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jednolitego tekstu prawa karnego skarbowego z uwzględ·
niemem zmian, wynikających z przepisów, ogłoszonych
przed dniem wydania jednolitego tekstu i zzastosowa.
niem nowej numeracji działów, rozdziałów, artykułówi
paragrafów i punktów.

Art. 2. Przepisy niniejszej ustawy stosuje się do
spraw, wszczętych przed wejściem jej w życie, z nalitępującymi zmianami:
1) przy stosowaniu art. 2 kodeksu

karnego do wy-

stępków, popełnionych w okre:;ie od dnia l stycznia
1949 r. do dn ia wejścia w życie niniejszej u stawy,
a zagrożonych w dotychczasowych prlepisach
grzywną, oznaczoną

w

Poz. 116 i 117

Art. 4. Wykonanie ustawy porucza się Ministrom!
Skarbu, Spra\viedliwości, Administracji Publicznej,
Obrony Narodowej i Bezpiecz eństwa Publicznego.

wielokrotności opłaty

monopolowej lub akcyzy - wysokość tej opłaty lub
akcyzy, stan owiącą pods taw ę wymiaru grzywny,
oblicza się według stawek, obowiązujących w dniu
?l grudnia 1948 r .,

Art. 5. Us tawa wchodzi w
od dnia ogłoszenia.

życie

po

upływie

mie·

sią-::a

2) sprawy, nal eż ące wedlug dotychczasowych przepisów w pierwszej instancji do wł aściwości sądów
okręgowych, toczą się do kOl1.Ca według dotychczasowych przepisów procesowych, jeżeli akt oskarżenia
wpłynął do sądu przed dniem wej ści a w życie niniejszej ustawy,
2) sprawy, należące według

przepisów dotychczasowych w pierwszej instancji do właściwości władz
skarbowych II instancji, t oczą się do końca według
dotychczasowych
przeplsow procesowych, jeżeli
przed dniem wejścia w życie mmeJszej ustawy
zapadło orzeczenie władzy skarbowej.

Art. 3. Upoważnia się Ministra Skarbu do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej

Prezydent Rzeczypospolitej: B. Bierut
Prezes Rady Ministrów: J. G'y-rankiewicz
Minister Skarbu: K.

Dąbrowski

Minister Sprawiedliwości: H. Swiqt!wwsId
Minister Administracji Publicznej:

Wł.

Wolski

Minister Obrony Narodowej: K. Rolwssowski
MarszaleI, Polsld
Minister

Bezpieczeństwa

Publicznego: St. Radklewicz

Il7
ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA HANDLU

z ' dnia 5 stycznia 1950

WEWNĘTRZNEGO

f.

w sprawie wykonania niektórych przepisów prawa

probierczego.

Na podstawie art 3 ust. 3, art. 8 ust. 3, art. 10, 11
:pkt 1, 2, 3, 4 i 6, art. 12 i 17 dekretu z dnia 11 kwietnia
1947 f
o prawie probierczym (Dz. U. R. P. Nr 33,
poz. 149) zarządza się w porozumieniu z M:il1istra!J1i:
Skarbu, Handlu Zagranicznego, Zdrowia, Administracji
Publicznej i Sprawiedliwości, co następuje:

2. Materiały li.'3tkowe i nitkowe powinny zawrerac
na plombach lub etykieta.ch oznaczenie firmy. wytwór.
cy i rzeczywistej zawartości metalu szlachetnego, doko ..
n a ne przez wytwórcę.

§ 1. 1. Ilekroć w rozp orządzeniu ni:1iejszym jest
mow·a o prawie probierczym należy rozumieć dekret
z dnia 11 kVvietna 1947 r. o prawie probierczym (Dz. U.
R. P. Nr 33, poz. 149).
2. Fowołane w rozporząd.zeniu niniejszym artykuły
aznacz ają artykuły p rawa probierczego.
3. Przez używane w rozporządzeniu niniej::.:zym
ckreślen ie "przulsiębiorshvo ;,Jotnicze" należy rozumieć
przedsiębiorstwa,
trudn iące się zawodowo wytwarzaniem, przeróbką, naprawianiem lub handlem przedmiotami z metali szlachetnych we wszelkiej postaci.

§ 3. 1. Przedmioty, wymienione wart. 3 ust. f
lit. a) wytwarzane w kraju, powinny po sia dać znak
imienny wytwórcy. Przedmioty te wytwarzane w kraju
lub przywożone z zagranicy mogą ponadto posiadać tylko
oznaczenie zawa rtoś ci metalu szlachetnego, wyrażone
w częściach tysięcznych lub karatach (§ 26 ust. 6) wykonane przez wytwórcę.
2. Przedmioty, wymienione w LL~t. 1, mogą być zgła
szane do urzędu probierczego do zbad'lnia i oznaczenia..

I.

Postępnwanre ż p.rzedmIótami,

przeznac:nmymi

do

ohrotu.

Do art. 2.
§ 2. 1. VI obrocie mo;::'1 być tylko takie wyroby, malistkowe i nitkowe ma z pólbbl'ylcty dentystyczne z mebli szlachetnych, wytwarzane w kraju lub
:przy~vvożone z za ~~ranicy" kt6:re zostaly u pI·z~cl.nio zbadane i ocechowane lub ozr~acz::me przez urzędy ·'Prob iercze.
teria ły

Do art. 3 ust. 1 lit. b-f.
§ 4. 1. Przedmioty, wymienione wa r t. 3 ust. l
lit. b-f, z wyjątkiem monet, mogą być na ~ądanie po.
siadacza zbadane przez urząd probierczy i - jeżeli 00pow :adają pośtano,vienio m przepisów probierczych ~
ocechoviane. Przec]:-nioty takie, nie odpowiadające przepisom probiC'rczym, mogą b y ć oznac:;:one znakiem konh·oli na dowód zv\'olnienia ich od obowiązku cechowania.
2. Jeżeli względy techniczne lub oba\va uszkodzenia
przedmiotu, wymienionego w ust. 1, nie prJz\vala na wy.
bicie cechy lub znaim h:onttolne;;o VIJbij:1 cię je na plom.
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Dziennik Ustaw Nr 12

okręgowe urzędy

złotniczym świadectwo złotnicze.

