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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RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.
4 stycznia

Nr 1.
Rok 1928.
poz. 3
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POCZT I TELEGRAFÓW
z dnia 15 grudnia 1927 r.
o wprowadzeniu w obieg znaczków pocztowych wartości 25 gr. z podobizną Marszałka
Józefa Piłsudskiego
Na mocy art. 21 ustawy z dnia 3 czerwca 1924 r. o poczcie, telegrafie i telefonie (Dz.
U. R. P. Nr. 58, poz. 584) oraz art. 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19
stycznia 1927 r. w sprawie ustanowienia urzędu Ministra Poczt i Telegrafów (Dz. U. R. P. Nr.
5, poz. 26) zarządzam co następuje:
§ 1. Wprowadza się w obieg znaczki pocztowe opłaty wartości 25 gr. z podobizną
Marszałka Józefa Piłsudskiego.
§ 2. Rysunek tych znaczków, o wymiarze 21 X 26 mm, przedstawia na tle z orłami
jasną tarczę z podobizną Marszałka Józefa Piłsudskiego. W górnej części znaczka znajduje się
napis z białych liter „Poczta Polska" w dolnej zaś, po rogach, cyfry ciemne „25", pośrodku
napis „groszy".
Kolor znaczka ciemno-oranżowy.
§ 3. Znajdujące się w obiegu 25 gr. znaczki opłaty poprzednich edycyj są nadal
ważne.
§ 4. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Minister Poczt i Telegrafów:
(—) Bogusław Miedziński.
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RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.
27 kwietnia

Nr 50.
Rok 1928.
poz. 485
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POCZT I TELEGRAFÓW
z dnia 23 marca 1928 r.
o wprowadzeniu w obieg znaczków pocztowych opłaty nowej edycji l zł. z podobizną
Prezydenta Rzeczypospolitej, Ignacego Mościckiego oraz 50 gr. z podobizną Marszałka
Józefa Piłsudskiego.
Na mocy art. 21 ustawy z dnia 3 czerwca 1924 r. o poczcie, telegrafie i telefonie (Dz.
U. R. P. Nr. 58, poz. 584) oraz art. 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19
stycznia 1927 r. w sprawie ustanowienia urzędu Ministra Poczt i Telegrafów (Dz. U. R. P. Nr.
5, poz. 26) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadza się w obieg znaczki pocztowe opłaty nowej edycji, wartości l zł. z
podobizną Prezydenta Rzeczypospolitej, Ignacego Mościckiego, oraz wartości 50 gr. z
podobizną Marszałka Józefa Piłsudskiego.
§ 2. Rysunek znaczka l zł., o wymiarze 25 x 20 mm, przedstawia na tle ciemnego
prostokąta podobiznę Prezydenta Rzeczypospolitej, Ignacego Mościckiego. W górnej części
znaczka, na ciemnem tle, znajduje się napis z jasnych liter „Poczta Polska", w dolnej zaś,
pośrodku,
napis
„złoty" z cyframi „1" po bokach. Boczne i dolne części ornamentacyj znaczka utrzymane są w
stylu zakopiańskim. Kolor znaczka — granatowoczarny.
§ 3. Rysunek znaczka 50 gr., o wymiarze 25 x 20 mm., przedstawia na tle ciemnego
prostokąta podobiznę Marszałka Józefa Piłsudskiego. W górnej części znaczka, na jasnem tle,
znajduje się napis z ciemnych liter „Poczta Polska", w dolnej zaś, pośrodku, cyfra „50" z
literami „gr." po bokach. Boczne i dolne części ornamentacyj znaczka utrzymane są w stylu
zakopiańskim. Kolor znaczka ciemno-niebieski.
§ 4. Znajdujące się w obiegu znaczki l zł. i 50 gr. poprzednich edycyj są ważne aż do
wyczerpania.
§ 5. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Minister Poczt i Telegrafów:
(—) Bogusław Miedziński.
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RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.
21 kwietnia

