
I

I

ISSN 1231-1219

DZIENNIK URZEDOWY
MIAR I PROBIERNICTWA

Warszawa, dnia 4 marca 1994 r. Nr 3

TRESC:
Poz.

ZARZADZENIA

5 - Nr 5 Prezesa Glównego Urzedu Miar z dnia 18 stycznia 1994 r. w sprawie
wykonania niektórych przepisów ustawy Prawo probiercze. 45

6 - Nr 6 Prezesa Glównego Urzedu Miar z dnia 24 lutego 1994 r. w sprawie
okreslania kryteriów kwaliiIkacji wyrobów dawnego pochodzenia, majacych
wartosc historyczna lub artystyczna, zwolnionych z obowiazku zglaszania do
badania i cechowania w urzedach probierczych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

5

ZARZADZENIE NR 5
PREZESA GLÓWNEGO URZEDU MIAR

z dnia 18 stycznia 1994 r.

w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy
Prawo probiercze

Na podstawie art.5 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993r. Prawo probiercze (Dz.U. Nr 55, poz. 249)
zarzadza sie, co nastepuje: .

Rozdzial l

Przepisy ogólne

§ 1. Zarzadzenie okresla:

l) próby dla wyrobów z metali szlachetnych i warunki, jaIcimpowinny odpowiadac stopy
metali szlachetnychstosowane do wytwarzania wyrobów,

2) wymagania, jaIcim powinny odpowiadac wyroby z metali szlachetnych zglaszane do
badania i cechowania oraz tryb zglaszania,

3) metody badania wyrobów z metali szlachetnych,



poz. 5 DZIENNIK URZEDOWY MIAR I PROBIERNICTWA NR 3/94 46

§ 2.

4) sposoby cechowania wyrobów z metali szlachetnych i sposób postepowania z wyrobami
nie odpowiadajacymi najn:iz.szej' dopuszczonej próbie oraz wzory polskich cech
probierczych. .

llekroc w zarzadzeniujest mowa o:

l) ustawie -rozumie sie przez to ustawe z dnia 3 kwietnia 1993 r. Prawo probiercze (Dz.U.
Nr 55, poz.249),

2) wyrobach - rozumie sie przez to wyroby z metali szlachetnych ozdobne i uzytkowe oraz
pólfabrykaty (materialy) dentystyczne wykonane ze stopów o zawartosci metali
szlachetnych nie mniejszej niz najn:iz.szapróba ustalona w niniejszym zarzadzeniu dla
danego metalu i kategorii wyrobów,

3) wytwórcach - rozumie sie przez to osoby fizyczne lub prawne, które prowadza
dzialalnosc w zakresie wyrobu, przerobu i naprawy przedmiotów z metali szlachetnychi
zglosily znak imienny do ewidencji we wlasciwym miejscowo okregowym urzedzie
probierczym.

Rozdzial 2

Próby dla wyrobów z metali szlachetnych i warunki, jakim powinny odpowiadac' stopy metali
szlachetnych stosowane do wytwarzania wyrobów

§ 3.1. Ustala sie nastepujace próby:

l) dla wyrobów z metali szlachetnych:

platynowych 0,950
palladowych 0,850 0,500
zlotych 0,960 0,750 0,583 0,500 0,375 0,333
srebrnych 0,925 0,875 0,830 0,800

2) dla materialów dentystycznychprzeznaczonych na:

korony platynowe 0,950
korony zlote 0,916
odlewy zlotych przesel mostkowych
i konstrukcji protez ruchomych 0,833 0,750
odlewy zlotych klamer i drut zloty 0,750
protezy stale i ruchome:
ze stopu srebrno-palladowego
- dla palladu
ze stopu srebrno-zloto-palladowego
- dla palladu i zlota razem 0,302

2. W wyrobach platynowych, o których mowa w ust.1 pkt 1, wykonanych ze stopu, w którym
obok platyny wystepuje iryd i rod, jako zawartosc platyny przyjmuje sie laczna zawartosc
tych metali.

3. W materialach dentystycznych wykonanych ze stopów zlota, w których obok zlota wystepuje
platyna, iryd i rod, jako zawartosc zlota przyjmuje sie laczna zawartosc tych metali.

Kazdy stop uzyty do wytwarzania wyrobów z metali szlachetnych, z wyjatkiem drutu
rdzeniowego, powinien byc jednorodny, tzn. w kazdym miejscu, zarówno na powierzchnijak
i wewnatrz, powinien wykazywac jednakowa zawartosc metalu szlachetnego.

