
Zwrot ten przypisuje si´ Êrodkom ochrony roÊlin
w postaci skroplonego gazu (np. preparatom za-
wierajàcym bromek metylu).

W takich przypadkach nale˝y tak˝e okreÊliç w∏aÊci-
we Êrodki ochrony indywidualnej.

Zwrotu nie stosuje si´, je˝eli zastosowano zwrot
R34 lub R35.”.

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

Minister Zdrowia: M. Balicki
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OBWIESZCZENIE MARSZA¸KA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 4 listopada 2004 r.

w sprawie og∏oszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo o miarach

1. Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 lip-
ca 2000 r. o og∏aszaniu aktów normatywnych i niektó-
rych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718,
z 2001 r. Nr 46, poz. 499, z 2002 r. Nr 74, poz. 676
i Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 65, poz. 595 oraz
z 2004 r. Nr 96, poz. 959) i art. 6 ustawy z dnia 27 ma-
ja 2004 r. o zmianie ustawy — Prawo o miarach (Dz. U.
Nr 141, poz. 1493) og∏asza si´ w za∏àczniku do niniej-
szego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia
11 maja 2001 r. — Prawo o miarach (Dz. U. Nr 63,
poz. 636), z uwzgl´dnieniem zmian wprowadzonych:

1) ustawà z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy
o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz
o zakresie dzia∏ania ministrów, ustawy o dzia∏ach
administracji rzàdowej oraz o zmianie niektórych
ustaw (Dz. U. Nr 154, poz. 1800),

2) ustawà z dnia 29 sierpnia 2002 r. o zmianie ustawy
o czasie pracy kierowców oraz ustawy — Prawo
o miarach (Dz. U. Nr 155, poz. 1286),

3) ustawà z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny
zgodnoÊci (Dz. U. Nr 166, poz. 1360),

4) ustawà z dnia 29 sierpnia 2003 r. o zmianie ustawy
o systemie oceny zgodnoÊci oraz zmianie niektó-
rych ustaw (Dz. U. Nr 170, poz. 1652),

5) ustawà z dnia 19 lutego 2004 r. o zmianie ustawy
o towarach paczkowanych (Dz. U. Nr 49, poz. 465),

6) ustawà z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach me-
dycznych (Dz. U. Nr 93, poz. 896),

7) ustawà z dnia 27 maja 2004 r. o zmianie ustawy —
Prawo o miarach (Dz. U. Nr 141, poz. 1493)

oraz zmian wynikajàcych z przepisów og∏oszonych
przed dniem 4 listopada 2004 r.

2. Podany w za∏àczniku do niniejszego obwieszcze-
nia tekst jednolity ustawy nie obejmuje:

1) art. 30 i 31 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. — Prawo
o miarach (Dz. U. Nr 63, poz. 636), które stanowià:

„Art. 30. W ustawie z dnia 3 kwietnia 1993 r. —
Prawo probiercze (Dz. U. Nr 55, poz. 249
i z 2000 r. Nr 120, poz. 1268) wprowadza
si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 1 dodaje si´ ust. 3 i 4 w brzmie-
niu:

„3. Dyrektorów okr´gowych urz´dów
probierczych powo∏uje i odwo∏uje
Prezes Urz´du.

4. Naczelników obwodowych urz´-
dów probierczych powo∏uje i od-
wo∏uje Prezes Urz´du na wniosek
w∏aÊciwych dyrektorów okr´go-
wych urz´dów probierczych.”;

2) dodaje si´ art. 1a w brzmieniu:

„Art. 1a. 1. Prezes Rady Ministrów
okreÊli, w drodze rozporzà-
dzenia, szczegó∏owy za-
kres dzia∏ania organów
i urz´dów administracji
probierczej.

2. Rada Ministrów, w drodze
rozporzàdzenia, tworzy
i znosi okr´gowe i obwo-
dowe urz´dy probiercze,
a tak˝e okreÊla ich obszar
dzia∏ania i siedziby, przy
uwzgl´dnieniu lokalnych
potrzeb oraz tradycji po-
szczególnych województw
i powiatów, jak równie˝



warunków ekonomicznych
dzia∏ania tych urz´dów.

3. Organizacj´ okr´gowych
urz´dów probierczych
okreÊlajà regulaminy
nadane przez Prezesa
Urz´du, przy uwzgl´dnie-
niu mo˝liwoÊci kadrowych
i finansowych urz´dów.”

Art. 31. W ustawie z dnia 28 kwietnia 2000 r.
o systemie oceny zgodnoÊci, akredytacji
oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U.
Nr 43, poz. 489) wprowadza si´ nast´pu-
jàce zmiany:

1) w art. 5 w pkt 9 po wyrazie „ministra”
dodaje si´ wyrazy „lub kierownika
urz´du centralnego,”;

2) w art. 26 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Notyfikacji udziela, odpowiednio,
minister lub kierownik urz´du cen-
tralnego w∏aÊciwy ze wzgl´du na
przedmiot oceny zgodnoÊci, zwany
dalej Ministrem, w drodze decyzji
administracyjnej.””;

2) art. 53 ustawy z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie
ustawy o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów
oraz o zakresie dzia∏ania ministrów, ustawy o dzia-
∏ach administracji rzàdowej oraz o zmianie niektó-
rych ustaw (Dz. U. Nr 154, poz. 1800), który stano-
wi:

„Art. 53. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2002 r., z wyjàtkiem:

1) art. 14 pkt 5, który wchodzi w ˝ycie
z dniem 10 stycznia 2002 r.,

2) art. 32 pkt 1 i art. 41, które wchodzà
w ˝ycie z dniem 6 kwietnia 2002 r.,

3) art. 2 pkt 1 lit. b) i pkt 6, art. 5, art. 28
oraz art. 39, które wchodzà w ˝ycie
z dniem 1 lipca 2002 r.,

4) art. 12 pkt 2 oraz art. 37 pkt 1—4, pkt 5
w zakresie art. 5 ust. 2, art. 8 ust. 2
i art. 13, oraz pkt 6, które wchodzà
w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.,

5) art. 25 pkt 2, który wchodzi w ˝ycie
z dniem uzyskania przez Rzeczpospoli-
tà Polskà cz∏onkostwa w Unii Europej-
skiej.”;

3) art. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2002 r. o zmianie
ustawy o czasie pracy kierowców oraz ustawy —
Prawo o miarach (Dz. U. Nr 155, poz. 1286), który
stanowi:

„Art. 3. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 30 wrze-
Ênia 2002 r.”;

4) art. 68 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie
oceny zgodnoÊci (Dz. U. Nr 166, poz. 1360), który
stanowi:

„Art. 68. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2003 r., z wyjàtkiem art. 52, który
wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia.”;

5) art. 12 i 13 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o zmia-
nie ustawy o systemie oceny zgodnoÊci oraz zmia-
nie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 170, poz. 1652),
które stanowià:

„Art. 12. Przepis art. 2a ustawy wymienionej
w art. 8 stosuje si´ od dnia uzyskania
przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa
w Unii Europejskiej.

Art. 13. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem
art. 7, który wchodzi w ˝ycie z dniem
1 paêdziernika 2003 r.”;

6) art. 4 ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o zmianie
ustawy o towarach paczkowanych (Dz. U. Nr 49,
poz. 465), który stanowi:

„Art. 4. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia jej og∏oszenia.”;

7) art. 106 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyro-
bach medycznych (Dz. U. Nr 93, poz. 896), który
stanowi:

„Art. 106. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem uzy-
skania przez Rzeczpospolità Polskà
cz∏onkostwa w Unii Europejskiej.”;

8) art. 2—5 i 7 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o zmia-
nie ustawy — Prawo o miarach (Dz. U. Nr 141,
poz. 1493), które stanowià:

„Art. 2. 1. Okres wa˝noÊci decyzji zatwierdzenia
typu, wydanych od dnia 1 stycznia
2003 r. do dnia wejÊcia w ˝ycie niniej-
szej ustawy, wynosi 10 lat.

2. Decyzje, o których mowa w ust. 1, mogà
byç zmieniane i przed∏u˝ane na zasa-
dach okreÊlonych w art. 8f ust. 4
i art. 8h ustawy, o której mowa w art. 1.

Art. 3. Przyrzàdy pomiarowe — ciep∏omierze do
wody i ich elementy wprowadzone do
u˝ytkowania:

1) w okresie od dnia 1 stycznia 1994 r. do
dnia 30 czerwca 2000 r. — mogà byç
u˝ytkowane bez dowodu legalizacji nie
d∏u˝ej ni˝ do dnia 31 grudnia 2005 r.
i mogà byç legalizowane, je˝eli spe∏nia-
jà wymagania obowiàzujàce w czasie
wydania decyzji zatwierdzenia typu;

2) przed dniem 1 stycznia 1994 r. — mogà
byç u˝ytkowane bez dowodu legalizacji
nie d∏u˝ej ni˝ do dnia 31 grudnia 2005 r.
i nie mogà byç legalizowane.

Art. 4. 1. Upowa˝nienia do legalizacji ponownej
okreÊlonych przyrzàdów pomiarowych
wydane na podstawie art. 16 pkt 9 usta-
wy wymienionej w art. 1, w brzmieniu
dotychczasowym, zachowujà wa˝noÊç
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do dnia up∏ywu terminu okreÊlonego
w upowa˝nieniu.

2. Upowa˝nienia wydane na podstawie
art. 16 pkt 10 ustawy wymienionej
w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym,
zachowujà wa˝noÊç do dnia up∏ywu
terminu okreÊlonego w upowa˝nieniu,
nie d∏u˝ej jednak ni˝ do dnia 30 czerw-
ca 2005 r.

Art. 5. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wy-
dane na podstawie art. 5 ust. 2, art. 8
ust. 2, art. 9 i art. 14 ustawy wymienionej

w art. 1 zachowujà moc do czasu wydania
nowych przepisów wykonawczych na
podstawie art. 5 ust. 2, art. 8 ust. 6, art. 9,
art. 9a i art. 14 ustawy wymienionej
w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszà
ustawà, nie d∏u˝ej jednak ni˝ przez okres
30 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie niniej-
szej ustawy.”

„Art. 7. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.”.

Marsza∏ek Sejmu: J. Oleksy
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Za∏àcznik do obwieszczenia Marsza∏ka Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 4 listopada 2004 r. (poz. 2441)

USTAWA

z dnia 11 maja 2001 r.

Prawo o miarach

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

Art. 1. Celem ustawy jest zapewnienie jednolitoÊci
miar i wymaganej dok∏adnoÊci pomiarów wielkoÊci fi-
zycznych w Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 2. 1. Ustawa reguluje zagadnienia:

1) legalnych jednostek miar i paƒstwowych wzorców
jednostek miar; 

2) prawnej kontroli metrologicznej przyrzàdów po-
miarowych;

3) kompetencji i zadaƒ organów administracji rzàdo-
wej w∏aÊciwych w sprawach miar, zwanych dalej
„organami administracji miar”;

4) sprawowania nadzoru nad wykonywaniem przepi-
sów ustawy.

