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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DZIENNIK URZĘDOWY
Gen. Dyrekcji Poczt i Telegrafów
No. 14.

WARSZAWA, DNIA 29 MARCA 1924 r.

Rok VI.

Opis znaczków opłaty i dopłaty nowych emisyj.
Wydane zostały pocztowe znaczki opłaty o wartości 10.000, 20.000, 30.000,
50.000, 100.000, 200.000, 300.000, 500.000, 1.000.000 i 2.000.000 mk. Znaczki
powyższe, wymiaru 22 x 27,5 mm., przedstawiają godło Państwa, ozdobione
ornamentacją. Nad tarczą z orłem umieszczono napis: „Poczta Polska”, a pod nią
napis „mk.” i cyfrę zależną od wartości znaczka.
Kolory znaczków opłaty:
10.000 mk. — fioletowo-bronzowy,
20.000 mk. — zielony,
30.000 mk. — czerwony,
50.000 mk. — zielony (jasny),
100.000 mk. — pomarańczowy,
200.000 mk. — niebieski,
300.000 mk. — fioletowy,
500.000 mk. — bronzowy,
1.000.000 mk. — różowy,
2.000.000 mk. — zielony (ciemny).
Równocześnie wydano znaczki dopłaty tych samych wartości oraz
3.000.000 mk. Znaczki dopłaty wykonane są ściśle wedle obowiązującego;
wzoru.
Ponadto, dokonano farbą czarną nadruku na znaczkach opłaty 2 mk. cyfrą
20,000 mk., umieszczoną wzdłuż znaczka.
L, 897/IX z dnia 18 marca 1924 r.
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DZIENNIK URZĘDOWY
Gen. Dyrekcji Poczt i Telegrafów
No. 18.

WARSZAWA, DNIA 26 KWIETNIA 1924 r.

Rok VI.

poz. 84
Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu
z dnia 14 kwietnia 1924 roku
Nr. 1288/IX
w sprawie wprowadzenia w obieg pocztowych znaczków
opłaty w walucie złotowej.
Na mocy ustawy z dnia 27/5 1919 r. o państwowej wyłączności poczty,
telegrafu i telefonów (Dz. Pr. P. Nr. 44/1919 poz. 310), oraz na zasadzie art. 13
rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w przedmiocie zmiany ustroju
pieniężnego, wprowadzam z dniem l maja r b. w obieg pocztowe znaczki opłaty w

walucie złotowej. Znaczki wydaje się w następujących wartościach: l, 2, 3, 5, 10, 15,
20, 30 i 50 groszy.
Rysunek znaczków o wymiarze 25,5 x 20,5 mm., przedstawia godło Państwa
w okrągłej tarczy, otoczonej wieńcem laurowym. Po obu stronach tarczy
umieszczono rózgi liktorskie „fascis", używane w Rzymie przez liktorów, nad nią
napis „Poczta Polska" i w dolnej części znaczka na wstędze cyfry oznaczające
wartość znaczka i napis „groszy". Kolor znaczków:
1 grosz - bronzowy jasny,
2 grosze - bronzowy ciemny,
3 grosze - pomarańczowy,
5 groszy - oliwkowy,
10
„ - zielony,
15
„ - żółto-czerwony.
20
„ - niebieski,
30 „ - niebiesko-fioletowy.
50
„ - czerwono-fioletowy.
Minister Przemysłu i Handlu:
(-) Józef Kiedroń.
DZIENNIK URZĘDOWY
GEN. DYREKCJI POCZT i TELEGRAFÓW
No. 23.

WARSZAWA, DNIA 31 MAJA 1924 r.