§ 4.

0,333
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§ 5. Zawartosc metalu szlachetnego w wyrobie danej próby nie moze byc nizsza od wartosci
ustalonych w §3. Nie dopuszcza sie zadnej tolerancjiujemnej.

§ 6.1. Luty uzyte w wyrobach z metali szlachetnych powinny byc sporzadzone z tego samego
metalu, z którego wykonane sa wyroby, a ich próba powinna byc taka sama jak próba
wyrobu.

2. Ze wzgledów technologicmych moga byc zastosowane luty o innejpróbie, niz próba wyrobu,
z zachowaniemnastepujacych wymagan:

l) w wyrobach z platyny lut moze byc ze stopów zlota, srebra, platyny lub palladu,
w których lacma zawartosc tych metali niejest nizsza niz 0,995,

2) w wyrobach z bialego zlota o próbie 0,750 lut moze byc z bialego zlota o próbie nie
nizszej niz 0,583; w pozostalych wyrobach z bialego zlota o próbie 0,583; 0,500;
0,375; i 0,333 lut moze byc z bialego zlota o próbie nie nizszejniz 0,333,

3) w wyrobach ze srebra o próbie 0,925; 0,875; 0,830 i 0,800 lut moze byc ze stopu
o zawartosci srebra nie nizszejniz 0,650,

4) w wyrobach lancuszkowych zlotych i srebrnych produkowanych maszynowo dopuszcza
sie stosowanie lutowia nie zawierajacegometali szlachetnych.

3. Luty, o których mowa w ust. 2, nie moga powodowac obnizeniapróby wyrobu.

4. Luty uzyte w wyrobach z metali szlachetnychnie moga byc wykorzystane do wzmacniania,
obciazania,wypelniania lub dekoracjiwyrobów.

Rozdzial 3

Wymagania, jakim powinny odpowiadac wyroby z metali szlachetnych zglaszane do
badania i cechowania oraz tryb zglaszania

§ 7.1. Wyroby z metali szlachetnych nalezy zglaszac do badania i cechowania po wykonaniu
podstawowych procesów produkcyjnych nadajacych im ostatecmy ksztah, aby wybite na
nich cechy probiercze i maki imienne wytwórców nie ulegly znieksztalceniu lub zatarciu w
trakcie obróbki koncowej.

2. Wyroby ocechowane, poddane nastepnie przeróbkom lub uzupelnieniom oraz wyroby,
na których cechy probiercze uszkodzono przy naprawie lub obróbce koncowej, powinny byc'--'
zgloszone do ponownego badania i cechowaniaprzez dokonujacego przeróbki, uzupelnienia
lub naprawy.

§ 8.1. Wytwórca obowiazany jest uwzglednic na kazdym wyrobie miejsce do umieszczenia cech
probierczych.

2. Obowiazek ten nie dotyczy wyrobów wymienionychwart. 9 ustawy.

§ 9.1. Do badania i cechowania moga byc zglaszane wyroby wykonane ze stopu metalu
szlachetnego jednej próby albo zlozone z czesci odpowiadajacych róznym próbom tego
samego metalu szlachetnego a takze wyroby, których czesci wykonane sa z róznych metali
szlachetnych.

2. Wyroby z metali szlachetnych zlozone z dwóch lub wiecej czescinalezy zglaszac do badania i
cechowaniaze wszystkimi czesciami skladowymi.

3. Wyroby niekompletne nie moga byc cechowane.
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§ 10.1. Wyroby z metali szlachetnych nie powinny zawierac czesci wykonanych z metali
nieszlachetnych, za wyjatkiem:

1) elementów wyrobów, w których uzycie metalu nieszlachetnego jest niezbedne ze
wzgledów technicmych lub koniecme dla nadania pozadanej wytrzymalosci
i sprezystosci czesciom skladowym wyrobów,

2) elementów dekoracyjnych z metali nieszlachetnych w wyrpbach srebrnych pod
warunkiem, ze uzyty do dekoracji metal rózni sie barwa od metalu szlachetnego,
z którego wykonano wyrób.

2. Czesciwykonane z metali nieszlachetnychpowinny byc oznaczone zgodnie z art.12ustawy.

3. Jezeli wzgledy technicme nie pozwalaja na umieszczenie maków przewidzianych w art.12
ustawy, wyroby posiadajace czesci z metalu nieszlachetnego nie moga byc cechowane.
W takich wypadkach urzad probierczy wydaje swiadectwobadania.

