
Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 3 kwiet-
nia 1993 r. — Prawo probiercze (Dz. U. Nr 55, poz. 249,
z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 63, poz. 636)
zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Za czynnoÊci organów i urz´dów administracji
probierczej, zwiàzane z badaniem i cechowaniem sto-
pów metali szlachetnych oraz wyrobów wykonywa-
nych z takich stopów, pobiera si´ op∏aty w wysokoÊci
okreÊlonej w za∏àczniku do rozporzàdzenia.

§ 2. Za czynnoÊci organów i urz´dów administracji
probierczej, zwiàzane z wydawaniem opinii i przepro-
wadzaniem ekspertyz, pobiera si´ op∏aty wed∏ug staw-
ki godzinowej w wysokoÊci 50 z∏ za ka˝dà rozpocz´-
tà godzin´ pracy pracownika administracji probier-
czej.

§ 3. Op∏aty za czynnoÊci organów i urz´dów admi-
nistracji probierczej pobiera si´ z góry, z wyjàtkiem

op∏at za czynnoÊci okreÊlone w § 2, które pobiera si´
najpóêniej przy odbiorze badanego wyrobu.

§ 4. W przypadku wykonywania czynnoÊci przez or-
gany i urz´dy administracji probierczej poza siedzibà
urz´du, zg∏aszajàcy, niezale˝nie od op∏at okreÊlonych
w rozporzàdzeniu, zwraca koszty podró˝y s∏u˝bowej
pracowników administracji probierczej wed∏ug przepi-
sów w sprawie zasad ustalania oraz wysokoÊci nale˝-
noÊci przys∏ugujàcych pracownikom z tytu∏u podró˝y
s∏u˝bowych na obszarze kraju.

§ 5. Za czynnoÊci organów i urz´dów administracji
probierczej pobiera si´ op∏aty w wysokoÊci obowiàzu-
jàcej w dniu przyj´cia zg∏oszenia wyrobów do wykona-
nia okreÊlonej czynnoÊci.

§ 6. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 30 lipca 2001 r.

w sprawie wysokoÊci op∏at za czynnoÊci organów i urz´dów administracji probierczej 
oraz trybu ich pobierania.

Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Finansów
z dnia 30 lipca 2001 r. (poz. 883)

WYSOKOÂå OP¸AT ZA CZYNNOÂCI ORGANÓW I URZ¢DÓW ADMINISTRACJI PROBIERCZEJ

§ 1. 1. Za zbadanie wyrobów z metali szlachetnych
oraz materia∏ów dentystycznych z tych metali, nieza-
le˝nie od zastosowanej metody badania, pobiera si´
nast´pujàce op∏aty za ka˝dy gram zbadanego wyrobu
lub materia∏u:

1) platynowego, palladowego albo z∏otego — 1,00 z∏,

2) srebrnego albo srebrnopalladowego — 0,10 z∏.

2. Za zbadanie srebrnych wyrobów korpusowych
oraz srebrnych sztuçców, niezale˝nie od zastosowanej

metody badania, pobiera si´ 0,07 z∏ za ka˝dy gram zba-
danego wyrobu.

§ 2. Za zbadanie z∏ota listkowego metodà przybli˝o-
nà pobiera si´ za ka˝dy gram zbadanego z∏ota (∏àcznie
z opakowaniem) op∏at´ 0,50 z∏.

§ 3. Op∏aty wymienione w § 1 i 2 oblicza si´ za ka˝-
dy rozpocz´ty gram zbadanego wyrobu.

§ 4. Za zbadanie z∏omu, surowców, pó∏fabrykatów
lub odpadów produkcyjnych z metali szlachetnych me-
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todà analizy chemicznej pobiera si´ nast´pujàce op∏a-
ty za ka˝dà analiz´:

1) platyny, palladu albo z∏ota — 30,00 z∏,

2) srebra — 8,00 z∏.

§ 5. 1. Za zbadanie kopert zegarkowych, wyko-
nanych z metali szlachetnych, metodà przybli˝onà 
pobiera si´ nast´pujàce op∏aty za ka˝dà zbadanà sztu-
k´:

1) platynowà, palladowà lub z∏otà — 10,00 z∏,

2) srebrnà — 4,00 z∏.

2. Za zbadanie kopert zegarkowych, wykonanych
z metali szlachetnych, zg∏oszonych bez mechanizmów
i innych elementów z metalu nieszlachetnego oraz
szkie∏, pobiera si´ op∏aty obliczane zgodnie z § 1 
ust. 1.

§ 6. Za zbadanie metodà przybli˝onà wyrobów
z metali szlachetnych zaopatrzonych w polskà cech´
probierczà i sprawdzenie tej cechy pobiera si´ nast´-
pujàce op∏aty za ka˝dy zbadany wyrób:

1) z platyny, z∏ota albo palladu — 2,00 z∏,

2) ze srebra — 0,60 z∏.

§ 7. Za zbadanie metodà przybli˝onà wyrobów
z metali nieszlachetnych, pokrytych pow∏okà z metali
szlachetnych albo z wyglàdu przypominajàcych wyro-
by z metali szlachetnych, i oznaczenie ich znakiem
„MET” pobiera si´ za ka˝dy zbadany wyrób 0,50 z∏.

§ 8. Za zbadanie ka˝dej oddzielnej próbki cieczy
probierczej pobiera si´ op∏at´ w wysokoÊci 2,00 z∏.

§ 9. Za wystawienie Êwiadectwa badania, je˝eli nie
stanowi jedynego dowodu dokonanej czynnoÊci, po-
biera si´ op∏at´ w wysokoÊci 10,00 z∏.


