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R o z ,d z i a ł L 

Przepisy ogólne. 

Art. 1. Do zabezpieczenia jednolitości miar, rzetelności 

i odpowiedniej : jakości narzędzi pomiarowych or,a~ właści

wego )ch stosowania' w celu olf1;ymywania popra~ności wy
ników pomiarów we wszystkich dziedżiqach gospodarki n3-
rodowej powołane są or~lany administracji miar. 

Art. 2_ 1. Organami administracji miar są: 

1) Centralny Urząd Jakości i Miar, 
2) okręgowe i obwodowe urzędy jakości i miar. 

o 2. Organizację, zakres d ziałania oraz właściwość mieJ
scową organów wymienionych w ust, 1 regulują odrębna 

przepisy. 
3. Orga,ny administracji miar uprawni one są do doko

nywani'a konlroli przestrzegania przepisów o miarach i na
rzędziach pomiarowych. 

4. Organy administracji miar oraz organy państwowych 
inspekcji i kontroli, organy Milicji Obywate lskiej i inne or
gany administracji gaństwowej obowiązane są do \vspół

d zi ałania w zakresie przestrzegania przepisów o miarach 
i narzędziach pomiarowych w obrocie gospodarezym. 

5. ' Prezes Rady Ministrów 9kreśli: 

1) zakres i sposób dokonywania przez organy administra
cji i miar kontroli przestrzegania przepisów o 'miarach 
i na-rzędziach -pomiarowych; 

2) zasady i zakres współdziałania organów wymienionych 
w ust. 4. 

Art. 3. 1. W aktach i w czynnościach urzędowych i za
wodowych, w c zynnościach wchodztcych w zakres gospo
darki narodowej, mających znaczenie dla bezpieczeństwa 

i h igieny pracy, ochrony zdrowia lub dla interesu spolecz- 
nego, miarę wyraża się w legalnych jednostkach miar. 

2. Rada Ministrów ustala w drodze rozporządzenia le
' galne jednostki miar oraz określa zasady i sposób wprowa
dzania ich W życie. 

3. Rada Ministrów może w rozporządzeniu wymienionym 
w ust. 2 upoważnić Prezesa Centralnego Urzędu Jakości 

i Miar, zwanego w dalszych przepisach ustawy "Prezesem 
Urzędu", do: 

1) ustalania pochodnych jednostek miar od jednostek usta-
lonych w trybie określonym w ust. 2, '. ' 

2) ' określania definicji i oznaczeń legalnych jednostek miar, 
3) ustalania jednostek miar: 

a) dopuszczonych ' przejściowo do stosowania jako le
galne, 

b) dopuszczonych przejściowo do stosowania jako le
galne o ograniczonym zakresie ich stosowania. 

Art. 4. 1. Miarę wyznacza się za pomocą -wzorców miar 
przyrządów pomiarowych, zwa-nych w dalszych przepisach 

ustawy "narzędziami pomiarowymi". 
2. Prezes Urzędu ustala państwowe wzorce miar" wzorce 

fizycznych, chemicznych lub innych własności materii i ma
teri ałów, metody ich odtwarzania, miejsce i warunki ich 
przechowywania oraz metody porównywania z tymi wzorca
mi wzorców stosowanych w- gospodarce narodowej. 

''',' ·Art. ,5. , -b Do ' m1erzenia wie.Jkośd, -dla ' kt6ry'cR" zUshrl-y 
ustalone legalne jednostki miar; n1ogą'o być stosówane' tyl'k~o 
narzęd-zia pomiarowe wyrażające '. mierzoną wielkość w ', le
galnych jednostkach' miar, z uwzględnieniem przypadków wy
nikających z przepisów wydanych na podstaWie art. 3 ust. 2 · 
'i ust. 3 pkt 3 co do przejścioweg'O stosowani'a , innych jedno
stek miar dopuszczon ych jako legalne jednostki miar. 

2. Do prac naukowych, naukowo-oadawczych i doświad
czalnych oraz dla celów związanych z potrzebami obrony 
kraju mogą być stosowane inne niż 'legalne jednostki ,miar 
oraz narzędzia pomiarowe wyrażające wielkości mierzone w 
innych niż legalne jednostkach miar. 

,3. Dla celów związanych z handlem zagranicznym Pre
zes Urzędu może zezwolić w określonych przypadkach, w 
u zgodnieniu z Ministrem Handlu Zagranicznego, na stosowa
nie innych niż legalne jednostek miar oraz na stosowanie 
i wytwarzanie narzędzi pomiarowych wyrażających mierzo
ne wielkości w innych niż lega lne jednostkach miar. 

4. Wyroby wytwarzane w kraju z przeznaczeniem do 
wywozu za granicę oraz wyroby sprowadzane z zagranicy, 
oznaczone w jednostkach innych niż legaln e jednostki miar, 
mogą być wprowadzane 'do obrotu handlow ego w kraju 
z oznaczeniem w tych jednostkach. Przepis ten nie dotycz y 
narzędz i pomiarowych. 

R o z d z i a ł 2. 

Legalizacja Darzędźi pomiarowych. ' 

Art. 6. 1. Obowiązkowi legalizacji podlegają narzędzia 
pomiarowe, które określi Prezes Urzędu: 

1) stosowane we wszystkich dziedzinach gospodarki nar o
dowej do określania iloś c i albo jakości rzeczy lub 
świadczeń rzeczy i usług w celu uzyskania prawidłowej 
podstawy do rozliczeń, albo stosowane przy wszelkiego 
rodzaju czynnościach urzędowych i zawodowych oraz 
przy innych czynnościach mających znaczenie dla in
teresu społecznego; .-

2) mające znaczenie dla bezpieczeństwa i h igieny pracy 
albo ochrony zdrowia; 

3) stosowane jako narzędzia pomiarowe kontrolne do spraw- ' 
dzania narzędzi pomiarowych używanych: 
a) do celów określonych w pkt 1 i 2, 
b) do kontroli jakości surowców, materiałów, półwy

robów i wyrobów, 
c) do kontroli i regulacji przebiegu procesów technolo

gicznych w produkcji. 

2. Narzędzia pomiarowe podlegające ' obowiązkowi lega
lizacji powinny być 'stosowane właściwie i zgodnie z prze
pisami. 

3. Prezes Urzędu może' w przypadka'ch gospodarczo uza
sadnionych rozciągnąć obowiazek legalizacji na użytkow9' 
narzędzia pomiarowe stosowane do celów określonych w 
w ust. 1 pkt 3 lit. b) i c). ' 

4. Legalizacji narzędzi pomiarowych dokonują organy 
administracji miar lub inne państwowe jednostki organiza
cyjne upoważnione do legalizacji narzęd z i pomiarow ych 
(art. 14 pkt 1 i 3). ' 
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Art. 7. 1. Narzędzia pomiarowe podlegające obowiązko
wi legalizacji w myśl art. 6 mogą być stoso wane i przecho- , 
wywane w miejscu stosowania, jeżeli są legalne, legalizo
wane i rze telne. 

2. Narzędzie pomiarowe jest legalne, jeżeli pod wzglę

dem konslrukcji. materiału i wykonania odpowiada postano
wieniom obowiązujących przepisów. 

'3. Lega lizacja narzędzia pomiarowego polega na spraw
dzeniu zgodności własności met~ologicznych narzędzia po
miarowego pod względem legalności i dokładności jego 
wskazań z wymaganiami obowiązujących przepisów oraz 
na oznaczeniu go cechą legalizacyjną lub wydaniu dla niego 
świadectwa legalizacji. 

4. Narzędzie pomi-arowe jest dokładne, jeżeli w czasie 
legalizacj i' błędy jego wskazań nie przekraczają wartości 
.granićznych dopuszczalnych błędów legalizacy jn ycq, ok re
'§Ionych w przepisach dla danego rodzaju narzędzia pomid
rowego. 

5. Narzędzie pomiarowe jest rzetelne, jeżeli w czasie 
użytkowania błędy jego wskazań nie przekraczaJą wartości 

granicznych dopuszczalnych błęd6w obiegowych, określo
nych w, przepisach dla danego rodzaju narzędzia pomiaro
wego. 

Art. 8. 1. Pre.zes Urzędu wydaje: 
1) przepisy określające sposób legalizacji poszczególnych 

rodzajów narzędzi pomiarowych, warunki ich legalności, 

dokładności i rzetelności, zakres i warunki ich właści
weg,o stosowania oraz okresy ważności legalizacji; 

,2) przepisy określające charakterystyki wzorcó\v fizycz
n ych i chemicznych własności materii i materiałów, licz
bowe dane tabelaryczne charakteryzujące własności ma
terii i maJeriałów óraz wzorcowe metody pomiarowe. , 
2. Przepisy określone w ust. 1 Prezes Urzędu ogłasza 

w Monitorze Polskim, podając ich tytuły , daty ustanowienia 
i daty, od których przepisy te obowiązują. ' 

Art. 9. 1. Obowiązek zgłaszania do legalizacji narzędzi 
pomiarowych podlegających obowiązkIDwi legalizacji ciąży 

" na wytwórcy, wykonawcy naprawy, sprzedawcy oraz na 
' użytkowniku narzędzi pomiarowych, a w odniesieniu do na
rzęd z i pomiarowych sprowadzanych, z zagranicy - na jed
nostce zamawiającej narzędzia pomiarowe w przedsiębior

stwie handlu zagranicznego. 
2. Prezes Urzędu określa warunki zgłaszania do legali

i2:acji narzędzi pomiarowych oraz obowiązki wynikające w 
~ymz.akresie dla wytwórców, wykonawców naprawy, sprze
jdawców i użytkowników narzędzi pomiarowych oraz dla 

, \jednostek, zamawiających narzędzia pomiarowe w przedsię- -
.. ~iorstwie handlu zagranicznego. ' 

3. Prezes Urzędu może zwolniĆ jednostkę zamawiającą 
narzędzia pomiarowe w przędsiębiorstwie handlu zagranicz
nego od obowiązku legalizacji narzędzi pomiarowy€h spro
,wadzanych z zagranicy, jeżeli narzędzia te są zaopatrzone 
w . cechę legalizac yj ną powołanego do tego organu kraju 
wytwórcy i odpowiadają wymaganiom polskich przepisów 
legalizacyjnych. 

R o z d z t a ł 3. 

Sprowadzanie narzędzi pomiarowych z zagranicy. 

Art. 10. 1. Sprowadzanie z zagranicy narzędzi pomia
:r.owych podlegających obowiązkowi legalizacji wymaga 
zezwolenia Prezesa Urzędu. 

2. Prezes Urzędu określi zasady i tryb udzielania, zezwo
I leń na sprowadzanie narzędzi pomiarowych z zagranicy. 

, 3. Przepisów ust. 1 n ie stosuje się do narzędzi pomia-
rowych sprowadzanych z zagranicy ' przeznaczo,nyc'h do pro
w adzenia prac naukowych i naukowo-badawczych oraz dla 
potrzeb obrony kraju. 

R o z d z i a ł 4. 

Rejestracja zakładów wytwarzających naprawiających 
narzędzia pomiarowe oraz zatwierdzanie typów 

narzędzi pomiarowych. 

Art: 11. 1. Zakłady wytwarzające i naprawiające narzę
dzia pomiarowe podlegają obowiązkowi rejestracji w okrę
gowych urzędach jakości i miar, niezależnie od obowiązku 
uzyskania uprawnień lub zezwoleń na wykonywanie działal
ności w tym zakresie wymaganych innymi przepisami. 

2. Prezes U rzędu ustal a zasady i warunki rejest ra cj i za 
kładów wytwarzających i naprawiających narzędzia pomia
rowe oraz zaKres i 'sposób sprawowania ' nadzo ru przez orga
n y admin'istracji miar nad wytwarzaniem i naprawą narzędzi 
pomiarowych . • 

Art: 12. 1. 'obo,wiązkowi zatwierdzania typu podlegaj,,: 
narzędzia pomiarowe: 

1) podlegające obowiązkowi legalizacji, 
2) ustalone oddzielnymi przepisami przez Prezes-a Urzędu. 

2. Zakłady wytwarzające narzędzia pomiarowe podle
gające obowiązkowi zatwierdzania typu obowiązane są, ' przed 
przystąpieniem do seryjnej produkcji, uzyskać zatwierdze
nie typu tych narzędzi. 

3. Typy narzędzi pomiarowych zatwierdza Urząd lub 
upoważniona przez Prezesa Urzędu jednostka organizacy jna 
(art. 14 pk t 2). 

4. Prezes Urzędu określa warunki tryb zatwierdza nia 
typu narzędzi pomiiuowych przeznaczonych do produkcji 
sery jnej. 

R O z d z i a ł 5. 

Obowiązki jednostek gospodarki uspołecznionej w zakresie 
zabezpieczenia jednolitości miar oraz rzetelnośc i i właści

wego stosowania narzędzi pomiarowych. 

Art. 13. 1. Jednostki gospodarki uspofeczl'lionej obowią
zane są do dokonywania okresowego sprawdzania użytko

wych narzędzi pomiarowych, stosowanych (jo celów określo
nych wart. 6 ust. 1 pkrl3 lit. bl i cl, za pqmocą kontrolnych 
narzędzi pomiarowych, 'zalegalizowanych przez organ admi-
'nistracji miar. , 

2. Rada Ministrów określi obowiązki jednostek gospo
darkiuspołecznionej w zakresie okresowego sprawdzania 
dokładności lub rzetelności narzędzi pomiarowych oraz wła- • 
ściwego ich stosowania i , wykorzystywania . 

. Art. . 14. Prezes Urzędu w uzasadnionych przypadkach, 
w porozumieniu z zainteresowanymi ministrami (kierownika
mi urzędów centralnych). może upoważnić: 

1) określone przedsiębiorstwa, instytuty naukowo-badaw
cze lub inne państwowe jedn.Qstki organizacyjne - do 
legalizacji niektórych rodzajów narzędzi pomiarowych, 
w ymienionych wart. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 3 i 4; 

2) określone instytuty naukowo::badawcze i inne państwo
we jednostki organizacyjne prowadzące prace naukowe. 
naukowo-badawcze i doświadczalne - do zatwierdzania 
typó~" narzędZI pomiarowych nie podlegających oba
wią:zkowi 'legalizacji; 

3) instytuty naukowo-badawcze lub inne państwowe jed
nostki organizacyjne prowadzące prace naukowe i nau
kowo-badawcze - do przechowywania niektórych wzor
ców miar wymienionych wart. 4 ust. 2; Prezes Urzędu 
ustala równocześnie sposób wykorzystywania tych wzor
ców dla potrzeb gospodarki narodowej; 

4) organy wojskowe oKręślone przez Ministra Obrony Na
rodowej ' --- do legalizacji narzędzi pomi arowych 5t050-
:wanych wyłącznie dla celów związanych z potrzebami 
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obrony kraju oraZ do dokonywania . czynności . określo
nych w pkt 1,2 i 3; 

R o z d z i a ł 6. 

Opłaty • . 

Art. 15, 1. Za legalizację narzędzi pomiarowych oraz 
- inne czynności związane z legalizacją .narz~ędzi pomiarowych 
wykonywane przez organy administracji miar oraz jednostki 
wymienione w ·art. 14 pobierane są opłaty. 

2. Prezes Urzędu, w porozumieniu z Ministrem Finan
sów, określi rodzaj czynności, za które pobierane są opłaty, 
wysokość tych opłat i sposób ich pobierania. 

3. Nie wpłacone w terminie opłaty podlegają ściągnię
ciu w trybie przepisów o egzekucji administracyjnej świad
czeń pieniężnych. Do opłat tych stosuje się odpowiednio 
przepisy o zobowiązaniach podatkowych. 

Art. 16. 1. Kto: 

R o z d z i a ł 7. 

Przepisy karne. 

l) stosuje narzędzia pomiarowe nielegalne, nie legaliz~

wane lub nierzetelne: 
a) do określania ilości albo jakości rzeczy lub świad

czeń rzeczy albo usług przy wszelkiego rodzaJu ro
zliczeniach, 

b) przy 'Wszelkiego rodzaju czynnościach urzęddwych 
lub zawodowych, 

c) przy czynnościach mających znaczenie dla bezpie
czeństwa i higieny -pracy lub ochrony zd-rowia, 

d) jako narzędzia pomiarowe kontrolne do sprawdzania 
narzędzi pomiarowych używanych do celów określo

n ych pod lit. a)-cj, do kontroli lub regulacji prze
biegu procesów technologicznych w produkcji oraz 
do kontroli jakości surowców, materiałów, półwyro
bów lub wyrobów; 

2) przechowuje narzędzia pomiarowe nielegalne, nie lega
lizowane lub nierzetelne ·w miejscu- ich stosowania do 
czynności określonych w pkt 1; ' , 

3) stosuje narzędzia pomiarowe ' w sposób niezgodny z prze
pisami legalizacyjnymi określającymi wanmki i zakres 
stosowania tych narzędzi; 

4) wyrabia narzędzia pomiarowe bez zatwierdzenia typu 
tych narzędzi lub bez zachowania warunków określo

nych w decyzji o zatwierdzaniu typu danego narzędzia 
pomiarowego; 

5) sprowadza narzędzia pomiarowe z zagranicy bez uzy
skania wymaganego zezwolenia; 

