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ZARZĄDZENIE PREZESA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACJI, MIAR I JAKOŚCI 

z dnia 26 lutego 1990 r. 

w sprawie opłat za czynności organów administracji probierczej 

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 
1962 r. - Prawo probiercze (Dz. U. Nr 39, poz. 173 i z 1989 r. 
Nr 35, poz. 192) oraz art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 29 marca 
1972 r. o utworzen iu Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar 
i Jakości (Dz. U. Nr 11 , poz. 82 i z 1979 r. Nr 2, poz. 7) 
zarządza się, co następuje : 

§ 1. Za czynności organów administracji probierczej 
pobiera się opłaty określone w załączniku do zarządzenia. 

§ 2. 1. PoCząWszy od dnia 1 maja 1990 r. stawki opłat, 
o których mowa w § 1, ulegają co miesiąc podwyższeniu przy 
zastosowaniu wskaźnika wzrostu cen detalicznych towarów 
i usług konsumpcyjnych, ogłoszonego przez Prezesa Głów
nego Urzędu Statys~ycznego w poprzednim miesiącu . 

2. Podwyższenie stawek opłat następuje od pierwszego 
dnia każdego mies iąca. 

. 3. Stawki opłat obliczone w sposób określony w ust. 2 
zaokrągla się do 100 zł w górę. 

§ 3. Opłaty za czynności probiercze i gemmologiczne 
pobiera się z góry, z wyjątkiem opłat określonych w § 18 
załącznika, które pobiera się najpóźniej przy odbiorze wy
robu. 

§ 4. Traci moc zarządzenie Prezesa Polskiego Komitetu 
Normalizacji, Miar i Jakości z dnia 8 września 1989 r. 
w sprawie opłat za czynności organów administracji probier
czej (Monitor Polski Nr 32, poz. 256). 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia . 

Prezes Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakości: 
J. Maciejewicz 

Załącznik do zarządzenia Prezesa Pol 
skiego Komitetu Normalizacji, Miar i Ja
kości z dnia 26 lutego 1990 r. (poz. 67) 

OPŁATY ZA CZYNNOŚCI ORGANÓW ADMINISTRACJI PROBIERCZEJ 

§ 1. Za zbadanie metodą przybliżoną wyrobów z metali 
szlachetnych oraz materiałów dentystycznych z tych metali 
pobiera się następujące opłaty za każdy gram zbadanego 
przedmiotu: 

1) platynowel;J0' albo palladowego zł 1.200 
2) złotego zł 1.000 
3) srebrnego zł 200 
4) srebrno-palladowego zł 200. 

§ 2. Za zbadanie metodą przybliżoną złota listkowego 
pobiera się za każdy gram zbadanego złota, łącznie z opako
waniem, opłatę zł 200. 

§ 3. Za stopienie i zbadanie złomu metali szlachetnych 
pobiera się następujące opłaty: 

1) za stopien ie: 
a) platyny albo palladu o masie do 10 g 

za każde. następne rozpoczęte 1 O g 
b) złota o masie do 10 g 

za każde następne rozpoczęte 10 g 
c) srebra ąrnasie do 50 g 

za każde' naStępne rozpoczęte 1 O g 

zł 3.000 
zł 1.000 
zł 2.000 

zł 800 
zł 700 
zł 200 

2) za zbadanie stopionego złomu pobiera się opłaty okreś
lone w § 1 albo w § 6 w zależności od zastosowanej 
metody. 

§ 4. Przy obliczaniu opłat wymienionych w § 1-3 
każdy rozpoczęty gram zbadanego przedmiotu uważa się za 
cały gram. 

§ 5. Za zbadanie metodą przybliżoną kopert zegarko
wych wykonanych z metali szlachetnych pobiera się na
stępujące opłaty za każdą zbadaną sztukę: 

1) platynową lub palladową zł 4.000 
2) złotą zł 3.000 
3) srebrną zł 1.000. 

§ 6. Za zbadanie metodą analizy chemicznej surowców 
albo półfabrykatów z metali szlachetnych lub wyrobów 
gotowych pobiera się następujące opłaty za każdą analizę: 
1) platyny albo palladu zł 4.500 
2) złota zł 4.000 
3) srebra zł 2.000 
4) innych składników, również metali nie-

szlachetnych, za każdy składnik zł 2.000. 

§ 7. Za zbadanie i oznaczenie zawartości metalu szla
chetnego w odpadach produkcyjnych pobiera się następują
ce opłaty: 
1) za jeden składnik 
2) za każdy następny składnik 

zł 6.000 
zł 3.000. 