4. Obowiazek okreslony w ust.2 nie dotyczy mechanizmów zegarków i elementów
sprezynujacychwyrobów.

§ 11.

§ 12.1.

Wymagania okreslone w §7-10 dotycza równiez wyrobów sprowadzonych z zagranicy.

Wyroby z metali szlachetnych, zbadane i ocechowane krajowymi cechami probierczymi,
stosowanymi przed wejsciem w zycie niniejszego zarzadzenia, nie wymagaja ponownego
badania i cechowania przed wprowadzeniem do obrotu, jezeli cechy te nie ulegly zniszczeniu
lub zatarciu.

2. Na wniosek zglaszajacego wyroby okreslone w ust. I moga byc badane i cechowane
w sposób przewidziany w §24, jezeli wynik badania potwierdzi prawidlowosc wybitych
cech.

§ 13.1. Obowiazek zgloszenia do badania i cechowania wyrobów nowych, wytworzonych w kraju,
spoczywa na wytwórcach tych wyrobów.

2. Obowiazek zgloszenia do badania i cechowania wyrobów sprowadzonych z zagranicy
spoczywa na importerach tych wyrobów.

3. Osoby imiennie upowaznione przez wytwórców lub importerów do zglaszania do badania
i cechowania oraz do odbioru ocechowanych wyrobów sa obowiazane do zlozenia
w urzedzie probierczym kopii pisemnegoupowaznienia.

§ 14.1. Wyroby krajowe uzywane, nie omaczone polskimi cechami probierczymi oraz wyroby
przywiezione z zagranicy indywidualnie,moga byc zglaszane do badania i cechowaniaprzez
osoby prywatne, bedace posiadaczami tych wyrobów.

2. Osoby prywatne przy zgloszeniu i odbiorze wyrobów sa obowiazane do okazania dowodu
osobistego lub paszportu.

§ 15.1. Zgloszenia wyrobów do badania i cechowania nalezy dokonac na formularzu wydanym
przez urzad probierczy.

2. Formularz zgloszenia wyrobów powinien zawierac nastepujacedane:

1) imie i nazwisko zglaszajacego lub nazwe firmy,

2) adres osoby zglaszajacejlub firmy,

3) numer dowodu osobistego albo paszportu lub numer ewidencyjnymaku imiennego,

4) liczbe i rodzaj zglaszanychwyrobów,

5) date zgloszenia,
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6) podpis osoby zglaszajacej.

3. Wytwórcy i importerzy sa obowiazani do podania deklarowanejpróby wyrobów a takze do
wypehrieniadwóch egzemplarzy formularza i zachowaniakopii dla celów kontrolnych.

4. Przyjmujacy wyroby wpisuje na formularzu ich laczna mase i potwierdza podpisem
prawdziwosc informacjipodanych przez zglaszajacego oraz nadaje numer zgloszenia.

5. Na podstawie danych zawartych w formularzu, urzad probierczy wydaje zglaszajacemu
pisemne potwierdzenie przyjecia wyrobów do badania, stanowiace równoczesnie dowód
uiszczenia oplaty probierczej i dokument uprawniajacy do odbioru wyrobów.

6. Potwierdzenie przyjecia wyrobów do badania i cechowania nie stanowi orzeczenia urzedu
probierczego o zawartosci metali szlachetnychw przyjetych wyrobach.

Termin odbioru wyrobów powinien byc ustalony w porozumieniu ze zglaszajacym podczas
przyjmowaniawyrobów.

§ 17.1. Obwodowe urzedy probiercze moga odmówic przyjeciawyrobów, których badanie wymaga
zastosowania metod analitycznych, a urzedy te nie dysponuja takimi mozliwosciami
technicznymi.

2. Odmowa przyjecia wyrobów moze równiez nastapic w wypadku wykonywania czynnosci
probierczych poza stalymi siedzibamiurzedów.

3. Odmawiajac przyjecia wyrobów nalezy udzielic szczególowych informacji, W którym
urzedzie i w jakim trybie wyroby te moga byc zgloszone do badania i cechowania.

§ 16.

Rozdzial 4

Metody badania wyrobów z metali szlachetnych

§ 19.1.

2.

§ 18.1. Wyroby z metali szlachetnychbadane sa w urzedach probierczych metodami analitycznymi
lub metoda przyblizona na kamieniuprobierczym.

2. Urzedy probiercze stosujanastepujace metody analityczne:

1) dla zlota -metode kupelacji,

2) dlaplatynyi palladu-metodewagowa,

3) dla srebra -metode Volharda, metode potencjometryczna i metode Gay Lussaca.