2. (uchylony).1)

3.2) Przepisów ustawy nie stosuje si´ do wyrobów
b´dàcych wyrobami medycznymi w rozumieniu usta-
wy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych
(Dz. U. Nr 93, poz. 896).

Art. 2a.3) Przyrzàdy pomiarowe wprowadzone do
obrotu w paƒstwach cz∏onkowskich Unii Europejskiej,
zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej, dopuszcza
si´ do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 3.4) Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki,
w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej oraz
z ministrem w∏aÊciwym do spraw wewn´trznych,
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, sposób prowadze-
nia i organizacj´ dzia∏alnoÊci w celu zapewnienia jed-
nolitoÊci miar i dok∏adnoÊci pomiarów zwiàzanych
z obronnoÊcià i bezpieczeƒstwem paƒstwa, z uwzgl´d-
nieniem wymagaƒ dotyczàcych: 

1) procedur pomiarowych;

2) prawnej kontroli metrologicznej przyrzàdów po-
miarowych;

3) odniesienia do paƒstwowych wzorców jednostek
miar;

4) realizacji zobowiàzaƒ wynikajàcych z wià˝àcych
Rzeczpospolità Polskà umów mi´dzynarodowych.

————————
1) Przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o zmianie

ustawy — Prawo o miarach (Dz. U. Nr 141, poz. 1493), któ-
ra wesz∏a w ˝ycie z dniem 6 lipca 2004 r.

2) Dodany przez art. 87 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 93, poz. 896), która
wesz∏a w ˝ycie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolità
Polskà cz∏onkostwa w Unii Europejskiej.

————————
3) Dodany przez art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r.

o zmianie ustawy o systemie oceny zgodnoÊci oraz zmia-
nie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 170, poz. 1652), która we-
sz∏a w ˝ycie z dniem 15 paêdziernika 2003 r.; w brzmieniu
ustalonym przez art. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa w od-
noÊniku 1.

4) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 37 pkt 1 ustawy z dnia
21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o organizacji i trybie
pracy Rady Ministrów oraz o zakresie dzia∏ania ministrów,
ustawy o dzia∏ach administracji rzàdowej oraz o zmianie
niektórych ustaw (Dz. U. Nr 154, poz. 1800), który wszed∏
w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.



Art. 4. U˝yte w ustawie okreÊlenia oznaczajà:

1) legalna jednostka miary — jednostk´ miary, której
stosowanie jest nakazane lub dozwolone przepi-
sem prawnym;

2) wzorzec jednostki miary — przyrzàd pomiarowy
przeznaczony do zdefiniowania, zrealizowania, za-
chowania lub odtwarzania jednostki miary albo
jednej lub wielu wartoÊci danej wielkoÊci fizycznej
i s∏u˝àcy jako odniesienie;

3) paƒstwowy wzorzec jednostki miary — wzorzec
jednostki miary uznany urz´dowo w Rzeczypospo-
litej Polskiej za podstaw´ do przypisywania warto-
Êci innym wzorcom jednostki miary danej wielko-
Êci fizycznej;

4) Mi´dzynarodowy Uk∏ad Jednostek Miar (SI) —
spójny uk∏ad jednostek miar, przyj´ty i zalecany
przez Generalnà Konferencj´ Miar;

5) przyrzàd pomiarowy — urzàdzenie, uk∏ad pomia-
rowy lub jego elementy, przeznaczone do wykona-
nia pomiarów samodzielnie lub w po∏àczeniu
z jednym lub wieloma urzàdzeniami dodatkowy-
mi; wzorce miary i materia∏y odniesienia sà trakto-
wane jako przyrzàdy pomiarowe;

6) wzorzec miary — urzàdzenie przeznaczone do od-
twarzania lub dostarczania jednej lub wielu zna-
nych wartoÊci danej wielkoÊci fizycznej w sposób
niezmienny podczas jego stosowania;

7) materia∏ odniesienia — materia∏ lub substancj´,
których jedna lub wi´cej wartoÊci ich w∏aÊciwoÊci
sà dostatecznie jednorodne i okreÊlone w stopniu
umo˝liwiajàcym stosowanie do wzorcowania
przyrzàdu pomiarowego, oceny metody pomiaro-
wej lub przypisania wartoÊci w∏aÊciwoÊciom in-
nych materia∏ów;

8)5) wymagania — wymagania techniczne i metrolo-
giczne, które powinien spe∏niaç przyrzàd pomiaro-
wy;

9) prawna kontrola metrologiczna — dzia∏anie zmie-
rzajàce do wykazania, ˝e przyrzàd pomiarowy
spe∏nia wymagania6) okreÊlone we w∏aÊciwych
przepisach; 

10)7) badanie typu — zespó∏ czynnoÊci majàcych na
celu wykazanie, czy przyrzàd pomiarowy danego
typu spe∏nia wymagania, i stanowiàcych podsta-
w´ zatwierdzenia typu;

11) (uchylony);8) 

12)9) zatwierdzenie typu — potwierdzenie, w drodze
decyzji, ˝e typ przyrzàdu pomiarowego spe∏nia
wymagania;

13)9) legalizacja — zespó∏ czynnoÊci obejmujàcych
sprawdzenie, stwierdzenie i poÊwiadczenie dowo-
dem legalizacji, ˝e przyrzàd pomiarowy spe∏nia
wymagania;

14) wzorcowanie — czynnoÊci ustalajàce relacj´ mi´-
dzy wartoÊciami wielkoÊci mierzonej wskazanymi
przez przyrzàd pomiarowy a odpowiednimi warto-
Êciami wielkoÊci fizycznych, realizowanymi przez
wzorzec jednostki miary;

15) wprowadzenie do obrotu — przekazanie przyrzàdu
pomiarowego po raz pierwszy sprzedawcy bàdê
u˝ytkownikowi przez producenta, jego przedstawi-
ciela lub importera;

16) wprowadzenie do u˝ytkowania — zastosowanie
przyrzàdu pomiarowego po raz pierwszy do celu,
dla którego jest on przeznaczony;

17) punkt legalizacyjny — miejsce wykonywania przez
organy administracji miar czynnoÊci zwiàzanych
z legalizacjà du˝ej iloÊci okreÊlonych rodzajów
przyrzàdów pomiarowych u producenta, importe-
ra albo u przedsi´biorcy dokonujàcego napraw
lub instalacji;

18)10) wzorcowanie zbiorników statków — zespó∏
czynnoÊci majàcych na celu okreÊlenie pojemno-
Êci zbiorników statków ˝eglugi Êródlàdowej i przy-
brze˝nej;

19)10) znak zatwierdzenia typu — znak umieszczany na
przyrzàdzie pomiarowym, poÊwiadczajàcy jego
zgodnoÊç z zatwierdzonym typem;

20)10) dowód legalizacji — Êwiadectwo legalizacji lub
cecha legalizacji umieszczana na przyrzàdzie po-
miarowym, poÊwiadczajàce dokonanie legalizacji.

Rozdzia∏ 2

Legalne jednostki miar 
i paƒstwowe wzorce jednostek miar 

Art. 5.11) 1. Legalnymi jednostkami miar sà:

1) jednostki Mi´dzynarodowego Uk∏adu Jednostek
Miar (SI);

2) jednostki nienale˝àce do Mi´dzynarodowego
Uk∏adu Jednostek Miar (SI), dopuszczone do sto-
sowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

3) dziesi´tne podwielokrotnoÊci i wielokrotnoÊci jed-
nostek, o których mowa w pkt 1 i 2.
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————————
5) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.
6) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 24 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 1.
7) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 lit. b ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.
8) Przez art. 1 pkt 3 lit. c ustawy, o której mowa w odnoÊni-

ku 1.

————————
9) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 lit. d ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.
10) Dodany przez art. 1 pkt 3 lit. e ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 1.
11) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4 ustawy, o której

mowa w odnoÊniku 1.



2. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia:

1) legalne jednostki miar nienale˝àce do Mi´dzynaro-
dowego Uk∏adu Jednostek Miar (SI), które mogà
byç stosowane na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej,

2) nazwy, definicje i oznaczenia legalnych jednostek
miar,

3) przedrostki i ich oznaczenia przeznaczone do two-
rzenia dziesi´tnych podwielokrotnoÊci i wielokrot-
noÊci legalnych jednostek miar,

4) zasady pisowni oznaczeƒ legalnych jednostek miar

— przy uwzgl´dnieniu zobowiàzaƒ wynikajàcych
z wià˝àcych Rzeczpospolità Polskà umów mi´dzyna-
rodowych.

Art. 6. 1. Obowiàzek stosowania legalnych jedno-
stek miar dotyczy u˝ytkowania przyrzàdów pomiaro-
wych, wykonywania pomiarów i wyra˝ania wartoÊci
wielkoÊci fizycznych w gospodarce, ochronie zdrowia
i bezpieczeƒstwa publicznego oraz przy czynnoÊciach
o charakterze administracyjnym.

2. Jednostki miar inne ni˝ okreÊlone w art. 5 mogà
byç stosowane w gospodarce w dziedzinach: trans-
portu morskiego, lotniczego i kolejowego, na mocy
porozumieƒ mi´dzynarodowych.

Art. 6a.12) 1. W celu zapewnienia przekazywania
wartoÊci legalnych jednostek miar od paƒstwowych
wzorców jednostek miar do przyrzàdów pomiarowych
organy administracji miar mogà, na wniosek zaintere-
sowanych podmiotów, wykonywaç wzorcowanie
przyrzàdów pomiarowych.

2. Wzorcowanie, na wniosek zainteresowanego
podmiotu, mo˝e dodatkowo obejmowaç stwierdzenie
zgodnoÊci przyrzàdu pomiarowego ze wskazanymi
przez ten podmiot wymaganiami lub specyfikacjami.

3. Wynik wzorcowania, pozwalajàcy na przypisa-
nie wskazaniom przyrzàdu pomiarowego odpowied-
nich wartoÊci wielkoÊci mierzonej lub na wyznaczenie
poprawek tych wskazaƒ oraz b∏´dów, jest poÊwiadcza-
ny przez organ administracji miar w Êwiadectwie
wzorcowania.

Art. 7. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki13)

okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, warunki i tryb uzna-
wania wzorców jednostek miar za paƒstwowe wzorce
jednostek miar oraz niezb´dnà dokumentacj´ wzor-
ców, uwzgl´dniajàc obowiàzki jednostek organizacyj-
nych ubiegajàcych si´ o uznanie wzorców za paƒstwo-
we wzorce jednostek miar, jak równie˝ powiàzanie

tych wzorców z mi´dzynarodowymi wzorcami jedno-
stek miar lub wzorcami w innych krajach.