ROK VI

poz. 113
Przedłużenie terminu wymiany pocztowych znaczków opłaty w walucie
markowej.
Termin wymiany markowych znaczków opłaty ogłoszony w Dzienniku
urzędowym Gen. Dyrekcji P. i T. Nr. 18, z roku bieżącego, przedłuża się do końca
maja r. b. z tem atoli, że od 16 maja dopuszcza się również wymianę znaczków
poniżej 10 sztuk, łącznej wartości nie mniej l grosza.
Równocześnie zezwala się na wymianę w tym terminie niezużytkowanych
znaczków markowych, nalepionych na kopertach.
Znaczki otrzymane w drodze wymiany, wraz z oklejonemi kopertami lub części
kopert, mają urzędy pocztowe po l czerwca r. b. odesłać do Składnic dyrekcyjnych,
a te przechowają je do dalszego zarządzenia Gen. Dyrekcji P. i T.
L. 1658/IX, z dnia 15 maja 1924 roku.
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DZIENNIK URZĘDOWY
Gen. Dyrekcji Poczt i Telegrafów
No. 30.

WARSZAWA, DNIA 26 LIPCA 1924 r.

Rok VI.

poz. 140
Wprowadzenie w obieg pocztowych znaczków opłaty 25 i 40 gr.
W związku z rozporządzeniem z dnia 14/IV r. b. Nr. 1288/IX (Dz. Urz. Gen.
Dyr. P. i T. Nr. 18 z 1924 r.), wprowadza się w obieg pocztowe znaczki opłaty 25 i
40 gr.
Kolor znaczków 25 gr. jest wiśniowy, znaczków zaś 40 gr. ciemnogranatowy.
Rysunek i wymiar tych znaczków są identyczne, jak na znaczkach

wyszczególnionych w zacytowanem wyżej rozporządzeniu.
L. 1790/1X z dnia 9 lipca 1924 r.
122
DZIENNIK URZĘDOWY
Gen. Dyrekcji Poczt i Telegrafów
No. 39.

WARSZAWA, DNIA 18 PAŹDZIERNIKA 1924 r.

Rok VI.

poz. 171
Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu
z dnia 26 września 1924 r.
L. 2111/IX G. D. P. i T.
o wprowadzeniu w obieg znaczka pocztowego opłaty wartości l złotego z
podobizną Pana Prezydenta Rzeczypospolitej.
Na mocy art. 21 ustawy z dnia 3 czerwca 1924 r. o poczcie, telegrafie i
telefonie (Dz. U. R. P. Nr. 58, poz. 584) zarządzam, co następuje:
§ 1. Wprowadza się w obieg znaczek pocztowy opłaty wartości l złotego z
podobizną Pana Prezydenta Rzeczypospolitej.
§ 2. Rysunek znaczka pocztowego l złotego wymiaru 20,5 x 25,5 mm,
przedstawia podobiznę Prezydenta.
W dolnej części znaczka na wstędze umieszczono napis i cyfry „l złoty l", w
górnej zaś napis „Poczta Polska". Całość znaczka utrzymana w kolorze czerwonym.
§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem l października 1924 r.
Minister Przemysłu i Handlu:
(—) Józef Kiedroń.
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DZIENNIK URZĘDOWY
Gen. Dyrekcji Poczt i Telegrafów
No. 45.

WARSZAWA, DNIA 29 LISTOPADA 1924 r.

Rok VI.

poz. 190
Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu
z dnia 17 listopada 1924 r.
Nr. 3271/1
o wydaniu nadzwyczajnego nakładu znaczków pocztowych opłaty z napisem
„Na Skarb gr. 50 gr.".
Na mocy art. 21 ustawy z dnia 3 czerwca 1924 r. o poczcie, telegrafie i telefonie
(Dz. U. Rz. P. Nr. 58, poz. 584) zarządza się, co następuje:
§ 1. Wprowadza się w obieg nadzwyczajne pocztowe znaczki opłaty z napisem:
"Na Skarb gr. 50 gr." w nakładzie ograniczonym do 100.000 seryj. Jedna serja
składa się z 11 odmian wartości, a mianowicie po groszy l, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 25,
30, 40 i 50.
§ 2. Rysunek, wymiary i kolory tych znaczków pocztowych są te same jak na
znaczkach pocztowych ostatniej emisji, tych samych odmian wartości, różnią się
zaś od nich umieszczonym pośrodku poziomym nadrukiem w kolorze białym: „Na
Skarb gr. 50 gr.".
§ 3. Cena nominalna znaczków pocztowych niniejszego nakładu jest na każdej