O wyborze metody badania -analitycznejlub przyblizonej-decydujeurzad probierczy.

Wyroby pojedyncze uzywane, zglaszane przez osoby prywatne, badane sa w zasadzie
metoda przyblizona.

3. W razie trudnosci w okresleniu próby pojedynczego wyrobu metoda przyblizona, wyrób
bada siejedna z metod analitycznych,za zgoda zglaszajacego.

..

,.

4. Wyroby nowe, wytworzone w kraju lub sprowadzone z zagranicy, badane sa metodami
analitycznymi.

5. Dyrektorzy okregowych urzedów probierczych, naczehricy obwodowych urzedów
probierczych i osoby kierujace czynnosciami probierczymi wykonywanymi poza stalymi
siedzibami urzedów, moga wyrazic zgode na okreslenie zawartosci metali szlachetnych
w wyrobach, o których mowa w ust. 4 metoda przyblizona - jezeli wyroby te wykonane sa
ze stopów, odpowiadajacychwzorcom stosowanymw urzedach probierczych.
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6. W wypadkach okreslonychw ust.4 pobieranajest ze zgloszonej partii wyrobów odpowiednia
liczba próbek metalu szlachetnegoniezbedna do wykonania analiz.

7. Liczba pobranych próbek uza1eznionajest od liczby, masy i rodzaju zgloszonychwyrobów.

8. W wypadku dolaczenia do partii nowych wyrobów próbek stopu, z którego wykonano
wyroby, mozna poddac analizie te próbki bez potrzeby niszczenia gotowych wyrobów, po
sprawdzeniu metoda przyblizona, ze próbka pochodzi z tego samego stopu.,

9. W razie badania wyrobów ze zlota lub platyny metoda analityczna, pozostalosc metalu
szlachetnego z analizy i z pobranej próbki jest zwracana zglaszajacemu za pokwitowaniem.

10. W razie badania wyrobów ze srebra i palladu metoda analityczna, zglaszajacy otrzymuje
zwrot niewykorzystanej czescipobranej próbki za pokwitowaniem.

§ 20.1. Przedmioty stanowiace zlom, zglaszane w niewielkich ilosciach, moga byc przetapiane,
a otrzymany stop jest badany jedna z metod okreslonychw §18.

2. Przedmioty lub ich czesci wykonane z róznych rodzajów metali szlachetnych nalezy
przetopic oddzielnie.

3. Topienie zlomu metali szlachetnychodbywa sie w obecnosci zglaszajacego.

Rozdzial 5

Sposoby cechowania wyrobów z metali szlachetnych oraz sposób postepowania z wyrobami nie
odpowiadajacymi naj nizszej dopuszczonej próbie i wzory polskich cech probierczych

§ 21. Ustala sie nastepujace rodzaje cech probierczych:

§ 22.1. Cecha probiercza podstawowa okresla rodzaj i próbe metalu szlachetnego wyrazona
w czesciachtysiecznych. .

2. Do kazdego rodzaju i kazdej próby metalu szlachetnego stosowane sa odrebne cechy
podstawowe.

§ 23.1. Ceche probiercza dodatkowa stosuje sie do uzupelniajacego oznaczenia wyrobów z metali
szlachetnych:

1) gdy wyrób sklada sie z kilku polaczonych ze soba czesci z tego samego metalu
szlachetnego; obecnosc cechy dodatkowej infonnuje o tym, ze wszystkie elementy
wyrobu odpowiadaja wybitej próbie, albo

2) gdy w sklad wyrobu wchodza czesci wykonane z innych metali szlachetnychniz czesc
zasadnicza wyrobu; obecnosc cechy dodatkowej infonnuje o rodzaju metalu
szlachetnego czesciniezasadniczej,lecz nie infonnuje o jego próbie.

2. Do kazdego rodzaju metalu szlachetnegostosowane sa odrebne cechy dodatkowe.

3. Ceche dodatkowa stosuje sie tylko lacznie z cecha podstawowa albo glówna.

l) cechy podstawowe,

2) cechy dodatkowe,

3) ceche pomocnicza,

4) ceche glówna.



51 DZIENNIK URZEDOWY MIAR I PROBIERNICTWA NR 3/94 poz. 5

§ 24.1. Ceche probiercza pomocnicza stosuje sie do potwierdzenia waznosci krajowych cech
probierczych wybitych zgodnie z przepisami obowiazujacymi w czasie gdy oznaczenia te
byly wybijane.