Rozdzia∏ 3

Prawna kontrola metrologiczna 

Art. 8.14) 1. Przyrzàdy pomiarowe, które mogà byç
stosowane:

1) w ochronie zdrowia, ˝ycia i Êrodowiska,

2) w ochronie bezpieczeƒstwa i porzàdku publiczne-
go,

3) w ochronie praw konsumenta,

4) przy pobieraniu op∏at, podatków i innych nale˝no-
Êci bud˝etowych oraz ustalaniu opustów, kar
umownych, wynagrodzeƒ i odszkodowaƒ, a tak˝e
przy pobieraniu i ustalaniu podobnych nale˝noÊci
i Êwiadczeƒ,

5) przy dokonywaniu kontroli celnej,

6) w obrocie

— i sà okreÊlone w przepisach wydanych na podsta-
wie ust. 6, podlegajà prawnej kontroli metrologicz-
nej.

2. Prawna kontrola metrologiczna przyrzàdów po-
miarowych jest wykonywana przez:

1) zatwierdzenie typu przyrzàdu pomiarowego na
podstawie badania typu — przed wprowadzeniem
typu przyrzàdu pomiarowego do obrotu lub

2) legalizacj´ pierwotnà albo legalizacj´ jednostkowà
— przed wprowadzeniem danego egzemplarza
przyrzàdu pomiarowego do obrotu lub u˝ytkowa-
nia, a tak˝e

3) legalizacj´ ponownà — w stosunku do przyrzàdów
pomiarowych wprowadzonych do obrotu lub
u˝ytkowania.

3. Legalizacja jednostkowa jest legalizacjà pierwot-
nà przyrzàdu pomiarowego w wykonaniu jednostko-
wym, skonstruowanego dla okreÊlonego, szczególne-
go zastosowania.

4. Legalizacja ponowna obejmuje legalizacj´ przy-
rzàdu pomiarowego:

1) w zwiàzku z up∏ywem okresu wa˝noÊci legalizacji
pierwotnej lub poprzedniej legalizacji ponownej;

2) w zwiàzku z jego instalacjà w miejscu u˝ytkowania
przed up∏ywem okresu wa˝noÊci legalizacji pier-
wotnej, je˝eli sprawdzenie zgodnoÊci z wymaga-
niami powinno byç wykonane przed i po zainsta-
lowaniu tego przyrzàdu w miejscu u˝ytkowania;
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3) po jego naprawie; 

4) w zwiàzku z utratà wa˝noÊci legalizacji z przyczyn,
o których mowa w art. 8n ust. 4.

5. Zakres prawnej kontroli metrologicznej w zale˝-
noÊci od rodzaju przyrzàdu pomiarowego mo˝e obej-
mowaç:

1) zatwierdzenie typu i legalizacj´ pierwotnà albo le-
galizacj´ jednostkowà oraz legalizacj´ ponownà;

2) zatwierdzenie typu i legalizacj´ pierwotnà albo le-
galizacj´ jednostkowà;

3) wy∏àcznie zatwierdzenie typu;

4) legalizacj´ pierwotnà albo legalizacj´ jednostkowà
i legalizacj´ ponownà.

6. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, rodzaje przyrzàdów pomia-
rowych podlegajàcych prawnej kontroli metrologicz-
nej oraz zakres tej kontroli w stosunku do danego ro-
dzaju przyrzàdów, majàc na wzgl´dzie niezb´dnoÊç,
z punktu widzenia obszarów zastosowaƒ, obj´cia
okreÊlonych przyrzàdów pomiarowych prawnà kon-
trolà metrologicznà, zakres iloÊciowy tych zastoso-
waƒ, dziedziny pomiarowe, w których sà one stoso-
wane, oraz zobowiàzania wynikajàce z wià˝àcych
Rzeczpospolità Polskà umów mi´dzynarodowych.

Art. 8a.15) 1. Przyrzàdy pomiarowe podlegajàce
prawnej kontroli metrologicznej mogà byç wprowa-
dzane do obrotu i u˝ytkowania oraz u˝ytkowane tylko
wówczas, je˝eli posiadajà odpowiednio wa˝nà decyzj´
zatwierdzenia typu lub wa˝nà legalizacj´.

2. Za równowa˝ne zatwierdzeniu typu i legalizacji
pierwotnej Prezes G∏ównego Urz´du Miar, zwany da-
lej „Prezesem”, mo˝e uznaç, w drodze decyzji, odpo-
wiednie dokumenty potwierdzajàce dokonanie praw-
nej kontroli metrologicznej przyrzàdu pomiarowego
przez w∏aÊciwe zagraniczne instytucje metrologiczne.

Art. 8b.15) 1. Prawna kontrola metrologiczna przy-
rzàdów pomiarowych jest wykonywana przez organy
administracji miar oraz, w zakresie udzielonych upo-
wa˝nieƒ, przez upowa˝nione podmioty.

2. Post´powania w sprawach zatwierdzenia typu
przyrzàdów pomiarowych prowadzi Prezes.

3. Legalizacji przyrzàdów pomiarowych dokonujà:

1) Prezes — w zakresie legalizacji jednostkowej;

2) Prezes i organy administracji miar, o których mo-
wa w art. 10 pkt 2 — w zakresie legalizacji pierwot-
nej przyrzàdów pomiarowych, które sà legalizo-
wane bez zatwierdzenia typu;

3) organy administracji miar oraz podmioty upowa˝-
nione do przeprowadzania legalizacji pierwotnej

okreÊlonych rodzajów przyrzàdów pomiarowych
— w zakresie legalizacji pierwotnej przyrzàdów
pomiarowych, których typ jest zatwierdzony;

4) organy administracji miar oraz podmioty upowa˝-
nione do przeprowadzania legalizacji ponownej
okreÊlonych rodzajów przyrzàdów pomiarowych
— w zakresie legalizacji ponownej.

Art. 8c.15) Prawna kontrola metrologiczna przyrzà-
dów pomiarowych mo˝e byç przeprowadzana w:

1) siedzibie organu administracji miar;

2) punkcie legalizacyjnym;

3) miejscu zainstalowania lub u˝ytkowania przyrzàdu
pomiarowego, je˝eli wynika to z wymagaƒ;

4) miejscu wykonywania legalizacji pierwotnej lub le-
galizacji ponownej przez podmiot, któremu Prezes
udzieli∏ upowa˝nienia do wykonywania legalizacji
pierwotnej lub legalizacji ponownej.

Art. 8d.15) 1. Z wnioskiem o zatwierdzenie typu
przyrzàdu pomiarowego mo˝e wystàpiç producent
lub jego upowa˝niony przedstawiciel.

2. Do wniosku o zatwierdzenie typu do∏àcza si´ do-
kumentacj´ niezb´dnà do przeprowadzenia badania
typu, a w szczególnoÊci dokumentacj´ techniczno-
-konstrukcyjnà typu przyrzàdu pomiarowego oraz
przynajmniej jeden egzemplarz przyrzàdu pomiarowe-
go reprezentujàcy typ, który ma zostaç zatwierdzony,
albo wskazuje si´ we wniosku miejsce zainstalowania
tego egzemplarza, je˝eli wynika to z wymagaƒ.

Art. 8e.15) 1. Je˝eli dane zawarte we wniosku o za-
twierdzenie typu nie sà kompletne lub nie zosta∏y do
niego do∏àczone wymagane dokumenty, Prezes wzy-
wa wnioskodawc´ do uzupe∏nienia wniosku w termi-
nie 14 dni od dnia dor´czenia wezwania.

2. Je˝eli wnioskodawca nie uzupe∏ni wniosku
w terminie, wniosek pozostawia si´ bez rozpatrzenia.

Art. 8f.15) 1. Je˝eli wniosek o zatwierdzenie typu
jest kompletny, przeprowadza si´ badanie typu przy-
rzàdu pomiarowego.

2. Badanie typu przyrzàdu pomiarowego:

1) obejmuje analiz´ dokumentów i badanie charakte-
rystyk technicznych oraz metrologicznych okreÊlo-
nej liczby egzemplarzy reprezentujàcych typ przy-
rzàdu pomiarowego albo

2) mo˝e byç ograniczone do analizy przed∏o˝onych
dokumentów, je˝eli wnioskodawca przedstawi∏
protoko∏y z wynikami badaƒ, przeprowadzonych
przez kompetentne instytucje metrologiczne lub
laboratoria, wykazujàcymi, ˝e typ przyrzàdu po-
miarowego spe∏nia wymagania.

3. W wyniku przeprowadzonego badania typu Pre-
zes mo˝e wydaç odpowiednio decyzj´: 

1) zatwierdzenia typu;

Dziennik Ustaw Nr 243 — 17214 — Poz. 2441

————————
15) Dodany przez art. 1 pkt 7 ustawy, o której mowa w odno-

Êniku 1.



2) zatwierdzenia typu z ograniczeniami, w szczegól-
noÊci co do: liczby przyrzàdów pomiarowych, któ-
re mogà byç wprowadzone do obrotu, zobowiàza-
nia wnioskodawcy do informowania organów ad-
ministracji miar o miejscu zainstalowania przyrzà-
dów lub ograniczenia zakresu ich zastosowania,
w przypadku gdy w danym typie przyrzàdów po-
miarowych zosta∏y wprowadzone nowe rozwiàza-
nia techniczne, które nie zosta∏y przewidziane
w wymaganiach;

3) odmawiajàcà zatwierdzenia typu, gdy przyrzàd po-
miarowy nie spe∏nia wymagaƒ.

4. Na wniosek producenta lub jego upowa˝nione-
go przedstawiciela, Prezes mo˝e zmieniç wydanà de-
cyzj´ zatwierdzenia typu, w szczególnoÊci w przypad-
ku modyfikacji przyrzàdu pomiarowego lub wprowa-
dzenia do niego nowych elementów, je˝eli majà one
lub mogà mieç wp∏yw na wyniki pomiarów, warunki
w∏aÊciwego stosowania lub warunki techniczne u˝yt-
kowania tych przyrzàdów, po ponownym przeprowa-
dzeniu w niezb´dnym zakresie badania typu.

5. Wydajàc decyzj´, o której mowa w ust. 3 pkt 1
i 2, Prezes:

1) nadaje znak zatwierdzenia typu, je˝eli przyrzàd po-
miarowy podlega wy∏àcznie zatwierdzeniu typu;

2) mo˝e nadaç znak zatwierdzenia typu, je˝eli przy-
rzàd pomiarowy podlega zatwierdzeniu typu i le-
galizacji;

3) mo˝e okreÊliç miejsca umieszczania cech legaliza-
cji oraz cech zabezpieczajàcych na przyrzàdach po-
miarowych zgodnych z zatwierdzonym typem.

6. Je˝eli jest to niezb´dne dla scharakteryzowania
i identyfikacji typu przyrzàdu pomiarowego oraz obja-
Ênienia jego dzia∏ania, do decyzji mogà byç do∏àczone
opisy, rysunki, wykresy lub fotografie.

Art. 8g.15) 1. Prezes, w drodze decyzji, cofa zatwier-
dzenie typu, je˝eli przyrzàdy pomiarowe wykonane
zgodnie z zatwierdzonym typem posiadajà jednak wa-
dy, utrudniajàce ich zamierzone u˝ytkowanie.

2. Prezes mo˝e cofnàç zatwierdzenie typu w przy-
padku stwierdzenia, ˝e:

1) przyrzàdy pomiarowe wprowadzone do obrotu lub
u˝ytkowania sà niezgodne z zatwierdzonym ty-
pem lub nie spe∏niajà wymagaƒ;

2) ograniczenia okreÊlone w decyzji zatwierdzenia ty-
pu nie sà przestrzegane.

Art. 8h.15) 1. Okres wa˝noÊci zatwierdzenia typu
wynosi dziesi´ç lat, o ile przepisy odr´bne nie stano-
wià inaczej.

2. Okres wa˝noÊci na wniosek producenta lub jego
upowa˝nionego przedstawiciela mo˝e byç przed∏u˝a-
ny o kolejne okresy dziesi´cioletnie. 

3. Okres wa˝noÊci zatwierdzenia typu z ogranicze-
niami nie mo˝e przekraczaç 2 lat i mo˝e byç przed∏u-
˝ony nie wi´cej ni˝ o 3 lata.

4. Okres wa˝noÊci nie mo˝e byç przed∏u˝ony, je˝e-
li nastàpi∏a zmiana wymagaƒ, a decyzja zatwierdzenia
typu nie mog∏aby byç wydana na podstawie zmienio-
nych przepisów.

5. W przypadku gdy okres wa˝noÊci nie zostanie
przed∏u˝ony, zatwierdzenie typu uznaje si´ za wa˝ne
w odniesieniu do przyrzàdów pomiarowych wprowa-
dzonych ju˝ do u˝ytkowania. 

Art. 8i.15) Producent na wszystkich przyrzàdach po-
miarowych podlegajàcych:

1) wy∏àcznie zatwierdzeniu typu — umieszcza nadany
znak zatwierdzenia typu;

2) zatwierdzeniu typu i legalizacji — mo˝e umieÊciç
znak zatwierdzenia typu, je˝eli zosta∏ nadany.

Art. 8j.15) 1. Legalizacja pierwotna albo legalizacja
jednostkowa przyrzàdu pomiarowego jest dokonywa-
na na wniosek:

1) producenta lub jego upowa˝nionego przedstawi-
ciela;

2) importera.

2. Do wniosku o legalizacj´ pierwotnà przyrzàdu
pomiarowego niepodlegajàcego zatwierdzeniu typu
oraz do wniosku o legalizacj´ jednostkowà do∏àcza si´
dokumentacj´ techniczno-konstrukcyjnà przyrzàdu
pomiarowego.

Art. 8k.15) Legalizacja ponowna przyrzàdu pomia-
rowego jest dokonywana na wniosek:

1) u˝ytkownika;

2) wykonawcy naprawy lub instalacji przyrzàdu po-
miarowego.

Art. 8l.15) Organ administracji miar oraz podmiot
upowa˝niony odmawiajà dokonania legalizacji, je˝eli:

1) typ zg∏oszonego przyrzàdu pomiarowego, podle-
gajàcego zatwierdzeniu typu, nie jest zatwierdzo-
ny;

2) przyrzàd pomiarowy jest uszkodzony, niekomplet-
ny lub nieprzygotowany do sprawdzenia;

3) czynnoÊci zwiàzane z legalizacjà majà byç wykony-
wane w miejscu, o którym mowa w art. 8c pkt 3,
a wnioskodawca nie zapewni∏ w∏aÊciwych warun-
ków do ich wykonania.

Art. 8m.15) 1. Organ administracji miar oraz pod-
miot upowa˝niony przeprowadzajà podczas legalizacji
sprawdzenie przyrzàdu pomiarowego pod wzgl´dem
zgodnoÊci z wymaganiami.
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2. Podczas legalizacji pierwotnej sprawdzenie
obejmuje:

1) zgodnoÊç konstrukcji, wykonania, materia∏ów
i charakterystyk metrologicznych z zatwierdzonym
typem lub wymaganiami; 

2) wymagane oznaczenia i znaki;

3) zgodnoÊç konstrukcji z dokumentacjà techniczno-
-konstrukcyjnà, je˝eli zatwierdzenie typu nie jest
wymagane.

3. Podczas legalizacji jednostkowej sprawdzenie
obejmuje:

1) analiz´ dokumentów i badanie charakterystyk
technicznych oraz metrologicznych przyrzàdu albo

2) analiz´ dokumentów, je˝eli wnioskodawca przed-
stawi∏ protoko∏y z wynikami badaƒ przeprowadzo-
nych przez w∏aÊciwe instytucje metrologiczne lub
upowa˝nione laboratoria, wykazujàcymi, ˝e przy-
rzàd pomiarowy spe∏nia wymagania.

4. Podczas legalizacji ponownej sprawdzenie obej-
muje: 

1) ogl´dziny przyrzàdu, w celu stwierdzenia czy przy-
rzàd pomiarowy nie jest uszkodzony i czy istniejà
wymagane oznaczenia i znaki;

2) zgodnoÊç charakterystyk metrologicznych z wyma-
ganiami.

5. Legalizacja pierwotna jednorodnej partii przy-
rzàdów pomiarowych mo˝e byç wykonana jako
sprawdzenie ka˝dego egzemplarza przyrzàdu pomia-
rowego albo z zastosowaniem metody statystycznej.

Art. 8n.15) 1. W przypadku stwierdzenia na podsta-
wie przeprowadzonego sprawdzenia przyrzàdu po-
miarowego, ˝e przyrzàd pomiarowy spe∏nia wymaga-
nia, organ administracji miar lub podmiot upowa˝nio-
ny poÊwiadczajà dowodem legalizacji dokonanie lega-
lizacji oraz zabezpieczajà, je˝eli jest to niezb´dne,
okreÊlone elementy przyrzàdu pomiarowego przed
dost´pem osób nieuprawnionych za pomocà cech za-
bezpieczajàcych.

2. Legalizacja jest wa˝na przez czas okreÊlony. 

3. Je˝eli przyrzàd pomiarowy podlega tylko za-
twierdzeniu typu i legalizacji pierwotnej albo legaliza-
cji jednostkowej, legalizacja jest wa˝na przez czas nie-
okreÊlony.

4. Legalizacja traci wa˝noÊç w przypadku:

1) stwierdzenia, ˝e przyrzàd pomiarowy przesta∏ spe∏-
niaç wymagania;

2) uszkodzenia przyrzàdu pomiarowego;

3) uszkodzenia albo zniszczenia cechy legalizacji lub
cechy zabezpieczajàcej;

4) zmiany miejsca instalacji lub u˝ytkowania przyrzà-
du pomiarowego, w którym legalizacja by∏a wyko-
nana.

Art. 9.16) Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:

1) tryb zg∏aszania przyrzàdów pomiarowych do
prawnej kontroli metrologicznej, a w szczególno-
Êci dane, jakie powinien zawieraç wniosek o jej
przeprowadzenie, oraz rodzaje dokumentów do∏à-
czanych do wniosku, w tym zakres dokumentacji
techniczno-konstrukcyjnej, a tak˝e przypadki, kie-
dy do wniosku o zatwierdzenie typu powinna byç
do∏àczona wi´ksza liczba egzemplarzy reprezentu-
jàcych typ przyrzàdu pomiarowego,

2) szczegó∏owy sposób przeprowadzania prawnej
kontroli metrologicznej, w tym przypadki, kiedy le-
galizacja pierwotna mo˝e byç dokonywana za po-
mocà metody statystycznej i sposób jej dokony-
wania,

3) dowody legalizacji wydawane dla okreÊlonych ro-
dzajów przyrzàdów pomiarowych,

4) okresy wa˝noÊci legalizacji okreÊlonych rodzajów
przyrzàdów pomiarowych, uwzgl´dniajàc w szcze-
gólnoÊci warunki u˝ytkowania tych przyrzàdów
i przewidywane obszary ich zastosowaƒ,

5) wzory:

a) decyzji zatwierdzenia typu i Êwiadectw legaliza-
cji, majàc na wzgl´dzie koniecznoÊç zamieszcze-
nia niezb´dnych informacji w tych dokumen-
tach,

b) znaków zatwierdzenia typu, cech legalizacji
i cech zabezpieczajàcych, ustalajàc ich kszta∏t
i wymiary, 

6) wartoÊci podstawowych sta∏ych fizycznych i licz-
bowe dane odniesienia dla w∏aÊciwoÊci okreÊlo-
nych substancji i materia∏ów wykorzystywanych
przy wykonywaniu prawnej kontroli metrologicz-
nej okreÊlonych rodzajów przyrzàdów pomiaro-
wych

— przy uwzgl´dnieniu zobowiàzaƒ wynikajàcych
z wià˝àcych Rzeczpospolità Polskà umów mi´dzyna-
rodowych.

Art. 9a.17) Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki
okreÊli, w drodze rozporzàdzeƒ, dla poszczególnych
rodzajów lub grup przyrzàdów pomiarowych:

1) wymagania, którym powinny odpowiadaç przyrzà-
dy pomiarowe podlegajàce prawnej kontroli me-
trologicznej w zakresie konstrukcji, wykonania,
materia∏ów oraz charakterystyk metrologicznych,
a tak˝e, je˝eli jest to niezb´dne, w zakresie warun-
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ków w∏aÊciwego stosowania tych przyrzàdów oraz
miejsc umieszczania na nich cech legalizacji i za-
bezpieczajàcych,

2) szczegó∏owy zakres badaƒ i sprawdzeƒ wykony-
wanych podczas prawnej kontroli metrologicznej,
a tak˝e, je˝eli jest to niezb´dne, sposoby i metody
ich przeprowadzania,

3) zakres informacji, jakie powinna zawieraç instruk-
cja obs∏ugi, oraz dodatkowe dokumenty poÊwiad-
czajàce charakterystyki metrologiczne przyrzàdu
pomiarowego, je˝eli sà one niezb´dne do prawi-
d∏owego przeprowadzenia badania danego rodza-
ju przyrzàdu pomiarowego

— przy uwzgl´dnieniu przeznaczenia przyrzàdów po-
miarowych oraz zobowiàzaƒ wynikajàcych z wià˝à-
cych Rzeczpospolità Polskà umów mi´dzynarodo-
wych. 

