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DZIENNIK URZĘDOWY 

MINISTERSTWA POCZT i TELEGRAFÓW 
No. 20.   WARSZAWA, DNIA 1 GRUDNIA 1931 r.   Rok XIII. 

poz. 153. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POCZT I TELEGRAFÓW 

z dnia 28 listopada 1931 r. 
O wycofaniu z obiegu pocztowych znaczków opłaty wartości 25 groszy *). 

 
Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 3 czerwca 1924 r. o poczcie, telegrafie i telefonie, 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. 
Wycofuje się z obiegu pocztowe znaczki opłaty wartości 25 groszy, wprowadzone rozpo-

rządzeniem Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 17 listopada 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr. 96, poz. 
853). 

§ 2. 
Do dnia 20 grudnia 1931 r. urzędy i agencje pocztowe będą przyjmowały przedstawione 

znaczki, określone w § 1 do wymiany, za imiennem pokwitowaniem. 
Wydanie pocztowych znaczków opłaty równej wartości, w miejsce znaczków przedsta-

wionych do wymiany, nastąpi po stwierdzeniu ich autentyczności, najpóźniej w terminie jednego 
miesiąca po przedstawieniu ich do wymiany.  

§ 3. 
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 3 grudnia 1931 r. 
Minister Poczt i Telegrafów: 
(—) Boerner. 
•) (D. U. R. P. Nr. 103 z dnia 1 grudnia 1931 r., poz. 797. 
 

poz. 154. 
Wycofanie z obiegu pocztowych znaczków opłaty 25 groszowych z godłem Państwa i przywró-
cenie do obiegu pocztowych znaczków opłaty 25 groszowych jubileuszowych—listopadowych. 

Z dniem 3 grudnia 1931 r- zostają wycofane z obiegu pocztowe znaczki opłaty wartości 25 
groszy z godłem Państwa, wzamian zaś tych znaczków przywrócona zostaje natychmiastowa 
sprzedaż pocztowych znaczków opłaty 25 groszowych jubileuszowych — listopadowych. 

Odnośnie wycofanych znaczków zarządza się co następuje; 
Do dnia 20 grudnia 1931 r. urzędy i agencje pocztowe mają przyjmować od koncesjonowa-

nych sprzedawców znaczków pocztowych i od publiczności wogóle wycofane z obiegu znaczki 
pocztowe 25 groszowe z godłem Państwa z zastrzeżeniem, że zamiana tych znaczków na inne 
znaczki opłaty równej wartości nastąpi po stwierdzeniu ich autentyczności najpóźniej w terminie 
jednego miesiąca po przedstawieniu do wymiany. 

Na przyjęte znaczki mają urzędy i agencje pocztowe wydawać składającemu pokwitowanie 
na specjalnie wydanym w tym celu druku, który niebawem będzie rozesłany wszystkim urzędom 
i agencjom pocztowym. Pokwitowanie winno być sporządzone przez kalkę, W pokwitowaniu 
należy wymienić imię i nazwisko składającego, ilość znaczków i ogólną ich wartość. 
Pokwitowanie to zaopatruje przyjmujący urzędnik i osoba, składająca znaczki swoim podpisem 
przez kalkę, poczem na obu egzemplarzach urzędnik pocztowy umieszcza odcisk datownika. 

Przyjęte od każdej poszczególnej osoby znaczki należy włożyć do osobnej koperty lub 
zawinąć w papier tak, aby nie pomieszały się ze znaczkami, przyjętemi od innych osób, na-
stępnie przymocować do kopji pokwitowania i na podstawie pokwitowania wpisać do wykazu 
według podanego poniżej wzoru, który również należy prowadzić przez kalkę. Pokwitowanie 
wraz z kopją oraz kopertę, względnie opakowanie znaczków należy zaopatrzyć bieżącym 
numerem wpisu do wykazu i pierwopis pokwitowania wydać składającemu znaczki. 
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Przyjęte w ciągu każdego dnia znaczki wraz z kopjami pokwitowań i oba egzemplarze wykazu 
należy tego samego dnia odesłać listem służbowym poleconym do Dyrekcyjnej Składnicy 



znaczków, która po zbadaniu znaczków upoważni urząd (agencje) do wymiany. 
Po otrzymaniu z Dyrekcyjnej Składnicy znaczków kopji wykazu urząd (agencja) dokona 

wydania znaczków obiegowych z posiadanego zapasu za kwotę podaną w wykazie. Przy 
wydaniu znaczków składającemu należy odebrać od niego oryginalne pokwitowanie, wydane 
przy złożeniu znaczków, na odwrotnej stronie którego składający kwituje odbiór nowych 
znaczków pocztowych. 
Wydane w ciągu dnia znaczki należy zarachować na rozchód w wolnej rubryce rachunku 
znaczków pocztowych. Odebrane od składających pokwitowania z potwierdzeniami odbioru 
znaczków należy złączyć z kopją wykazu i dołączyć do rachunku znaczków pocztowych jako 
usprawiedliwienie rozchodu. 
Znaczki pocztowe 25 groszowe z godłem Państwa, naklejone na przesyłkach listowych i 
ostemplowanych datownikiem w dniu 3 grudnia 1931 r. należy wyjątkowo uznawać za ważne i 
przesyłek takich nie obciążać dopłatą. Począwszy zaś od dnia 4 grudnia 1931 r. znaczki te 
naklejone na przesyłkach listowych należy uważać za nieważne, a przesyłki traktować jako 
niedostatecznie opłacone i obciążać dopłatą w podwójnej wysokości brakującej opłaty. Również 
należy obciążać dopłatą w podwójnej wysokości i te przesyłki listowe, na których znaczki 25 
groszowe z godłem Państwa zostały mylnie unieważnione datownikiem z datą 4 grudnia 1931 r. 
i dni następnych. 
Przesyłki listowe opłacone znaczkami 25 groszowemi jubileuszowemi — listopadowemi należy 
dokładnie badać i w razie powzięcia podejrzenia co do prawdziwości naklejonych na nich 
znaczków, postępować w myśl okólnika Ministerstwa Poczt i Telegrafów z dnia 30.IV. 1931 r. 
Nr, 1772/V (Dz. Urz. M. P. i T. Nr. 8 str. 193). 
Nr. 4347/8 z dnia 30 listopada 1931 r. 
 


