
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 

MINISTERSTWA POCZT i TELEGRAFÓW 

 

No. 8.   WARSZAWA, DNIA 10 MARCA 1927 r.  ROK IX 

poz. 27. 

Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów 

z dnia 28 lutego 1927 r. 

 

o wprowadzeniu  w  obieg pocztowych  znaczków  opłaty z podobizną Fryderyka 

Chopina. 

 

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 40 gr. z podobizną 

Fryderyka Chopina. 

§ 2. Rysunek tych znaczków, o wymiarze 20,5 X 26,5 m/m, przedstawia tarczę, okoloną 

prostjemi linjami, na której widnieje podobizna Fryderyka Chopina. 

U góry, z lewej strony tarczy, umieszczono napis z drobnych literek „Fryderyk Chopin", 

nad tarczą zaś na linjach poziomych, znajduje się napis „Poczta Polska"; u dołu na tychże 

linjach, z lewej strony, cyfra biała „40", z prawej literki „gr". Kolor znaczka ciemno-

niebieski.  

§ 3. Znajdujące się dotychczas w obiegu 40 gr. znaczki opłaty poprzednich edycyj są 

nadal ważne. 

§ 4. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Minister Poczt i Telegrafów: 

(—) Bogusław Miedziński.*  

* Dz. U. R. P. nr 24, poz. 191 z 15 marca 1927 r. 
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DZIENNIK URZĘDOWY 

MINISTERSTWA POCZT i TELEGRAFÓW 

 

No. 9.   WARSZAWA, DNIA 16 MARCA 1927 r.  ROK IX 

poz. 32 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POCZT I TELEGRAFÓW. 

z dnia 10 marca 1927 r. 

 

o wprowadzeniu w obieg znaczków pocztowych 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 Telegrafów (Dz. U. R. P. Nr. 

5, poz. 26) zarządzam, co następuje: 

§ 1. Wprowadza się w obieg pocztowe znaczki opłaty wartości 20 gr. z podobizną 

Marszałka Józefa Piłsudskiego. 

§ 2. Rysunek tych znaczków, o wymiarze 21 x 26 m/m przedstawia ma tle tarczy z 

orłami podobiznę Marszałka Józefa Piłsudskiego. 

W górnej części znaczka znajduje się napis z białych literek „Poczta Polska", w dolnej 

zaś, po rogach, cyfry „20", pośrodku napis „groszy".  

Kolor znaczka czerwony. 



§ 3. Znajdujące się w obiegu 20 gr. znaczki opłaty poprzednich edycyj są nadal ważne. 

§ 4. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Minister Poczt i Telegrafów: 

(—) Miedziński* 

*Dz. U. R. P. nr 26, poz. 204 z dnia 19.03.1927 r. 
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DZIENNIK      USTAW 

 

 

 

 

 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. 

No 40  Warszawa, 30 kwietnia 1927 r 

poz. 362 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POCZT I TELEGRAFÓW 

z dnia 16 kwietnia 1927 r. 

 

o wprowadzeniu w obieg znaczków pocztowych z podobizną Pana Prezydeta  

Ignacego Mościckiego. 

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 20 gr. z podobizną Pana 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Ignacego Mościckiego. 

§ 2, Rysunek tych znaczków, o wymiarze 20,5 x 26 m/m, przedstawia podobiznę Pana 

Prezydenta Ignacego Mościckiego, ujętą w prostokątną ramkę, składająca się z prostych linji. 

W górnej części znaczka znajduje się napis z białych liter „Poczta Polska", w dolnej zaś, po 

rogach, cyfry białe „20", pośrodku napis z ciemnych liter „groszy". 

Kolor znaczka czerwony. 

§ 3. Znajdujące się w obiegu 20 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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DZIENNIK      USTAW 

 

 

 

 

 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. 

No 40  Warszawa, 30 kwietnia 1927 r 

poz. 363 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POCZT I TELEGRAFÓW 

z dnia 21 kwietnia 1927 r. 

 

o wydaniu nadzwyczajnego nakładu znaczków pocztowych opłaty z napisem  

„Na oświatę gr. 5”. 