Art. 9b.17) 1. Organy administracji miar, na wnio-
sek zainteresowanych podmiotów, wykonujà wzorco-
wanie zbiorników statków ˝eglugi Êródlàdowej i przy-
brze˝nej. 

2. Wykonanie wzorcowania organ administracji
miar poÊwiadcza przez wydanie Êwiadectwa wzorco-
wania i na∏o˝enie cech zabezpieczajàcych, o których
mowa w art. 8n ust. 1, na okreÊlone elementy zbiorni-
ka.

3. Okres wa˝noÊci Êwiadectwa wzorcowania i cech
zabezpieczajàcych wynosi 12 lat.

4. Âwiadectwo wzorcowania i cechy zabezpiecza-
jàce tracà wa˝noÊç w przypadku zniekszta∏cenia zbior-
nika, jego naprawy lub zmiany konstrukcji w sposób
powodujàcy zmian´ jego charakterystyki pomiarowej.

5. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owy sposób wzor-
cowania zbiorników statków i dokumentowania jego
wyników, warunki wydawania Êwiadectw wzorcowa-
nia i nak∏adania cech zabezpieczajàcych, a tak˝e wzór
Êwiadectwa wzorcowania, przy uwzgl´dnieniu zobo-
wiàzaƒ wynikajàcych z wià˝àcych Rzeczpospolità Pol-
skà umów mi´dzynarodowych.

Rozdzia∏ 4

Kompetencje i zadania organów administracji miar

Art. 10. Organami administracji miar sà:

1)18) Prezes G∏ównego Urz´du Miar, b´dàcy central-
nym organem administracji rzàdowej;

2) dyrektorzy okr´gowych urz´dów miar, zwani dalej
„dyrektorami”;

3) naczelnicy obwodowych urz´dów miar, zwani da-
lej „naczelnikami”.

Art. 10a.19) Nadzór nad Prezesem sprawuje mini-
ster w∏aÊciwy do spraw gospodarki.

Art. 11. 1. Prezes wykonuje swoje zadania przy po-
mocy G∏ównego Urz´du Miar, zwanego dalej „Urz´-
dem”.

2. Dyrektorzy i naczelnicy wykonujà swoje zadania
przy pomocy podleg∏ych im urz´dów.

Art. 12.20) 1. Prezesa powo∏uje Prezes Rady Mini-
strów, na wniosek ministra w∏aÊciwego do spraw go-
spodarki, na okres 6 lat. 

2. Prezes Rady Ministrów odwo∏uje Prezesa przed
up∏ywem kadencji w przypadku:

1) rezygnacji ze stanowiska;

2) trwa∏ej niezdolnoÊci do pe∏nienia obowiàzków na
skutek choroby, potwierdzonej orzeczeniem lekar-
skim;

3) skazania prawomocnym wyrokiem sàdu za prze-
st´pstwo pope∏nione umyÊlnie;

4) ra˝àcego naruszenia obowiàzków wynikajàcych
z ustawy.

3. Wiceprezesów Urz´du powo∏uje i odwo∏uje mi-
nister w∏aÊciwy do spraw gospodarki na wniosek Pre-
zesa.

4. Dyrektorów powo∏uje i odwo∏uje Prezes.

5. Naczelników powo∏uje i odwo∏uje Prezes na
wniosek w∏aÊciwego dyrektora.

6. Prezes sprawuje nadzór i kontrol´ prawid∏owo-
Êci wykonywania przez dyrektorów i naczelników za-
daƒ nale˝àcych do ich zakresu dzia∏ania.

Art. 13. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki21),
w drodze rozporzàdzenia, tworzy i znosi okr´gowe
i obwodowe urz´dy miar, a tak˝e okreÊla ich obszar
dzia∏ania i siedziby, przy uwzgl´dnieniu lokalnych po-
trzeb, rozwoju gospodarczego oraz tradycji poszcze-
gólnych województw i powiatów, jak równie˝ warun-
ków ekonomicznych dzia∏ania urz´dów.

Art. 14.22) 1. Organizacj´ Urz´du okreÊla statut
nadany przez ministra w∏aÊciwego do spraw gospo-
darki w drodze zarzàdzenia, który podlega og∏oszeniu
w Dzienniku Urz´dowym Rzeczypospolitej Polskiej
„Monitor Polski”.
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2. Organizacj´ okr´gowych urz´dów miar okreÊla-
jà regulaminy nadane przez Prezesa, w drodze zarzà-
dzenia, przy uwzgl´dnieniu potrzeb gospodarki i mo˝-
liwoÊci technicznych tych urz´dów.

3. Organizacj´ obwodowych urz´dów miar okre-
Êlajà regulaminy nadane przez Prezesa w drodze za-
rzàdzenia, na wniosek dyrektorów, przy uwzgl´dnie-
niu potrzeb gospodarki i mo˝liwoÊci technicznych tych
urz´dów.

Art. 15. Urzàd oraz okr´gowe urz´dy miar sà jed-
nostkami bud˝etowymi w rozumieniu ustawy o finan-
sach publicznych.

Art. 16. Do zakresu dzia∏ania Prezesa w sprawach
miar nale˝y:

1) budowa, utrzymywanie i modernizacja paƒstwo-
wych wzorców jednostek miar, przechowywanych
i stosowanych w Urz´dzie, oraz prowadzenie prac
rozwojowych w tym zakresie;

2) informowanie, w drodze obwieszczenia, o spe∏nie-
niu przez wzorce jednostek miar warunków okre-
Êlonych dla paƒstwowych wzorców jednostek
miar; 

3) zapewnienie, w drodze porównaƒ, powiàzania
paƒstwowych wzorców jednostek miar z mi´dzy-
narodowymi wzorcami jednostek miar lub wzor-
cami jednostek miar w innych krajach; 

4) zapewnienie przekazywania wartoÊci legalnych
jednostek miar od paƒstwowych wzorców jedno-
stek miar do przyrzàdów pomiarowych;

5) sprawowanie nadzoru nad dzia∏alnoÊcià jednostek
organizacyjnych i laboratoriów spoza administra-
cji miar, b´dàcych w∏aÊcicielami paƒstwowych
wzorców jednostek miar, utrzymujàcych i udo-
st´pniajàcych te wzorce;

6) zatwierdzanie typów przyrzàdów pomiarowych na
podstawie wyników przeprowadzonych badaƒ
i nadawanie znaków zatwierdzenia typu, w drodze
decyzji, jak równie˝ cofanie decyzji zatwierdzenia
typu;

7) wydawanie certyfikatów zgodnoÊci w ramach sys-
temu Mi´dzynarodowej Organizacji Metrologii
Prawnej;

8) wykonywanie prawnej kontroli metrologicznej
oraz uznawanie za równowa˝nà prawnej kontroli
metrologicznej w Rzeczypospolitej Polskiej odpo-
wiedniej kontroli wykonanej przez w∏aÊciwe zagra-
niczne instytucje metrologiczne;

9)23) udzielanie i cofanie, w drodze decyzji, upowa˝-
nieƒ do legalizacji pierwotnej lub legalizacji po-
nownej okreÊlonych rodzajów przyrzàdów pomia-
rowych;

10)23) wydawanie, odmowa wydania i cofanie, w dro-
dze decyzji, zezwoleƒ na prowadzenie dzia∏alnoÊci
w zakresie wykonywania napraw lub instalacji
oraz sprawdzania okreÊlonych rodzajów przyrzà-
dów pomiarowych;

11)23) sprawowanie nadzoru nad jednostkami, o któ-
rych mowa w pkt 9 i 10, w zakresie dzia∏alnoÊci
wynikajàcej z udzielonych im upowa˝nieƒ i zezwo-
leƒ;

12) reprezentowanie Rzeczypospolitej Polskiej w me-
trologicznych organizacjach mi´dzynarodowych
i regionalnych oraz wspó∏dzia∏anie z krajowymi
i zagranicznymi instytucjami prowadzàcymi dzia-
∏ania w zakresie miar;

13) prowadzenie rejestru zatwierdzonych typów przy-
rzàdów pomiarowych;

14) wydawanie Dziennika Urz´dowego G∏ównego
Urz´du Miar;

15) wydawanie publikacji popularyzujàcych i promujà-
cych zagadnienia miar;

16) szkolenie specjalistyczne w dziedzinie miar;

17) przygotowywanie projektów rozporzàdzeƒ, wyda-
wanych przez organy administracji rzàdowej,
w sprawach nale˝àcych do jego zakresu dzia∏ania;

18) opiniowanie nadsy∏anych do Urz´du projektów ak-
tów prawnych; 

19) inicjowanie prac legislacyjnych w sprawach miar;

20) inicjowanie prac normalizacyjnych w sprawach
miar;

21) wykonywanie innych zadaƒ przewidzianych w od-
r´bnych ustawach lub powierzonych przez Preze-
sa Rady Ministrów.

Art. 16a.24) 1. Prezes mo˝e udzieliç zainteresowa-
nemu podmiotowi upowa˝nienia do wykonywania le-
galizacji pierwotnej lub legalizacji ponownej okreÊlo-
nych rodzajów przyrzàdów pomiarowych. Do wniosku
o udzielenie upowa˝nienia nale˝y do∏àczyç dokumen-
ty potwierdzajàce spe∏nianie warunków do wydania
upowa˝nienia.

2. Podmiot ubiegajàcy si´ o wydanie upowa˝nie-
nia powinien:

1) dysponowaç personelem posiadajàcym wiedz´
technicznà niezb´dnà do dokonywania legalizacji
rodzajów przyrzàdów pomiarowych obj´tych
wnioskiem;

2) dysponowaç wyposa˝eniem technicznym niezb´d-
nym do wykonywania legalizacji danego rodzaju
przyrzàdów pomiarowych;
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3) byç niezale˝ny i bezstronny w stosunku do pod-
miotów wyst´pujàcych z wnioskiem o legalizacj´. 

3. Upowa˝niony podmiot powinien prowadziç do-
kumentacj´ czynnoÊci wykonywanych w ramach lega-
lizacji.

4. Prezes wydaje upowa˝nienie do legalizacji pier-
wotnej lub legalizacji ponownej po sprawdzeniu, czy
zainteresowany podmiot spe∏nia warunki do wydania
upowa˝nienia.

5. Upowa˝nienie do legalizacji pierwotnej lub lega-
lizacji ponownej wydaje si´ na okres 36 miesi´cy, przy
czym okres jego wa˝noÊci, na wniosek zainteresowa-
nego podmiotu, mo˝e byç przed∏u˝any o kolejne okre-
sy 36-miesi´czne po kontrolnym sprawdzeniu spe∏nia-
nia warunków do wydania upowa˝nienia.

6. Prezes mo˝e cofnàç udzielone upowa˝nienie
przed up∏ywem jego wa˝noÊci, je˝eli w wyniku kontro-
li upowa˝nionego podmiotu stwierdza si´, ˝e podmiot
przesta∏ spe∏niaç warunki wydania upowa˝nienia lub
przy dokonywaniu legalizacji nie przestrzega obowià-
zujàcych przepisów.

Art. 16b.24) Minister w∏aÊciwy do spraw gospodar-
ki okreÊli, w drodze rozporzàdzenia: 

1) rodzaje przyrzàdów pomiarowych, dla których mo-
gà byç wydawane upowa˝nienia do legalizacji
pierwotnej lub legalizacji ponownej,

2) tryb wydawania i przed∏u˝ania upowa˝nieƒ do le-
galizacji pierwotnej lub legalizacji ponownej,
w tym dane, jakie powinien zawieraç wniosek
o wydanie lub przed∏u˝enie upowa˝nienia, oraz
rodzaje dokumentów, jakie powinny byç do∏àczo-
ne do wniosku,

3) szczegó∏owe warunki wydawania upowa˝nieƒ,
w tym sposób potwierdzania posiadania odpo-
wiedniej wiedzy przez personel i zakres podstawo-
wego wyposa˝enia technicznego niezb´dnego do
wykonywania legalizacji danych rodzajów przyrzà-
dów pomiarowych,

4) zakres i sposób dokumentowania przez podmioty
upowa˝nione wykonywanych czynnoÊci podczas
legalizacji

— majàc na wzgl´dzie zakres i rodzaj powierzanych
czynnoÊci, koniecznoÊç ewidencjonowania niezb´d-
nych danych o przyrzàdzie pomiarowym i wykony-
wanych czynnoÊciach oraz zobowiàzania wynikajàce
z wià˝àcych Rzeczpospolità Polskà umów mi´dzyna-
rodowych.

Art. 16c.24) 1. Wykonywanie dzia∏alnoÊci gospo-
darczej w zakresie instalacji lub napraw oraz spraw-
dzania pod wzgl´dem zgodnoÊci z wymaganiami
okresowo, przed i po zainstalowaniu oraz po naprawie
okreÊlonych rodzajów przyrzàdów pomiarowych, je˝e-
li to wynika z wià˝àcych Rzeczpospolità Polskà umów
mi´dzynarodowych, wymaga uzyskania zezwolenia
na wykonywanie tej dzia∏alnoÊci, zwanego dalej „ze-
zwoleniem”.

2. Organem w∏aÊciwym w sprawach zezwoleƒ jest
Prezes.

3. Przedsi´biorca ubiegajàcy si´ o wydanie zezwo-
lenia powinien:

1) dysponowaç personelem posiadajàcym wiedz´
technicznà niezb´dnà do wykonywania instalacji
lub napraw oraz sprawdzania przyrzàdów pomia-
rowych;

2) dysponowaç wyposa˝eniem technicznym niezb´d-
nym do wykonywania instalacji lub napraw oraz
sprawdzania przyrzàdów pomiarowych;

3) byç niezale˝ny i bezstronny w stosunku do pod-
miotów, na rzecz których Êwiadczy us∏ugi. 

4. Zezwolenie wydaje si´ na pisemny wniosek, któ-
ry zawiera:

1) oznaczenie przedsi´biorcy, jego siedzib´ i adres;

2) numer REGON i numer identyfikacji podatkowej;

3) wskazanie rodzaju przyrzàdów pomiarowych co
do których majà byç wykonywane instalacje lub
naprawy oraz sprawdzanie;

4) wskazanie miejsca Êwiadczenia us∏ug;

5) okreÊlenie zakresu Êwiadczonych us∏ug.

5. Do wniosku do∏àcza si´ dokumenty potwierdza-
jàce spe∏nianie warunków, o których mowa w ust. 3.

Art. 16d.24) 1. Zezwolenie wydaje si´ na czas okre-
Êlony, nie krótszy ni˝ 12 miesi´cy oraz nie d∏u˝szy ni˝
48 miesi´cy.

2. W zezwoleniu:

1) okreÊla si´:

a) uprawnionego przedsi´biorc´ oraz jego siedzi-
b´ i adres,

b) rodzaje przyrzàdów pomiarowych oraz zakres
us∏ug obj´tych zezwoleniem, 

c) miejsce Êwiadczenia us∏ug,

d) okres jego wa˝noÊci;

2) nadaje si´ specjalnà cech´, którà upowa˝niony
przedsi´biorca umieszcza na zainstalowanym lub
naprawionym oraz sprawdzonym przyrzàdzie po-
miarowym w celu potwierdzenia wykonania tych
czynnoÊci.

3. Zezwolenie mo˝e zawieraç dodatkowo inne in-
formacje niezb´dne do prawid∏owej identyfikacji
przedsi´biorcy i wykonywanych przez niego us∏ug
w zakresie napraw lub instalacji oraz sprawdzania.

4. Przedsi´biorca posiadajàcy zezwolenie powi-
nien prowadziç dokumentacj´ i ewidencj´ wykonywa-
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nych czynnoÊci przy naprawach, instalacji i sprawdza-
niu przyrzàdów pomiarowych. 

5. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia:

1) wzór wniosku o wydanie zezwolenia na wykony-
wanie dzia∏alnoÊci w zakresie instalacji lub napraw
oraz sprawdzania przyrzàdów pomiarowych,

2) rodzaje dokumentów do∏àczanych do wniosku,

3) zakres podstawowego wyposa˝enia technicznego
niezb´dnego do wykonywania instalacji lub na-
praw, sprawdzania przyrzàdów pomiarowych oraz
sposób potwierdzania posiadania odpowiedniej
wiedzy przez personel,

4) okresy, w jakich sà wykonywane sprawdzenia tych
przyrzàdów pomiarowych,

5) sposób dokumentowania i prowadzenia ewidencji
wykonywanych czynnoÊci przy instalacji i napra-
wach przyrzàdów pomiarowych,

6) wzór specjalnej cechy nadawanej przedsi´biorcy,
ustalajàc jej kszta∏t i wymiary

— przy uwzgl´dnieniu zobowiàzaƒ wynikajàcych
z wià˝àcych Rzeczpospolità Polskà umów mi´dzyna-
rodowych.

6. Informacje o udzielonych i cofni´tych zezwole-
niach sà og∏aszane przez Prezesa, w drodze obwiesz-
czenia, w Dzienniku Urz´dowym G∏ównego Urz´du
Miar co najmniej raz w roku.

Art. 16e.24) Prezes odmawia wydania zezwolenia,
je˝eli:

1) wniosek o wydanie zezwolenia nie spe∏nia warun-
ków okreÊlonych w art. 16c ust. 4 lub

2) nie sà do∏àczone do niego wymagane dokumenty,
lub

3) przedsi´biorca nie spe∏nia wymagaƒ, o których
mowa w art. 16c ust. 3.

Art. 16f.24) Prezes cofa zezwolenie, je˝eli:

1) przedsi´biorca przesta∏ spe∏niaç warunki okreÊlo-
ne w art. 16c ust. 3;

2) wydano prawomocne orzeczenie zakazujàce
przedsi´biorcy wykonywanie dzia∏alnoÊci gospo-
darczej obj´tej zezwoleniem;

3) podj´to decyzj´ o likwidacji lub og∏oszono upa-
d∏oÊç przedsi´biorcy;

4) przedsi´biorca nie usunà∏ w wyznaczonym termi-
nie stanu faktycznego lub prawnego niezgodnego
z przepisami prawa;

5) przedsi´biorca stosuje przyrzàdy pomiarowe nie-
posiadajàce dowodów prawnej kontroli metrolo-
gicznej.

Art. 16g.24) 1. Organy administracji miar sà upraw-
nione do przeprowadzania kontroli podmiotów
i przedsi´biorców, o których mowa w art. 16a
i art. 16c, w zakresie spe∏niania warunków niezb´d-
nych do wykonywania udzielonych upowa˝nieƒ i ze-
zwoleƒ oraz przestrzegania przepisów ustawy.

2. Do kontroli upowa˝nionych podmiotów i upraw-
nionych przedsi´biorców stosuje si´ odpowiednio
przepisy art. 21 ust. 1 pkt 1 i 4, ust. 2 i 4.

Art. 17. 1.25) Prezes mo˝e, w drodze decyzji, na
wniosek producenta, importera lub przedsi´biorcy do-
konujàcego napraw lub instalacji, po zasi´gni´ciu opi-
nii w∏aÊciwego dyrektora, tworzyç na czas okreÊlony
punkty legalizacyjne, uwzgl´dniajàc potrzeby gospo-
darki.

2. Prezes mo˝e znosiç punkty legalizacyjne, je˝eli
stwierdzi niecelowoÊç lub nieop∏acalnoÊç ich utrzymy-
wania, gdy wystàpià trudnoÊci kadrowe uniemo˝liwia-
jàce obs∏ug´ punktu lub gdy punkt przestanie spe∏niaç
wymagania okreÊlone przy jego utworzeniu.

3.26) Podmiot ubiegajàcy si´ o utworzenie punktu
legalizacyjnego jest obowiàzany zapewniç warunki
techniczno-organizacyjne do dokonywania legalizacji,
a w szczególnoÊci zapewniç odpowiednie miejsce wy-
konywania legalizacji, w∏aÊciwe wyposa˝enie tech-
niczne punktu oraz udzia∏ personelu pomocniczego
przy dokonywaniu legalizacji.

4.27) Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki okre-
Êli, w drodze rozporzàdzenia, dane, jakie powinien za-
wieraç wniosek o utworzenie punktu legalizacyjnego,
szczegó∏owe warunki utworzenia punktu i zakres wy-
posa˝enia technicznego punktu, uwzgl´dniajàc specy-
fik´ i zakres wykonywanych czynnoÊci podczas legali-
zacji.

Art. 18.28) 1. Obwieszczenia Prezesa, o których mo-
wa w art. 16 pkt 2, sà og∏aszane w Dzienniku Urz´do-
wym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

2. W Dzienniku Urz´dowym G∏ównego Urz´du
Miar podlegajà og∏oszeniu w szczególnoÊci:

1) rejestr zatwierdzonych typów przyrzàdów pomia-
rowych;

2) informacje o utworzeniu lub zniesieniu punktów
legalizacyjnych;

3) informacje o zatwierdzonych przez w∏aÊciwe orga-
ny i instytucje innych paƒstw typach przyrzàdów
pomiarowych, stosownie do wià˝àcych Rzeczpo-
spolità Polskà umów mi´dzynarodowych;
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4) zarzàdzenia Prezesa w sprawach, o których mowa
w art. 14 ust. 2 i 3.