§ 8. Za zbadanie metodą przybliżoną wyrobów z metali 
szlachetnych zaopatrzonych w polską cechę probierczą i po
twierdzenie tej cechy pobiera się następujące opłaty za każdy 
zbadany przedmiot: 
1) z platyny albo palladu 

2) ze złota 

3) ze srebra 

zł 1.000 
zł 800 
zł 500. 

§ 9. Za zbadanie metodą przybliżoną wyrobów z metali 
nieszlachetnych pokrytych powłoką z metali szlachetnych 
lub z wyglądu przypominających wyroby z metali szlachet
nych i oznakowanie oznaczeniem " met" pobiera się za każdy 
zbadany przedmiot zł 300. 

§ 10. Za zbadanie cieczy probierczych i wystawienie 
świadectwa badania pobiera się następujące opłaty: 

1) za sprawdzenie każdej oddzielnej 
próbki cieczy probierczej zł 1.500 

2) za wystawienie świadectwa badania cieczy zł 500. 

§ 11. Za zbadanie cech fizycznych kamieni szlachet
nych, ozdobnych, syntetycznych i imitacji, z wyjątkiem pereł 
i diamentów jubilerskich, pobiera się następujące opłaty: 
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1 ) za oznaczenie masy zt 500 
2) za okreslenie wymiar6w kamienia oprawio-

nego albo nie oprawionego zt 500 
3) za okreslenie rodzaju i formy szlifu zt 500 
4) za oznaczenie g~stosci zt 1.600 
5) za oznaczenie wsp6tczynnika zatamania 

swiatta zt 1.000 
6) za oznaczenie dw6jtomnosci zt 400 
7) za okreslenie pleochroizmu zt 400 
8) za okreslenie luminescencji zt 400 
9) za oznaczenie widma absorpcyjnego zt 2.000 

10) za opisanie cech wewn~trznych i zewn~trz-
nych kamienia na podstawie badan mikros-
kopowych zt 3.000 

11 ) za okreslenie barwy przy uzyciu filtr6w 
selektywnych zt 400 

12) za oznaczenie twardosci zt 500. 

§ 12. 1. Za wykonanie badan umozliwiaj'lcych iden
tyfikacj~ kamienia szlachetnego lub ozdobnego, z wyj'ltkiem 
peret i diament6w jubilerskich, pobiera si~ opfat~ zryczaf
towan'l w wysokosci zf 2.000. 

2. Za wykonanie pefnych badan kamienia szlachetnego 
lub ozdobnego, z wyj'ltkiem peret i diament6w jubilerskich, 
umozliwiaj'lcych ocen~ jego jakosci i spor-z'ldzenie opisu 
kamienia (swiadectwa badania), kt6ry moze bye podstaw'l 
do okreslenia wartosci, pobiera si~ optat~ zryczahowan'l 
w wysokosci zt 6.000. 

§ 13. 1. Za wykonanie badan umozliwiaj'lcych iden
tyfikacj~ diamentu jubilerskiego albo jego imitacji pobiera si~ 
optat~ zryczahowan'l w wysokosci zt 3.000. 

2. Za wykonanie petnych badan diamentu jubilerskiego 
umozliwiaj'lcych ocen~ jego jakoSci i sporlCldzenie opisu kamie
nia (swiadectwa badania), kt6ry moze bye podstaw'l do okres
lenia wartoSci, pobiera si~ nast~puj'lce optaty zryczahowane: 
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§ 14. Za wykonanie badan identyfikacyjnych i okres" 
lenie cech jakosciowych diament6w jubilerskich 0 masie do 
0,059 9 (0,29 karata)', wyst~puj'lcych w liczbie powyzej 
3 sztuk w jednym wyrobie, obniza si~ optat~ 0 20%. 

§ 15. Za wykonanie badan identyfikacyjnych i okres
lenie cech jakosciowych kamieni sztachetnych i ozdobnych, 
z wyj'ltkiem peret i diament6w jubilerskich, 0 masie do 0,059 
9 (0,29 karata) wyst~puj'lcych w liczbie powyiej 3 sztuk 
w wyrobie, obniza si~ optat~ 0 30%. 

§ 16. 1. Za wykonanie badan umQzliwiaj'lcych iden
tyfikacj~ peret albo ich imitacji pobiera si~ optat~ zryczat
towan'l w wysokosci ' zt 3.000. 

2. Za wykonanie petnych badan peret naturalnych i ho
dowlanych (stono- i stodkowodny~h) \Jl1Iqzl!wiaj'lcych oce
n~ ich jakosci i sporz'ldzenie opisu (swiadectwa badania), 
kt6ry moze bye podstaw'l do okreslenia wartosci, pobiera si~ 
nast~puj'lce optaty zryczattowane: 

1) do 3 sztuk peret w wyrobie 

. 2) od 4 do 10 sztuk peref w wyrobie 

3) od 11 do 20 sztuk peret w wyrobie 

4) od 21 do 30 sztuk peref w wyrobie 

5) powyzej 30 sztuk peret w wyrobie 

zt 4.500 

zf 6.000 

zt 9.000 
zf 12.500 

zt 17.000. 

§ 17. W razie delegowania, na wniosek zgfaszaj'lcego, 
pracownik6w urz~du probierczego albo oddziatu urz~du 
probierczego do dokonania badan wyrob6w lub p6tfab
rykat6w z metali szlachetnych poza siedzib~.urz~du probier
czego albo oddziatu urz~du probierczego, zgfaszaj'lcy ponosi 
koszt przejazdu, nocleg6w i diet delegowanych pracow
nik6w wedtug obowi'lzuj'lcych przepisqw 0 naleinosciach 
za czas podr6zy stuzbowych na' obszarze. kraju. 

1) za kamienie 0 masie do 0,059 9 (0,29 karata) zt 3.500 . 

§ 18. 1. Za wykonanie czynnosci nie okreslonych 
w § 1-16 pobiera si~ optaty w wysokosci uzaleznionej od 
czasu zuzytego na ich wykonanie i od wartosci materiaf6w 
zuzytych w czasie wykonywania tych czynnosci. 

2) za kamienie 0 masie od 0,060 9 do 0,097 9 
(od 0,30 do 0,48 karata) zf 9.000 

3) za kamienie 0 masie od 0,098 9 do 0,202 9 
(od 0,49 do 1,01 karata) zt 25.000 

4) za kamienie 0 masie powyzej 0,202 9 (1,01 
karata) za kazde ~ast~pne 0,02 9 (0,1 karata) zf 7.000. 

2. Za podstaw~ ustalenia wysokosci opfaty, 0 kt6rej 
mowa w ust. 1, przyjmuje si~ : . 

1) stawk~ 10.000 zf za kaid'l rozpocz~t'l godzin~ pracy 
pracownika wykonuj'lcego czynnosci probiercze lub 
gemmologiczne, , : , 

2) wartose zuzytych materiat6w ViI cenie ' ich nabycia. 
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OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI.SOCJALNEJ 

z dnia 5 marca 1990 r. 

w sprawie podwyzszenia kwot jednorazowych odszkodowan z tytulu wypadkow przy i>r:acy i chor6b 
zawodowych. 

Na podstawie § 5 ust. 2 rozporz'ldzenia Rady Ministr6w 
z dnia 8 sierpnia 1988 r. w sprawie podwyzszania niekt6rych 
swiadczen z tytutu wypadk6w przy pracy i chor6b zawodo
wych (Dz. U. Nr 29, poz, 199 i z 1989 r. Nr 61, poz, 366), 
zwanego dalej "rozporz'ldzeniem", ogtasza si~, co nast~puje : 

Kwoty jednorazowych odszkodowan, 0 kt6rych mowa 
w § 2-4 rozporz'ldzenia, wynosz'l pocz'lwszy od dnia 
ogtoszenia niniejszego obwieszczenia: 
1) 119.000 zt za kazdy procent uszczerbku na zdrowiu, nie 

mniej niz 450,000 zt, z tytutu doznania statego lub 
dfugotrwafego uszczerbku na zdrowiu wskutek wypad
ku przy pracy lub choroby zawodowej (§ 2 ust. 1), 

2) 2,237.000 zt z tytutu zaliczenia do I grupy inwalid6w 
wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej 
(§ 2 ust. 2), 

3) 119.000 zt za kazdy procent uszczerbku na zdrowiu 
z tytutu zwi~kszenia uszczerbku na zdrowiu (§ 3), 

4) 11.171.000 zf, gdy do odszkodowania uprawniony jest 
maaonek lub dziecko zmartego, oraz 2237,000 zt z tytutu 
zwi~kszenia odszkodowania przystugu1'lcego na drugiego 
i kazdego nast~pnego uprawnionego (§ 4 ust. 1 pkt 1), 

5) 5.590.000 zf, gdy do odszkodowania uprawnieni S'l 
tylko inni czfonkowie rodziny nii mafionek i dzieci 
zmartego, oraz 2.237.000 zt z tytutu zwi~kszenia odszko
dowania na drugiego i kazdego nast~pnego uprawnio
nego (§ 4 ust. 1 pkt 2) , 

'. 6) 2.237.000 zf, gdy do odszkodowania r6wnoczesnie 
z matzonkiem lub dziecmi zmartego uprawnieni S'l inni 
cztonkowie rodziny (§ 4 ust. 1 pkt 3) . ' 

Minister Pracy i Polityki Socjalnej : J. Kuron 


