
Na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 11 maja
2001 r. — Prawo o miarach (Dz. U. Nr 63, poz. 636
i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 155, poz. 1286
i Nr 166, poz. 1360) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Za czynnoÊci wykonywane przez organy ad-
ministracji miar i podleg∏e im urz´dy, zwiàzane z lega-
lizacjà pierwotnà, z wy∏àczeniem legalizacji jednostko-
wej, albo ponownà przyrzàdów pomiarowych, pobiera
si´ op∏aty w wysokoÊci okreÊlonej w za∏àczniku do roz-
porzàdzenia, z zastrze˝eniem ust. 3.

2. W przypadku przyrzàdów pomiarowych niewy-
mienionych w za∏àczniku, za czynnoÊci, o których mo-
wa w ust. 1, pobiera si´ op∏at´ wed∏ug stawki godzino-
wej w wysokoÊci 50 z∏ za godzin´ pracy pracownika ad-
ministracji miar.

3. Za czynnoÊci zwiàzane z legalizacjà jednostkowà
przyrzàdów pomiarowych oraz za pozosta∏e czynnoÊci
organów administracji miar i podleg∏ych im urz´dów,
niewymienione w ust. 1, pobiera si´ op∏at´ wed∏ug
stawki godzinowej w wysokoÊci 100 z∏ za godzin´ pra-
cy pracownika administracji miar.

§ 2. 1. Op∏aty za czynnoÊci, o których mowa w § 1,
pobierajà organy administracji miar i podleg∏e im urz´-
dy.

2. WysokoÊç op∏aty za czynnoÊci, o których mowa
w § 1, ustalonej wed∏ug stawki godzinowej oblicza si´
mno˝àc stawk´ godzinowà przez czas zu˝yty na wyko-
nanie czynnoÊci.

3. Op∏aty za czynnoÊci, o których mowa w § 1, po-
biera si´ bez wzgl´du na ich wynik.

4. Op∏at´ nale˝y uiÊciç w terminie 14 dni od dnia
dor´czenia wnioskodawcy wezwania do zap∏aty, usta-
lajàcego wysokoÊç op∏aty.

5. Op∏aty od wnioskodawców, zalegajàcych z po-
przednimi op∏atami, mogà byç pobieranie z góry.

§ 3. 1. W przypadku wykonywania czynnoÊci, o któ-
rych mowa w § 1, poza siedzibà urz´du, wnioskodaw-
ca — niezale˝nie od op∏at okreÊlonych w za∏àczniku al-

bo wed∏ug stawki godzinowej — zwraca koszty podró-
˝y s∏u˝bowej pracownika administracji miar, wed∏ug
przepisów w sprawie zasad ustalania oraz wysokoÊci
nale˝noÊci przys∏ugujàcych pracownikom z tytu∏u po-
dró˝y s∏u˝bowych na obszarze kraju, a przy wykonywa-
niu tych czynnoÊci poza granicami kraju — wed∏ug
przepisów w sprawie zasad ustalania oraz wysokoÊci
nale˝noÊci przys∏ugujàcych pracownikom z tytu∏u po-
dró˝y s∏u˝bowych poza granicami kraju.

2. W przypadku wykonywania czynnoÊci, o których
mowa w ust. 1, w jednej miejscowoÊci na rzecz kilku
wnioskodawców, koszty podró˝y s∏u˝bowej pobiera
si´ w równych cz´Êciach od wszystkich wnioskodaw-
ców.

3. W przypadku gdy podró˝ s∏u˝bowa zwiàzana jest
z pobytem w ró˝nych miejscowoÊciach, wszyscy wnio-
skodawcy zwracajà koszty tej podró˝y w cz´Êciach pro-
porcjonalnych do kosztów, jakie by ponieÊli, gdyby po-
dró˝ s∏u˝bowa odbywa∏a si´ odr´bnie do ka˝dego
wnioskodawcy.

§ 4. W przypadku wykonywania czynnoÊci, o któ-
rych mowa w § 1, poza granicami kraju wnioskodawca
organizuje przesy∏k´ kontrolnych przyrzàdów pomia-
rowych i ponosi koszty zwiàzane z korzystaniem z tych
przyrzàdów oraz z przyrzàdów b´dàcych w∏asnoÊcià
instytucji zagranicznej.

§ 5. W przypadku podj´cia decyzji o odmowie lega-
lizacji przyrzàdu pomiarowego w wyniku jego ogl´dzin
zewn´trznych, pobiera si´ op∏at´ w wysokoÊci 10%
op∏aty okreÊlonej w za∏àczniku, je˝eli czynnoÊci zwiàza-
ne z legalizacjà wykonano w urz´dzie, lub w wysokoÊci
40% op∏aty okreÊlonej w za∏àczniku, je˝eli czynnoÊci
zwiàzane z legalizacjà wykonano poza urz´dem.

§ 6. Za czynnoÊci, o których mowa w § 1, wykona-
ne na skutek wniesienia odwo∏ania od decyzji lub
wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy nie pobiera
si´ op∏aty, o ile ich rozpatrzenie spowodowa∏o wyda-
nie decyzji na korzyÊç odwo∏ujàcego si´.

