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Identyfikacja cech i oznaczeń probierczych oraz 
wydawanie opinii o autentyczności krajowych 

cech probierczych

Opis usługi 

Usługa polega na przeprowadzeniu: 

- badań identyfikujących krajowe cechy i oznaczenia probiercze, znaki
imienne,

- badań określających próbę metalu szlachetnego,

- pomiaru masy.

Wniosek powinien zawierać szczegółowy zakres badań, które mają być 
przeprowadzone. 

Miejsca, dni 
i godziny 
realizacji 
usługi 
czyli gdzie i kiedy 
należy załatwić 
sprawę

Pisemny wniosek o przeprowadzenie badań identyfikacyjnych oraz przedmioty do 
ekspertyzy można przekazać osobiście albo za pośrednictwem przesyłką kurierską 
w Wydziale Nadzoru Okręgowego Urzędu Probierczego w Warszawie 
ul. Elektoralna 2, 00-139 Warszawa, tel. (22) 581-91-82,

w dni robocze w godzinach 7:15 – 15:15, 

lub w wydziałach zamiejscowych: 

o w Wydziale Zamiejscowym w Białymstoku, ul. Kopernika 89, 15-396 Białystok,

tel. (85) 742-81-44, oup.warszawa.bialystok@gum.gov.pl

w godzinach 7:30 – 15:30,

o w Wydziale Zamiejscowym w Bydgoszczy, ul. Zygmunta Augusta 16,

85-082 Bydgoszcz, tel. (52) 322-98-96, oup.warszawa.bydgoszcz@gum.gov.pl

w godzinach 7:00 – 15:00,

o w Wydziale Zamiejscowym w Gdańsku, ul. Polanki 124C, 80-308 Gdańsk,

tel. (58) 345-49-52, oup.warszawa.gdansk@gum.gov.pl

w godzinach 7:00 – 15:00,

o w Wydziale Zamiejscowym w Łodzi, ul. Narutowicza 75, 90-132 Łódź,

tel. (42) 679-10-95, oup.warszawa.lodz@gum.gov.pl

w godzinach 7:30 – 15:30.

Wymagane 
dokumenty 
i formularze 
czyli co 
przygotować 

o Wypełniony wniosek o dokonanie ekspertyzy.

o Wyroby, które mają być przedmiotem ekspertyzy.

Sposób 
realizacji 
usługi 
czyli jak to zrobić

Wnioskodawca: 

o Składa wypełniony wniosek o dokonanie ekspertyzy wraz z wyrobami.

o Dokonuje osobistego odbioru ekspertyzy oraz zgłoszonych wyrobów.

o Dokonuje opłaty za czynności związane z dokonaniem ekspertyzy na podstawie
decyzji finansowej wystawionej przez organ administracji probierczej po
przeprowadzeniu ekspertyzy.



Opłaty 
czyli ile to 
kosztuje

Za czynności związane z wydaniem opinii i przeprowadzeniem ekspertyz pobiera się 
opłaty według stawki godzinowej w wysokości 72,00 zł za każdą godzinę pracy 
pracownika administracji probierczej. Za każdą niepełną godzinę pracy opłatę 
pobiera się proporcjonalnie. 

Opłatę należy wpłacić w ciągu 14 dni od dnia doręczenia decyzji finansowej 
gotówką lub przelewem na konto urzędu: 

Okręgowy Urząd Probierczy w Warszawie, 

ul. Elektoralna 2, 00-139 Warszawa, 

61 1010 1010 0026 6822 3100 0000. 

W treści przelewu należy podać nazwę, adres siedziby, NIP oraz tytuł "Decyzja 
finansowa nr ...". 

Czas 
potrzebny do 
realizacji 
usługi 
czyli jakie są 
terminy

Ekspertyzę wydaje się nie później niż w ciągu 10 dni roboczych od dnia złożenia 
wniosku. 

Reklamacje 
i uwagi 

Wszelkie reklamacje i uwagi dotyczące realizacji usługi należy zgłaszać do 
Dyrektora Okręgowego Urzędu Probierczego w Warszawie za pośrednictwem 
naczelnika wydziału, w którym został złożony wniosek. 

Podstawa 
prawna 

o Ustawa z dnia 1 kwietnia 2011 r. Prawo probiercze (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 
1800, 2185).

o Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2012 r. w              sprawie 
wysokości opłat za czynności organów administracji probierczej oraz trybu ich 
pobierania (Dz. U. poz. 998). 

Informacje 
dodatkowe  

Informacje dodatkowe można uzyskać na stronach internetowych: 

www.oup.warszawa.gum.gov.pl 

bip.gum.gov.pl 