6) nie dopełnia ciążącego . na nim obowiązku zgłoszenia 

do legalizacji narzędzi pomiarowych wytwarzanych, na
prawianych albo sprowadzanych z zagranicy przed prze
znaczeniem ith do sprzedaży lub oddaniem do użytkuJ 
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7) wyrabia lub naprawia narzędzia pomtarowę. bez ,reje
str.acjt zakładu lub bez zachowania warunków określo
nych w decyzji o rejestracji; 

8) stosuje narzędzia pomiarowe nie sprawdżone, nie legali
zowan~ lub nierzetelne do: 
a) kontroli jakości surowców, materiałów, półwyrobów 

i wyrobów, 
b) kontroli lub regulacji przebiegu procesów technolo-

gicznych w produkcji, . 
podlega karze aresztu do 3 miesięcy ·lub karze 
grzywny do 4.500 złotych. 

2. Można orzec przeJ?adek lub zniszczenie nielegalnycb, 
nie legalizowanych lub nierzetelny ch narzędzi pomiarowyCh. 

3. Można orzec przepadek lub zniszczenie nielegalnycb, 
nie legalizowanych lub nie rze telnych narzędzi pomiarowych 
także w razie wydania orzeczenia o uniewinnieniu lub umo
rzeniu postępowania albo w razie istnienia okoliczności wy
łączających orzekanie. 

4. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się ' również do narzędzi ' 
pomiarowych nie stanowiących własności sprawcy wykro
czenia. 

Art. 17. Kto wbrew przepisom art. 3 ust. 1 i art. . S ust. 1 
wyraża miarę w nie legalnych jednostkach miar, 

podlega karze grzywny do 1.000 złotych. 
Art. 18. Orzekanie w sprawach o wykroczenia określo

ne wart. 16 i 17 następuje w trybie przepisów o orzecznic
twie karno-administracyjnym. 

Rozdział 8. 

Przepisy przejściowe i końcowe. 

Art. 19. Postępowanie w sprawach o wykroczenia okre
ślone wart. 19 dekretu z dnia 19 kwietnia 1951 r. o orga
nach administracji miar oraz o miarach i narzędziach ' mier
niczych (Dz. U. z 1951 r. Nr 26, poz. 195 i z 1956 r. Nr 54, 
poz. 244) należących do właściwości obwodowych urzędó·w 
miar, wszczęte przed dniem . wejścia w życie niniejszej usta
wy, toczy się do zakończenia postępowania prawomocnym 
,orzeczeniem przed tymi organ-ami według przepisów dotych: 
czasowych. 

Art. 20. 1. Tracą moc: 
1) artykuły l, 7-16. i 19~26 dekretu z dnia 19 kwietnia 

1951 r. o organach administracji miar oraz o miarach 
i narzędziach mierniczych (Dz. U. z 1951 r. Nr 26, poz. 
195 i z 1956 r. Nr 54, poz. 244); 

2) ustawa z dnia 11 maja 1922 r. o rachubie czasu (Dz. U. 
Nr 36, poz. 307). 
2. Do czasu wydania przepisów wykonawczych przewi

dzianych w nińJejsze j ustawie pozostają w mocy przepisy 
dotychczasowe, jeżeli nie są z nią sprzeczne. 

Art. 21. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, 

Przewodniczący Rady Państwa: E. Ochab 
Sekretarz Rady Państwa ; J. Horodecki 
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UST A WA 

z dnia 17 czerwca 1966 r. 

o przekazaniu niektórych drobnych przest~pstw jako wykroczeń do orzecznictwa karno-administracyjnego. 
I 

Rozdział t. 

Wykroczenia przeciwko~ieDiu oraz przeciwko 
interesom nabywców. 

Art. t. § 1. Kto kradnie lub przywłaszcza sobie mienie 
społeczne, jeżeli wartość mienia nie przekracza kwoty 
300 złotych, 

podlega karze aresztu do 3 miesięcy lub grzywny 
do 4.500 złotych. 

§ 2. Tej samej karze podlega,. kto kradnie lub przy" 
właszcza sobie inne mienie, niż określone w § 1, jeżeli war .. 
tość mienia nie przekracza kwoty 300 złotych. 

§ 3. W razie ukarania za czyn określony w § 1 orzeka 
się obowiązek zwrotu równowartości ukradzionego lub przy
właszczonego mienia, jeżeli szkoda nie została naprawiona. 


