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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) . 
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§ 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. 

279 

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 




