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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Warszawa, 8 maja 1925 r
poz. 322
Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu
z dnia 5 maja 1925 r.
o wprowadzeniu w obieg pocztowych znaczków opłaty nowej edycji.

Na mocy art. 21 ustawy z dnia 3 czerwca 1924 r. o poczcie, telegrafie i telefonie (Dz. U.
R. P. Nr. 58, poz. 584) zarządza się, co następuje :
§ 1. Wprowadza się w obieg pocztowe znaczki opłaty nowej edycji wartości 5, 10 i 15
groszy.
§ 2. Rysunek znaczka wartości 5 gr. o wymiarze 20,0 x 25,5 m/m. przedstawia widok
ratusza w Poznaniu, utoczonego ramką ornamentacyjną. W górnej części znaczka, po lewej
stronie, umieszczono cyfrę i napis „5 gr.", u dołu zaś godło Państwa i napis: „Poczta Polska".
Kolor znaczka zielony.
§ 3. Rysunek znaczka 10 gr., o wymiarze 20,2 x 25,5 m/m., otoczony ramką
ornamentacyjną, przedstawia widok Placu Zamkowego w Warszawie, z kolumną króla
Zygmunta III. W górnej części znaczka, po lewej stronie, umieszczono cyfrę i napis: „10 gr.",
u dołu zaś godło Państwa i napis: „Poczta Polska".
Kolor znaczka — fioletowy.
§ 4. Rysunek znaczka 15 gr., o wymiarze 20,2 x 25,5 m/m., przedstawia widok
Wawelu, otoczonego ramką ornamentacyjną. W górnej części znaczka, po lewej stronie,
umieszczono, cyfrę i napis „5 gr.", u dołu zaś godło Państwa i napis: „Poczta Polska".
Kolor znaczka — czerwony.
§ 5. Znajdujące się w obiegu znaczki powyższych wartości dawnej edycji są ważne aż
do zupełnego ich wyczerpania.
§ 6. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Minister Przemysłu i Handlu:
(—) Józef Kiedroń.
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WARSZAWA, DNIA 16 MAJA 1925 r.
poz. 59

ROK VII

Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu
z dnia 7 maja 1925 r.
o wprowadzeniu w obieg dalszych wartości pocztowych znaczków opłaty nowej edycji,
oraz kartek pocztowych ze znaczkiem.
Na mocy art. 21 ustawy z dnia 3 czerwca 1924 r. o poczcie, telegrafie i telefonie (Dz. U.
R. P. nr. 58 poz. 584 zarządza się, co następuje:
§ 1. Wprowadza się w obieg pocztowe znaczki opłaty nowej edycji wartości 2 i 3
grosze oraz pojedyncze kartki pocztowe (krajowe) ze znaczkiem wartości 10 gr.

§ 2. Rysunek znaczka wartości 2 gr. o wymiarze 20,2 x 25,5 m/m przedstawia widok
pomnika Jana Sobieskiego we Lwowie. W górnej części znaczka umieszczono cyfrę i napis
„2 gr.”, u dołu zaś godło Państwa i napis: „Poczta Polska”.
Kolor znaczka — oliwkowy.
§ 3. Rysunek znaczka wartości 3 gr. o wymiarze 20,2 x 25.5 m/m, przedstawia widok
Placu Zamkowego w Warszawie z kolumną króla Zygmunta III. W górnej części znaczka, po
lewej stronie, umieszczono cyfrę i napis „3 gr”, u dołu zaś godło Państwa i napis „Poczta
Polska”.
Kolor znaczka — niebieski.
§ 4. Kartki pocztowe mają wymiar 9 x 14 cm. u góry po lewej stronie napis:
„Nadawca”, pośrodku: „Kartka pocztowa”, po prawej znaczek 10 gr. o wymiarze 20,2 x 25,5
m/m z widokiem Placu Zamkowego z kolumną króla Zygmunta 111.
Kolor znaczka, napisów i linjatury—fioletowy.
§ 5. Znajdujące się w obiegu znaczki powyższych wartości dawnej edycji jakoteż i
kartki pocztowe bez znaczka, są ważne aż do zupełnego ich wyczerpania.
§ 6. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Minister Przemysłu i Handlu: (—) Józef Kiedroń.*
*Dz. U. R. P. nr 51, poz. 348 z dnia 20 maja 1925 r.
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WARSZAWA, DNIA 13 CZERWCA 1925 r.
poz. 25

ROK VII

Wprowadzenie w obieg pocztowych znaczków opłaty 30 gr. nowej edycji
W związku z rozporządzeniem z dnia 5/V r. b. o wydaniu nowej edycji pocztowych
znaczków opłaty (Dziennik Urz. Gen. Dyr. P. i T. nr. 20 z roku 1925, str. 267), wprowadza
się w obieg pocztowe znaczki opłaty nowej edycji wartości 30 gr.
Rysunek tych znaczków, o wymiarze 25,5 x 20,2 m/m, przedstawia widok pomnika kr.
Jana Sobieskiego we Lwowie. W górnej części znaczka umieszczono cyfry i napisy: „30 gr.",
u dołu zaś godło Państwa i napis: „Poczta Polska".
Kolor znaczka ciemno-niebieski.
Znajdujące się w obiegu znaczki powyższej wartości dawnej edycji są ważne aż do ich
wyczerpania.
L. 3684/IV z 25 maja 1925.
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Rozporządzenia Ministra Przemyślu i Handlu
z dnia 27 sierpnia 1925 r.
o wprowadzeniu w obieg pocztowych znaczków lotniczych.
Na mocy art. 21 i 48 ustawy z dnia 3 czerwca 1924 r. o poczcie, telegrafie i telefonie
(Dz. U. R. P. Nr 58, poz. 584) zarządza się, co następuje:
§ 1. Wprowadza się w obieg pocztowe znaczki lotnicze Wartości: 1, 2, 3, 5, 10, 15,
20, 30 i 45 groszy.
§ 2. Rysunek znaczków lotniczych wyżej wyszczególnionych wartości o wymiarze
24,3 X 19,5 mm. przedstawia samolot w lecie nad Warszawą z widokiem Zamku i
kolumny króla Zygmunta III. Po obu stronach widoku umieszczono ramkę ornamentacyjną

w stylu renesansowym, u góry napis: „Poczta Polska", u dołu godło Państwowe, napis:
„Lotnicza" na wstędze i cyfry czające wartość znaczka.
K o l o r z n a c z k ó w:
1 gr. niebieski
2 „ pomarańczowy
3 „ ciemno-pomarańczowy
5 „ bronzowy
10 „ szaro-zielony
15 „ fioletowy
20 „ zielony
30 „ czerwony
45 „ ciemno-fioletowy
§ 3. Znaczki lotnicze służą do uiszczania dopłaty za przewóz lotniczy przesyłek
listowych.
§ 4. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Minister Przemysłu i Handlu: C. Klarner