Do art. 8 ust. 2.
1. Zwinięcie przedsi~biorstwa złotniczego naw urzędzie probierczym, który wydał świa
dectwo złotnicze, w terminie do dni 14 od dnia zwinię
cia przedsiE?biorstwa z równoczesnym zwrotem świadec·
twa złotniczego.
2. Zmiany danych, zawartych w deklaracji rejestracyjnej, powinny być zgłaszane urzędowi probierczemu
w terminie do dni 14.

§ 10.

De art. 3 ust. l lit. g.

leży zgłosić

1. Przedsiębiorstwa złotnicze obowiązane są
napraw w celu ewiden<:ji prz)'jętych
do naprawy wyrobów nie opatrzonych polską cech!! probierczą, Wzór ksi~gi napraw i sposób jej prowadzenia
'ustala Dyrektor Głównego Urzędu Probierczego w elf(}dze zarządzenia, ogłoszonego w Monitorze Polskim.
2. Wyroby, wymienione w us't. 1, powinny być
w przedsiębiorstwie złQtniczym oddzielone od wyrobów
przeznaczonych na sprzedaż.
§ 5.

prowadzić księgę

Do art. 8 u!>t. 3.
§ 11.
1)
2)
3)
4}
5)
6)

§ 6. . 1. Przedmioty wymienione wart. 3 ust. 2 mogą być zgłaszane przez ich posiadaczy do urzędu probierczego do zbadania i ocechowania.
.
2. Na dowód bada:r..ia narzędz i chirurgicznych lub
wyrobów pokrytych emalią może być wydane świade
ctwo badania.
Warunki, jakim powinny
wywożone za

odp{)wiadać

7)

przedmioty

granicę.

8)
9)
10)

Do art. 3 ust. 3.
§ 7. Przedmioty zawieraj ą ce metale szlachetne, wyza granicę w celach handlowych, muszą posiadać znak im ienny wytwórcy. Przedmioty te mogą być
dowolnej próby i wolne- są od przepisanych oznacz eń
oraz .od obowiązku ocechowania p rzez "4[ząd probierczy,
lecz muszą posia dać znak imienny wytwór cy. Przedmioty te nie mogą być wprowadwne do obrotu w granicach
Państwa, o ile nie zostaną o.cechowane lub oznaczone
w myś l przepisów prawa probierczego.
wożone

U)

do

rejestracji

prowadzący

metali szlachetnych w przedmiotach.

jubilerzy,
srebrnicy,
wytapiacze m etali szlc.chetnych (rafinerzy),
producenci półfabrykatów z metali szlachetnych,
lekarze dentyśc i, któr zy prov\'adzą pracowni'2 t zchniczno-den.tystyczne, technicy dentystyczni i uprawnieni technicy dentystyczni,
wytwórcy materiałów listkowych i nitkowych z metali szlachet nych,
grawerzy,
zegarmistrze,
h andlujący metal a mi szlachetnymi
we wszelkiej
postaci,
antykw2.riaty. lom1Jar dy, sale licytacyjne i sklepy
ko misowe. o ile prowadzą handel przedmiotami
z metali szlachetnych.

§ 12 Opłaty za czynności probiercze

Rejestracja

przedsiębiorstw złotniczych.

Do art. 8 ust. 1.
§ 9. 1. Przedsiębiorstwa złotnicze przed rozpoczę
ciem. czynności powinny złożyć w urzędzie probierczym,
właściwym według miejsca ich prowadzenia, deklaraCJę
rejestracyjną odpowiednią do ich , charakteru
według
wzorów, ustalonych przez Główny Urząd Probierczy,
z dołączeniem karty rzemieślniczej lub zezwolenia na
prowo prowadzenia handlu albo zaświadczenia właściwej
władzy o wniesieniu podania o zezwolenie.
2. Państwowe przedsięb iorstwa złotnicze składajl\
tylko deklarację rejestracyjną ..

się

pObiera

z góry.
VI.

§ 8. 1 Zawartość metali szlachetnych w przeclmio·
tach. przewyższająca najniższą próbę, ustalGną wart. a
prawa probierczego dla danej kategorii przedmiotu, może być dowolna.
2. Przedmioty, składające się z części połączonych
lutem. powinny odpowiadać w ogólnej swej masie przepisanej próbie z uwzględnieniem dopuszczalnego uchy·
bienia dla dan·ej kategorii przedmiotów.

OpIaty probiercze.

Do art.10.

Do art. 5.

IV.

są

złotnicy,

V.

I

Zawartość

Obowiązani

przedsiębiorstwa:

Do art. 3 ust. 2.

ID.

Poz. 11':'

3. Na podstawie złożon ej deklaracji r e jestracyjnej
probiercze wydają przedsiębiorstwOt·p

bie lub na dowód badania wydaje się świadectwo badania
·3. O zaliczeniu przedmiotów do jednej z kategorii,
wymienionych wart. 3 ust. 1, orzekają urzędy probiercze.

II.

----------------- --------------

Organizacja

władz

probierczych i zakres iCh

działania.

Do art. 11 pId l.
1)

§ 13. 1. Władzami probierczymi są:
Główny Urząd PrDbierczy, podległy Ministrowi
dlu Wewnętrznego,

2) okręgowe urzędy probiercze, podległe
Urzędowi

Han-

Głównemu

Probierczemu.

2. Wew.n~trzną organizację Głównego Urzędu Probierczego i okręgowych urzędów probierczych <określi statut. ustalony przez Ministra Handlu Wewnętrznego,
w drodze zarządzenia, wydanego w porozumieniu z Ministrem Skarbu i ogłoszonego w Monitorze Polskim.
§ 14. Do zakresu działania Główneg.o Urzędu Probierczego należą:
1) sprawy organizacji okręgowych urzędów probierczych, ogólne kierownictwo i nadzór nad ich działalnością,

2) opracowywanie

projekt5w

ustaw,

i instrukcji, dotyczących probiernictwa

nad prze mysłem
bierczego,

złotniczym

rozporządze ń

i nadzoru
w zakresie prawa pro-
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3~ orzecznictwo

administracyjne
w sprawach probierczych,

w

toku

l)

probierczego,
5) współdziałanie w

sprawach organizacji przemysłu
złotniczego oraz VI zakresie techniki wytwórczości
.. przedmiotów z metali szlachetnych,

6) zaspokajanie teoretycznych i praktycznych·potneb
instytucji naukowych, przedsiębiorstw przemysło

medycyny i dentystyki

oraz

planowanie

i Ol'ganizowanie zaopatrywar.ia ich w niezbędne me·

tale szlache~ ne i wyroby z tych metali,
7) opra cowywanie metod badania p r obierczego stopów

metali szlachetnych i wyrobów z tych metali,
naukowo-badawcze z dziedziny metalurgii
i technologii metali szlachetnych i w związku z tyin
opracowanie warunków właściwego topienia oraz r afinowania stopów metali szlachetnych, ich obróbki
oraz stosowania domieszek,

9) opracowanie metod badania

kamieni szlachetnych
i póh:zlachetnych w urzędach probierczych,
złotnictwa

szkolnictwa zawodowego
i zega rmistrzowstwa,

w

zakresie

11) popieranie wydawnictw i prasy z dziedziny metali

szlachetnych i

wytwórczości złotniczej,

12) naw i ązanie kontaktu z zagranicznymi instytucjami

probierczymi.
§ 15. Do zakresu
probierczych należy:

dzi ał ania

okręgowych

urzędów

1) bad~mie i cechowanie lub oznaczanie

przedmiotów
metale szlachetne oraz topienie ira·
finowanie stopów metali szlachetnych,
zawie r ających

2) wymierzanie i pobieranie opłat probierczych,

3) kontrola i nadzór przedsiębiorstw złotniczych w

za·

kresie przepisów prawa probierczego,
4) ekspertyza monet i innych

przedmiotów z metali

szlachetnych,
5) występowanie w sprawach o wykroczenia przeciwko

przepisom prawa probierczego,
6) opracowywanie teoretyczne szczególnych spostrzezeń

przy badaniu właściwości stopów metali szlachet·
nych oraz kamieni szlachetnych i półszlachetnych,
mających doniosłe znaczenie dla probiernictwa lub
przemysłu złotniczego i przedkładanie ich Główne
mu Urzędowi Probierczemu,
7) rejestracja przedsiębiorstw złotniczych,

8) orzecznictwo w sprawach probierczych, nie zastrze.
żonych właściwości Głównego Urzędu P l'obierczego,
9) inne czynności zlecone przez Główny Urząd Probier-

czy w r am ach pra wa probierczego.
Pow ołuje s ię Okręgowe ui·zp,dy. Probiercze
w; Gdańsk u, Krakowie, P oznani u. i W arszawie.

§ 16.

Okręgowego Urzędu

Poz. 117

działania:

Probierczego w

muje województwa:
skie i szczecillskie,

gdań s kie,

Gdańsku

ofsztyńskie,

obej·
pomor.

2) Okręgowego Urzędu Probierczego w Krakowie obej-

muje województwa: krakowskie, rzeszowskie, śląs-·
kie oraz powiaty: częstochowski, jędrzejowski, piń •
c: owski i sandomierski województwa kieleckiego,
3) Okręgowego Urzędu Probierczego

muje województwa:

poznańskie

VI

i

Poznaniu obej-

wrocławskie,

4) Okręgowego Urzędu Probierczego

w Warszawie
obejmuje: m. st. Warszawę i m. Łódź, województwa:
białostockie, ' lubelskie, łódzkie i war szaVls!de oraz
w ojewództwo kieleckie z w yjątkiem powiatów:
częstochowskiego,

8) prace

10) popieranie

§ 17. Terytorialny zakres

instancji

4) ogólny nadzór nad wykonywaniem przepisów prawa

wych,

~--

jędrzejowskiego,

pińczowskiego

i sandomierskiego.

VII. postępowanie przed władzami probiercxymi.
Do art. 11 pkt l.

§ 18.

1. Wyroby, materiały listkowe i nitkowe oraz

półfabrykaty

dentystyczne wytworzone w kraju zgła·
sza wytwórca do właściwego urzędu probierczego. Jed·
n ak ź e Główny Urząd Probierczy może zezwolić na zgła·
szanie tych przedmiotów do innego urzędu probierczego.
2. Wyroby zgłaszane w myśl ust , 1 powinny być da.
starczone urzędom probierczym ze wszystkimi ich czę·,
ściami, zmontowane i obrobione i w takim stanie, ażeby
wybite na nich <cechy lub znaki nie m ogły ulec uszko·
dzeniu przy wykończeniu wyrobów.
3. Mogą być zgłaszane wyroby dęte lub wykonane
w połączeniu z różnymi metalami szlachetnymi albo
złożone z części, odpowiadających różnym próbom.
4. Zgłoszenia dokonuje się na odpowi ednich formu·,
larzach według wzoru usblonego dla danej czynności,
oddzielnie na każdy rodzaj m etalu z podaniem ciężaru,
ilości sztuk i próby oraz podzi a łu na stopy. Urząd pro·
bierczy na podst~wie zgłoszenia wydaje zgłaszającemu
pokwitowanie, zawierające wymienienie rodzaju i masy
zgIoszonych przedmiotów oraz wysokości należn ych
opłat probierczy ch. Pokwitowanie służy
zgłaszającemu
jako potwierdzenie uiszczenia należnych opłat i dostarczenia urzędowi probierczemu zgłoszonych przedmiotów. Przy zwrocie przedmiotów zgłaszaj ącemu urząd
probierczy na pokwitowaniu potwierdza dokonanie
zwrotu zgłoszonych dobadania przedmiotów według
ustalonego wzoru.