2. Cecha pomocnicza wybijana jest na wyrobie obok cechy podstawowej albo cechy
dodatkowej.

3. Stosuje siejeden rodzaj cechy pomocniczej dla wszystkich metali szlachetnych.

§ 25.1. Jezeli powtórne badanie wyrobu ocechowanego krajowymi cechami probierczymi wykaze
inna zawartosc metalu szlachetnego niz wynika to z wybitych na wyrobie cech, nie nalezy
stosowac cechy pomocniczej.

I

l

2. W wypadkach, o których mowa w ust. 1 nalezy skasowac znajdujace sie na wyrobie cechy
probiercze i ocechowac go ponownie, zgodnie z rzeczywista próba.

3. Nie nalezy kasowac cech probierczych na wyrobach, o których mowa w art. 8 ust. l pkt 1
ustawy.

4. W wypadkach, o których mowa w ust.3 nalezy pozostawic cechy na wyrobie a wynik
badania okreslic w swiadectwie badania. .

5. Bezwzglednemu obowiazkowi kasowania podlegaja wszystkie cechy probiercze umane
przez urzad probierczy za falszywe.

6. O kasowaniu cech probierczych nie odpowiadajacych rzeczywistym próbom wyrobów oraz
cech uznanych za falszywe, nalezy uprzedzic zglaszajacego.

§ 26.1 Cecha prob~erczaglówna stosowanajest do oznaczaniaprzedmiotów wymienionych w art.8
ust.1 pkt 6 ustawy, w razie okresleniaprzez urzedy probiercze dokladnej zawartosci metalu
szlachetnegow badanym przedmiocie.

2. Stosuje siejeden rodzaj cechy glównej dla wszystkichmetali szlachetnych.

3. Cecha glówna jest stosowana lacmie z cecha dodatkowa, odpowiadajaca rodzajowi metalu
szlachetnego.

4. Dokladna zawartosc metalu szlachetnego nalezy oznaczac liczbowo, w czesciach
tysiecznych.

l-

l

5. Przedmioty, o których mowa w ust.1, nalezy ponadto zaopatrzyc w oznaczenia okreslajace
rok badania i numer zgloszenia.

6. Cechy i oznaczenia, o których mowa w ust.I-5, powinny byc wybite na zbadanym
przedmiocie w nastepujacej kolejnosci:

1) rok badania,

2) numer zgloszenia,

3) cecha dodatkowa,

4) dokladna zawartosc metalu szlachetnego,

5) cecha glówna.

7. Oznaczenia, o których mowa w ust.1-6, nalezy wybijacw jednym wierszu.

8. W wypadkach uzasadnionych wzgledami technicznymi urzad probierczy moze ograniczyc
liczbe znaków wymienionych w ust. 6 do oznaczen okreslonychw pkt 3-5 tego ustepu.
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§ 27.1. Jezeli badanie wyrobu zgloszonego do urzedu probierczego wykaze zawartosc metalu
szlachetnego wyzsza od najnizszej dopuszczonej próby, lecz niezgodna z zadna z prób
ustalonych w §3, oznacza sie ten wyrób cecha odpowiadajacakolejnejnizszej próbie.

2. W wyjatkowych wypadkach dyrektorzy okregowych urzedów probierczych i naczelnicy
obwodowych urzedów probierczych moga wyrazic zgode na odstapienie od obowiazku
cechowaniawyrobu, o którym mowa w ust. I i wydac swiadectwobadania.

\

§ 28.1. Kazda czesc skladowa wyrobu z metali szlachetnych powinna odpowiadac jednej z prób
ustalonych zgodnie z §3.

2. Jezeli wyrób zgloszony do badania i cechowania sklada sie z czesci odpowiadajacych
róznym próbom tego samego metalu szlachetnego, oznacza sie go cecha odpowiadajaca
najnizszejstwierdzonej próbie.

§ 29.1. Jezeli zawartosc metalu szlachetnego w wyrobach zglaszanych do urzedów probierczych w
celu badania i cechowania jest nizsza od najnizszej próby przewidzianej dla danego metalu
i kategorii wyrobów, sa one zwracane zglaszajacemu po oznaczeniu ich znakiem "MET"
i skasowaniukrajowych cech probierczych, jezeli wyroby te zostaly wczesniej ocechowane.

2. W uzasadnionych wypadkach zamiast wybijania znaku "MET" mozna wydac swiadectwo
badania.

§ 30. Jezeli wzgledy techniczne nie pozwalaja na bezposrednie ocechowanie wyrobu albo gdy
zachodzi obawa uszkodzenia go, cechy nalezy wybic na plombie polaczonej z wyrobem w
sposób uniemozliwiajacy odlaczeniejej od wyrobu bez naruszenia cech.

