
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. W sprawach nieokreÊlonych w niniejszej usta-
wie, dotyczàcych przyrzàdów pomiarowych, stosuje
si´ przepisy regulujàce zagadnienia oceny zgodnoÊci
wyrobów oraz akredytacji, zawarte w ustawie z dnia
28 kwietnia 2000 r. o systemie oceny zgodnoÊci, akre-
dytacji oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 43,
poz. 489), zwanej dalej „ustawà o ocenie zgodnoÊci”.

Art. 3. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzà-
dzenia, sposób prowadzenia i organizacj´ dzia∏alnoÊci
w celu zapewnienia jednolitoÊci miar i dok∏adnoÊci po-
miarów zwiàzanych z obronnoÊcià i bezpieczeƒstwem
paƒstwa, z uwzgl´dnieniem 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.

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 pomiaro-
wy lub jego elementy, przeznaczone do wykonania
pomiarów samodzielnie lub w po∏àczeniu z jednym
lub wieloma urzàdzeniami dodatkowymi; wzorce
miary i materia∏y odniesienia sà traktowane 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 przy-
rzàdu pomiarowego, oceny metody pomiarowej
lub przypisania wartoÊci w∏aÊciwoÊciom innych
materia∏ów,

8) wymagania metrologiczne — wymagania zasadni-
cze i szczegó∏owe, którym musi odpowiadaç przy-
rzàd pomiarowy, zdefiniowane we w∏aÊciwych
przepisach,

9) prawna kontrola metrologiczna — dzia∏anie zmie-
rzajàce do wykazania, ̋ e przyrzàd pomiarowy spe∏-
nia wymagania metrologiczne okreÊlone we w∏a-
Êciwych przepisach, 

10) ocena zgodnoÊci — dzia∏anie zmierzajàce do wyka-
zania, ˝e nale˝ycie zidentyfikowany przyrzàd po-
miarowy lub proces jego wytwarzania jest zgodny
z wymaganiami zasadniczymi i szczegó∏owymi,
zdefiniowanymi we w∏aÊciwych przepisach, 

11) procedury oceny zgodnoÊci (modu∏y) — procedury
w rozumieniu ustawy o ocenie zgodnoÊci, zdefinio-
wane we w∏aÊciwych przepisach,

12) zatwierdzenie typu — wykazanie na podstawie wy-
ników przeprowadzonych badaƒ, ˝e typ przyrzàdu
pomiarowego spe∏nia wymagania metrologiczne
okreÊlone we w∏aÊciwych przepisach,

13) legalizacja — sprawdzenie, stwierdzenie i po-
Êwiadczenie dowodem legalizacji, ˝e przyrzàd po-
miarowy spe∏nia wymagania metrologiczne okre-
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Êlone we w∏aÊciwych przepisach; poj´cie to obej-
muje:

a) legalizacj´ pierwotnà — legalizacj´ przyrzàdu
pomiarowego po raz pierwszy po wyproduko-
waniu, przed  wprowadzeniem go do obrotu lub
u˝ytkowania, 

b) legalizacj´ ponownà — ka˝dà kolejnà legalizacj´
przyrzàdu pomiarowego, 

c) legalizacj´ jednostkowà — legalizacj´ pierwotnà
przyrzàdu pomiarowego w wykonaniu jednost-
kowym, skonstruowanego dla okreÊlonego,
szczególnego zastosowania; obejmuje ona swo-
im zakresem badania wykonywane w ramach
zatwierdzenia typu,

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.

Rozdzia∏ 2

Legalne jednostki miar 
i paƒstwowe wzorce jednostek miar

Art. 5. 1. Legalnymi jednostkami miar sà:

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

2) jednostki nienale˝àce do Mi´dzynarodowego Uk∏a-
du Jednostek Miar (SI), lecz dopuszczone do stoso-
wania w drodze rozporzàdzenia Rady Ministrów,

oraz ich dziesi´tne podwielokrotnoÊci i wielokrotno-
Êci, przy uwzgl´dnieniu zobowiàzaƒ wynikajàcych
z wià˝àcych Rzeczpospolità Polskà umów mi´dzyna-
rodowych.

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

1) nazwy, definicje i oznaczenia, 

2) przedrostki i ich oznaczenia przeznaczone do two-
rzenia dziesi´tnych podwielokrotnoÊci i wielokrot-
noÊci,

3) zasady pisowni oznaczeƒ

— jednostek miar, o których mowa w ust. 1, przy
uwzgl´dnieniu zobowiàzaƒ wynikajàcych z wià˝àcych
Rzeczpospolità Polskà umów mi´dzynarodowych.