5. Posiadacze przedmiotów z metali szlachetnych;
nie będący wytwórcami lub handlującymi , mogą zgłaszać
do urzędu probierczego posiadane przez nich przedmi~
ty u żywane do badania. Wybite na t~ch p :-zcdmiotach
oznaczenia zawartości mE:talu szlachetnego, niezgodne
z wynikam.i badania, ,podlegają skasowani u. Przedmioty;
te zwracane są pJsiadaczom bez zastosow ania przepisu
§ 19 ust. 4.

6.

C z ynno ści

pi'obiercze nad zgloszonymi przedi ich zwmt z ;;łasz a jącym pow inny być dokonane
w dniu zgłoszeni a przedn11Otów. Tylko w wyjątkowych

m ~cta mi

Dziennil{ Ustaw Nr 12

'Poz. 117
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Postępowanie :I ptżedmiotami przeznaczonymi
do ,wywozu z~ granicę. '

X.

przypadkach czynności te mogą być odroczone do dnia
następnego po zgłoszeniu.

Do art. 11 pkt 2.
.vIII. Postępowanie z przedmiotami z metali szlachetnych, nie czyniącymi zadość naj~iiższej pribie
przepisanej.

Do art. 11 pkt 2.
§ 19. 1. Jeżeli wynik badania przedmiotu, wytworzonego w kraju, zgłoszonego do badania, ocechowania lub oznaczenia, n ie czyni zadość naj niższej próbie
przepisanej, zgłaszaj ąc emu służy prawo w ciągu 3 dni
od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia o wyniku
badania zwrócenia si ę do urzędu probierczego, który
dokonał
badania , o dokon anie badania k ontrolnego
(kontrpróby).
2. Badan ie kontrolne wykonuje Głin.vny Urząd
Probierczy lub wyznaczony przez n ieg.o okręgowy urzą d
probierczy, do którego k ieruje si C; badany przedmiot
wraz. z dotyczą cymi aktami.

3. Wynik badani';;!' k ontrolnego' jest ostateczn y .
Koszt b ada n ia kontrolnego, jeż eli ono pot w ierdziio
wynik p ierwszego badaaia, ponosi zgłaszający.
Przedmioty z metali szlach etnych , \vytworzone
czyniące za dość naj ni ższ ej próbi e przepisanej, z'ilrracan e są zgłaszaj ącemu w stanie połama n.ym
lub w inny sposób uszkodzon ym , z wyjątkiem przypadków przewidzian.ych w § 12 ust. 5, § 22 ust. 2
i § 29 ust. 2.
4.

w k r aju, n ie

§ 21. 1. Wysyłka za tira111cę wyrobuw platynowych i złotych w stanie gotowym do użytku jest dozwolona na podstawi e zezw olenia wydawanego przez Ministra
Handl u Zagranicznego, niezależ nie od zezwolenia Kom isji Dewizowej, zgodnie z przepisami dekretu z 26
kwietnia 1936 r . w s p rawie obrotu pieniężneg o z zagranicą oraz obrotu zagranicznymi i krajowymi środkami
płatn i czymi (Dz. U . R. P. z 193'8 r. Nr 86, poz. 584).
2. Wysyłka za granicę w yrobów srebrnych, gotowych do użytku, jest dozwoloI!a na zasadach ogólnych .

:r.

Za

P r zedmioty z ,metali szla chetrrych, w ysyłane
powinny być przed w ysy łką d ostarczone
urz ęd owi
probierCZemu pr z ę z u rzą d pocztowo-celny
z odpisem deklaracji celnej oraz f ak t ury, a przy wysył ce w yTobó w ze złota i platyn y z odpisem zezwole:::lia
Kom isji Dewi zow ej , w celu zae w iclen cj.onowania ich
i zaopatrzenia opakowania pr ze syłk i pieczęcią urzędu
probierczego.
4.

za

gr an ic ę,

probierczy obow i ązany jest zbadać meczy wys yłane w y roby odpowiadajl\
próbie, podanej w fakturz e.
5.

Postępowanie

z przedmiotami

przywC'Żonymi

z zagranicy.

Do· art. 11 pkt 2.
1. Półfabrykaty dentystyczne oraz wyroby
gotowym do uż ytku, z metali szlachetn ych,
przywożon e z zagrani cy w obrocie handlov,rym, powinny
być . przekazane urzędom
probierczym \!io badania,
ocechowania lub oznaczenia.

§ 20.

przedmioty z metali szlachetnych

nego należ ność złotem w postaci surowej l ub półfabry
ka t ów albo w walucie zagr anicznej w relacji, okre ś lonej
p rzez Min istr a Skarbu w porozumieniu :z ' Ministrem
H andlu Wew nętr zn ego i Min istrem Handlu Z<igranicznego.

t odą

IX.

wysyłane

wywożący pOWin ien otrzymać od odbi-orcy zagranicz-'

Urząd

prz ybliżoną,

6. Min ister Skarbu ' w drodze zarządzenia wydanego w porozumieniu z Ministrem Handlu Wewnętrz
nego i Ministrem Handlu Zagranicznego ustali warunki
otrzymania przez wy woż ącego należności za wywieziony towar.

w stanie

z przedmiotami prżeznaczonymi do
w drodze licytacji przez ' unędy i władze
pańs t wowe oraz instytucje publiczne i prywat n.e.

