". Po obu stronach 
umieszczono kolumny w stylu renesansowym, nad owalem napis „Poczta Polska", u 
dołu w ornamentacjach cyfra „5,000 M." i tarcza z godłem Państwa. 

Całość rysunku znaczka utrzymana w kolorze czerwonym. 
 
L. 4485/XII z dnia 3 grudnia 1923 r. 

 