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: transpor-
tu morskiego, lotniczego i kolejowego, na mocy poro-
zumieƒ mi´dzynarodowych.

Art. 7. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze roz-
porzàdzenia, warunki i tryb uznawania wzorców jedno-
stek miar za paƒstwowe wzorce jednostek miar oraz
niezb´dnà dokumentacj´ wzorców, uwzgl´dniajàc
obowiàzki jednostek organizacyjnych ubiegajàcych si´
o uznanie wzorców za paƒstwowe wzorce jednostek
miar, jak równie˝ powiàzanie tych wzorców z mi´dzy-
narodowymi wzorcami jednostek miar lub wzorcami
w innych krajach.

Rozdzia∏ 3

Prawna kontrola metrologiczna

Art. 8. 1. Prawnej kontroli metrologicznej podlega-
jà przyrzàdy pomiarowe, 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 niepodatkowych
nale˝noÊci bud˝etowych oraz ustalaniu opustów,
kar umownych, wynagrodzeƒ i odszkodowaƒ,
a tak˝e przy pobieraniu i ustalaniu podobnych na-
le˝noÊci i Êwiadczeƒ,

5) przy dokonywaniu kontroli celnej,

6) w obrocie handlowym.

2. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, przyrzàdy pomiarowe, o których mowa w ust. 1,
z uwzgl´dnieniem dziedzin pomiarowych oraz zobo-
wiàzaƒ wynikajàcych z wià˝àcych Rzeczpospolità Pol-
skà umów mi´dzynarodowych.

3. Prawna kontrola metrologiczna przed wprowa-
dzeniem przyrzàdów pomiarowych do obrotu lub u˝yt-
kowania wykonywana jest zgodnie z procedurami oce-
ny zgodnoÊci (modu∏ami), a w szczególnoÊci poprzez
badania typu potwierdzone decyzjà zatwierdzenia ty-
pu, legalizacj´ pierwotnà lub legalizacj´ jednostkowà,
natomiast dla przyrzàdów pomiarowych b´dàcych
w u˝ytkowaniu — poprzez legalizacj´ ponownà.
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4. Warunkiem dopuszczenia przyrzàdów pomiaro-
wych do legalizacji pierwotnej jest uzyskanie zatwier-
dzenia typu, z wyjàtkiem przyrzàdów pomiarowych,
o których mowa w art. 9 pkt 6.

Art. 9. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzà-
dzenia: 

1) warunki i tryb zg∏aszania przyrzàdów pomiarowych
do prawnej kontroli metrologicznej, ustalajàc
w szczególnoÊci podmioty uprawnione do zg∏asza-
nia przyrzàdów pomiarowych, miejsce dokonywa-
nia kontroli metrologicznych, zakres badaƒ oraz
warunki techniczne u˝ytkowania i wymaganà do-
kumentacj´, jak równie˝ obowiàzki zg∏aszajàcego,

2) szczegó∏owy tryb wykonywania prawnej kontroli
metrologicznej, uwzgl´dniajàcy procedury oceny
zgodnoÊci (modu∏y) dla okreÊlonych rodzajów
przyrzàdów pomiarowych przed ich wprowadze-
niem do obrotu lub u˝ytkowania oraz sposób do-
kumentowania zatwierdzenia typu, okres wa˝noÊci
decyzji zatwierdzenia typu, jak równie˝ zasady wy-
dawania decyzji zatwierdzenia typu ograniczo-
nych: krótszym okresem wa˝noÊci, liczbà przyrzà-
dów pomiarowych lub warunkami technicznymi
ich u˝ytkowania, a tak˝e warunki i tryb cofania de-
cyzji zatwierdzenia typu,

3) wymagania metrologiczne, którym powinny odpo-
wiadaç przyrzàdy pomiarowe podlegajàce prawnej
kontroli metrologicznej, uwzgl´dniajàc rodzaje do-
wodów tej kontroli, a tak˝e warunki w∏aÊciwego
stosowania i warunki techniczne ich u˝ytkowania, 

4) wzory znaków zatwierdzenia typu, uwzgl´dniajàc
wymiary, kszta∏t, dat´ nadania oraz miejsce ich
umieszczenia,

5) wzory dowodów oceny zgodnoÊci i legalizacji po-
nownej, uwzgl´dniajàc wymiary, kszta∏t, dat´
nadania, miejsce umieszczenia oraz okresy ich
wa˝noÊci,

6) rodzaje przyrzàdów pomiarowych, które sà legali-
zowane bez zatwierdzenia typu,

