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Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 5 marca 2010 r.

o zmianie ustawy – Prawo o miarach

(druk nr 806)

USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. – PRAWO O MIARACH (Dz. U. z 2004 r. Nr  243, poz.

2441, z późn. zm.

[Art. 6.
1. Obowiązek stosowania legalnych jednostek miar dotyczy użytkowania przyrządów

pomiarowych, wykonywania pomiarów i wyrażania wartości wielkości fizycznych w
gospodarce, ochronie zdrowia i bezpieczeństwa publicznego oraz przy czynnościach o
charakterze administracyjnym.

2. Jednostki miar inne niż określone w art. 5 mogą być stosowane w gospodarce w
dziedzinach: transportu morskiego, lotniczego i kolejowego, na mocy porozumień
międzynarodowych.]

<Art. 6.
1. Obowiązek stosowania legalnych jednostek miar dotyczy użytkowania przyrządów

pomiarowych, wykonywania pomiarów i wyrażania wartości wielkości fizycznych.
2. Jednostki miar inne niż legalne jednostki miar mogą być stosowane, na mocy

porozumień międzynarodowych, w transporcie morskim, lotniczym i  kolejowym.
3. Dopuszczalne jest stosowanie dodatkowych oznaczeń wyrażonych w jednostkach

miar innych niż legalne jednostki miar. Oznaczenie wyrażone w legalnej jednostce
miary ma charakter nadrzędny, w szczególności musi być wyrażane znakami nie
mniejszymi niż znaki wyrażające inną jednostkę miary.>

Art. 22a.
1. Zakres kontroli wykonywanej przez organy administracji miar przy sprawowaniu nadzoru

nad wykonywaniem przepisów ustawy oraz ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o towarach
paczkowanych obejmuje:

[1) przestrzeganie obowiązku stosowania legalnych jednostek miar podczas
użytkowania przyrządów pomiarowych, wykonywania pomiarów i wyrażania
wartości wielkości fizycznych w gospodarce, ochronie zdrowia i bezpieczeństwa
publicznego oraz przy czynnościach o charakterze administracyjnym;]

<1) przestrzeganie obowiązku stosowania legalnych jednostek miar podczas
użytkowania przyrządów pomiarowych, wykonywania pomiarów i wyrażania
wartości wielkości fizycznych;>
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2) sprawdzanie spełniania wymagań przez przyrządy pomiarowe podlegające prawnej
kontroli metrologicznej wprowadzone do obrotu lub użytkowania, stosowane albo
przechowywane w stanie gotowości do użycia, w dziedzinach, o których mowa w
art. 8 ust. 1;

3) sprawdzanie posiadania przez podmioty wprowadzające przyrządy pomiarowe do
obrotu lub użytkowania oraz przez użytkowników przyrządów pomiarowych
podlegających prawnej kontroli metrologicznej ważnych dowodów tej kontroli;

4) przestrzeganie spełniania warunków właściwego stosowania przyrządów
pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej;

5) przestrzeganie obowiązku posiadania udzielonych przez Prezesa Głównego Urzędu
Miar upoważnień do legalizacji pierwotnej lub legalizacji ponownej przyrządów
pomiarowych, zwanych dalej "upoważnieniami", oraz wydanych przez Prezesa
Głównego Urzędu Miar zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w
zakresie napraw lub instalacji oraz sprawdzania urządzeń rejestrujących stosowanych
w transporcie drogowym - tachografów samochodowych, zwanych dalej
"zezwoleniami";

6) spełnianie obowiązku utrzymywania i udostępniania państwowych wzorców
jednostek miar przez jednostki organizacyjne i laboratoria spoza administracji miar,
będące właścicielami tych wzorców;

7) spełnianie warunków niezbędnych do wykonywania czynności na podstawie
udzielonych upoważnień i zezwoleń;

8) przestrzeganie wymagań dotyczących paczkowania produktów i produkcji butelek
miarowych.

2. W toku kontroli kontrolowany udostępnia na żądanie kontrolującego, na czas niezbędny
do przeprowadzenia kontroli:

1) przyrządy pomiarowe w sposób umożliwiający:
a) dokonanie oględzin zewnętrznych,
b) sprawdzenie właściwości metrologicznych,
c) sprawdzenie warunków właściwego stosowania;

2) dokumenty związane z przyrządami pomiarowymi - w zakresie określonym w ust. 1.

Art. 26.
1. Kto wbrew przepisom ustawy:

[1) wyraża wartości wielkości fizycznych w jednostkach miar innych niż legalne w
dziedzinach, o których mowa w art. 6 ust. 1,]

<1) wyraża wartości wielkości fizycznych w jednostkach miar innych niż legalne,>
2) wprowadza do obrotu lub użytkowania, stosuje bądź przechowuje w stanie

gotowości do użycia przyrządy pomiarowe, podlegające prawnej kontroli
metrologicznej, bez wymaganych dowodów tej kontroli lub niespełniające wymagań,

3) użytkuje przyrządy pomiarowe w dziedzinach, o których mowa w art. 8 ust. 1,
niezgodnie z warunkami właściwego ich stosowania,

4) dokonuje legalizacji pierwotnej lub legalizacji ponownej przyrządów pomiarowych
bez wymaganego upoważnienia,
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5)  (uchylony),
6) świadomie utrudnia organom administracji miar wykonywanie ich zadań w zakresie

sprawowania nadzoru
- podlega karze grzywny.

2. Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1, prowadzi się na podstawie
przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.


