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Nr: 1/2019

Okręgowy Urząd Probierczy w Warszawie
ul. Elektoralna 2, 00-139 Warszawa

Data zatwierdzenia:
07.04.2016 r.

Zgłoszenie nowo wytworzonych wyrobów z metali
szlachetnych do badania i oznaczania cechami
probierczymi
Usługa polega na zbadaniu nowo wytworzonych wyrobów z metali
szlachetnych przez urząd probierczy w celu określenia zawartości metalu
szlachetnego i sprawdzenia, czy odpowiada ona obowiązującej próbie, a
następnie oznaczenia zbadanych wyrobów cechami probierczymi lub
wystawienie świadectwa badania.

Opis usługi

Obowiązkowi badania i oznaczania cechami probierczymi podlegają wyroby z metali
szlachetnych, w których masa części wykonanych ze stopów metali szlachetnych jest
większa niż:
- 1 g dla wyrobów ze złota, platyny i palladu,
- 5 g dla wyrobów ze srebra.
Na wniosek zgłaszającego wyroby, w których masa części wykonanych ze stopów metali
szlachetnych jest mniejsza niż wyżej wymienione, mogą być zgłoszone do badania i
oznaczania cechami probierczymi.
O wyborze metody badania wyrobów 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.
Wyroby mogą być zgłoszone do badania i oznaczania cechami probierczymi osobiście
lub przez osobę upoważnioną oraz za pośrednictwem kuriera:
o 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,
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o

w Wydziale Zamiejscowym w Białymstoku, ul. Kopernika 89, 15-396 Białystok,
tel. (85) 742-81-44, oup.warszawa.bialystok@gum.gov.pl
zgłaszanie wyrobów 7:45-14:45, odbiór wyrobów 7:45-14:45,

o

w Wydziale Zamiejscowym w Bydgoszczy, ul. Zygmunta Augusta 16,
85-082 Bydgoszcz, tel. (52) 322-98-96, oup.warszawa.bydgoszcz@gum.gov.pl
zgłaszanie wyrobów 7:30-13:20, odbiór wyrobów 7:30-14:30,

o

w Wydziale Zamiejscowym w Gdańsku, ul. Polanki 124C, 80-308 Gdańsk,
tel. (58) 345-49-52, oup.warszawa.gdansk@gum.gov.pl
zgłaszanie wyrobów 7:15-13:15, odbiór wyrobów 7:15-14:30,

o

w Wydziale Zamiejscowym w Łodzi, ul. Narutowicza 75, 90-132 Łódź,
tel. (42) 679-10-95, oup.warszawa.lodz@gum.gov.pl
zgłaszanie wyrobów 7:40-13:30, odbiór wyrobów 7:40-14:45.

Wymagane
dokumenty
i formularze
czyli co
przygotować

Sposób
realizacji
usługi
czyli jak to
zrobić

o Przedsiębiorca lub upoważniony przez niego przedstawiciel podaje numer nadany
przez urząd podczas dokonania wpisu do rejestru znaków imiennych.
o W przypadku wyrobów zgłaszanych w opakowaniach, wyrobów zawierających metale
szlachetne jedynie w postaci elementów zdobniczych lub części użytych ze względów
technicznych oraz partii wyrobów powyżej 50 sztuk - należy odrębnie, w formie
pisemnej, podać liczbę sztuk oraz masę netto wyrobów.
o W siedzibie OUP w Warszawie wyroby z metali szlachetnych zgłaszane są
w Wydziale Technicznym, w okienku numer 2, a w godz. 10:00 – 10:20
w okienku numer 6.
o Wyroby powinny być zgłaszane w urzędzie probierczym:
- po wykonaniu podstawowych procesów produkcyjnych nadających im ostateczny
kształt, aby umieszczone na nich znaki imienne i cechy probiercze nie uległy
zniekształceniu lub zatarciu podczas obróbki końcowej,
-

wraz

ze

wszystkimi

częściami

składowymi,

z

wyjątkiem

wyrobów

nowo

wytworzonych, które mogą być zgłaszane bez kamieni,
- oczyszczone, posegregowane i nie splątane,
- nieuszkodzone,
- oznaczone znakiem imiennym (w przypadku wyrobów wytworzonych na terytorium
RP).
Wyroby nie spełniające wyżej wymienionych warunków są zwracane zgłaszającemu
w celu usunięcia braków.
Można złożyć w urzędzie wniosek o wykonanie, za dodatkowa opłatą, czynności
pomocniczych w zakresie oczyszczenia, posegregowania lub rozplątania wyrobów.
o Opłata za czynności organu administracji probierczej pobierana jest z góry, podczas
przyjmowaniu wyrobów.
o Odbiór wyrobów odbywa się w okienku numer 1.
o Opłata za przeprowadzenie badania nowo wytworzonego wyrobu
szlachetnych, niezależnie od zastosowanej metody badania wynosi:

z

metali

- 1,27 zł w przypadku wyrobu platynowego, palladowego lub złotego,
- 0,12 zł w przypadku wyrobu ze srebra,
- 0,08 zł w przypadku wyrobu ze srebra o masie jednostkowej przekraczającej 50 g.
Opłata naliczana jest za każdy rozpoczęty gram wyrobu.
Opłata gotówką, za czynności organu administracji probierczej pobierana jest przy
przyjmowaniu wyrobów.
o W przypadku umieszczenia cechy za pomocą urządzenia laserowego dolicza się
opłatę 1,20 zł za każdą sztukę.
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o Za wykonanie, na wniosek podmiotu zgłaszającego, czynności pomocniczych tj.
oczyszczenie, posegregowanie lub rozplątanie wyrobów, pobiera się opłatę
w wysokości 0,60 zł od każdego wyrobu, dla każdej wykonanej czynności.
o Za wydanie na wniosek zgłaszającego świadectwa badania dla wyrobu oznaczonego
cechą probierczą pobiera się opłatę 12,00 zł.
W przypadku zgłaszania dużych partii wyrobów istnieje możliwość 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. Czynności probiercze są wszczynane po
wpłynięciu opłaty na rachunek OUP.
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Reklamacje
i uwagi

o Czas oczekiwania na wykonanie wszystkich czynności probierczych i odbiór wyrobów
uzależniony jest od liczby sztuk i rodzaju zgłoszonych wyrobów.
o Informacja o terminie odbioru wyrobów podawana jest podczas zgłaszania i ma
charakter orientacyjny.
Wszelkie reklamacje i uwagi o realizacji usługi należy zgłaszać do Dyrektora Okręgowego
Urzędu Probierczego w Warszawie za pośrednictwem naczelnika wydziału, w którym
zostały zgłoszone wyroby.
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