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 Polskiej z dnia 19 

stycznia 1927 r. w sprawie ustanowienia urzędu Ministra P. i T. (Dz. U. R. P. Nr. 5, poz. 26) 

zarządzam: 

§ 1. Ku uczczeniu pamięci Konstytucji 3 Maja wprowadza się w obieg nadzwyczajne 

pocztowe znaczki opłaty z napisem ,,Na oświatę gr. 5" w nakładzie ograniczonym do 

6.000.000 sztuk, a mianowicie 3.000.000 po gr. 10 i 3.000.000 po gr. 20 taryfowej wartości. 

§ 2. Rysunek znaczka pocztowego odpowiedniej wartości o wymiarze 20,5 X 26 mm. 



przedstawia w prostokącie głowę młodzieńca, trzymającego w ręku płonącą lampę oliwną. W 

lewym rogu nad płomieniem lampki widnieją cyfry „10" lub „20" w zależności od wartości 

znaczka i ,,gr.". 

W górnej części znaczka znajduje się napis białemi literami „Poczta Polska", u dołu zaś napis 

„Na oświatę gr. 5". 

Cały rysunek znaczka okolony jest ważką ramką. 

Znaczki powyższe utrzymane są w kolorach: 10 gr. — w kolorze bronzowym na tle jasno-

zielonem, 

20 gr. — w kolorze ciemno - niebieskim na tle żółtem. 

§ 3. Nakład i sprzedaż wyżej opisanego znaczka pocztowego, którego używanie na 

przesyłkach pocztowych jest dozwolone tak w pocztowym ruchu krajowym jak i 

zagranicznym, ogranicza się na czas od 3 maja 1927 r. do l kwietnia 1928 r. 

§ 4. Cena nominalna znaczków pocztowych niniejszego nakładu jest na każdej sztuce o 5 gr. 

wyższa od wartości taryfowej. Nadwyżka 5 gr. od każdej sztuki w łącznej sumie zł. 300.000 

od całego nakładu jest przeznaczona na potrzeby Wydz. Wykonawczego Zjedn. Pol. Towarz. 

Oświatowych w Warszawie, w skład którego wchodzą: 

1) Polska Macierz Szkolna w Warszawie,  

2) ,,  „ ,,       Ziem  Wschodnich  w  Wilnie, 

3) ,,  „ ,,        w  Cieszynie, 

4) „  „ „ w Gdańsku, 

5) Tow. Czytelni Ludowych w Poznaniu, 

6) Tow. Szkoły Ludowej w Krakowie. 

§ 5. Sprzedaż znaczków pocztowych niniejszego nakładu uskuteczniają wszystkie urzędy i 

agencje pocztowe na wyraźne żądanie kupującego. Nikt nie może być zmuszony do kupna 

znaczków pocztowych niniejszej emisji. 

§ 6. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 3 maja 1927 r. i obowiązuje do l 

kwietnia 1928 r. 

Minister Poczt i Telegrafów: 

(—) Bogusław Miedziński 

 

PRZEPISY WYKONAWCZE 

do rozporządzenia Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 21 kwietnia 1927 r. j wydaniu 

nadzwyczajnego nakładu znaczków pocztowych opłaty Z. napisem „Na oświatę gr. 5". 

W sprawie zamawiania, rozsyłki i sprzedaży pocztowych znaczków opłaty z napisem „Na 

oświatę gr. 5", obowiązują ogólne przepisy o znaczkach pocztowych, podane w Dzienniku 

Urzędowym M. P. i T. Nr. 6 z 1919 r. Odnośnie zaś zaliczania tych znaczków w rachunkach 

miesięcznych, oraz przekazywania nadpłaty 5 gr. na cele oświatowe, zarządza się co 

następuje: 

§ 1. Główny Skład Mat. poczt, oraz Dyrekcyjne Magazyny mat. poczt, wpisują otrzymane 

znaczki pocztowe wspomnianej emisji do rachunków przychodu znaczków poczt, w dwóch 

osobnych kolumnach zaopatrzywszy je przedtem w napis ,,Na oświatę gr. 5". Wpis znaczków 

w tych kolumnach odbywa się według nominalnej wartości znaczków t. j. 15 gr. i 25 gr. W 

analogiczny sposób należy postąpić z rachunkami rozchodu tych znaczków pocztowych. 

