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Zgłoszenie do badania oraz oznaczania cechami
probierczymi wyrobów zakwestionowanych w
trakcie kontroli probierczych
Usługa polega na zgłoszeniu do OUP wyrobów z metali szlachetnych,
zakwestionowanych w trakcie kontroli, z powodu braku cech
probierczych, w celu ich zbadania tj. określenia zawartości metalu
szlachetnego i oznaczenia cechami probierczymi zgodnie z wynikiem
badania.
Obowiązkowi badania i oznaczania cechami probierczymi podlegają wyroby
z metali szlachetnych, w których masa części wykonanych ze stopów metali
szlachetnych jest większa niż:

Opis usługi

- 1 g dla wyrobów ze złota, platyny i palladu,
- 5 g dla wyrobów ze srebra.
O wyborze metody badania decyduje organ administracji probierczej.
Po wykonaniu badania, wyroby oznaczone są cechami probierczymi za pomocą
znaczników probierczych - metodą tradycyjną (mechaniczną) albo przy użyciu
urządzenia laserowego (za dodatkowa opłatą) lub wystawiane jest świadectwo
badania.
Zabezpieczone w pakiecie wyroby należy zgłosić w urzędzie probierczym
wskazanym w protokole kontroli, osobiście lub za pośrednictwem kuriera.
W Wydziale Nadzoru Okręgowego Urzędu Probierczego w Warszawie,
ul. Elektoralna 2, tel. (22) 581-91-79, wn.oup.warszawa@gum.gov.pl

Miejsca, dni
i godziny realizacji
usługi
czyli gdzie i kiedy
należy załatwić sprawę

zgłaszanie wyrobów zakwestionowanych podczas kontroli odbywa się
w godzinach: 7:30-12:40.
Dopuszcza się zgłoszenie wyrobów zakwestionowanych podczas kontroli
przez osobę upoważnioną przez kontrolowanego. Wymagana jest pisemna
forma upoważnienia do zgłaszania i odbioru wyrobów. Po zakończeniu
czynności przeprowadzanych przez Wydział Nadzoru wyroby należy zgłosić do
badania i oznaczania cechami probierczymi w Wydziale Technicznym
Okręgowego Urzędu Probierczego w Warszawie, ul. Elektoralna 2, tel. (22)
654-25-27, oup.warszawa.wawa@gum.gov.pl
Zgłaszanie wyrobów: 7:30-13:20, odbiór wyrobów 7:30-14:35.
Zgłaszający wyroby zakwestionowane podczas kontroli dostarcza:

Wymagane
dokumenty
i formularze

czyli co

przygotować

o Nieuszkodzony pakiet z wyrobami zakwestionowanymi podczas kontroli.
o Oryginał protokołu kontroli probierczej oraz decyzji o wycofaniu wyrobów
z obrotu (do wglądu).
o Dokument tożsamości (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport).
o Pisemne upoważnienie w przypadku dostarczenia pakietu przez osobę inną
niż kontrolowany przedsiębiorca.
o W Wydziale Nadzoru Okręgowego Urzędu Probierczego w Warszawie
w obecności zgłaszającego wyroby zakwestionowane podczas kontroli
następuje otwarcie pakietu, sprawdzenie liczby i masy zakwestionowanych
wyrobów, porównanie z zapisami w protokole, oraz sprawdzenie czy na
wyrobach znajdują się cechy probiercze i czy są one autentyczne.

Sposób realizacji
usługi
czyli jak to zrobić

o Z czynności przeprowadzanych w Wydziale Nadzoru sporządzany jest
protokół przyjęcia wyrobów do badań identyfikacyjnych.
o Kontrolowanemu przedsiębiorcy, który nie posiada znaku imiennego
wpisanego do rejestru, nadawany jest jednorazowy numer do zgłoszenia
wyrobów do zbadania i oznaczenia cechami probierczymi w Wydziale
Technicznym.
o Zgłaszanie zakwestionowanych wyrobów w Wydziale Technicznym odbywa
się

w okienku numer 2, a w godzinach 10:00 – 10:20 w okienku numer 6.
Podczas zgłoszenia należy okazać protokół kontroli probierczej oraz protokół
przyjęcia wyrobów do badań identyfikacyjnych.
o Odbiór wyrobów odbywa się w okienku numer 1.
Istnieje możliwość przesłania przesyłką kurierską pakietu z wyrobami
zakwestionowanymi podczas kontroli. Koszty wysłania przesyłki oraz odbioru
wyrobów ponosi kontrolowany przedsiębiorca.
Możliwość takiego sposobu dostarczenia wyrobów do urzędu należy uzgodnić
z przewodniczącym
zespołu
kontrolującego
(podczas
kontroli
lub
telefonicznie).
Opłata za przeprowadzenie badania wyrobu zakwestionowanego podczas
kontroli probierczej, niezależnie od zastosowanej metody badawczej wynosi:
o 3,63 zł w przypadku wyrobu platynowego, palladowego lub złotego,
o 0,61 zł w przypadku wyrobu ze srebra,
o 0,08 zł w przypadku
przekraczającej 50 g.

wyrobu

ze

srebra

o

masie

jednostkowej

Opłata naliczana jest za każdy rozpoczęty gram wyrobu.
o W przypadku umieszczenia cechy za pomocą urządzenia laserowego dolicza
się opłatę 1,20 zł za każdą sztukę.
o Opłata gotówką, za czynności organu administracji probierczej pobierana
jest z góry, podczas przyjmowania wyrobów.

Opłaty
czyli ile to kosztuje

W przypadku przesłania pakietu przesyłką kurierską istnieje możliwość
uiszczenia opłaty bezgotówkowej na rachunek urzędu:
Okręgowy Urząd Probierczy w Warszawie,
ul. Elektoralna 2, 00-139 Warszawa,
61 1010 1010 0026 6822 3100 0000.
W treści przelewu należy podać nazwę i adres zgłaszającego, numer nadany
przez urząd, numer i datę zgłoszenia, numer rachunku.

Czas potrzebny do
realizacji usługi

o Czas oczekiwania na wykonanie wszystkich czynności probierczych
uzależniony jest od liczby sztuk i rodzaju zgłoszonych wyrobów.

czyli jakie są terminy

o Informacja o terminie odbioru wyrobów podawana jest podczas zgłaszania i
ma charakter orientacyjny.

Reklamacje i uwagi

Wszelkie reklamacje i uwagi o realizacji usługi należy zgłaszać do Dyrektora
Okręgowego Urzędu Probierczego w Warszawie za pośrednictwem Naczelnika
Wydziału Nadzoru.
o Ustawa z dnia 1 kwietnia 2011 r. Prawo probiercze (t.j. Dz. U. Nr z 2017 r.
poz. 886 oraz z 2018 r poz. 650).

Podstawa prawna

o Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie
wyrobów z metali szlachetnych (Dz. U. poz. 681).

o Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie
wysokości opłat za czynności organów administracji probierczej oraz trybu
ich pobierania (Dz. U. poz. 998).

Informacje
dodatkowe

Informacje dodatkowe można uzyskać na stronach internetowych:
www.oup.warszawa.gum.gov.pl
bip.gum.gov.pl