XI. .

Postępowanie

sprzedaży

2. Sposób poo t ępo wania z zagranicznymi przesył Do art. 11 pkt 2.
kami pocztowymi, zawierajOlcymi p r zedmioty z m etali .
§ 22. 1. Pn:edmioty nie cechowane polską cechą
szlachetnych, reguluje inst ruk cj a pocztowo-celn8 (art. B2
pr ob ie rczą , a podlegające ocechowaniu w myśl przerozporządz e nia Prezydenta Rzeczypospolitej z dni a 27
p isów prav/a p rob ierczego,
oraz m a t e r i ał y listkowe
października 1933 r. o prawie celnym Dz. U. R. P .
i nitkowe, nie posi a d aj ąc e oznacz e ń, przeznaczone na
Nr 84, poz. 610).
sp rze daż przez licyt ację pow inny b yć p rzedłoż one przez
wł adz e , u rz ędy i instytucje właśc iw emu urz ędOWi pro3. Przedmioty, przywiezione z zagr anicy, o ile 'nie
bierczemu d o oce chowania lub oznaczenia.
będą odpowiadały naj niższej próbie przepisanej dla danej kateg orii ,?/yrobów, pow inny być przez urzędy p ro2. Wyroby te p owinny być ocechowane lub oznabiercze przekazane w łaściwym . urzędem pocztcwo;.cel- czone, choćby n ie po si adąły znaku i m ien:::lego wytwórcy.
nym do ode słania ich z powrotem za gr a nicę lub za W yroby, nie . odpowi a dające najniższej próbie przepizgodą adresata wydane mu w . stanie połamanym.
sanej art. 5 prawa prob ierczego, zwracane są przez
urzędy probiercze ze wskazaniem, iż nie odpowiadają
...
4. Przedmioty przywiezione z zagranicy p J' stwier- najniższej pr6bie przepisanej dla danej kategorii wydzeniu przez urząd probierczy, iż odpowiadają prze- rebów i z poleceniem PC) dokonaniu sprzedaży licytapisom art. 3 prawa probierczego" wydaje s i ę a W'esatom cyjnej , wyoania ich . nabywcy w stanie połamanym, '
zgodnie z tymi prZepisami, 'w sposób określony illst"rU;{'" z wyjątkiem przypadków przewidzianych Vi art. 3 prawa
cją pocż t owo-c~lnl1.
probierczego.
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XII.

Metody badania przedmiotów z metali
szlachetnych.

Do art. 11 pkt 3.

§ 23.
leży

1.

Poz. 117

----------------------~'---- - ~--

Badania stopów metali szlachetnych najedną z trzech metod: przybliżoną,

dokonywać

probierczą

lub analityczną.
2. Metoda przybliżona polega na badaniu stopów
metali szlachetnych na kamieniu probierczym.
3. Metoda probiercza polega na badaniu stopów
metali szlachetnych drogą ogniową po odpowiednim
przygotowaniu materiału do badania.
4. Metoda analityczna polega na badaniu stopów
metali szlachetnych w drodze chemiczno-analitycznej.
5. Za uszkodzenie przedmiotu, niezbędne skutkiem
pobrania materiału do badania, urzędy p r obiercze nie

wydłużonego sześciokąta

o stosunku boków - 0,65 :1 mm.
Z prawej strony głowa znajduje się litera urzędu,
z lewej zaś - cyfra 1, 2 lub 3, odpowiadająca kolejno
tl'zcm próbom, ustalonym w prawie probierczym dla
wyrobów złotych.
Typ 6. Godło. Wizerunek cechy wyobraża głowę
rycerza z twarzą zwróconą w lewo i identyczną jak
w typie 3, w obramowaniu prawidłowego sześGiokąta
z zaokrąglonymi w i erzchołkami o wymiarach boku ~
0,6 mrd.
C.

Do cechowania krajowych wyrobów srebrnych:

Typy 7 - 9. Wizerunek cechy wyobraża głowę kobiety, z twarzą zwróconą w p r awo, w obramowaniu
poziomej elipsy o wymiarach osi wielkiej - 2 mm
ponoszą odpowiedzialności.
i małej - 1,25 mm. Z lewej strony głowy znajduje się
6. Instrukcję szczegółową w sprawie techniki sto- litera urzędu, z prawej zaś - cyfra 1, 2 lub 3, odposowania metod badania stopów metali szlachetnych wiadająca kolejno trzem próbom, ustalonym w prawie
wyda Główny Urząd Probierczy.
probierczym dla wyrobów srebrnych.
Typ 10. Godło . Wizerunek cechy wyobraża głowę
XIII. Państwowe cechy probiercze i sposób cechowania
kobiety,
z twarzą zwróconą w prawo i identyczną jak
przedmiotów z metali szlachetnych.
w typie 7, w obramowaniu okręgu koła o średn i cy ~
Do art. 11 pkt 3.
1,25 mm.
§ 24. 1. Każdy przedmiot z metali szlachetnych,
badany przez urząd probierczy, o ile odpowiada prze- D. Do cechowania wyrobów przywożonych z zagranicy:
pisom probierezym, powinfen być zaopatrzony w znak,
Typ 11. Platynowych: stosuje ' się cechę typu 1
zwany cechą probierczą.
z dodatkiem litery "Z" z prawej strony głowy konia.
2. Cecha probiercza stwierdza, że przedmiot był
Typ 12. Złotych: stosuje się cechę typu 3 Ze zmianą
badany w urzędzie probierczym i zawiera wymaganą cyfry 1 na literę "Z".
przez prawo probiercze zawartość metalu szlachetnego.
Typ 13. Srebrnych: stosuje się cechę typu 7 ze
3. Cecha probiercza składa się z dwóch części: zmianą cyfry 1 na lIterę "Z".
zasadniczej i dodatkowej.
E. Do cechowania półfabrykatów z wyjątkiem
4. Cecha probiercza zasadnicza wybijana jest na
przeznaczonych do celów dentystycznych:
głównych cz ę ściach przedmiotów i jest samoistna; cecha
dodatkow.a wybijana jest na drugorzędnych częściach
Typ 14. Platynowych: wizerunek cechy wyobraża
przedmiotu lub obok cechy zasadniczej i nie jest sagodło Państwa w obramowaniu rozety, złożonej z 4-ch
moistna.
5. Specjalne stemple stalowe z wykonanymi na nierównych łuków, o wymiarach: średnicy poziomej
nich wizerunkami cech probierczych stanowią znaczniki rozety - 5 mm a średnicy pionowej 3,5 mm. Z lewej
probiercze, za pomocą których cechuje się przedmioty strony godła znajduje się litera urzędu, a z prawej symbol platyny Pt.
z metali szlachetnych.
Typ 15. Złotych: cecha typu 14 ze zmianą symbolu
6. Znaczniki probiercze wykonuje jedynie Menplatyny
Pt na symbol złota Au.
nica Państwowa.
Typ
16. Srebrnych: cecha typu 14 ze zmianą sym7. Posługiwanie się znacznikami probierczymi lub
ich odbitkami poza urzędami probierczymi inaczej niż bolu platyny Pt na symbol srebra Ag.
w drodze urzędowej jest wzbronione.
F. Do cecltowania półfabrykatów, przeznaczonych
8. Instrukcję o zaopatrywaniu urzędów probierczych
do celów dentystycznych.
w znaczniki probiercze, przechowywaniu ich w tych
urzędach, postępowaniu z nimi w czasie urzędowania
Typ 17. Platynowych: wizerunek cechy wyobraża
oraz o szczegółowym sposobie cechowania przedmiotów czaszę z wężem w obramowaniu rozety z 4 prawidło
z metali szlachetnych wyda Główny Urząd Probierczy. wychłuków o wymiarze średnicy rozety 2 mm.
9. Ustala się następujące cechy probiercze:
Z lewej strony czaszy znajduje się litera urzędu, z praA. Do cechowania kr-ajowych wyrobów platynowych: wej - symbol platyny Pt, a pod czaszą oznaczenie.
próby 0,950.
Typ l. Wizerunek cechy wyobraża głowę- konia,
Typ 18. Złotych: cecha typu 17 ze zmianą symzwróconą w lewo, w obramowaniu odwróconego prabolu platyny ·Pt na symbol złota Au i oznaczenie próby '
widłowego pięciokąta o boku 1,1 mm. Z lewej strony
dla złota barwnego 0,916.
głowy znajduje s i ę litera urzędu, u dołu zaś --:- symbol
Typ 19. Lutów złotych: cecha typu 18 Ze zmianą
platyny Pt.
oznaczenia próby złota barwnego 0,916 na oznaczenie
Typ 2. Godło. Wizerunek cechy wyobraża głowę
próby złota białego i lutów 0,833.
konia, identyczną jak w typie 1 w obramowaniu trójkąta ze ściętymi wierzchołkami '0 wymiarach boku G. Do cechowania przedmiotów, przeznaczonych do
1,25 mm i kątach ściętych do długości boku - 0,7 mm. sprzedaży w drodze licytacji przez urzędy ' i władze

E.

Do cechowania krajowych wyrobów

T ypy 3 5.
rycerza z twarzą,

złotych:

Wizerunek cechy wyobraża głowę
w ' lewo, w obramowaniu

zwróconą

państwowe

oraz ins(ytucje publiczne i prywatne.

Typ 20. Wizerunek cechy wyobraża głowę sowy
w obramowaniu doniczki, pokrytej na wierzchu łukiem

.
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Poz. 117

-"'

() wymiarach wysokości doniczki do szczytu łuku oraz
rozpiętości kończyn łuku - 1,25 mm.

czego w postaci początkowej litery nazwy miejsca siedziby danego urzędu.

H. Do oznaczania przedmiotów, nie podlegają~ych
cechowaniu lecz kontrolowanych przez .urząd problel·czy.

XIV.

Nadzór probierczy nad

przemysłem

złotniczym. "

Do art. 11 pkt 1.
, Typ 21. Platynowych: wizerunek cec~y wyobraża
głowę orła w obramowaniu t~rcz~ o w?,rruara~h wysokości tarczy - 1,25 mm i rozplętosci konczyn gornych1,5 mm. Z lewej strony znajduje się litera urzędu,
z prawej
symbol platyny pt.
Typ 22. Złotych: cecha typu 21 ze zmianą symbolu

platyny Pt na symbol złota. Au.
Typ 23. Srebrnych: cecha typu 21 ze zm ianą symbolu pl3.tyny Pt na symbol srebra Ag.
I.

Do oznaczenia ciężaru wyrobów złotych.

Typy 24 - 33. Wizerunek cechy wyobraża g~owę
rycerza, zwróconą w lewo, identyczną .j ak w typle 3
.z cyframi na hełmie kolejno 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
10, 30, 40,50 i 100, w obramowaniu prawidłowego
pięciokąta o wymiarach boku dla cyfr 1 - 9 = 0,75 mm,
a dla cyfr 10 - 100 = O,g mm.
K. Do c~howania wyrcbów platynowych, przewidzianych .w art. 15 prawa probierczego (cecha przechodnia).