Nr 47.
Rok 1928.
poz. 470
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POCZT I TELEGRAFÓW
z dnia 5 kwietnia 1928 r.
o wydaniu nadzwyczajnego nakładu znaczków pocztowych opłaty l zł. i 50 gr. w
bloczkach.
Na mocy art. 21 ustawy z dnia 3 czerwca 1924 r. o poczcie, telegrafie i telefonie (Dz.
U. R. P. Nr. 58, poz. 584) oraz art. 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19
stycznia 1927 r. w sprawie ustanowienia urzędu Ministra Poczt i Telegrafów (Dz. U. R. P. Nr,
5, poz. 26) narządzam, co następuje:
§ 1. Z okazji otwarcia Wszechpolskiej Wystawy Filatelistycznej w Warszawie
wprowadza się w obieg nadzwyczajne znaczki pocztowe opłaty w bloczkach (arkusikach) o
wymiarze 127 X 94 m/m, składających się z dwóch wartości znaczków, a mianowicie l zł. z
podobizną Prezydenta Rzeczypospolitej, Ignacego Mościckiego, oraz 50 gr. z podobizną
Marszałka Józefa Piłsudskiego.
Znaczki powyższe zostały wydane w nakładzie ograniczonym do 25.000 bloczków.
§ 2. Rysunek znaczka l zł. o wymiarze 25 X 20 m/m, przedstawia na tle ciemnego
prostokąta podobiznę Prezydenta Rzeczypospolitej, Ignacego Mościckiego, W górnej części
znaczka, na ciemnem tle, znajduje się napis z jasnych liter „Poczta Polska", w dolnej zaś,
pośrodku, napis „złoty" z cyframi „l" po bokach.
Rysunek znaczka 50 gr., o wymiarze 25 X 20 m/m, przedstawia na tle ciemnego
prostokąta podobiznę Marszałka Józefa Piłsudskiego. W górnej części znaczka, na jasnem tle,
znajduje się napis z ciemnych liter „Poczta Polska", w dolnej zaś, pośrodku, cyfra „50" z
literami „gr" po bokach.
Boczne i dolne części ornamentacyj obydwóch znaczków utrzymane są w stylu
zakopiańskim. Kolor tych znaczków — sepjowy.
Pośrodku bloczka, między znaczkami, w granicach wielkości znaczka znajduje się
napis „Warszawa 1928".
§ 3. Powyższe znaczki używać można do przesyłek krajowych i zagranicznych

zarówno w całych bloczkach, jak i oddzielnie w pojedynczych sztukach. Obowiązywać one
będą w obiegu do dnia l sierpnia 1928 r.
Sprzedaż tych znaczków uskuteczniać będzie wyłącznie urząd pocztowy na terenie
Wystawy i tylko w okresie jej trwania.
§ 4. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 3 maja 1928 r.
Minister Poczt i Telegrafów:
(—) Bogustaw Miedziński.
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RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.
31 maja

Nr 57.
Rok 1928.
poz. 539
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POCZT I TELEGRAFÓW
z dnia 10 maja 1928 r.
o wprowadzeniu w obieg znaczków pocztowych z podobizną Generała Józefa Bema.
Na mocy art. 21 ustawy z dnia 3 czerwca 1924 r. o poczcie, telegrafie i telefonie (Dz. U.
R. P. Nr. 58, poz. 584) oraz art. 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19
stycznia 1927 r. w sprawie ustanowienia urzędu Ministra Poczt i Telegrafów (Dz. U. R. P. Nr.
5, poz. 26) zarządzam, co następuje:
§ 1. Wprowadza się w obieg pocztowe znaczki opłaty wartości 25 gr. z podobizną
Generała Józefa Bema,
§ 2. Rysunek tych znaczków, o wymiarze 27 x 21,5 m/m, przedstawia na tle jasnej
tarczy, ściętej po obydwu górnych rogach podobiznę Generała Józefa Bema. W górnej części
znaczka, na ciemnem tle, znajduje się napis z jasnych liter „Poczta Polska", pod nim zaś
ciemne cyfry z lewej strony „25", z prawej „GR". Pod tarczą na ciemnem tle umieszczono napis „Gen. Józef Bem", zaś niżej z lewej strony na jasnem tle widnieją daty „1794 — 1831", z
prawej „1848 — 1850", pośrodku między datami — godło Państwa. Boczne części znaczka
posiadają ornamentacje geometryczne.
Kolor znaczka czerwony.
§ 3. Znajdujące się w obiegu 25 gr. znaczki opłaty poprzednich edycyj są nadal ważne.
§ 4. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Minister Poczt i Telegrafów:
(—) Bogusław Miedziński.
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RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.
22 września