7) wymagania warunkujàce udzielenie notyfikacji do
dokonywania czynnoÊci oceny zgodnoÊci i wyda-
nie upowa˝nieƒ do legalizacji ponownej okreÊlo-
nych rodzajów przyrzàdów pomiarowych,
uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci wyposa˝enie tech-
niczne i kwalifikacje personelu niezb´dne do wyko-
nywania tych zadaƒ oraz do zapewnienia bezstron-
noÊci formu∏owania ocen,

8) rodzaje przyrzàdów pomiarowych, które sà napra-
wiane lub instalowane wy∏àcznie przez upowa˝nio-
nych przedsi´biorców, dokonujàcych odpowiednio
napraw lub instalacji, oraz stawiane im wymagania
w zakresie posiadanego wyposa˝enia i kwalifikacji,

9) wartoÊci podstawowych sta∏ych fizycznych i liczbo-
we dane odniesienia dla w∏aÊciwoÊci substancji
i materia∏ów

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

Rozdzia∏ 4

Kompetencje i zadania organów administracji miar

Art. 10. Organami administracji miar sà:

1) Prezes G∏ównego Urz´du Miar, b´dàcy centralnym
organem administracji rzàdowej, zwany dalej „Pre-
zesem”, 

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

3) naczelnicy obwodowych urz´dów miar, zwani dalej
„naczelnikami”.

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. 1. Prezesa powo∏uje i odwo∏uje Prezes Ra-
dy Ministrów.

2. Wiceprezesów Urz´du powo∏uje i odwo∏uje Pre-
zes Rady Ministrów na wniosek Prezesa.

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

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

Art. 13. Rada Ministrów, 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 potrzeb, rozwoju gospodar-
czego oraz tradycji poszczególnych województw i po-
wiatów, jak równie˝ warunków ekonomicznych dzia∏a-
nia urz´dów.

Art. 14. Organizacj´ Urz´du okreÊli statut, nadany
przez Prezesa Rady Ministrów w drodze rozporzàdze-
nia, a okr´gowych urz´dów miar — regulaminy nada-
ne przez Prezesa, przy uwzgl´dnieniu potrzeb gospo-
darki oraz mo˝liwoÊci kadrowych i finansowych 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, 
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3) zapewnienie, w drodze porównaƒ, powiàzania paƒ-
stwowych wzorców jednostek miar z mi´dzynaro-
dowymi wzorcami jednostek miar lub wzorcami
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 administracji
miar, b´dàcych w∏aÊcicielami paƒstwowych wzor-
ców jednostek miar, utrzymujàcych i udost´pniajà-
cych 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 me-
trologicznej w Rzeczypospolitej Polskiej odpowied-
niej kontroli wykonanej przez w∏aÊciwe zagranicz-
ne instytucje metrologiczne,

9) udzielanie i cofanie, w drodze decyzji, notyfikacji do
dokonywania czynnoÊci oceny zgodnoÊci lub upo-
wa˝nieƒ do legalizacji ponownej okreÊlonych ro-
dzajów przyrzàdów pomiarowych po sprawdzeniu
spe∏nienia wymagaƒ, dotyczàcych w szczególnoÊci
wyposa˝enia technicznego i kwalifikacji personelu,
niezb´dnych do wykonywania tych zadaƒ oraz do
zapewnienia bezstronnoÊci formu∏owania ocen,

10) udzielanie i cofanie, w drodze decyzji, upowa˝nieƒ
do wykonywania napraw lub instalacji okreÊlonych
rodzajów przyrzàdów pomiarowych po sprawdze-
niu spe∏nienia wymagaƒ niezb´dnych do wykony-
wania tych czynnoÊci,

11) sprawowanie nadzoru nad jednostkami, o których
mowa w pkt 9 i 10, w zakresie dzia∏alnoÊci wynika-
jàcej z udzielonych im upowa˝nieƒ, 

12) reprezentowanie Rzeczypospolitej Polskiej w me-
trologicznych organizacjach mi´dzynarodowych
i regionalnych oraz wspó∏dzia∏anie z krajowymi
i zagranicznymi instytucjami prowadzàcymi dzia∏a-
nia 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 Prezesa
Rady Ministrów.

Art. 17. 1. Prezes mo˝e, na wniosek podmiotów,
o których mowa w art. 4 pkt 17, w uzgodnieniu z w∏a-
Êciwymi dyrektorami, tworzyç na czas okreÊlony punk-
ty legalizacyjne, uwzgl´dniajàc potrzeby gospodarki
oraz mo˝liwoÊci organizacyjne i kadrowe urz´dów.