§ 2. Zamawianie znaczków wspomnianej emisji przez urzędy i agencje pocztowe i to w 

możliwie znacznych ilościach, powinno odbywać się w sposób przepisowy. Jednakże 

pierwszy przydział tych znaczków dla dyrekcyjnych Magazynów mat. poczt, uskuteczni 

Główny Skład Mat. Poczt, z urzędu w stosunku 'A części ogólnego zapotrzebowania znacz-

ków 10 gr. i K części takiego zapotrzebowania 20 gr. normalnej emisji. 

W analogiczny sposób postąpią Dyrekcyjne Magazyny mat. pocztowych z przydziałem tych 

znaczków .dla poszczególnych urzędów i agencji pocztowych. 

§ 3. Urzędy i agencje pocztowe wpisują otrzymane znaczki omawianej emisji w rachunkach 

znaczków pocztowych na przychód w dwóch wolnych kolumnach, zaopatrzywszy je w napis 

„Na oświatę gr. 5" w pierw szej kolumnie 15 gr., a w drugiej 25 gr. i w dalszym ciągu 

uważają je jako znaczki nominalnej wartości 15 i 25 gr. 

Uzyskane wpływy z tego powodu wykazują urzędy i agencje pocztowe w rozchodzie łącznie 

z gotówką, otrzymaną ze sprzedaży wszystkich innych znaczków pocztowych i druków 

płatnych, a tylko w uwadze zaznaczają codziennie, przypadającą na oświatę należność, licząc 

po 5 gr. za sztukę od sprzedanych na ten cel znaczków, którą z końcem miesiąca należy 

podsumować. 

W wykazie pozostałych znaczków pocztowych z końcem miesiąca należy wyszczególnić 15 i 



25 gr. znaczki na oświatę, podając osobno ilość znaczków jednej i drugiej odmiany. 

§ 4. Dyrekcje Poczt i Telegrafów względnie ich Wydziały Rachunkowe wykonują kontrolę 

nad obrotem i sprzedażą wspomnianych znaczków 'pocztowych łącznie z innemi znaczkami 

pocztowemi, poruczonemi ,do sprzedaży urzędom i agencjom pocztowym, a ponadto 

prowadzą specjalne wykazy, celem wypośrodkowania za każdy miesiąc sum, przypadających 

„Na oświatę gr. 5" z całego okręgu dyrekcyjnego. W tym celu od sumy ilości znaczków „Na 

oświatę gr. 5" z początkowego zapasu i otrzymanych w ciągu miesiąca znaczków, potrącają 

Wydziały Rachunkowe ilość tych znaczków, pozostałych z końcem miesiąca i resztę mnożą 

przez 5 gr., co powinno dać przypadającą kwotę na cele oświatowe, zgodną z kwotą 

wykazaną przez urzędy i agencje pocztowe w rachunkach znaczków, a mianowicie: w 

kolumnie „uwaga" (ustęp 2 § 3). Tak uzyskaną kwotę przypisują Wydziały Rachunkowe w 

drodze przeprowadzenia rachunkowego z § l—2 przychodu jako „wkład", a Dyrekcje P. i T. 

zarządzają wypłatę, przekazując ją na konto czekowe P, K. O. Nr. 8615 na rzecz Wydziału 

Wykonawczego Zjednoczenia Polskich. Towarzystw Oświatowych, w Warszawie. 

Z końcem marca 1928 r. należy wstrzymać wpływy ze sprzedaży znaczków „Na oświatę gr. 

5" i przedłożyć M. P. i T. wykaz wszystkich na rzecz wspomnianego wydziału przekazanych 

kwot. 

§ 5, Odsprzedawcom znaczków powyższych przypadnie prowizja tylko od taryfowej wartości 

znaczków „Na oświatę gr. 5", t. j. od 10 i 20 gr. 

§ 6. Ministerstwo Poczt i Telegrafów zgadza, się na wywieszanie w urzędach i agencjach 

pocztowych komunikatów i afiszów, propagujących nabywanie znaczków „Na oświatę gr. 5". 

§ 7. Niniejsze przepisy obowiązują od dnia 3 maja 1927 r. do dnia l kwietnia 1928 r. 