§ 31.1. Jezeli wzgledy techniczne nie pozwalaja na cechowanie wyrobu ani tez na oznaczenie go
w sposób przewidziany w §30, urzad probierczy wydaje swiadectwo badania.

2. Oprócz wypadków wymienionych w ust. I a takze w §10ust.3, w §25 ustA, w §27 ust.2 i w
§29 ust.2, swiadectwo badania mozna wydac w innych, uzasadnionychwypadkach.

3. Ocechowanie wyrobów lub przedmiotów, o których mowa w art.8 ust. I pkt 6 ustawy, nie
wyklucza mozliwosci wydania dodatkowo swiadectwabadania.

4. Jezeli oprócz okreslenia próby wyrobu wykonywane sa inne badania, takie jak okreslenie
dokladnego skladu stopu, identyfikacja cech probierczych, znaków wytwórcy lub innych
oznaczen, zamiast swiadectwa badania urzad moze wydac swiadectwo ekspertyzy lub
swiadectwo ekspertyzy specjalnej,która wymaga zastosowania kilku alternatywnych metod
badania.

5. Swiadectwobadania lub ekspertyzy powinno zawierac nastepujace dane:

I) nazwe organu wydajacego,

2) date wydania swiadectwa,

3) numer i date zgloszenia,

4) nazwe wyrobu lub przedmiotu,

5) mase wyrobu lub przedmiotu,

6) opis znajdujacych sie na wyrobie lub przedmiocie oznaczen,

7) opis cech charakterystycznych wyrobu lub przedmiotu,

8) nazwe zastosowanej metody badania,

9) wyniki badan,

10) inne illformacje, których podanie urzad probierczy uzna za wskazane.
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6. Jezeli swiadectwo badania lub ekspertyzy wydawane jest dla wiekszejpartii jednakowych lub
podobnych wyrobów, nalezy podac liczbe sztuk i mase laczna tych wyrobów.

7. Do swiadectwa badania lub ekspertyzy mozna dolaczyc wykonana w urzedzie probierczym
fotografie wyrobu lub przedmiotu.

§ 32.1. Ustala sie nastepujace wzory polskich cech probierczych i znaków, których wizerunki
okresla zalacznik do zarzadzenia:

l) do cechowania wyrobów platynowych:

a) ceche podstawowa - wizerunek wyobrazajacy glowe konia zwrócona
w lewo, w obramowaniuprostokatnymze scietyminarozamilewegoi dolnym
prawego boku; z lewej strony rysunku glowy konia znajduje sie oznaczenie
danegourzeduprobierczego,a nad tym oznaczeniempróbaplatynywyrazonaw
czesciach tysiecznych -950 (cecha typ l),

b) ceche dodatkowa - wizerunek wyobrazajacy glowe konia, jak pod litera a),
w obramowaniu trójkata równobocznego, ze scietymi wierzcholkami (cecha
typ 2),

do cechowania wyrobów palladowych:

a) ceche podstawowa -wizerunek wyobrazajacy glowe wyzla zwrócona w lewo, w
obramowaniu prostokatnym; z lewej strony rysunku glowy znajduje sie
oznaczenie danego urzedu probierczego, a nad tym oznaczeniem próba palladu
wyrazona w czesciachtysiecznych: 850; 500 (cechy typ 3, 4),

b) ceche dodatkowa - wizerunek wyobrazajacy glowe wyzla, jak pod litera a),
w obramowaniu kwadratowym ze scietyminarozami (cecha typ 5),

do cechowania wyrobów zlotych:

a) ceche podstawowa -wizerunek wyobrazajacy glowe rycerza z twarza zwrócona
w lewo, w obramowaniu prostokatnym ze scietymi narozami; z lewej strony
rysunku glowy znajduje sie oznaczenie danego urzedu probierczego, a pod tym
oznaczeniem próba zlota wyrazona w czesciach tysiecznych: 960; 750; 583;
500; 375; 333 (cechy typ 6, 7, 8, 9, 10, 11 ),

b) ceche dodatkowa - wizerunek wyobrazajacy glowe rycerza, jak pod litera a),
w obramowaniu równobocznego szesciokata (cecha typ 12),

do cechowania wyrobów srebrnych:

a) ceche podstawowa -wizerunek wyobrazajacy glowe kobiety w chustce, z twarza
zwrócona w prawo, w obramowaniu prostokatnym z zaokraglonymi narozami z
prawej strony; z lewej strony rysunku glowy znajduje sie oznaczenie danego
urzedu probierczego, a pod tym oznaczeniem próba srebra wyrazona w
czesciach tysiecznych: 925; 875; 830; 800 (cechy typ 13, 14, 15, 16),

b) ceche dodatkowa - wizerunek wyobrazajacy glowe kobiety, jak pod litera a),
w obramowaniu w ksztalcie kola (cecha typ 17),

do cechowania materialów dentystycznych:

a) ceche podstawowa dla materialów platynowych - wizerunek wyobrazajacy
czasze z wezem w obramowaniu w ksztalcie rozety czteroramiennej; z lewej
strony rysunku czaszy znajduje sie oznaczenie danego urzedu probierczego,
z prawej symbol platyny Pt, a pod czasza próba platyny wyrazona w czesciach
tysiecznych -950 (cecha typ 18),

b) ceche podstawowa dla materialów zlotych - cechy wedlug wzoru jak pod
litera a), ze zmiana symbolu platyny Pt na symbol zlota Au i oznaczeniem próby
w czesciach tysiecznych: 916 -dla zlota barwnego, 833 i 750 -dla zlotabialego
i lutu (cechy typ 19,20,21),

2)

3)

4)

5)
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c) ceche podstawowa dla materialów srebrno-palladowych
i srebrno-zloto-palladowych - wizerunek wyobrazajacy glowe orla zwrócona
w lewo w obramowaniu prostokatnym z zaokraglonymi narozami; z prawej
strony glowy orla majduje sie omaczenie danego urzedu probierczego, a nad
glowa orla, wyrazone w czesciach tysiecmych: próba palladu 333 - dla
materialów srebrno - palladowych oraz próba palladu i zlota 302 - dla
materialów srebrno-zloto-palladowych (cechy typ 22, 23),

do omaczania wyrobów z metali szlachetnych poprzednio ocechowanych - ceche
pomocnicza -wizerunek wyobrazajacy glowe sowy w obramowaniu w ksztalcie tarczy;
u dolu majduje sie omaczenie danego urzedu probierczego (cecha typ 24),

do omaczania przedmiotów platynowych, palladowych, zlotych i srebrnych,
wymienionych wart. 8 ust. 1 pkt 6 ustawy - ceche glówna - wizerunek wyobrazajacy
godlo Panstwa w obramowaniu w ksztalcie kola; pod godlem majduja sie poczatkowe
litery omaczajace dany urzad probierczy (cecha typ 25),

8) do omaczania wyrobów z metali nieszlachetnych - mak w postaci skrótu "MET"
w obramowaniu prostokatnym z zaokraglonyminarozami ( mak typ 26),

9) do kasowania cech lub omaczen na przedmiotach z metali szlachetnych - kasownik -
mak zlozony z dwóch liter" XX" bez obramowania (mak typ 27).

2. Omaczenie urzedów probierczych okreslaja litery:

G - Gdansk P -Poman

6)

7)

H - Chorzów

K -Kraków

w -Warszawa

v -Wroclaw

L -Lódz Z -Czestochowa

§ 33.1. Cechyprobiercze i maki okreslone w §32 powinny byc wykonane:

l) typy2, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,24 i 25- z wizerunkiemwypuklym,

2) typy 18, 19,20,21,22,23,26 i 27 -z wizerunkiem liniowym,

3) typy 1,3,4, 7, 8, 9 i 10 -z wizerunkiem wypuklym i liniowym.

§ 34.

2. Typy cech wykonane z wizerunkiem liniowym, o których mowa w ust. l pkt 3, omacza sie
litera "L" umieszczona obok liczby okreslajacejnumer typu (np. 7-L, lO-L) dla odróznienia
od cech tego samego typu wykonanych z wizerunkiem wypuklym.

Cechowania wyrobów z metali szlachetnych dokonuje sie macmikami probierczymi
wykonanymijako negatywy cech probierczych.

Rozdzial 6

Przepisy koncowe

§ 35. Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem ogloszeniaz moca od dnia 3 stycmia 1994r.