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. Informacje o utworzeniu lub zniesieniu punktów
legalizacyjnych sà og∏aszane w Dzienniku Urz´dowym
G∏ównego Urz´du Miar.

Art. 18. 1. Obwieszczenia Prezesa w sprawach,
o których mowa w art. 16 pkt 2, 9 i 10, og∏aszane sà
w Dzienniku Urz´dowym Rzeczypospolitej Polskiej
„Monitor Polski” oraz przekazywane w∏aÊciwym insty-
tucjom i organizacjom zagranicznym, stosownie do
wià˝àcych Rzeczpospolità Polskà umów mi´dzynaro-
dowych.

2. Informacje w sprawach, o których mowa
w art. 16 pkt 6, og∏aszane sà w Dzienniku Urz´dowym
G∏ównego Urz´du Miar oraz przekazywane w∏aÊciwym
instytucjom i organizacjom zagranicznym, stosownie
do wià˝àcych Rzeczpospolità Polskà umów mi´dzyna-
rodowych.

Art. 19. Urzàd mo˝e wykonywaç inne prace metro-
logiczne, zgodnie z kompetencjami i mo˝liwoÊciami
technicznymi, w tym wzorcowanie i ekspertyzy przy-
rzàdów pomiarowych oraz czynnoÊci metrologiczne
zwiàzane z kontrolà towarów paczkowanych, a tak˝e
udzielaç konsultacji i prowadziç doradztwo techniczne
w zakresie doboru i stosowania przyrzàdów pomiaro-
wych.

Art. 20. 1. Do zakresu dzia∏ania dyrektorów i naczel-
ników, stosownie do w∏aÊciwoÊci terytorialnej podle-
g∏ych im urz´dów, nale˝y:

1) badanie przyrzàdów pomiarowych w celu zapew-
nienia wykonania zadaƒ, o których mowa w art. 2
ust. 1 pkt 2, a w szczególnoÊci legalizacja przyrzà-
dów pomiarowych oraz czynnoÊci metrologiczne
zwiàzane z kontrolà towarów paczkowanych,
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2) realizowanie zadaƒ w zakresie sprawowania nadzo-
ru nad wykonywaniem przepisów ustawy oraz
wspó∏dzia∏anie z administracjà publicznà w tym za-
kresie,

3) wykonywanie innych zadaƒ powierzonych przez
Prezesa.

2. Okr´gowe i obwodowe urz´dy miar mogà wyko-
nywaç inne prace metrologiczne, zgodnie z kompeten-
cjami i mo˝liwoÊciami technicznymi, w tym wzorcowa-
nie i ekspertyzy przyrzàdów pomiarowych.

Rozdzia∏ 5

Nadzór nad wykonywaniem przepisów ustawy

Art. 21. 1. Organy administracji miar sprawujà nad-
zór nad wykonywaniem przepisów ustawy 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) kierowanie do w∏aÊciwego organu zawiadomieƒ
o pope∏nieniu przest´pstwa w przypadku uzasad-
nionych podejrzeƒ o fa∏szowanie dowodów oceny
zgodnoÊci lub legalizacji ponownej,

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

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, pod-
legajà osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki or-
ganizacyjne nieposiadajàce osobowoÊci prawnej, zwa-
ne dalej „kontrolowanymi”.

4. Kontrolowani sà uprawnieni do:

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

2) obecnoÊci podczas wszystkich czynnoÊci pracowni-
ków urz´dów miar, wykonywanych podczas kon-
troli,

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. 22. 1. Do kontroli wykonywania przepisów
ustawy 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 ustawy z jednostkami, o których mowa
w ust. 1. 

3. Organy lub upowa˝nieni pracownicy administra-
cji miar mogà wezwaç, w pilnych przypadkach tak˝e
ustnie, pomoc funkcjonariuszy policji, je˝eli natrafià na
opór, który uniemo˝liwia lub utrudnia sprawowanie
nadzoru nad wykonywaniem przepisów ustawy.

Art. 23. 1. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, szczegó∏owe zasady przeprowadzania
kontroli, jak równie˝ wzory upowa˝nieƒ do kontroli, le-
gitymacji oraz protoko∏ów.