Nr. 3117/IV z dn. 22 kwietnia 1927 r. 

 

 

DZIENNIK      USTAW 

 

 

 

 

 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. 

No 86  Warszawa, 5 października 1927 r 

poz. 775 

Obwieszczenie 

Ministra Poczt i Telegrafów 

z dnia 24 września 1927 r. 

w sprawie sprostowania błędu w rozporządzeniu Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 21 

kwietnia 1927 r. o wydaniu nadzwyczajnego nakładu znaczków pocztowych opłaty z 

napisem „Na oświatę gr. 5”. 

W § 4 p. 6 rozporządzenia Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 21 kwietnia 1927 r. o wydaniu 

nadzwyczajnego nakładu znaczków pocztowych opłaty z napisem „Na oświatę gr. 5” (Dz. U. 

R. P. Nr 40. poz. 363))  „Tow. Czytelni udowych w Krakowie” winno być „Tow. Szkoły 

Ludowej w Krakowie”. 

Minister Poczt i Telegrafów: Bogusław Miedziński 

 

DZIENNIK URZĘDOWY 

MINISTERSTWA POCZT i TELEGRAFÓW 

 

No. 9.   WARSZAWA, DNIA 1 MAJA 1928 r.  ROK X 

poz. 42 

Przedłużenie terminu sprzedaży i obiegu znaczków pocztowych z napisem „Na oświatę 

gr. 5". 

Ustalony rozporządzeniem z dnia 21 kwietnia 1927 roku (Dz. Urz. Minist. P. i T. Nr. 

16 z r. 1927, poz. 49) termin sprzedaży i obiegu znaczków pocztowych z napisem „Na 

oświatę gr. 5" przedłużony został aż do odwołania. 

Mając na względzie wyjątkowy cel, jakiemu służy dochód osiągany ze sprzedaży 

tych znaczków, M-stwo P. i Tel. zwraca się niniejszem z apelem do wszystkich urzędów 

pocztowych, aby zechciały przyczynić się do przyspieszenia rozprzedaży wspomnianych 

znaczków oświatowych. Ponieważ jednym z powodów słabego pokupu może być również 



nieświadomość publiczności o istnieniu powyższych znaczków, poleca się poinformować  

publiczność   o  istnieniu   znaczków   oświatowych   zapomocą   ogłoszeń umieszczonych w 

lokalach urzędów pocztowych.  

Nr. 2677/XI z dn. 13 kwietnia 1928 r. 

 

DZIENNIK URZĘDOWY 

MINISTERSTWA POCZT i TELEGRAFÓW 

 

No. 2.   WARSZAWA, DNIA 25 STYCZNIA 1932 r.  ROK IX 

poz. 15 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA POCZT I TELEGRAFÓW 

z dnia 16 stycznia 1932 r. 

o przywróceniu obiegu nadzwyczajnych pocztowych znaczków opłaty z napisem  

„Na oświatę gr. 5". 

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. Wprowadzone rozporządzeniem Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 21 kwietnia 

1927 r. o wydaniu nadzwyczajnego nakładu znaczków pocztowych opłaty z napisem ,,Na 

oświatę gr. 5" (Dz. U. R. P. Nr, 40, poz. 363), nadzwyczajne pocztowe znaczki opłaty z na-

pisem ,,Na oświatę gr. 5", do czasu wyczerpania całkowitego pierwotnego ich nakładu, będą 

nadal sprzedawane w urzędach pocztowo-telegraficznych na wyraźne żądanie kupującego. 

Nikt nie może być zmuszony do kupna znaczków pocztowych wyżej wymienionego 

nakładu. 

§ 2. Znaczki pocztowe, wymienione w poprzednim paragrafie, będą dowodem 

uiszczenia opłaty taryfowej pocztowej w kwocie o 5 groszy niższej od ich ceny nominalnej. 

Co do sposobu użycia nadwyżki między wartością taryfową a ceną nominalną mają 

zastosowanie przepisy rozporządzenia Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 21 kwietnia 1927 r. 

powołanego w § l niniejszego rozporządzenia. 

§ 3, Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Minister Poczt i Telegrafów: 

{—) Boerner.* 

*Dz. U. R. P. nr 8, poz. 53 z dnia 6 lutego 1932 

W tym samym dzienniku 

OKÓLNIKI 

W sprawie nadzwyczajnych pocztowych znaczków opłaty z napisem „Na oświatę gr. 5”. 

