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konania wpisu na list´ diagnostów laboratoryjnych
przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy zachowuje moc
i staje si´ prawem wykonywania zawodu diagnosty la-
boratoryjnego, o którym mowa w niniejszej ustawie.

2. W sprawach dotyczàcych przyznania prawa sa-
modzielnego wykonywania czynnoÊci diagnostyki la-
boratoryjnej, wszcz´tych i niezakoƒczonych podj´ciem
uchwa∏y przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy, stosuje
si´ przepisy ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmie-
niu nadanym niniejszà ustawà.

Art. 5. 1. Diagnosta laboratoryjny jest obowiàzany
wystàpiç do Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryj-
nych o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu dia-
gnosty laboratoryjnego w terminie 12 miesi´cy od
dnia wejÊcia niniejszej ustawy w ˝ycie.

2. Osoby, które nie dope∏ni∏y obowiàzku, o którym
mowa w ust. 1, nie mogà wykonywaç zawodu diagno-
sty laboratoryjnego do czasu stwierdzenia prawa wy-
konywania zawodu diagnosty laboratoryjnego.

Art. 6. Osoby, które w dniu 1 paêdziernika 2003 r.
posiada∏y uprawnienia do wykonywania czynnoÊci

diagnostyki laboratoryjnej, w rozumieniu dotychczas
obowiàzujàcych przepisów, zachowujà to prawo.

Art. 7. 1. Podmioty, które w dniu wejÊcia w ˝ycie
ustawy prowadzà laboratoria, sà obowiàzane wystàpiç
do Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z wnio-
skiem o wpis tego laboratorium do ewidencji w termi-
nie 12 miesi´cy od dnia wejÊcia niniejszej ustawy w ˝y-
cie.

2. Podmioty, które nie dope∏ni∏y obowiàzku, o któ-
rym mowa w ust. 1, nie mogà prowadziç laboratorium
do czasu uzyskania wpisu do ewidencji.

Art. 8. Przepisy art. 7 pkt 5, art. 9 ust. 3 i art. 14
ust. 4 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu
nadanym niniejszà ustawà stosuje si´ do obywateli
paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej z dniem uzy-
skania przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa w Unii
Europejskiej. 

Art. 9. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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USTAWA

z dnia 29 sierpnia 2003 r.

o zmianie ustawy — Prawo probiercze

Art. 1. W ustawie z dnia 3 kwietnia 1993 r. — Prawo
probiercze (Dz. U. Nr 55, poz. 249, z póên. zm.1)) wpro-
wadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) wymagania, jakim powinny odpowiadaç wyro-
by z metali szlachetnych zg∏aszane do badania
i cechowania, tryb zg∏aszania, metody badania
i cechowania tych wyrobów oraz wzory cech
probierczych, uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci
obowiàzki podmiotów zobowiàzanych do zg∏a-
szania wyrobów, sposób okreÊlania zawartoÊci
metali szlachetnych w tych wyrobach, kryteria
doboru cech probierczych do rodzaju wyrobów
oraz opis wizerunków cech,”;

2) w art. 6 po ust. 2 dodaje si´ ust. 3 i 4 w brzmieniu:

„3. W okreÊlonych przypadkach cecha probiercza
mo˝e byç zastàpiona w obrocie Êwiadectwem
badania.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki okre-
Êli, w drodze rozporzàdzenia, przypadki, o któ-
rych mowa w ust. 3, uwzgl´dniajàc przyczyny
niepozwalajàce na oznaczenie wyrobu cechà
probierczà, w szczególnoÊci polegajàce na
mo˝liwoÊci uszkodzenia wyrobu podczas ce-
chowania, braku miejsca na umieszczenie ce-
chy oraz wykonaniu elementów wyrobu z me-
talu nieszlachetnego.”;

3) w art. 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
mogà byç wprowadzone wy∏àcznie wyroby
z metali szlachetnych oznaczone:

1) polskimi cechami probierczymi,

2) cechami probierczymi, których obowià-
zek uznawania wynika z wià˝àcych Rzecz-
pospolità Polskà umów mi´dzynarodo-
wych, 

3) cechami probierczymi, na podstawie których
dopuszczono wyroby z metali szlachetnych
do obrotu w krajach cz∏onkowskich Unii Eu-
ropejskiej.”;

———————
1) Zmiany ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 120,

poz. 1286 oraz z 2001 r. Nr 63, poz. 636, Nr 126, poz. 1382
i Nr 154, poz. 1800.