2. Rozporzàdzenie, o którym mowa w ust. 1, okreÊli
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. 1. Pobiera si´ op∏aty za czynnoÊci wykony-
wane przez organy administracji miar i podleg∏e im
urz´dy, zwiàzane z:

1) prawnà kontrolà metrologicznà przyrzàdów pomia-
rowych,

2) uznawaniem za równowa˝ne prawnej kontroli me-
trologicznej w Rzeczypospolitej Polskiej odpowied-
nich kontroli wykonanych przez w∏aÊciwe zagra-
niczne instytucje metrologiczne,

3) uznawaniem wzorców jednostek miar za paƒstwo-
we wzorce jednostek miar i sprawowaniem nadzo-
ru nad jednostkami i laboratoriami spoza admini-
stracji miar b´dàcymi w∏aÊcicielami tych wzorców, 
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4) udzielaniem notyfikacji do dokonywania czynnoÊci
oceny zgodnoÊci lub upowa˝nieƒ do legalizacji po-
nownej,

5) udzielaniem upowa˝nieƒ do wykonywania napraw
lub instalacji przyrzàdów pomiarowych,

6) sprawowaniem nadzoru nad jednostkami, o któ-
rych mowa w pkt 4 i 5, w zakresie dzia∏alnoÊci wy-
nikajàcej z udzielonych  im notyfikacji lub upowa˝-
nieƒ, 

7) kontrolà towarów paczkowanych,

8) tworzeniem punktów legalizacyjnych.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych okreÊla, w drodze rozporzàdzenia, wysokoÊç
i tryb pobierania op∏at, o których mowa w ust. 1,
uwzgl´dniajàc wysokoÊç uzasadnionych kosztów oraz
wskaênik wzrostu cen towarów i us∏ug konsumpcyj-
nych.

3. Op∏aty, o których mowa w ust. 1, uiszcza wnio-
skodawca.

4. Nieuiszczone w terminie op∏aty podlegajà Êcià-
gni´ciu w trybie przepisów o post´powaniu egzekucyj-
nym w administracji. 

Art. 25. Za inne czynnoÊci, wykonywane przez or-
gany administracji miar i podleg∏e im urz´dy na pod-
stawie dobrowolnych wniosków zg∏aszajàcych, zwià-
zane 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 materia-
∏ów odniesienia,

4) udzielaniem konsultacji i prowadzeniem doradztwa
technicznego w zakresie doboru i stosowania przy-
rzàdów pomiarowych,

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

— pobiera si´ wynagrodzenia okreÊlane w umowach
cywilnoprawnych.

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 wymagaƒ metrolo-
gicznych,

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

4) dokonuje czynnoÊci oceny zgodnoÊci lub legalizacji
ponownej okreÊlonych rodzajów przyrzàdów po-
miarowych bez stosownych notyfikacji lub upo-
wa˝nieƒ,

5) naprawia lub instaluje okreÊlone rodzaje przyrzà-
dów pomiarowych bez stosownych upowa˝nieƒ,

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. Przyrzàdy pomiarowe zalegalizowane lub
uwierzytelnione przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy,
niespe∏niajàce jej przepisów, mogà byç nadal legalizo-
wane, o ile spe∏niajà wymagania dotychczasowych
przepisów, lecz nie d∏u˝ej ni˝ przez 10 lat od dnia wej-
Êcia w ˝ycie ustawy. 

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 wyko-
nawczych 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. 30. W ustawie z dnia 3 kwietnia 1993 r. — Pra-
wo 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 brzmieniu: 

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

4. Naczelników obwodowych urz´dów probier-
czych powo∏uje i odwo∏uje Prezes Urz´du na
wniosek w∏aÊciwych dyrektorów okr´gowych
urz´dów probierczych.”;

2) dodaje si´ art. 1a w brzmieniu:

„Art. 1a. 1. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w dro-
dze rozporzàdzenia, szczegó∏owy za-
kres dzia∏ania organów i urz´dów ad-
ministracji probierczej.

2. Rada Ministrów, w drodze rozporzàdze-
nia, tworzy i znosi okr´gowe i obwodo-
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we urz´dy probiercze, a tak˝e okreÊla
ich obszar dzia∏ania i siedziby, przy
uwzgl´dnieniu lokalnych potrzeb oraz
tradycji poszczególnych województw
i powiatów, jak równie˝ warunków eko-
nomicznych dzia∏ania tych urz´dów.

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

Art. 31. W ustawie z dnia 28 kwietnia 2000 r. o sys-
temie oceny zgodnoÊci, akredytacji oraz zmianie nie-
których ustaw (Dz. U. Nr 43, poz. 489) wprowadza si´
nast´pujàce 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 centralnego w∏aÊciwy ze
wzgl´du na przedmiot oceny zgodnoÊci, zwany
dalej Ministrem, w drodze decyzji administra-
cyjnej.”

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 i 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 stycznia
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∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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