Prezes
Glównego Urzedu Miar

...--

Krzysztof Mordzinski
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Zalacznik do zarzadzenia nr 5
Prezesa Glównego Urzedu Miar
z dnia 18 stycznia 1994 r. (poz. 5)

WIZERUNKI POLSKICH CECH PROBIERCZYCH

Typ 13

19~~~
Cecha podstawowa

dla próby 0,925

Typ 18

~
Cecha

podstawowa
dla platyny
próby 0,950

Typ 14

1~1~~

4. Dla wyrobów srebrnych

Typ 15 Typ 16

~
~

GM{
(8)@ID)rJJl

Cecha podstawowa Cecha podstawowa Cecha podstawowa
dla próby 0,875 dla próby 0,830 dla próby 0,800

5. Dla materialów dentystycznych

Typ 20 Typ 21Typ 19

~W
Cecha

podstawowa
dla zlota

próby 0,916

Typ 24

~
Cecha pomocnicza

Typ 22

Typ 17

~
Cecha dodatkowa

dla srebra

Typ 23

1. Dla wyrobówplatynowych 2. Dla wyrobówpalladowych

Typ l Typ 2 Typ 3 Typ 4 Typ 5

& 18L "
. \

Cecha podstawowa Cecha dodatkowa Cecha podstawowa Cecha podstawowa Cecha

dla próby 0,950 dla platyny dla próby 0,850 dla próby 0,500 dodatkowa

dla palladu

3.Dla wyrobówzlotych
Typ 6 Typ 7 Typ 8

[9O [15@iJ [5@J
Cecha podstawowa Cecha podstawowa Cecha podstawowa

dla próby 0,960 dla próby 0,750 dla próby 0,583

Typ 9 Typ 10 Typ 11 Typ 12

(5(D (3j5 (55 @
Cecha podstawowa Cecha podstawowa Cecha podstawowa Cecha dodatkowa

dla próby 0,500 dla próby 0,375 dla próby 0,333 dla zlota

Et
335'

.1JW.'.:
Cecha Cecha Cecha Cecha

podstawowa podstawowa podstawowa podstawowa
dla zlota dla zlota dla palladu dla zlota i palladu

próby 0,833 próby 0,750 próby 0,333 próby 0,302

6. Pozostale cechy i znaki

Typ 25 Typ 26 Typ 27

[MET) 'IX
Znak do oznaczania Znak do kasowania

Cecha glówna wyrobów z metali cech lub oznaczen
_'__I- -1.".-,.-1.
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6

ZARZADZENIE NR 6
PREZESA GLÓWNEGO URZEDU MIAR

z dnia 24 lutego 1994 r.

w sprawie okreslania kryteriów kwalifIkacji wyrobów dawnego pochodzenia, majacych
wartosc historyczna lub artystyczna, zwolnionych z obowiazku zglaszania do badania i

cechowania w urzedach probierczych.

Na podstawie art.8 ust.2 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. Prawo probiercze (Dz.U. Nr 55, poz.249)
zarzadza sie, co nastepuje:

§ 1. Wyroby zlotnicze dawnego pochodzenia, majace wartosc historyczna lub artystyczna, nie
podlegaja obowiazkowi zglaszania do badania i cechowania w urzedach probierczych, jezeli
spehnaja nastepujace warunki:

l) sa wpisane do rejestru zabytków lub sa nabywane przez muzea, albo

2) sa oznaczone dajacymi sie zidentyfikowac cechami probierczymi, które nie sa stosowane
co najmniej 35 lat, albo

3) sa oznaczone cechami nie dajacymi sie zidentyfikowac lub nie posiadaja zadnych
oznaczen, ale ich walory artystyczne sa tak znacznej rangi, ze wartosc metalu
szlachetnego uzytego do wytworzenia tych wyrobów stanowi czynnik drugorzedny przy
ustalaniu ich wartosci handlowej. W takich przypadkach wartosc metalu szlachetnegonie
moze przekroczyc 25% wartosci handlowej wyrobu. Oceny wartosci handlowej tych
wyrobów dokonuje antykwariusz,który wprowadza je do obrotu.

§ 2.1. Wyroby wymienione w §l moga byc badane w urzedach probierczych na pisemna prosbe
wlascicielilub posiadaczy tych wyrobów.

2. Decy~e o sposobie oznaczenia wyrobów, o których mowa w ust. 1, podejmuje urzad
probierczy w porozumieniu ze zglaszajacym.

3. Cechy probiercze, znaki imienne i inne oznaczenia, znajdujace sie na wyrobach, o których
mowa w ust. 1, nie podlegaja kasowaniu.

Zarzadzenie wchodzi z dniem ogloszenia.§ 3.

W porozumieniu

Minister Kultury i Sztuki

Prezes

Kazimierz Dejmek

Glównego Urzedu Miar

Krzysztof Mordzinski
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