3. Informacje w sprawach wydanych decyzji za-
twierdzenia typu, zmian decyzji i odmowy zatwierdze-
nia typu, cofni´cia zatwierdzenia typu oraz w spra-
wach wydanych i cofni´tych zezwoleƒ, o których mo-
wa w art. 16c, stosownie do wià˝àcych Rzeczpospoli-
tà Polskà umów mi´dzynarodowych, Prezes przekazu-
je w∏aÊciwym instytucjom i organizacjom zagranicz-
nym.

Art. 19.29) Urzàd mo˝e wykonywaç inne prace me-
trologiczne, zgodnie z kompetencjami, w tym wzorco-
wanie i ekspertyzy przyrzàdów pomiarowych, a tak˝e
udziela konsultacji i prowadzi doradztwo techniczne
w zakresie doboru i stosowania przyrzàdów pomiaro-
wych.

Art. 20. 1. Do zakresu dzia∏ania dyrektorów i na-
czelników, stosownie do w∏aÊciwoÊci terytorialnej
podleg∏ych im urz´dów, nale˝y:

1)30) badanie przyrzàdów pomiarowych w celu za-
pewnienia wykonania zadaƒ, o których mowa
w art. 2 ust. 1 pkt 2, a w szczególnoÊci legalizacja
przyrzàdów pomiarowych;

1a)31) realizowanie zadaƒ, o których mowa w art. 4
ust. 1 ustawy z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. o towarach
paczkowanych (Dz. U. Nr 128, poz. 1409 oraz
z 2004 r. Nr 49, poz. 465 i Nr 96, poz. 959);

2) realizowanie zadaƒ w zakresie sprawowania nad-
zoru nad wykonywaniem przepisów ustawy oraz
wspó∏dzia∏anie z administracjà publicznà w tym
zakresie;

3) wykonywanie innych zadaƒ powierzonych przez
Prezesa.

2. Okr´gowe i obwodowe urz´dy miar mogà wy-
konywaç inne prace metrologiczne, zgodnie z kompe-
tencjami i mo˝liwoÊciami technicznymi, w tym wzor-
cowanie i ekspertyzy przyrzàdów pomiarowych.

Rozdzia∏ 5

Nadzór nad wykonywaniem przepisów ustawy 

Art. 21. 1.32) Organy administracji miar sprawujà
nadzór nad wykonywaniem przepisów niniejszej usta-
wy oraz ustawy o towarach paczkowanych poprzez:

1) wydawanie zaleceƒ pokontrolnych i sprawdzanie
stanu ich realizacji;

2) kierowanie wniosków o ukaranie do w∏aÊciwego
organu orzekajàcego w sprawach o wykroczenia;

3) stosowanie egzekucji obowiàzków niepieni´˝nych,
zgodnie z przepisami o post´powaniu egzekucyj-
nym w administracji;

4)33) kierowanie do w∏aÊciwego organu zawiadomieƒ
o pope∏nieniu przest´pstwa w przypadku uzasad-
nionych podejrzeƒ o fa∏szowanie dowodów prze-
prowadzenia prawnej kontroli metrologicznej;

5) wycofanie z obrotu lub u˝ytkowania, w drodze de-
cyzji, przyrzàdów pomiarowych niespe∏niajàcych
wymagaƒ6).

2. Organy administracji miar sprawujà nadzór,
o którym mowa w ust. 1, na podstawie kontroli prze-
prowadzanych przez upowa˝nionych pracowników
urz´dów miar, którzy po okazaniu legitymacji i pisem-
nego upowa˝nienia sà uprawnieni do:

1) wst´pu na teren nieruchomoÊci lub pomieszczeƒ,
gdzie przeprowadzana jest kontrola;

2) badania dokumentów oraz zbierania ustnych i pi-
semnych wyjaÊnieƒ w sprawach obj´tych zakre-
sem kontroli; 

3) zbierania i zabezpieczania dowodów naruszenia
przepisów ustawy;

4) legitymowania osób, w uzasadnionych przypad-
kach, w celu ustalenia ich to˝samoÊci;

5) nak∏adania grzywien w drodze mandatu karnego.

3. Kontroli, o której mowa w ust. 2, w zakresie sto-
sowania legalnych jednostek miar lub przyrzàdów po-
miarowych, o których mowa w art. 6 i art. 8 ust. 1,
podlegajà osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednost-
ki organizacyjne nieposiadajàce osobowoÊci prawnej,
zwane dalej „kontrolowanymi”.

4. Kontrolowani sà uprawnieni do:

1) uzyskania informacji o swoich prawach oraz o za-
kresie przeprowadzanej kontroli;

2) obecnoÊci podczas wszystkich czynnoÊci pracow-
ników urz´dów miar, wykonywanych podczas
kontroli;

3) podpisania protoko∏u kontroli albo podania w cià-
gu 7 dni od dnia dor´czenia protoko∏u pisemnego
uzasadnienia przyczyny odmowy jego podpisania.

Art. 21a.34) 1. Prezes mo˝e, w drodze decyzji, zaka-
zaç wprowadzenia do obrotu lub u˝ytkowania przyrzà-
dów pomiarowych wykonanych zgodnie z zatwierdzo-
nym typem, posiadajàcych jednak wady utrudniajàce
ich zamierzone u˝ytkowanie.
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noÊniku 1.



2. W stosunku do przyrzàdów pomiarowych podle-
gajàcych wy∏àcznie zatwierdzeniu typu Prezes mo˝e,
w drodze decyzji, zakazaç producentowi wprowadza-
nia do obrotu lub u˝ytkowania przyrzàdów pomiaro-
wych danego typu, je˝eli po uprzednim wezwaniu,
w wyznaczonym terminie, nie doprowadzi on produ-
kowanych przyrzàdów pomiarowych do zgodnoÊci
z zatwierdzonym typem lub wymaganiami.

3. O podj´tych dzia∏aniach, o których mowa
w ust. 1 i 2, Prezes bezzw∏ocznie powiadamia paƒ-
stwa cz∏onkowskie Unii Europejskiej oraz Komisj´ Eu-
ropejskà, przedstawiajàc uzasadnienie decyzji.

Art. 22.32) 1. Do kontroli wykonywania przepisów
niniejszej ustawy oraz ustawy o towarach paczkowa-
nych uprawnione sà tak˝e, w ramach swoich kompe-
tencji, inne jednostki administracji publicznej,
a w szczególnoÊci inspekcja handlowa, inspekcja sani-
tarna oraz urz´dy górnicze.

2. Organy administracji miar wspó∏dzia∏ajà w za-
kresie sprawowania nadzoru nad wykonywaniem
przepisów niniejszej ustawy oraz ustawy o towarach
paczkowanych z jednostkami, o których mowa
w ust. 1. 

3. Organy lub upowa˝nieni pracownicy admini-
stracji miar mogà wezwaç, w pilnych przypadkach tak-
˝e ustnie, pomoc funkcjonariuszy policji, je˝eli natrafià
na opór, który uniemo˝liwia lub utrudnia sprawowa-
nie nadzoru nad wykonywaniem przepisów niniejszej
ustawy oraz ustawy o towarach paczkowanych.

Art. 23. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodar-
ki13) okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe za-
sady przeprowadzania kontroli, jak równie˝ wzory
upowa˝nieƒ do kontroli, legitymacji oraz protoko∏ów.

2. Rozporzàdzenie, o którym mowa w ust. 1, okre-
Êli w szczególnoÊci:

1) zakres i tryb przeprowadzania kontroli, w tym za-
kres i tryb udost´pniania przyrzàdów pomiaro-
wych oraz dokumentacji zwiàzanej z tymi przyrzà-
dami;

2) zakres wspó∏dzia∏ania z jednostkami administracji
publicznej, o których mowa w art. 22 ust. 1.

Rozdzia∏ 6

Op∏aty za czynnoÊci organów administracji miar
i podleg∏ych im urz´dów 

Art. 24.35) 1. CzynnoÊci urz´dowe wykonywane
przez organy administracji miar i podleg∏e im urz´dy,
okreÊlone w niniejszej ustawie i jej przepisach wyko-
nawczych oraz wynikajàce z wykonywania przez nie
zadaƒ przewidzianych w odr´bnych ustawach, podle-
gajà op∏acie.

2. Op∏aty pobiera si´ za nast´pujàce czynnoÊci:

1) wydanie, zmian´ i odmow´ wydania decyzji za-
twierdzenia typu przyrzàdów pomiarowych;

2) wydanie dowodu legalizacji albo za wykonane
czynnoÊci sprawdzenia w przypadku, gdy przyrzàd
pomiarowy nie spe∏nia wymagaƒ i nie mo˝e byç
zalegalizowany;

3) uznanie i odmow´ uznania za równowa˝ne praw-
nej kontroli metrologicznej w Rzeczypospolitej
Polskiej odpowiedniej kontroli wykonanej przez
w∏aÊciwe zagraniczne instytucje metrologiczne;

4) udzielenie, odmow´ udzielenia lub zmian´ upo-
wa˝nienia do legalizacji pierwotnej oraz ponow-
nej;

5) udzielenie lub zmian´ zezwolenia do wykonywania
napraw lub instalacji przyrzàdów pomiarowych;

6) wydanie, zmian´ i odmow´ wydania decyzji
o utworzeniu punktu legalizacyjnego;

7) wzorcowanie zbiorników statków;

8) wykonane podczas przeprowadzania kontroli,
o której mowa w art. 16g ust. 1;

9) zwiàzane z uznawaniem wzorców jednostek miar
za paƒstwowe wzorce jednostek miar;

10) zwiàzane ze sprawowaniem nadzoru nad jednost-
kami i laboratoriami spoza administracji miar b´-
dàcych w∏aÊcicielami tych wzorców;

11) zwiàzane z kontrolà towarów paczkowanych.

3. Op∏aty stanowià dochód bud˝etu paƒstwa.

4. Op∏aty, o których mowa w ust. 2 pkt 1—7, uisz-
cza wnioskodawca.

5. Op∏aty, o których mowa w ust. 2 pkt 8—11, uisz-
cza podmiot kontrolowany lub nadzorowany.

6. Do ponoszenia op∏at stosuje si´ odpowiednio
przepisy dzia∏u III ustawy — Ordynacja podatkowa,
z tym ˝e uprawnienia organów podatkowych przys∏u-
gujà organom administracji miar.

7. Do op∏at, o których mowa w ust. 2, nie stosuje
si´ przepisów Ordynacji podatkowej dotyczàcych od-
raczania terminu p∏atnoÊci podatku lub zap∏aty zale-
g∏oÊci podatkowej, rozk∏adania na raty podatku lub za-
p∏aty zaleg∏oÊci podatkowej, umarzania zaleg∏oÊci po-
datkowej.