sztuce o 50 groszy wyższą, od wartości taryfowej. Nadwyżka 50 groszy od każdej
sztuki w łącznej sumie 550.000 złotych od całego nakładu, przeznaczona jest na
potrzeby Skarbu Państwa.
§ 4. Sprzedaż znaczków pocztowych niniejszego nakładu uskuteczniają
upoważnione do tego urzędy pocztowe na wyraźne żądanie kupującego. Nikt nie
może być zmuszonym do zakupna znaczków pocztowych niniejszej emisji, zamiast
znaczków pocztowych normalnej emisji.
§ 5. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem l stycznia 1925 r.
Minister Przemysłu i Handlu:
(—) Józef Kiedroń.*
* Dz. U. R. P. nr 102, poz. 940 z dnia 1. 12. 1924 r.
Przepisy wykonawcze do rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia
17 listopada 1924 r. Nr. 3271/1. G. D. P. i T. o wydaniu nadzwyczajnego
nakładu znaczków pocztowych opłaty, z napisem: „Na Skarb gr. 50 gr.".
Zamawianie, rozsyłka, sprzedaż i zarachowanie tych znaczków opłaty będzie się
odbywało według następujących postanowień.
§ 1. W Głównym Składzie Materiałów pocztowych.
1. Główny Skład Materjałów Pocztowych odbiera cały nakład znaczków
komisyjnie z Polskich Zakładów Graficznych w Warszawie i wpisuje je w
oddzielnym, szczególnie dla tego typu znaczków pocztowych
przeznaczonym
„Rachunku przychodu znaczków pocztowych" (druk Nr. 706). Rachunek ten
należy na tytułowej stronie oznaczyć czerwonym atramentem w napis: ,.Znaczki
pocztowe — Na Skarb gr. 50 gr.".
2. W nagłówkach tego rachunku, w rubryce dla oznaczenia ceny jednego
arkusza po 100 sztuk, wpisać należy odręcznie pełną cenę jednego arkusza, to
znaczy łącznie wartość taryfową i kwotę skarbową za jeden arkusz. Np. przy
znaczkach l groszowych: „Sztuka 51 groszy — arkusz 51 złotych", albo przy
znaczkach 15 groszowych: „sztuka 65 groszy — arkusz 65 złotych" i t. d.
3. W pierwszej poziomej rubryce rachunku pod nagłówkiem należy wpisać ilość
otrzymanych arkuszy, a w ostatniej pionowej rubryce „wartość ogólna" należy
wpisać łączną wartość całego nakładu znaczków (wartość taryfową i kwotę
skarbową).
Wpis powyższy będzie jedyną pozycją przychodu w wymienionym rachunku.
Rachunek należy natychmiast zakończyć wyraźnem podkreśleniem pozycji i
przekreśleniem pozostałych wolnych poziomych rubryk.
Wolne pod kreską miejsce w rubryce pionowej „wartość ogólna" posłuży do
odręcznego wpisania rozrachunku, według następującego wzoru: ,
Rozrachunek.
wartość
wartość
taryf
skarbowa
100.000 sztuk a 1 grosz = 1000.—
50.000
100.000 „ a 2 „
=
2000.—
50.000
100.000 „ a 3 „
=
3000.—
50.000
100.000 „ a 5 „
=
5000.—
50.000
i t. d.
Razem 1.100.000 sztuk = 201.000
550.000
W ten sposób zakończony rachunek należy podpisać i wraz z załącznikami
wysłać do Wydziału I Izby Kontroli Rachunkowej Poczt i Telegrafów w Bydgoszczy.
4. W analogiczny sposób należy dla tych znaczków założyć, prowadzić i
zakończyć oddzielny „Rachunek rozchodu znaczków pocztowych", z tą jedynie

różnicą, że odpada tu repartycja rozrachunkowa.
Główny Skład Materjałów Pocztowych wysyła znaczki do składów dyrekcyjnych
jedynie na ich zamówienie, przyczem winien baczyć, by zaopatrzenie okręgów w
ten typ znaczków opłaty było proporcjonalne.
5. Zapas znaczków przeznaczony do detalicznej sprzedaży w Generalnej
Dyrekcji Poczt i Telegrafów należy wpisać do rachunku rozchodu jako jedną
pozycję.
Dla ewidencji tej detalicznej sprzedaży winien Główny Skład Materjałów
Pocztowych założyć i prowadzić oddzielny „Rachunek znaczków pocztowych" (druk
Nr. 707) analogicznie jak w urzędach pocztowych.
§ 2. W składzie dyrekcyjnym.
1. Skład dyrekcyjny materjałów pocztowych zamawia potrzebną dla swego
okręgu ilość znaczków pocztowych tego typu w Głównym Składzie Materjałów
Pocztowych w Warszawie w analogiczny sposób, jak znaczki pocztowe normalnej
emisji.
Zamówienie może opiewać tylko na pełne arkusze po 100 sztuk i na równe ilości
arkuszy wszystkich 11 odmian znaczków.
2. Wartość nadesłanych na skutek zamówienia znaczków należy wpisać —
analogicznie jak w Składzie Głównym — do oddzielnego „Rachunku przychodu
znaczków pocztowych”. Prowadzenie i zakończenie tego rachunku odbywa się
według tych samych postanowień, jak w Głównym Składzie Materjałów
Pocztowych.
Do sprzedaży tych znaczków upoważnione są tylko te urzędy
pocztowe, które na zasadzie tut. zarządzenia z dnia 8 sierpnia b. r. Nr. 2501/IH
zostały upoważnione do udzielania zasiłków kasowych.
Zaopatrzenie urzędów pocztowych w znaczki pocztowe niniejszej emisji odbywa
się z urzędu, to znaczy bez zamówienia ze strony urzędów pocztowych. W tym celu
skład dyrekcyjny sporządza sam dla każdego urzędu blankiet „.Zamówienie
znaczków pocztowych" i wysyła je wraz z kopią i zapasem znaczków urzędowi
pocztowemu. Urząd pocztowy potwierdza odbiór znaczków na oryginale
zamówienia i zwraca go odwrotną pocztą do składu dyrekcyjnego. Potwierdzenie
odbioru jest załącznikiem do rachunku rozchodu znaczków pocztowych.
Ustalenie ilości znaczków dla każdego poszczególnego urzędu pocztowego jest
obowiązkiem Dyrekcji Poczt i Telegrafów; każdy urząd pocztowy obowiązany do
sprzedaży tej emisji winien otrzymać kompletne serje, to znaczy równą ilość
wszystkich 11 odmian.
Cały zapas znaczków, jaki skład dyrekcyjny posiada, winien być jednorazowym
przydziałem wyczerpany.
5. Dla ewidencji rozchodu winien skład dyrekcyjny założyć i prowadzić
oddzielny „Rachunek rozchodu znaczków pocztowych" (druk Nr. 706), według
tych samych postanowień, jakie wydano dla Składu Głównego.
Prócz tego winien skład dyrekcyjny sporządzić odręcznie oddzielne
„Wyszczególnienie" według poniższego wzoru; stanowi ono załącznik do rachunku
rozchodu i oddzielnego zarachowania należności:
Zarządu Pocztowego z tytułu opłat pocztowych, i kwoty skarbowej po 50 groszy
od każdej sprzedanej sztuki znaczków tej emisji.
DYREKCJA POCZT i TELEGRAFÓW

Miesiąc .....

Data wysłania

WYSZCZEGÓLNIENIE
do rachunku rozchodu znaczków pocztowych opłaty: „Na Skarb gr. 50 gr.".

Wartość jednej serji
KOMU WYSŁANO

Wartość wysłanych serji
Razem

Ilość
seryj
taryfowa

Zł.
Warszawa 1

5000

Siedlce 1

2000

Włocławek

2200

Łódź 1

3148

Piotrków

720

Mława

500

Łomża

1500

skarbowa taryfowa

gr. Zł.
2 01
2 01
2 01
2 01
2 01
2 01
2 01

Zł.

gr.

Uwagi

skarbowa

gr.

Zł.

Zł.

gr

gr.

5

50

10050 -

27500 -

37550 -

5

50

4020 -

11000 -

15020 -

5

50

4422 -

12100 -

16522 -

5

50

6327 48

17314 -

23641 48

5

50

1447 20

3960 -

5407 20

5

50

1005 -

2750 -

3755 -

5

50

3015 -

8250 -

11265 -

—

—

i t. d.
Razem.

15068

—

~

30286 i 68 | 82874

—

113160

68

§ 3. W urzędzie pocztowym.
Do sprzedaży znaczków pocztowych niniejszej emisji upoważnione są
wyłącznie te urzędy pocztowe, które na zasadzie rozporządzenia przełożonej
Dyrekcji Poczt i Telegrafów mają prawo udzielania zasiłków kasowych.
Przydział znaczków — w kompletnych serjach — otrzymuje urząd pocztowy
bez zamówienia. Nadesłany ze składu dyrekcyjnego zapas tych znaczków należy
normalnie, w łącznej wartości, wpisać do rachunku znaczków pocztowych, a
zapas przechowywać oddzielnie od znaczków pocztowych normalnych emisji.
Odbitka zamówienia nadesłanego ze składu dyrekcyjnego wraz ze znaczkami,
jest załącznikiem do rachunku znaczków, na oryginale zaś należy potwierdzić
odbiór znaczków i wysłać go odwrotną pocztą do składu dyrekcyjnego.
Dalsze wpisy i prowadzenie rachunku odbywa się według ogólnych przepisów.
Pozostały z końcem miesiąca zapas tych znaczków należy podać w
oddzielnym, odręcznie sporządzonym, wykazie pozostałości, według
następującego wzoru:
.... miesiąc 1920 r.
WYKAZ POZOSTAŁOŚCI
znaczków pocztowych „Na skarb gr. 50 gr." z końcem miesiąca
Urząd poczt.

ILOŚĆ SZTUK

Łączna
Łączna
cena 1
cena zapasu
sztuki
gr

Zl.

g
r.

Nale

żność

pocztowa

skarbowa

Zl.

Zl.

gr
. !|
I

gr
.

1925 r.