Dziennik Ustaw Nr 171 — 11735 — Poz. 1664

4) art. 14 otrzymuje brzmienie:

„Art. 14. Sprzedawcy wyrobów z metali szlachet-
nych i z∏otnicy sà obowiàzani wywiesiç
w miejscu widocznym dla klientów wzory
cech probierczych wyrobów znajdujàcych
si´ w sprzeda˝y.”;

5) w art. 15:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Nadzór, o którym mowa w ust. 1, jest spra-
wowany w szczególnoÊci poprzez kontrole
przeprowadzane przez pracowników admini-
stracji probierczej, którzy po okazaniu legity-
macji s∏u˝bowej i pisemnego upowa˝nienia
sà uprawnieni do:

1) wst´pu na teren nieruchomoÊci lub po-
mieszczeƒ, w których jest prowadzone
przetwórstwo, naprawa lub obrót wyroba-
mi z metali szlachetnych,

2) sprawdzania dokumentów potwierdzajà-
cych rejestracj´ prowadzonej dzia∏alnoÊci
gospodarczej,

3) zbierania ustnych i pisemnych wyjaÊnieƒ
w sprawach obj´tych zakresem kontroli,

4) gromadzenia i zabezpieczania dowodów
naruszenia przepisów ustawy,

5) legitymowania osób, w uzasadnionych
przypadkach, w celu ustalenia ich to˝sa-
moÊci.”,

b) po ust. 2 dodaje si´ ust. 3 i 4 w brzmieniu:

„3. Kontrola, o której mowa w ust. 2, dotyczy
przestrzegania przepisów ustawy przez oso-
by fizyczne, osoby prawne oraz jednostki or-
ganizacyjne nieposiadajàce osobowoÊci
prawnej, prowadzàce przetwórstwo, napra-
w´ lub obrót wyrobami z metali szlachet-
nych, zwane dalej „kontrolowanymi”.

4. Kontrolowani sà uprawnieni do:

1) uzyskania informacji o swoich prawach
oraz o zakresie przeprowadzanej kontro-
li,

2) obecnoÊci podczas wszystkich czynnoÊci
kontrolnych dokonywanych przez pra-
cowników urz´dów probierczych,

3) podpisania protoko∏u kontroli albo poda-
nia, w ciàgu 7 dni od dnia dor´czenia pro-
toko∏u, pisemnego uzasadnienia przyczy-
ny odmowy jego podpisania.”;

6) po art. 15 dodaje si´ art. 15a i 15b w brzmieniu:

„Art. 15a. 1. Organy administracji probierczej
wspó∏dzia∏ajà, w zakresie sprawowa-
nia nadzoru nad przestrzeganiem
przepisów ustawy, z innymi jednost-

kami administracji publicznej upraw-
nionymi do kontroli.

2. Organy lub upowa˝nieni pracownicy
administracji probierczej mogà we-
zwaç, w uzasadnionych przypadkach,
tak˝e ustnie, do pomocy funkcjonariu-
szy Policji, je˝eli natrafià na opór, któ-
ry uniemo˝liwia lub utrudnia wykony-
wanie kontroli.

Art. 15b. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki
w porozumieniu z ministrem w∏aÊci-
wym do spraw wewn´trznych okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, tryb i sposób
przeprowadzania kontroli oraz wzory
upowa˝nieƒ do kontroli, legitymacji
i protoko∏ów, uwzgl´dniajàc w szczegól-
noÊci:

1) zakres przeprowadzania kontroli,
w tym zakres udost´pniania wyrobów
z metali szlachetnych oraz dokumen-
tacji zwiàzanej z przetwórstwem, na-
prawami i obrotem tymi wyrobami,
a tak˝e zabezpieczenia dowodów na-
ruszenia ustawy,

2) zakres wspó∏dzia∏ania z jednostkami
administracji publicznej oraz z Poli-
cjà.”;

7) w art. 17 po pkt 3 dodaje si´ przecinek oraz pkt 4
w brzmieniu:

„4) uniemo˝liwia organom administracji probier-
czej wykonywanie ich zadaƒ w zakresie spra-
wowania nadzoru przez:

a) utrudnianie wst´pu na teren nieruchomoÊci
lub pomieszczeƒ,

b) odmow´ udost´pnienia dokumentów, o któ-
rych mowa w art. 6 ust. 3 i art. 7 ust. 3,

c) uniemo˝liwianie gromadzenia i zabezpiecza-
nia dowodów naruszenia przepisów usta-
wy”;

8) po art. 19 dodaje si´ art. 19a w brzmieniu :

„Art. 19a. Przepis art. 7 ust. 1 pkt 3 stosuje si´ od
dnia uzyskania przez Rzeczpospolità
Polskà cz∏onkostwa w Unii Europej-
skiej.”;

9) w art. 1 w ust. 1, w art. 8 w ust. 2 oraz w art. 17
w pkt 1 skreÊla si´ wyraz „handlowego”.

Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski


