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ZARZĄDZENIE PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO 

z dnia 17 maja 1993 r. 

w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby i wagi monet nominalnej wartości 20.000 zł i 300.000 zł oraz 
terminu wprowadzenia ich do obiegu. 

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. 
o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 1992 r. Nr 72, poz. 
360 i z 1993 r. Nr 6, poz. 29) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Ustala się wzory, stop, próbę i wagę monet nomina
lnej wartości 20.000 zł i 300.000 zł, określone w załączniku 
do zarządzenia . 

§ 2. Monety, o których mowa w § 1, będą wprowadzone 
do obiegu w dniu 28 czerwca 1993 r. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Prezes Narodowego Banku Polskiego: 
H. Gronkiewicz- Waltz 

Załącznik do zarządzenia Prezesa Naro
dowego Banku Polskiego z dnia 17 maja 
1993 r. (poz. 277) 

WZORY, STOP, PROBA I WAGA MONET NOMINALNEJ WARTOŚCI 20.000 ZŁ I 300.000 ZŁ 

Wartość Cechy graficzne Brzeg Waga w ~rednica Stop, 
zł strona główna strona odwrotna (otok) gramach wmm próba 

1 2 3 4 5 6 7 

Wizerunek orła ustalony dla godła , Fasada frontowa Zamku w Łań-
RP, ujęty w kole z lilijkami. Po ' cucie, na jej tle kareta "berlinka" . MN 25 

20.000 bokach orła oznaczenie roku emisji U góry napis ZAMEK/W/ŁAŃCU - karbo- 10,8 29,5 miedzio-
1993. W otoku napis RZECZPO- CI E. Z lewej i prawej strony or- wany nikiel 
SPOLITA POLSKA ZŁ 20000 ZŁ namenty roślinne zwieńczające ca-

łość kompozycji 

Wizerunek orła ustalony dla godła Fasada frontowa Zamku w Łań-
RP, ujęty w kole z lilijkami . Po cucie, na jej tle kareta "berlinka". 

300.000 bokach orła oznaczenie roku emisji U góry napis ZAMEK/W/ŁAŃCU- gładki 31,1 40,0 Ag 
1993. W otoku napis RZECZPO- CIE. Z lewej i prawej strony or - 999/1000 
SPOLITA POLSKAZŁ 300000 ZŁ namenty roślinne zwieńczające ca-

łość kompozycji 
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ZARZĄDZENIE PREZESA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACJI. MIAR I JAKOŚCI 

z dnia 29 kwietnia 1993 r. 

w sprawie opłat za czynności urzędów probierczych. 

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 utworzeniu 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) stawkę 110 000 zł za każdą rozpoczętą godzinę pracy 
pracownika wykonującego czynności probiercze, 

§ 1. Za czynności urzędów probierczych pobiera się 
opłaty określone w załączniku do zarządzenia . 

§ 2. 1. Za wykonanie czynności nie określonych w załą
czniku do zarządzenia pobiera się opłaty w wysokości 
uzależnionej od czasu zużytego na ich wykonanie i od 
wartości materiałów zużytych w czasie wykonywania tych 
czynności. 

2. Za podstawę ustalenia wysokości opłaty, o której 
mowa w ust. 1, przyjmuje się: 

2) wartość zużytych materiałów w cenie ich nabycia. 

§ 3. Opłaty za czynności probiercze pobiera się z góry, 
z wyjątkiem opłat za czynności określone w § 2, które pobiera 
się najpóźniej przy odbiorze wyrobu. 

§ 4. W wypadku gdy na wniosek zgłaszającego za
chodzi konieczność delegowania pracownika urzędu pro
bierczego lub pracownika jego oddziału do wykonywania 
czynności służbowych poza siedzibą urzędu probierczego 
albo jego oddziału, zgłaszający ponosi koszt przejazdu, 
noclegów i diet delegowanych pracowników według obo
wiązujących przepisów o należnościach za czas podróży 
służbowych na obszarze kraju. 
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§ 5. Traci moc zarządzenie Prezesa Polskiego Komitetu 
Normalizacji, Miar i Jakości z dnia 22 maja 1992 r. w sprawie 
opłat za czynności urzędów probierczych (Monitor Polski Nr 
14, poz. 110) . 

Poz. 278 i 279 

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

Prezes Polskiego KOr;riitetu Nórmalizacji, Miar i Jakości : 
.. K Mordziński 

Załącznik do zarządzenia Prezesa Pol
skiego Komitetu Normalizacji, Miar i Ja
kości z dnia 29 kw ietnia 1993 r. (poz. 
278) , 

OPŁATY ZA CZYNNOŚCI URZĘDÓW PRo.BIERCZYCH 

§ 1. Za zbadanie wyrobów z metali szlachetnych oraz 
materiałów dentystycznych metodą przybliżoną lub metodą 
analizy chemicznej, niezależnie od zastosowanej metody, 
pobiera się następujące opłaty za każdy gram zbadanego 
przedmiotu: 

1) platynowego, palladowego albo złotego 
2) srebrnego albo srebrno-palladowego o masie: 

a) do 100 g włącznie 
b) powyżej 100 g: 

- opłata stała 

- i za każdy gram powyżej 100 g 

4.500 zł 

500 zł 

50.000 zł 
300 zł. 

§ 2. Za zbadanie złota listkowego metodą przybliżoną 
pobiera się za każdy gram zbadanego złota (łącznie z opako
waniem) opłatę 1000 zł. 

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

1) za stopienie: 

a) platyny albo palladu o masie do 10 g 

- za każde następne rozpoczęte lOg 

b) złota o masie do lOg 

- za każde następńe rozpoczęte lOg 

c) srebra o masie do 50 g 

- za każde następne rozpoczęte lOg 

10.000 zł 

4.000 zł 

8.000 zł 

3.000 zł 

3.000 zł 

1.000 zł, 
2) za zbadanie stopionego złomu metali, o których mowa 

w pkt 1, pobiera się opłaty w wysokości zależnej od 
zastosowanej metody badania: 
a) za zbadanie metodą przybliżoną - określone w § 1, 
b) za zbadanie metodą analizy chemicznej - określone 

w § 6. 

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

§ 5 .. Za zbadanie kopert zegarkowych wykonanych 
z metali szlachetnych metodą przybliżoną pobiera się na- . 
stępujące opłaty za k~źdą zbadaną sztukę : 

1) platynową, palladowąlub złotą 50.000 zł 

2) srebrną 20.000 zł . 

§ 6. Za zbad.;:mie surowców, p.ółfabrykatów lub odpa
dów .produkcyjnych z metali szlachetnych, metodą analizy 
chemicznej, pobiera się następujące opłaty za każdą analizę : 

1) platyny, palladu albo złota 60.000 zł 

2) srebra 20.000 zł 

3) innych składników, również metali nieszla-
chetnych, za każdy składnik 10.000 zł. 

§ 7. Za zbadanie mętodą przybliżoną wyrobów z metali 
szlachetnych zaopatrzonych w polską cechę probierczą i po
twierdzenietej cechy pobiera się następujące opłaty za każdy 
zbadany przedmiot: . 

1) z platyny, złota albo palladu 

2) ze srebra 

10.000 zł 

3.000 zł. 

§ 8. Za zbadanie metodą przybliżoną wyrobów z metali 
nieszlachetnych pokrytych powłoką z metali szlachetnych 
albo z wyglądu przypominających wyroby z metali szlachet 
nych i oznaczenie ich znakiem "MET" pobiera się 
za każdy zbadany przedmiot . 2.000 zł. 

§ 9. Za zbadanie każdej oddzielnej prÓbki cieczy pro-
bierczej pobiera się opłatę w wysokości 10.000 zł . 

§ 10. Za wystawienie świadectwa badania, jeżeli nie 
stanowi jedynego dowodu dokonanej czynności, pObiera się 
opłatę w wysokości 30.000 zł. 
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OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO 

z dnia 17 maja 1993 r. 

w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w sześciu podstawowych działach gospodarki naroc;Jowej 
w kwietniu 1993 r. 

W związku z art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 9 maja 1991 r. 
o zatrudnianiu i rehabilitacji zawodowej osób niepełno 
sprawnych (Dz. U. Nr 46, poz. 201 , Nr 80, poz. 350 i Nr 110, 
poz. 472, z 1992 r. Nr 21, poz. 85 oraz z 1993 r. Nr 11, poz. 50 
i Nr 28, poz. 127) ogłasza się, iż przeciętne wynagrodzenie, 
bez wypłat z zysku i nadwyżki bilansowej w spółdzielniach, 

w szesclu podstawowych działach gospodarki narodowej 
w kwietniu 1993r. wynosiło 3.703.672 zł i wzrosło w stosun 
ku do marca 1993 r. 00,7-%. 

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego: J. Oleński 




