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PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR 

. 2_ 0. oC. 2.0~8z dnia ...................... . . 

w sprawie powołania Komitetu Technicznego opiniującego działalność 

Samodzielnego Laboratorium Masy 

Na podstawie § 5 ust. 1 statutu Głównego Urzędu Miar stanowiącego załącznik do 

zarządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie nadania statutu 

Głównemu Urzędowi Miar (M. P. poz. 1199) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Powołuje się Komitet Techniczny opiniujący działalność Samodzielnego 

Laboratorium Masy, zwany dalej „Komitetem". 

2. W skład Komitetu wchodzą następujący Członkowie Komitetu: 

1) Andy Knott; 

2) inż. Duscan Trochta; 

3) dr hab. Daniel Lisak, prof. UMK. 

3. Funkcję Sekretarza Komitetu pełni kierownik Samodzielnego Laboratorium Masy, 

zwanego dalej „Laboratorium". 

§ 2. 1. Do zadań Członków Komitetu należą: 

1) przeprowadzenie oceny Laboratorium, obejmującej: 
# 

a) działanie Laboratorium w kontekście Czteroletniego strategicznego planu działania 

Głównego Urzędu Miar na lata 2018 - 2021 oraz strategicznych planów krajowych 

i europejskich, 

b) zasoby ludzkie, organizację pracy Laboratorium oraz jego infrastrukturę techniczną, 

c) prace badawczo - rozwojowe w dziedzinie metrologii oraz działania wspierające 

i inspirujące rozwój krajowego przemysłu; 

2) rekomendowanie Prezesowi Głównego Urzędu Miar, zwanemu dalej „Prezesem", 

propozycji działań służących rozwojowi i efektywności działalności Laboratorium. 
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2. Ocena działalności Laboratorium oraz rekomendacje zostaną zawarte w raportach 

każdego Członka Komitetu, które zostaną przedstawione Prezesowi. 

3. Wytyczne określające zakres raportów Członków Komitetu zostaną przekazane 

Członkom Komitetu przez Prezesa w odrębnym trybie. 

§ 3. 1. Realizacja przez Członków Komitetu zadań, o których mowa w§ 2 ust. 1 pkt 1, 

wykonywana będzie podczas jednej lub dwóch wizyt Członków Komitetu w Głównym 

Urzędzie Miar, w trakcie których Członkowie Komitetu oceniać będą działalność 

Laboratorium, przy czym każda wizyta zostanie zakończona sporządzeniem przez Członka 

Komitetu raportu, o którym mowa w§ 2 ust. 2. 

2. Terminy wizyt Członków Komitetu w Głównym Urzędzie Miar ustali Prezes 

w porozumieniu z Członkami Komitetu. 

3. Raporty Członków Komitetu zostaną przedstawione Prezesowi w ostatnim dniu wizyt, 

o których mowa w ust. 1, albo nie później niż w terminie 14 dni roboczych liczonych od dnia 

zakończenia wizyt. 

§ 4. Podczas wizyt, o których mowa w § 3 ust. 1, Członkowie Komitetu mogą: 

1) mieć wgląd w dokumenty dotyczące działalności Laboratorium oraz żądać niezbędnych 

informacji od kierownika Laboratorium, z wyłączeniem dokumentów i informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa lub inne tajemnice prawnie chronione; 

2) przebywać w pomieszczeniach Laboratorium; 

3) zbierać ustne lub pisemne wyjaśnienia od pracowników Laboratorium. 

§ 5. Za organizację prac Członków Komitetu odpowiada Sekretarz Komitetu. 

§ 6. Biuro Strategii monitoruje przebieg prac Członków Komit~tu, w szczególności 

odpowiada za terminowość wykonywania zadań realizowanych przez Członków Komitetu 

i w tym celu współpracuje na bieżąco z Członkami Komitetu oraz Sekretarzem Komitetu. 

§ 7. 1. Członkom Komitetu przysługuje zwrot kosztów związanych z wykonywaniem 

zadań, o których mowa w § 2. 

2. Wysokość kosztów, o których mowa w ust. 1, zostanie ustalona zgodnie z umową 

zlecenia, zawartą z każdym Członkiem Komitetu. 

3. Koszty działalności Komitetu będą pokrywane w ramach budżetu Głównego Urzędu 

Miar. 
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§ 8. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania. 

PREZES 

GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR 

~ W!.'JdZllnierz Lewandowski 


