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
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RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.
28 czerwca

Nr 47.
poz. 401.

Rok 1930.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA POCZT I TELEGRAFÓW
z dnia 10 czerwca 1930 r.
o wprowadzeniu w obieg znaczków pocztowych opłaty 75 gr oraz dopłaty 5 gr.
Na mocy art. 21 ustawy z dnia 3 czerwca 1924, 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 75 gr do uiszczania opłat
pocztowych oraz znaczki dopłaty wartości 5 gr do pobierania opłat dodatkowych za przesyłki
nienależycie opłacone.
§ 2.
Rysunek znaczka opłaty 75 gr, o wymiarze 18,5 X 22 mm, przedstawia w środkowej
części podobiznę króla Jana Sobieskiego w ramce barokowej. Pod portretem znajduje się
medaljon, uwieńczony koroną, oraz na ciemnem tle jasny napis: „Jan III Sobieski". Po
obydwu stronach medaljonu widać akcesorja zdobyczy wojennych.
W górnej części znaczka, na białem tle, umieszczono napis: „Poczta Polska", pod
nim, po obydwu stronach, ciemne liczby „75" i skróty „Gr".
Kolor znaczka wiśniowy.
§3.
Rysunek znaczka dopłaty 5 gr, o wymiarze 19 X 24 mm, przedstawia w środkowej
części godło Państwa na ciemnem tle prostokąta, nad którym umieszczono napis: „Poczta
Polska", u dołu zaś „Dopłata". Boki prostokąta oraz dolna część rysunku znaczka otoczone są
ramką z motywów roślinnych stylizowanych; ramka ta z boków i u dołu przecięta jest
ciemnem tłem, gdzie umieszczono skróty „GR" i w środku jasną liczbę ,,5".
Całość znaczka obramowana prostemi podwójnemi linjami.
Kolor znaczka — bronzowy.
§ 4.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Minister Poczt i Telegrafów:
(—) Boerner.
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Rok 1930.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POCZT I TELEGRAFÓW
z dnia 9 września 1930 r.
o wprowadzeniu w obieg znaczków pocztowych opłaty 5, 15, 25 i 30 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. Z okazji 100-ej rocznicy Powstania Listopadowego wprowadza się w obieg
okolicznościowe znaczki pocztowe opłaty wartości 5, 15, 25 i 30 gr do uiszczania opłat
pocztowych.
§ 2. Rysunek każdego z wymienionych znaczków pocztowych przedstawia sylwetki 2ch żołnierzy, idących do ataku, między nimi widnieje orzeł z rozpostartemi skrzydłami. W
górnej części rysunku, z prawej strony, umieszczony jest napis: „29.11.1830 Grochów
Iganie", w dolnej zaś części, z lewej strony, znajdują się liczby zależnie od wartości znaczka,
pod, niemi skrót ,,GR", u dołu na białem tle napis: „Poczta Polska". Tło całego rysunku
składa się z cieniowanych linij poziomych. Wymiar rysunku tych znaczków 28 x 22,5 m/m.
Znaczki powyższe utrzymane są w kolorach:
5 gr — w kolorze brudno-fioletowym,
15 gr — w kolorze niebieskim,
25 gr — w kolorze bronzowym,
30 gr — w kolorze wiśniowo-czerwonym.
§ 3. Znajdujące się w obiegu pocztowe znaczki opłaty 5, 15, 25 i 30 gr poprzednich
edycyj są nadal ważne.
§ 4. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Minister Poczt i Telegrafów:
(—) Boerner