Nadzwyczajne pocztowe znaczki opłaty z napisem „Na oświatę gr. 5”, przywrócone do 

obiegu rozporządzeniem Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 16 stycznia 1932 r., pozostawia 

się w sprzedaży tylko w urzędach pocztowych I-ej klasy. 

Wobec tego urzędy od II-ej do VI-ej klasy i agencje pocztowe winny zwrócić niezwłocznie 

zapasy wymienionych znaczków do właściwych Składów materjałów pocztowych. Składy te  

odeślą wspomniane znaczki po uprzednim sprawdzeniu i rozsegregowaniu, wraz z własnym 

zapasem należycie uporządkowanym, do Głównego Składu materjałów pocztowych w 

Warszawie, w terminie do 1 lutego 1932 r. 

Nr. 7615/7 z dnia 15 grudnia 1931 r. 
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DZIENNIK      USTAW 

 

 

 

 

 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. 

No 43  Warszawa, 14 maja 1927 r 

poz. 385 

Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów  

z dnia 8 maja 1927 r.  



o wprowadzeniu w obieg okolicznościowych pocztowych znaczków opłaty z podobizną 

Doktora Karola Kaczkowskiego.
 
 

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 okolicznościowe wartości 10, 25 i 

40 gr. z podobizną Generała Doktora Karola Kaczkowskiego, z okazji IV Międzynarodowego 

Kongresu Medycyny i Farmacji Wojskowej. 

§ 2- Rysunek powyższy znaczków, o wymiarze 21 x 26,5 m/m, przedstawia tarczę 

ośmiokątną z podobizną Doktora Karola Kaczkowskiego. W górnej części tarczy z lewej 

strony, widnieją cyfry „10", „25", „40" zależnie od wartości znaczka, z prawej zaś — litery 

„Gr". 

Nad tarczą znajduje się napis „Poczta Polska". 

Po obu stronach tarczy w dolnej części znaczka, umieszczono symboliczne emblematy 

— lekarski i wojskowy, u dołu zaś napis: „Dr. Karol Kaczkowski, Generał Sztabs - lekarz 

Wojska Polskiego 1831 r. IV Międzynarodowy Kongres Medycyny i Farmacji Wojskowej, 

Warszawa 30.V — 4.VI 1927". 

Kolor tych znaczków: 

10 gr. — zielony, 

25  „ — czerwony, 

40   „ — niebieski. 

§ 3. Znaczki powyższe używane będą do opłat pocztowych narówni ze znaczkami 

pocztowemi poprzednich edycyj aż do wyczerpania. 

§ 4.   Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Minister Poczt i Telegrafów: 

(—) Bogusław Miedziński. 
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23 czerwca  Nr 56.  Rok 1927. 

poz. 498 

ROZPORZĄDZENIE Ministra Poczt i Telegrafów 

z dnia 18 czerwca 1927 r. 

o wprowadzeniu w obieg znaczków pocztowych z podobizną Juljusza Słowackiego. 

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 20 gr. z podobizną 

Juljusza Słowackiego. 

§ 2. Rysunek powyższych znaczków, o wymiarze 21 x 26 m/m, przedstawia na tle 

tarczy owalnej podobiznę Juljusza Słowackiego, okoloną ramką z napisem: „Juljusz Słowacki 

28. VI 1927 r.". W trójkątach, znajdujących się nad tarczą, widnieją dwie białe gwiazdki. W 

górnej części znaczka umieszczono biały napis „Poczta Polska"; w dolnej, pomiędzy orna-

mentacją, znajduje się ośmiokąt, w którym widnieje na białem tle cyfra ciemna „20" oraz po 

obydwóch stronach ośmiokąta biały napis: „GR", Boczne części ramki znaczka ozdobione są 

ornamentacją. 

Kolor znaczka wiśniowy. 

§ 3. Znajdujące się w obiegu 20 gr. znaczki opłaty poprzednich edycyj są nadal ważne. 

§ 4. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

 

Minister Poczt i Telegrafów: ( — ) Bogusław Miedziński. 