Typ 39. Wizerunek cechy wyobraża głowę wyżła
w obramowani u poziomej beczki 'O wymiarze rozpiętości
między dnami = 2 mm,
a szczytami wypukłości =
1,25 mm. Z lewej strony głowy znajduje ,się litera
urzędu, a z prawej symbol platyny Pt.
L.

M.

Do cechowania metali listkowych i , nitkowych.

Typ 41. Cecha typu 14 ze zmianą wymiarów obramowania dla średnicy podłużnej na 12 mm, a dla pionowej na 7 mm.
N.

Do oznaczania metali nieszlachetnych,
z metalami szlachetnymi.

połą(:zonych

Typ 42. Służy skrót słowa metal - "met" w obramowaniu pasa z zaokrąglonymi końcami o wymiarze
długości pasa = 2 mm, a .szerokości = 1,25 mm.
10. Cechy typów 11 - 13, 17 - 19 oraz 21 - 23
posiadają wizerunek liniowY. natomiast pozostałe cechy
_ wizerunek wypukły.
11. Cechy typów 1, 3 - 5, 7 - 9, 11 - 19,
21 - 23, 39 - 41 są cechami zasadniczymi, a typów 2,
6, 10, 20, 24 - 33 i 42 są cechami dodatkowymi.
12. Wzory państwowych cech probierczych podane
są w załączniku.
13. Państwowe cec;hy probiercze wszystkich urzę
dów probierczych mają ten sam wizerunek i wym iar,
. a różnią się tylko posiadaniem znaku urzędu probier-

(

1.

1) świadectwo złotnicze,
2) wizerunek państwow ych cech probierczych,
3) brzmienie przepisu ust. 3.

3. Przedsiębiors two złotni cze obowiązane jem wynabywcy na jego żądanie podpisany przez właści
ciela lub jego za stępcę rachunek ze wskazaniem w nim:
1) fir'my przedsiębiorstwa,
2) nazwy i rodzaju przedmiotu sprzedanego,
3) ciężaru przedmiotu oraz jego próby,
4) znaku imiennego, jaki został wybity na wyrobie
krajewytn.

dać

4. Urzęd om probierczym służy prawo dokonywania
reWIZJl probierczych w zakładach wytwórczych ihandlujących przedmiotami z m etali szlachetnych oraz wyrobami, zawierającymi domieszki z metali szlachetnych.
5. Rewizji probierczej można dokonać tylko w obecności właściciela zakłan'l lub j ego zastępcy.

Do cechowania wYl'obów złotych, przewidzianych
wart. 15 p rawa probierczego (cecha przechodnia).

Typ 40. Wizerunek cechy
wyobraża
bociana
w obramowaniu praw i dłowego rOlllba z zaokrąglonymi
narożn ikami o wymiarze boku = 0,8 mm.
Z lewej
strony bociana znajduje się litera urzędu, a z prawejsy~bol złota ' Au.
.

I

Wyroby platynowe, złote, srebrne, znaju wytwórców lub handlujących i przezna- ·
czone na złom, o ile nie posiadają obowiązujących cech
probierczych, powinny być zupelniezniekształcone lub
połamane w ten sposób, aby n ie było można im nadać
przez n aprawę pierwotnego kształtu.
2. Przedsiębiorstwa złotnicze obowiązane są wywiesić w zajmowanym przez przedsiębiorstwo lokalu'
w miejscu widocznym:
§ 25.

dujące się

XV.

\Varunki wytwarzania przedmiotów z m etali
szbchetnych.

Do art. 11 pkt 4.
§ 26. 1. Wszystkie części składow~ w yrobów z metali szlachetnych powinny czynić zadość próbom przepisanym.
2. Użycie przez przedsiębiorstwa złotnicze przy
wytwarzarfiu części składowych danego wyrobu metali
nieszlachetnych dozwolone jest t ylko w przypadku, gdy
względy techniczne tego' wymagają.
Na użycie tych
metali konieczne j est uprzednie zezwolenie urzędu probierczego. Odwołanie od decyzji ur zędu probierczego
w tych sprawach rozpatruje Główny Urząd Probierczy,
którego decyzja jest ostateczna.
3. Na każdym wykonanym wyrobie i półfabryka
cie z metali szlachetnych wytwórca obowiązany jest
wybić wyraźnie swój zn3.k imienny (pierwsze litery
imienia i nazwiska lub znak firmo,"Y). Znaki te muszą
całkowicie odróżniać się od cech i znaków probierczych
oraz od znaków imiennych innych wytwórców, wykonywających przemysł zlotniczy w okręgu probierczym
właściwym dla zgłaszającego.
4. Znak imienny przed wprowadzeniem do użyt
ku musi być zgłoszony urzędowi probierczemu do zatwierdzenia i zarejestrowania.
5. Za zezwoleniem Głównego Urzędu Probierczego na pewnych · kategoriach wyrobów z metali szlachetnych poza znakiem imiennym może być wykonane
przez wytwórców oznaczenie próby przepisanej vi czę
ściath tysięcznych lub karatach, zgodnie z zawartąś-,;ią
metalu szlaehetnego w wyrobię. !,·
.

-

.' -
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6. Karat jest to miano liczby o\..)'wanej, wielkość
'tdrej . określa się stosunkiem 1 : 24 (lk = 0,04166).
7. Zg~aszane do urzędu probierczego przedmioty
" metali szlachetnych mogą być w stanie zupełnie wy~iiczonym .lub niewykończonym.
8. Jako domieszki w stopach metali szlachetnych
łIlogą
być
używane
wszystkie m etale szlachetne,
• z metali nie~zlachetnych w stopach:
ł) plafynowych miedź i nikiel,
~) złotych miedź, nikiel, kadm i cynk.
4) srebrnych miedź.
9. Półfabrykaty z metali szlachetnych, prze21naczoIle dla celów denty~ycznych mogą zawierać:
, l) złoto barwne próby 0,916 z dodatkiem srebra
i międzi,
2) złoto barwne próby 0,916 z dodatkiem 0,050 platyny
oraz miedzi i srebra,
,
3) złoto białe próby 0,833, palladu 0,143 oraz srebra
0,024,
(.() złoto białe próby 0,833 i palladu 0,167,
.
"5) złoto barwne próby 0,833 z dodatkiem srebr~, miedzi,
cynku, kadmu i palladu wyłączn.ie dla lutów,
6) folia platynowa i złoto-platynowa powinna być
próby nie niższej od 0,950,
,'1) amalgamaty dentystyczne powinny być przygotowane z czystego chemiczni"e srebra.
XVI.

