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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Rok 1932.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POCZT I TELEGRAFÓW
z dnia 6 kwietnia 1932 r.
o wprowadzeniu obieg znaczków pocztowych z podobiznami Kościuszki, Washingtona i
Pułaskiego.
Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 3 czerwca 1924 r. o poczcie, telegrafie i telefonie
(Dz. U. R. P. Nr, 58, poz. 584), której tekst jednolity ogłoszony został w załączniku do
obwieszczenia Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 21 stycznia 1931 r. (Dz. U. R. P. Nr. 12,
poz. 57) zarządzam, co następuje:
§ 1. Ku uczczeniu pamięci 200-ej rocznicy urodzin Prezydenta Stanów
Zjednoczonych Ameryki Północnej — Jerzego Washingtona wprowadza się w obieg
okolicznościowe znaczki pocztowe opłaty wartości 30- gr do uiszczania opłat pocztowych.
§ 2. Rysunek powyższych znaczków o wymiarze 21,5 x 38,5 mm. przedstawia na
ciemnych tłach trzy portrety: pośrodku portret Jerzego Washingtona, po lewej stronie
Tadeusza Kościuszki, po prawej Kazimierza Pułaskiego; portret Washingtona jest nieco
większy od portretów Kościuszki i Pułaskiego. Portrety są okolone prostokątnemi ramkami.
U góry, z lewej strony nad portretem Kościuszki widnieje ciemny napis „Poczta", a z
prawej, nad portretem Pułaskiego, takiż napis „Polska". Pod portretami znajdują się napisy:
„Kościuszko", „Washington" i „Pułaski", u dołu, po rogach, na jasnem tle umieszczone są
liczby „30". a pod zerem litery „GR".
Pod portretem Washingtona znajduje się tarcza ornamentacyjna z ciemnem tłem, a
na tarczy tej pośrodku umieszczone są jasne liczby „1732" i pod niemi „1932".
Po bokach tarczy widnieją flagi narodowe: po lewej stronie flaga polska, po prawej
— amerykańska; z pod flag, u dołu, widać gałązki liści laurowych, ułożone dekoracyjnie.
Znaczek utrzymany jest w kolorze sepji z odcieniem czerwonym.
§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 3 maja 1932 r.
Minister Poczt i Telegrafów:
(—) Boerner
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ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA POCZT I TELEGRAFÓW
z dnia 19 lipca 1932 r.
o wprowadzeniu w obieg pocztowych znaczków opłaty wartości 10, 20, 25, 30 i 60 gr.
oraz kartki pocztowej krajowej pojedynczej ze znaczkiem 20 gr. nowej edycji.
Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 3 czerwca 1924 r. o poczcie, telegrafie i telefonie
(Dz. U. R. P. Nr. 58, poz. 584), której tekst jednolity ogłoszony został w załączniku do
obwieszczenia Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 21 stycznia 1931 r. (Dz. U. R. P. Nr. 12,
poz. 57) zarządzam, co następuje:
§ 1. Wprowadza się w obieg pocztowe znaczki, opłaty wartości 10, 20, 25, 30 i 60
gr. oraz kartki pocztowe pojedyncze ze znaczkiem wartości 20 gr. nowej edycji. Cena kartki
łącznie ze znaczkiem wynosi 20 gr.
Rysunek powyższych znaczków o wymiarze 18 x 22 mm. przedstawia w środkowej
swej części prostokąt obramowany linjami, w którym na tle z heraldycznych linij umieszczone jest godło Państwa; po obydwu stronach godła widnieją ornamentacje z roślin stylizowanych.
Nad godłem znajduje się ciemny napis; „Poczta Polska", a po obydwu bokach tego
napisu, w narożach, są prostokątne płaszczyzny ornamentacyjne. W dolnej części znaczków,
pośrodku, umieszczone są w zależności od wartości znaczka — liczby „10", „20", „25", „30"
lub „60", a po bokach liczb litery „gr"; pod literami znajdują się ornamenty roślinne. U dołu
znaczka w obydwu jego narożach, tak jak u góry, znajdują się prostokątne płaszczyzny
ornamentacyjne.
Granice rysunku znaczków, górne i dolne, zakończone są linjami poziomemi.
Kolory znaczków są następujące:
Znaczek 10-cio groszowy — zielony
„
20
„
— stalowy
,,
25
,,
— żółto-bronzowy
„
30
„
— czerwony
,,
60
„
—niebieski.
Znaczki powyższe drukowane są na papierze, zaopatrzonym w wodny znak bieżący,
przedstawiający trąbki pocztowe.
Kartki pocztowe pojedyncze o wymiarze 105 x 148 mm. z marginesem drukowane
są na papierze w kolorze jasno-bronzowym, t. zw.chamois,
W nagłówku kartki umieszczony jest napis „Kartka pocztowa", który przesunięty jest
w lewo. Po lewej zaś stronie kartki znajduje się wyraz „Nadawca". W prawym, górnym rogu
kartki znajduje się znaczek pocztowy opłaty 20 groszy, którego rysunek i wymiary są
identyczne jak u znaczka pocztowego opłaty 20 gr. nowej edycji. Pod znaczkiem pocztowym
umieszczone są 4 linje punktowane, przeznaczone na adres, z których trzecia od góry jest
podkreślona. Druk kartki pocztowej utrzymany jest w kolorze stalowym.
§ 2. Rozporządzenie mniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Minister Poczt i Telegrafów:
(—) Boerner,
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POCZT I TELEGRAFÓW
z dnia 3 grudnia 1932 r.

o wprowadzeniu w obieg znaczka pocztowego z widokiem ratusza miasta Torunia.
Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 3 czerwca 1924 r. o poczcie, telegrafie i telefonie
(Dz. U. R. P. Nr. 58, poz. 584), której tekst jednolity ogłoszony został w załączniku do
obwieszczenia Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 21 stycznia 1931 r. (Dz. U. R. P. Nr. 12,
poz. 57) zarządzam co następuje:
§ 1. Z okazji 700-ej rocznicy założenia miasta Torunia wprowadza się w obieg
okolicznościowy znaczek pocztowy opłaty wartości 60 gr do uiszczania opłat pocztowych.
§ 2. Rysunek tego znaczka o wymiarze 20 x 25,5 mm przedstawia w środkowej
części widok ratusza miasta Torunia; z prawej strony wieży ratuszowej na tle obłoków jest
umieszczony napis „Ratusz". Cały widok jest ujęty w gotycką ramkę, której górna część jest
wsparta na dwóch kolumnach z obu stron widoku.
W dolnej części znaczka pod widokiem, na ciemnem tle, po obu stronach są
umieszczone białe liczby lat jubileuszowych „1233" i „1933" a w środku między liczbami
biały napis „Toruń".
W górnej części znaczka, pośrodku, nad widokiem, na białem tle, znajduje się
ciemny napis „Poczta Polska", a po obydwóch bokach tego napisu, w narożach, umieszczone
są tarcze z tłem z linij, na których widnieją ciemne liczby „60”, a pod niemi litery „Gr”. Pod
obydwiema tarczami znajdują się ornamenty z motywów roślinnych.
Kolor znaczka jest niebieski.
§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1933 r.
Minister Poczt i Telegrafów:
(—) Boerner

