
 
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 URZĘDOWY 

GEN. DYREKCJI POCZT i TELEGRAFÓW 

Nr. 13.   WARSZAWA, DNIA 3 KWIETNIA 1926.   ROK VIII. 

poz. 32 

Zarządzenia. 

 

Wprowadzenie w obieg pocztowych znaczków opłaty 45 gr. nowej edycji. 

W związku z rozporządzeniem Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 5/V 1925 r. o 

wprowadzeniu w obieg pocztowych znaczków opłaty nowej edycji (Dziennik Urz. Gen. 

Dyrekcji P. i T. z roku 1925, str. 267) wydaje się niniejszem pocztowe znaczki opłaty nowej 

edycji o wartości 45 groszy. 

Rysunek powyższych znaczków wymiaru 20,2x25,5 m/m, przedstawia widok żaglowca na 

morzu, ujęty w ramkę w stylu renesansowym. 

W górnej części znaczka umieszczono napis ”Poczta Polska", w dolnej „gr 45" i godło 

Państwa—pośrodku. Kolor znaczka fioletowy. 

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Nr. 1271/IV z dnia 19 marca 1926 r. 
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DZIENNIK URZĘDOWY 

GEN. DYREKCJI POCZT i TELEGRAFÓW 

 

No. 15.  WARSZAWA, DNIA 17 KWIETNIA 1926 r.  ROK VIII 

 

Wprowadzenie w obieg pocztowych znaczków opłaty l gr. nowej edycji. 
W związku z rozporządzeniem Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 5 maja 1925 roku o 

wprowadzeniu w obieg pocztowych znaczków opłaty nowej edycji (Dziennik Urzędowy Gen. 

Dyrekcji P. i T. Nr. 20, rok 1925, str. 267). wydaje się niniejszem pocztowe znaczki opłaty 

wartości l grosz. 

Rysunek powyższych znaczków, o wymiarze 20,2x25,5 m/m. przedstawia widok Ostrej 

Bramy w Wilnie. W górnej części znaczka, po prawej stronie, u mieszczono napis i cyfrę „gr. 

l", u dołu zaś napis „Poczta Polska" i godło Państwa. Kolor znaczka bronzowy. 

Znajdujące się w obiegu znaczki 1 groszowe poprzedniej edycji są ważne aż do 

wyczerpania. 

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Nr. 2340/IV z dnia 12 kwietnia 1920 r.  
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DZIENNIK URZĘDOWY 

GEN. DYREKCJI POCZT i TELEGRAFÓW 

Nr. 18.   WARSZAWA, DNIA 11 MAJA 1926.   ROK VIII. 

poz. 47 

Zarządzenia. 

 

Wprowadzenie w obieg znaczków opłaty 24 gr, oraz kartek pocztowych zagranicznych 

ze znaczkiem 20 gr. 

W związku z rozporządzeniem Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 7 maja 1925 r. o 

wprowadzeniu w obieg pocztowych znaczków opłaty nowej edycji i kartek pocztowych ze 

znaczkiem (Dziennik Urzędowy Gen. Dyrekcji P. i T. Nr. 21, rok 1925, str. 291) wydaje się 

niniejszem pocztowe znaczki opłaty wartości 24 grosze, oraz kartki pocztowe zagraniczne 

(pojedyncze), ze znaczkiem 20 gr. 

Rysunek znaczka 24 gr., o wymiarze 20,2x25,5 m/m, przedstawia widok Ostrej Bramy w 



Wilnie. W górnej części znaczka, po prawej stronie, umieszczono cyfrę i napis: „24 gr.", u 

dołu zaś napis „Poczta Polska'' i godło Państwa. Kolor znaczka ciemno niebieski. 

Kartki pocztowe zagraniczne mają wymiar 14,8x10,5 cm., u góry po lewej stronie napis: 

„Nadawca-Expediteur", pośrodku „Polska-Pologne, Karta pocztowa Carte postale", po prawej 

znaczek 20 gr., wymiaru 20,2x25,5 m/m z widokiem Placu Zamkowego z kolumną króla 

Zygmunta III w Warszawie. Kolor znaczka, napisów i linjatury czerwony. 

Znajdujące się w obiegu kartki pocztowe zagraniczne bez znaczka są ważne aż do 

wyczerpania. 

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Nr. 2584/IV z dnia 29 kwietnia 1926 r. 
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DZIENNIK URZĘDOWY 

GEN. DYREKCJI POCZT i TELEGRAFÓW 

 

No. 32.  WARSZAWA, DNIA 31 SIERPNIA 1926 r.  ROK VIII 

poz. 83 

Zarządzenia. 

 

Wprowadzenie w obieg pocztowych znaczków opłaty 20 gr, nowej edycji. 
W związku z rozporządzeniem Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 5/V 1925 r. o 

wprowadzeniu w obieg pocztowych znaczków opłaty nowej edycji (Dziennik Urzędowy Gen. 

Dyrekcji P. i T. Nr. 20 z r. 1925, str. 267) wydaje się pocztowe znaczki opłaty nowej edycji o 

wartości 20 groszy. 

Rysunek powyższych znaczków, wymiaru 20,2x25,5 mm. przedstawia widok żaglowca na 

morzu, ujęty w ramkę w stylu renesansowym. W górnej części znaczka umieszczono napis 

„Poczta Polska", w dolnej „20 gr." i godło Państwa — pośrodku. Kolor znaczka ciemno-

czerwony. 

Znajdujące się w obiegu znaczki opłaty powyższej, wartości dawnej edycji są ważne aż do 

zupełnego ich wyczerpania. 

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Nr. 5355/IV z dnia 19 sierpnia 1926 r. 
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DZIENNIK URZĘDOWY 

GEN. DYREKCJI POCZT i TELEGRAFÓW 

 

No. 40.  WARSZAWA, DNIA 6 LISTOPADA 1926 r.  ROK VIII 

poz. 102 

Zarządzenia. 

 

Wprowadzenie w obieg pocztowych znaczków opłaty 40 gr. nowej edycji, 
W związku z rozporządzeniem Ministra Przemysłu i. Handlu z dnia 5 maja 1925 r. o 

wprowadzeniu w obieg pocztowych znaczków opłaty nowej edycji, umieszczonem w 

dzienniku Urzędowym Gen. Dyrekcji P. i T. Nr. 20, z roku 1925, str. 267, wydaje się 

pocztowe znaczki opłaty edycji widoczkowej o wartości 40 groszy. 

Rysunek powyższych znaczków, wymiaru 20,2x25,5 mm, przedstawia widok Wawelu, 

otoczony ramką ornamentacyjną. W górnej części znaczka, po lewej stronie, umieszczono 

napis „40 gr.", w dolnej zaś godło Państwa i napis „Poczta Polska". Kolor znaczka — 

niebieski. 

Znajdujące się w obiegu znaczki opłaty wspomnianej wartości dawnej edycji, są nadal 

ważne. 

Zarządzenie mniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Nr. 7041/IV z dnia 27 października 1926 r. 

 