Nr 84.
Rok 1928.
poz. 746
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POCZT I TELEGRAFÓW
z dnia 12 września 1928 r.
o wprowadzeniu w obieg znaczków pocztowych 15 gr. z podobizną Henryka
Sienkiewicza.
Na mocy art. 21 ustawy z dnia 3 czerwca 1924 r. o poczcie, telegrafie i telefonie (Dz, U.
R. P. Nr. 58, póz. 584) oraz art. 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19

stycznia 1927 r. w sprawie ustanowienia urzędu Ministra Poczt i Telegrafów (Dz. U. R. P. Nr.
5, póz. 26) zarządzam, co następuje:
§ 1. Wprowadza się w obieg znaczki pocztowe opłaty wartości 15 gr. z podobizną
Henryka Sienkiewicza.
§ 2. Rysunek tych znaczków, o wymiarze 22,5 X 18,5 mm. przedstawia na tle jasnego
prostokąta podobiznę Henryka Sienkiewicza. W górnej części znaczka, na jasnem tle,
znajduje się napis z ciemnych liter „Poczta Polska", w dolnej zaś pośrodku, cyfra i napis „15
gr.". Boczne i dolne części znaczków posiadają ornamentacje z motywów zakopiańskich.
Kolor znaczka niebieski.
§ 3. Znajdujące się w obiegu znaczki opłaty 15 gr. poprzednich edycyj są ważne aż do
zupełnego wyczerpania.
§ 4. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Minister Poczt i Telegrafów:
(—) Bogusław Miedziński.
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1 grudnia

Nr 96.
Rok 1928.
poz. 853
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POCZT I TELEGRAFÓW
z dnia 17 listopada 1928 r.
o wprowadzeniu w obieg znaczków pocztowych 5, 10 i 25 gr. 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) oraz art. 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19
stycznia 1927 r. w sprawie ustanowienia urzędu Ministra Poczt i Telegrafów (Dz. U. R. P. Nr.
5, poz. 26) zarządzam co następuje:
§ 1. Wprowadza się w obieg pocztowe znaczki opłaty nowej edycji wartości 5, 10 i 25 gr.
§ 2. Rysunek tych znaczków, o wymiarze 18 X 22 m/m, przedstawia w środkowej części,
na tle ciemnego prostokąta, godło Państwa. W górnej części, na jasnem tle, znajduje się napis
z ciemnych liter,„Poczta Polska", W dolnej części, pośrodku, widnieją ciemne liczby 5, 10,
25, zależnie od wartości znaczka, z napisami „gr" z obydwóch stron u góry, pod niemi zaś
stylizowane ornamenty. Obydwie boczne części znaczka posiadają ornamentację dekoracyjną.
Kolor znaczków: 5 gr. ciemnofioletowy, 10 gr, zielony, 25 gr. ciemnoceglasty.
§ 3. Znajdujące się w obiegu pocztowe znaczki opłaty 5, 10 i 25 groszowe poprzednich
edycyj są ważne aż do wyczerpania.
§ 4. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Minister Poczt i Telegrafów:
(—) Bogusław Miedziński.
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1 grudnia
Nr 96.
Rok 1928.
poz. 854
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POCZT I TELEGRAFÓW
z dnia 17 listopada 1928 r.
o wprowadzeniu w obieg okolicznościowych znaczków pocztowych 25 gr. z okazji
Powszechnej Wystawy Krajowej w Poznaniu.

Na mocy art. 21 ustawy z dnia 3 czerwca 1924 r. o poczcie, telegrafie i telefonie (Dz. U.
R. P. Nr. 58, poz. 584) oraz art. 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19
stycznia 1927 r. w sprawie ustanowienia urzędu Ministra Poczt i Telegrafów (Dz. U. R. P. Nr.
5, poz. 26) zarządzam, co następuje:
§ 1. Z okazji odbyć się mającej w roku 1929 Powszechnej Wystawy Krajowej w
Poznaniu, wprowadza się w obieg okolicznościowe znaczki pocztowe opłaty wartości 25
groszy.
§ 2. Rysunek tych znaczków, o wymiarze 22 x 39 m/m, w środkowej części, na tle
ciemnego prostokąta, przedstawia głowę bożka Światowida. W górnej części znaczka, z lewej
strony, na ciemnem tle widnieje jasna liczba „25" i napis ż drobnych liter „gr", z prawej zaś
na jasnem tle ciemny napis „'Poczta Polska". W dolnej części znaczka, na jasnem tle, znajduje
się napis z ciemnych liter „Powszechna Wystawa Krajowa". Lewy środkowy1 brzeg znaczka i
prawy dolny posiadają ornamentacje z figur geometrycznych. Kolor znaczka bronzowy.
§ 3. Znajdujące się w obiegu pocztowe znaczki opłaty 25 gr poprzednich edycyj są
nadal ważne.
§ 4. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Minister Poczt i Telegrafów :
(—) Bogusław Miedziński.