K()szty

przesyłki
urzędu

przedmiotów
probierczego.

spoza

sie(łżiby

Do art. 11 pkt 6.
§ 27. ' Koszty zwrotnej przesyłki przedmiotów,
do urzędów probierczych przez zakłady,
znajdujące się poza siedzibą urzędów, pąnoszą urzędy
probiercze.
zgłoszonych

Przedmioty z metali niesMachetnych.

XVII.

1.

Wyrobów z metali nieszlachetnych, po-

siadających powłokę z n1etali szlachetnych lub zawierających

domieszki z metali szlachetnych oraz naśla
z wygl ądu m et ale szlachetne, nie wolno oznaczać słowam i: platyna, zło to, sr.e bro lub skrótami tych
wyrazów albo równoznacznych określeń, mogących
wprowadzić w bł ą d kupującego , np. z łoto amerykańskie,
złoto double, srebro chińskie itp.
2. Zabronione jest umieszczanie na tych przedmiotach znaków podobnych p od jakimkolwiek wzglę
dem do oznaczeń próby lub c:ch i znaków, wybijanych
przez władze probiercze, jak również używanie tak
oznaczonych przedmiotów w obrocie publicznym.
3. Dozwolone jest oznaczenie na tych przedmiotach nazwy określającej w całości lub w skrócie metal,
z jakiego prz€dmiot został wykonany, np. double, pakfong, alpaka, kompozycja, imitacja itp.
'rlujących

Postępowanie

XVIII.

na

terenac~,

nie

objętych

dotyćhczas nadzorem probierczym.

XIX.

Postanowienia przejściowe i kORcowe. '

§ 30. Przedsiębiorstwa złotnicze, zarejestrowane
przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzen i a,
powinny w terminie 3 miesięcy od tego dnia dokonać
ponownej rejestracji w myśl przepisu § 9.
§ 31. 1. Termin uruchomienia Głównego Urzędu
Probierczego określi w drodze zarządzenia Minister
Handlu Wewnętrznego.
2. Do czasu zorganizowania Głównego Urzędu
Probierczego badania kontrolne, przewidziane w § 19
ust. 2, dokonuje okręgowy urząd probierczy, wyznaczony przez Ministra Handlu Wewnętrznego.
Minister Handlu Wewnętrznego w drodze
ogłoszonego w Monitorze
Polskim ustali
datę rozpoczęcia działalności Okręgowych Urzędów P robierczych w Gdańsku i Poznaniu. Do tego terminu
dla przedsiębiorstw złotniczych i instytucji poł o żonych
w okręgach tych urzędów probierczych wła śc i\'YY jest
Okręgowy Urząd Probierczy w Warszawie.
§ 32.

§ 33. Do czasu sporządzenia znaczników probierczych według wzorów, przewidzianych w niniejszym
rozporządzeniu, urzędy probiercze mogą · używać znaczników dotychczasowych. Termin ustalający używanie
znaczników według wzorów ustalonych w nmle]Szym
rozporządzeniu określi Minister Handlu Wewnętrznego
w drodze zarządzenia.

§ 34.

Rozporządzenie

. wchodzi w życie z dniem

ogłoszenia.

Minister Handlu

Wewnętrznego:

T. Dietrich

Minister Skarbu: K Dqbrowski
Minister Handlu Zagranicznego : w z. C. Bajer

Do art. 15.
§ 29.

puoliczne i wrywatne mogą zgłaszać te przedmioty dQ
badania i ce~howania }.ub oznaczania do najbliższych
urzędów probierczych.
2. Oznaczenie zawartości metali szlachetnych na
przedmiotach zgłoszonych z terenów wymienionych
w ust. 1, platyno,;"ych próby poniżej 850/1000, złotych
próby poDlzeJ 333/1000 i srebrnyc;1 próby poDlZe]
8'00/1000, z wyjątkiem przewidzianych wart. 3 ust. l !
ht. b - d prawa probierczego, powinno być kasowane
i wybite oznaczenie "IJletal" lub "met." Wyroby te
zwracane są zgłaszającemu bez zastooowania przepisów
§ 19 ust. 4.
3. Wyroby, wymienione w ust. 2 znajdujące się
w przedsiębiorstwach złotniczych, położonych na terenach wymienionych w ust. 1 i nie zgłoszone do badania:
w ur2ęd'zie probierczym w terminie przewidzianym
w art •. 15 prawa probierczego, powinny być w tym terminie oznaczone słowem " metal" lub "met." albo w sposób wymieniony w § 28 ust. ,3 ·z równoczesnym skasowaniem oznaczenia zawartości w nich metalu szlachet.
nego.

zarz ą dzenia

Do art. 12 ust. 1.
§ 28.

Do czasu zorganizowania i uruchomienia
probierczych na terenach, na których nie obowiązywał dotychcza~ przymus cechowania
przez władze probiercze przedmiotów z metali szla,c hetnych, przedsi~biorstwa złotnicze oraz instytucje
1.
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Minister Zdrowia: T. Michejda

okręgowych urzędów

Minister Administracji Publicznej: WI. Wolski
Minister Sprdwiedliwoś:i: II; Swiqtkowski