§ 7. 1. Je˝eli pracownicy administracji miar, skiero-
wani w ustalonym terminie na ˝àdanie wnioskodawcy
do wykonania okreÊlonych czynnoÊci poza urz´dem,
nie mogli przystàpiç do pracy, poniewa˝ przyrzàdy po-
miarowe zg∏oszone do prawnej kontroli metrologicz-
nej nie by∏y odpowiednio przygotowane lub wniosko-
dawca nie dostarczy∏ potrzebnych Êrodków i nie udzie-
li∏ pomocy lub w inny sposób uniemo˝liwi∏ wykonanie
zleconych czynnoÊci — pobiera si´ op∏at´ w wysokoÊci
300 z∏ za ka˝dego skierowanego pracownika admini-
stracji miar.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 26 listopada 2002 r.

w sprawie wysokoÊci i trybu pobierania op∏at za czynnoÊci organów administracji miar 
i podleg∏ych im urz´dów.

———————
1) Minister Finansów kieruje dzia∏em administracji rzàdowej

— finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozpo-
rzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Fi-
nansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93,
poz. 834).



2. Niezale˝nie od op∏aty, wymienionej w ust. 1,
wnioskodawca zwraca koszty podró˝y s∏u˝bowej pra-
cowników administracji miar, zgodnie z § 3.

§ 8. 1. Za czynnoÊci zwiàzane z legalizacjà przyrzà-
du pomiarowego, wykonane poza urz´dem, w miejscu
stosowania przyrzàdu pomiarowego, za które op∏ata
nie zosta∏a okreÊlona w kolumnie 4 za∏àcznika, pobiera
si´ op∏at´ w wysokoÊci 125% op∏aty okreÊlonej w ko-
lumnie 3 za∏àcznika.

2. Za czynnoÊci zwiàzane z legalizacjà przyrzàdu po-
miarowego, wykonane w punkcie legalizacyjnym, za
które op∏ata nie zosta∏a okreÊlona w kolumnie 5 za∏àcz-
nika, pobiera si´ op∏at´ w wysokoÊci 80% op∏aty okre-
Êlonej w kolumnie 3 za∏àcznika.

§ 9. Za czynnoÊci, o których mowa w § 1, o które
wnioskodawca wnosi∏, aby ich wykonanie odby∏o si´
poza godzinami pracy urz´du lub w dniach wolnych od
pracy, pobiera si´ op∏at´ podwy˝szonà o 50%.

§ 10. Za wystawienie wnioskodawcy dodatkowo
Êwiadectw legalizacji w przypadku, gdy dowodem le-
galizacji jest cecha, oraz za wystawienie duplikatów
wczeÊniej wydanych Êwiadectw lub duplikatów innych
dokumentów pobiera si´ op∏at´ w wysokoÊci 40 z∏ za
ka˝dy egzemplarz.

§ 11. W przypadku wykonywania czynnoÊci z wyko-
rzystaniem wzorców masy powy˝ej 500 kg, b´dàcych
w∏asnoÊcià urz´dów miar —  niezale˝nie od op∏at,
o których mowa w § 1 — pobiera si´ op∏at´ w wyso-
koÊci 35 z∏ za jednà ton´, za ka˝dà rozpocz´tà dob´ wy-
korzystania tych wzorców.

§ 12. 1. Wnioskodawca ponosi koszty transportu
kontrolnych przyrzàdów pomiarowych do miejsca do-
konywania czynnoÊci zwiàzanych z prawnà kontrolà
metrologicznà i z powrotem.

2. W przypadku zwrócenia urz´dowi kontrolnych
przyrzàdów pomiarowych, o których mowa w ust. 1,
w stanie zanieczyszczonym lub uszkodzonych, wnio-

skodawca ponosi rzeczywiste koszty oczyszczenia lub
naprawy zwracanych przyrzàdów.

3. W przypadku niezwrócenia urz´dowi kontrol-
nych przyrzàdów pomiarowych, o których mowa
w ust. 1, w wyznaczonym terminie, pobiera si´ op∏at´
za ich przetrzymanie w wysokoÊci 400 z∏ za ka˝dà roz-
pocz´tà dob´, liczàc od dnia nast´pnego po wyznaczo-
nym terminie zwrotu.

4. W przypadku utraty kontrolnych przyrzàdów po-
miarowych, o których mowa w ust. 1, lub ich zniszcze-
nia w stopniu uniemo˝liwiajàcym napraw´, z przyczyn
le˝àcych po stronie wnioskodawcy, zwraca on równo-
wartoÊç 300% aktualnej ceny nabycia tych przyrzàdów.

§ 13. Za przechowywanie w urz´dzie przyrzàdów
pomiarowych, nieodebranych w wyznaczonym termi-
nie, pobiera si´ op∏at´ za ka˝dà rozpocz´tà dob´ w wy-
sokoÊci 1% op∏aty nale˝nej za wykonanà czynnoÊç, li-
czàc od dnia nast´pnego po wyznaczonym terminie
odbioru.

§ 14. Za czynnoÊci organów administracji miar
i podleg∏ych im urz´dów, o których mowa w § 1 ust. 1
i 2, pobiera si´ op∏aty w wysokoÊci obowiàzujàcej
w dniu dostarczenia przyrzàdu pomiarowego do wyko-
nania okreÊlonej czynnoÊci lub w przypadku czynnoÊci,
o których mowa w § 1 ust. 3, w dniu dor´czenia wnio-
sku.

§ 15. Jednostki upowa˝nione przez Prezesa G∏ów-
nego Urz´du Miar do legalizacji ponownej okreÊlonych
rodzajów przyrzàdów pomiarowych pobierajà op∏aty
zgodnie z § 1 ust. 1 i 2.

§ 16. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Finansów
z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie wysokoÊci op∏at za
czynnoÊci organów i urz´dów administracji miar oraz
trybu ich pobierania (Dz. U. Nr 81, poz. 882).

§ 17. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2003 r.

Minister Finansów: w z. W. Ciesielski
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Finansów
z dnia 26 listopada 2002 r. (poz. 1757)
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