§ 4. Sprzedaż znaczków.
Znaczki pocztowe „Na Skarb gr. 50 gr." należy sprzedawać tylko na wyraźne
życzenie publiczności i nikt nie może być zmuszonym do wykupienia tych
znaczków, zamiast znaczków pocztowych normalnych emisji.
Każdy ma prawo zakupić dowolną ilość kompletnych serji, przyczem nabycie
znaczków należy możliwie ułatwić stowarzyszeniom filatelistycznym i ich
członkom. Wstrzymywanie sprzedaży tych znaczków ze względów protekcyjnych
dla poszczególnych osób z pośród publiczności lub z pośród personelu poczt i
telegrafów jest niedozwolone, a w razie udowodnienia, należy winnych pociągnąć
do odpowiedzialności.
Urzędy i agencje pocztowe, niewyznaczone do sprzedaży tej emisji znaczków
pocztowych, winny, w razie zapotrzebowania, nabyć za gotówkę potrzebną ilość
znaczków w najbliższym urzędzie pocztowym zasilającym.
Prywatni sprzedawcy znaczków pocztowych nie są upoważnieni do sprzedaży
znaczków niniejszej emisji, ani też nikomu nie przysługuje prawo do otrzymania
prowizji za sprzedane znaczki pocztowe tej emisji.
Urzędy pocztowe sprzedają znaczki pocztowe wymienionego typu po cenie
nominalnej,
to
znaczy po cenie, uwidocznionej na każdym znaczku,
zwiększonej o 50 groszy za każdą sztukę.
Żądanie i pobieranie cen wyższych jest wzbronione, a w razie udowodnienia
pociągnie się winnych do odpowiedzialności dyscyplinarnej i sądowo-karnej, po
myśli art. 31 ustawy z dnia 3 czerwca 1924 r. o poczcie, telegrafie i telefonie (Dz.
U. R. P. Nr. 58, poz. 584).
6. Ponieważ na znaczki niniejszej emisji będzie zapotrzebowanie
przedewszystkiem ze sfer filatelistycznych, winny urzędy pocztowe dbać o to,
aby publiczność nabywała je możliwie w kompletnych serjach.
Na żądanie kupującego należy jednak sprzedawać je także w pojedynczych
sztukach lub w ilościach niepełnych seryj. Do takiej sprzedaży detalicznej można
przeznaczyć najwyżej 40% ogólnego zapasu, jaki urząd pocztowy otrzymał do
sprzedaży, reszta zaś t. j. najmniej 60% tego zapasu, może być sprzedawana nie
inaczej, jak tylko w kompletnych serjach, to znaczy 11 sztuk, po jednej z każdej
odmiany wartości.
§ 5. Sprzedaż detaliczna w Głównym Składzie Materiałów pocztowych w
Warszawie.
1. Sprzedaż zapasu znaczków, jaki zostanie przeznaczony do detalicznej
sprzedaży w Głównym Składzie Materjałów Pocztowych w Warszawie, winna się
odbywać według tych samych postanowień, jakie obowiązują urzędy pocztowe, z
następującą różnicą:
Uzyskaną ze sprzedaży gotówkę wpłacić należy w dniu 10, 20 i ostatnim
każdego miesiąca do kasy głównej urzędu pocztowego Warszawa l, który na
zasadzie odpowiedniego zarządzenia Gen. Dyr. P. i T. zaliczy ją w wykazie stanu
kasy na przychód, według postanowień, wydanych niniejszem dla urzędów
pocztowych.
§ 6. W Dyrekcji Poczt i Telegrafów.
1. Kontrolę obrotu, sprzedaży i zarachowania w urzędach pocztowych
sprzedanych znaczków wykonuje Dyrekcja Poczt i Telegrafów, względnie jej
Wydział Rachunkowy.
W tym celu Wydział Rachunkowy Dyrekcji Poczt i Telegrafów winien: zbadać
pozycje i końcową sumę rachunku rozchodu znaczków i porównać je z
potwierdzeniami odbioru, nadesłanemi z urzędów pocztowych, porównać pozycje
rozchodu znaczków pocztowych z pozycjami „Wyszczególnienia" w
szczególności stwierdzić, czy podane należności taryfowe i kwoty skarbowe są

należycie obliczone i czy końcowe sumy tych należności do siebie dodane, są
zgodne z końcową sumą rachunku rozchodu, czy przydział znaczków
poszczególnym urzędom pocztowym został przez skład dyrekcyjny wykonany
według norm, ustalonych przez Dyr. P. i Tel.,
a) porównać rachunek znaczków pocztowych z odbitkami zamówienia,
b) zbadać obliczenie i wartość końcowego zapasu w wykazie pozostałości i
porównać sumę wartości końcowego zapasu z wartością początkowego zapasu i
z sumami wpisanemi na przychód w ogólnym rachunku miesięcznym.
2. Po wyczerpaniu całego zapasu znaczków niniejszej emisji, najpóźniej z
końcem miesiąca grudnia 1925 r. Wydział rachunkowy Dyrekcji Poczt i
Telegrafów odliczy z przychodów budżetowych § l poz. 1-b ogólną sumę
powstałą z nadwyżek po 50 groszy od każdego znaczka i zarachuje ją na
przychód budżetowy do § 8 poz. 4 — na specjalne konto.
DZIENNIK URZĘDOWY
GEN. DYREKCJI POCZT i TELEGRAFÓW
No. 53.

WARSZAWA, DNIA 19 GRUDNIA 1925 r.
ROK VI
Sprzedaż znaczków pocztowych „Na Skarb gr 50 gr”.
Celem umożliwienia rozprzedaży całego zapasu znaczków pocztowych z
nadrukiem „Na Skarb” znosi się wyznaczony uprzednio termin rozprzedaży tych
znaczków do końca 1925 roku (Dz. urz. Gen Dyrekcji P. i T. Nr 45 z roku 1924) i
pozostawia się je w sprzedaży aż do wyczerpania nakładu.
L. 8153/IV z 2 grudnia 1925