Art. 24a.36) 1. WysokoÊç nale˝nych op∏at, o których
mowa w art. 24 ust. 2 pkt 1, 3 i 8—11, ustala organ ad-
ministracji miar w drodze decyzji, bioràc pod uwag´
charakter, zakres i czas trwania wykonanych czynnoÊci
oraz obowiàzujàce stawki godzinowe za czas pracy
pracowników administracji miar.
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2. WysokoÊç nale˝nych op∏at, o których mowa
w art. 24 ust. 2 pkt 2 i 4—7, ustala we w∏asnym zakre-
sie wnioskodawca na podstawie obowiàzujàcych sta-
wek.

3. Wnioskodawca uiszcza op∏aty, o których mowa w:

1) art. 24 ust. 2 pkt 2 i 7 — w terminie 7 dni od dnia
z∏o˝enia wniosku;

2) art. 24 ust. 2 pkt 4—6 — w terminie 14 dni od dnia
dor´czenia decyzji.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych, w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw gospodarki, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
wysokoÊç i tryb pobierania op∏at, o których mowa
w art. 24, uwzgl´dniajàc rodzaje przyrzàdów pomiaro-
wych, charakter wykonywanych czynnoÊci, stopieƒ
skomplikowania i czas trwania przeprowadzanych ba-
daƒ i sprawdzeƒ oraz ich uzasadnione koszty, a tak˝e
wskaêniki wzrostu cen towarów i us∏ug konsumpcyj-
nych oraz dodatkowo majàc na uwadze w przypadku
op∏at, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 4 i 5:

1) zakres udzielanych upowa˝nieƒ i zezwoleƒ;

2) okres czasu, na jaki upowa˝nienia i zezwolenia sà
wydawane.

Art. 25.37) Za inne czynnoÊci wykonywane przez
organy administracji miar i podleg∏e im urz´dy w ra-
mach umów cywilnoprawnych, zwiàzane z:

1) badaniem przyrzàdów pomiarowych i wydawa-
niem certyfikatów zgodnoÊci w ramach systemu
Mi´dzynarodowej Organizacji Metrologii Prawnej,

2) wzorcowaniem i ekspertyzami przyrzàdów pomia-
rowych,

3) dostarczaniem odbiorcom wzorców miar i mate-
ria∏ów odniesienia,

4) udzielaniem konsultacji i prowadzeniem doradz-
twa technicznego w zakresie doboru i stosowania
przyrzàdów pomiarowych,

5) szkoleniem specjalistycznym w dziedzinie miar na
rzecz jednostek i podmiotów spoza administracji
miar

— pobiera si´ wynagrodzenie okreÊlane w tych umo-
wach.

Rozdzia∏ 7

Sankcje za naruszenie przepisów ustawy

Art. 26. 1. Kto wbrew przepisom ustawy:

1) wyra˝a wartoÊci wielkoÊci fizycznych w jednost-
kach miar innych ni˝ legalne w dziedzinach, o któ-
rych mowa w art. 6 ust. 1,

2) wprowadza do obrotu lub u˝ytkowania, stosuje
bàdê przechowuje w stanie gotowoÊci do u˝ycia
przyrzàdy pomiarowe, podlegajàce prawnej kon-
troli metrologicznej, bez wymaganych dowodów
tej kontroli lub niespe∏niajàce wymagaƒ6),

3) u˝ytkuje przyrzàdy pomiarowe w dziedzinach,
o których mowa w art. 8 ust. 1, niezgodnie z wa-
runkami w∏aÊciwego ich stosowania,

4)38) dokonuje legalizacji pierwotnej lub legalizacji
ponownej przyrzàdów pomiarowych bez wymaga-
nego upowa˝nienia,

5)38) naprawia lub instaluje oraz sprawdza okreÊlone
rodzaje przyrzàdów pomiarowych bez wymagane-
go zezwolenia,

6) Êwiadomie utrudnia organom administracji miar
wykonywanie ich zadaƒ w zakresie sprawowania
nadzoru

— podlega karze grzywny.

2. Post´powanie w sprawach, o których mowa
w ust. 1, prowadzi si´ na podstawie przepisów Kodek-
su post´powania w sprawach o wykroczenia.

Rozdzia∏ 8

Przepisy dostosowujàce, przejÊciowe i koƒcowe 

Art. 27.39) Przyrzàdy pomiarowe zalegalizowane
lub uwierzytelnione przed dniem wejÊcia w ˝ycie usta-
wy, niespe∏niajàce jej przepisów, mogà byç nadal le-
galizowane, o ile spe∏niajà wymagania dotychczaso-
wych przepisów, lecz nie d∏u˝ej ni˝ przez 10 lat od dnia
wejÊcia w ˝ycie ustawy, z wy∏àczeniem przyrzàdów
kontrolnych, o których mowa w przepisach o czasie
pracy kierowców.

Art. 28. W sprawach wszcz´tych i niezakoƒczonych
decyzjà ostatecznà przed dniem wejÊcia w ˝ycie usta-
wy stosuje si´ przepisy dotychczasowe.

Art. 29. Do czasu wejÊcia w ˝ycie przepisów wy-
konawczych prawna kontrola metrologiczna odbywa
si´ na podstawie przepisów dotychczasowych, nie
d∏u˝ej jednak ni˝ przez 1 rok od dnia wejÊcia w ˝ycie
ustawy.

Art. 29a.40) Przyrzàdy pomiarowe zalegalizowane
do dnia 31 grudnia 2003 r. zgodnie z zasadami okreÊlo-
nymi w art. 29 mogà byç nadal legalizowane, lecz nie
d∏u˝ej ni˝ do dnia 31 grudnia 2013 r., o ile spe∏niajà
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37) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 21 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 1.

————————
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2002 r.

40) Dodany przez art. 1 pkt 23 ustawy, o której mowa w od-
noÊniku 1.



wymagania przepisów, na podstawie których zosta∏y
zalegalizowane.

Art. 30. (pomini´ty).41)

Art. 31. (pomini´ty).41)

Art. 32. Traci moc ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r.
o utworzeniu G∏ównego Urz´du Miar (Dz. U. Nr 55,
poz. 247, z 1998 r. Nr 37, poz. 202 oraz z 2000 r. Nr 120,
poz. 1268).

Art. 33. Traci moc ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r.
— Prawo o miarach (Dz. U. Nr 55, poz. 248, z 1997 r.
Nr 43, poz. 272 i Nr 121, poz. 770 oraz z 2000 r. Nr 43,
poz. 489 i Nr 120, poz. 1268).

Art. 34. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2003 r., z wyjàtkiem przepisów art. 9 pkt 8, art. 16
pkt 10, art. 24 ust. 1 pkt 5, art. 26 ust. 1 pkt 5 i art. 31,
które wchodzà w ˝ycie po up∏ywie 14 dni od dnia og∏o-
szenia.42)
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WYROK TRYBUNA¸U KONSTYTUCYJNEGO

z dnia 3 listopada 2004 r.

sygn. akt K 18/03

Trybuna∏ Konstytucyjny w sk∏adzie:

Bohdan Zdziennicki — przewodniczàcy,

Jerzy Ciemniewski — sprawozdawca,

Janusz Niemcewicz,

Miros∏aw Wyrzykowski,

Marian Zdyb,

protokolant: Dorota Raczkowska-Paluch,

po rozpoznaniu, z udzia∏em wnioskodawcy oraz
Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie
w dniu 25 paêdziernika 2004 r., wniosku Polskiej Kon-
federacji Pracodawców Prywatnych o zbadanie zgod-
noÊci:

1) art. 3 ustawy z dnia 28 paêdziernika 2002 r. o odpo-
wiedzialnoÊci podmiotów zbiorowych za czyny za-
bronione pod groêbà kary (Dz. U. Nr 197,
poz. 1661) z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej,

2) art. 4 oraz art. 36 ust. 1 ustawy powo∏anej w punk-
cie pierwszym z art. 2 i art. 42 ust. 2 i 3 Konstytu-
cji,

3) art. 5 ustawy powo∏anej w punkcie pierwszym
z art. 2 i art. 42 ust. 1 Konstytucji,

4) art. 7 oraz art. 17—18 i art. 20—21 ustawy powo∏a-
nej w punkcie pierwszym z art. 2 Konstytucji,

5) art. 23 ustawy powo∏anej w punkcie pierwszym
z art. 42 ust. 3 Konstytucji,

6) art. 33 ustawy powo∏anej w punkcie pierwszym
z art. 2 i art. 42 ust. 2 Konstytucji,

7) art. 40 ustawy powo∏anej w punkcie pierwszym
z art. 31 ust. 3 i art. 32 Konstytucji,

8) art. 48 ustawy powo∏anej w punkcie pierwszym
z art. 2 i art. 42 ust. 1 Konstytucji,

orzeka:

I

1. Art. 3 ustawy z dnia 28 paêdziernika 2002 r. o od-
powiedzialnoÊci podmiotów zbiorowych za czyny za-
bronione pod groêbà kary (Dz. U. Nr 197, poz. 1661
oraz z 2004 r. Nr 93, poz. 889 i Nr 191, poz. 1956) jest
zgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Art. 4 w zwiàzku z art. 36 ust. 1 ustawy powo∏a-
nej w punkcie pierwszym:

a) sà niezgodne z art. 2 i art. 42 ust. 2 Konstytucji,

b) nie sà niezgodne z art. 42 ust. 3 Konstytucji.

3. Art. 5 ustawy powo∏anej w punkcie pierwszym
w zakresie dotyczàcym art. 3 pkt 4 tej ustawy jest
niezgodny z art. 2 i art. 42 ust. 1 Konstytucji.

4. Art. 7 oraz art. 17, art. 18, art. 20 i art. 21 ustawy
powo∏anej w punkcie pierwszym sà niezgodne
z art. 2 Konstytucji.

5. Art. 23 ustawy powo∏anej w punkcie pierwszym
jest zgodny z art. 42 ust. 3 Konstytucji.

6. Art. 33 ustawy powo∏anej w punkcie pierwszym
jest niezgodny z art. 2 i art. 42 ust. 2 Konstytucji.

7. Art. 40 ustawy powo∏anej w punkcie pierwszym
jest zgodny z art. 31 ust. 3 i art. 32 Konstytucji.

8. Art. 48 ustawy powo∏anej w punkcie pierwszym
jest zgodny z art. 2 i art. 42 ust. 1 Konstytucji.

II

Przepisy ustawy wskazane w punkcie I.2, I.3, I.4
i I.6 tracà moc z dniem 30 czerwca 2005 r.
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