
POROZUMIENIE 

zawarte w Warszawie w dniu 15 grudnia 2017 roku pomiędzy: 

Głównym Urzędem Miar z siedzibą w Warszawie, ul. Elektoralna 2 
(00-139 Warszawa), zwanym dalej „GUM", reprezentowanym przez 

Pana Włodzimierza Lewandowskiego - Prezesa GUM 

a 
Polskim Centrum Akredytacji z siedzibą w Warszawie, ul. Szczotkarska 42 
(01-382 Warszawa), zwanym dalej „PCA", reprezentowanym przez 

Panią Lucynę Olborską - Dyrektora PCA 

zwanych w dalszej części Porozumienia również „Stronami". 

Zważywszy na to, że Strony: 

Główny Urząd Miar, realizując zadania na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 maja 
2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. z 2016 r. poz. 884 z późn. zm.), jako krajowa instytucja 
metrologiczna NMI (ang. National Metrology Institute), pełni kluczową rolę 

w funkcjonowaniu krajowego systemu miar. Dysponując zapleczem wysoce specjalistycznej 
infrastruktury pomiarowej, zawierającej wzorce pomiarowe o najwyższych właściwościach 
metrologicznych w Polsce, zapewnia źródła spójności pomiarowej dla pomiarów 
realizowanych przez laboratoria GUM, terenowej administracji miar, laboratoria 
akredytowane badawcze i wzorcujące oraz przez przemysł. 

Polskie Centrum Akredytacji jest krajową jednostką akredytującą, działającą na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1398) upoważnioną do akredytacji jednostek oceniających zgodność, 
w szczególności laboratoriów wzorcujących, badawczych, medycznych, jednostek 
certyfikujących, jednostek inspekcyjnych. 

Uznając potrzebę wzmocmema powiązań pomiędzy akredytacją a metrologią 

i koordynacji ich działalności związanej z realizacją zadań na rzecz krajowego 
i międzynarodowego systemu miar oraz systemu oceny zgodności Strony postanawiają co 
następuje: 

§ 1 

Przedmiot Porozumienia 

Niniejsze porozumienie określa zasady współpracy pomiędzy Głównym Urzędem Miar 
a Polskim Centrum Akredytacji w zakresie realizacji zadań na rzecz krajowego 
i międzynarodowego systemu miar oraz systemu oceny zgodności. 



§2 

Obszary współpracy 

Strony zobowiązują się do współpracy, w obszarach określonych w§ 1, a w szczególności do: 

I) wymiany informacji; 

2) dążenia do harmonizacji funkcjonujących i przyszłych polityk; 

3) realizowania zadań na rzecz zapewnienia rzetelnych wyników pomiarów spójnych 
z Międzynarodowym Układem Jednostek Miar (SI); 

4) realizowania zadań na rzecz systemu oceny zgodności; 

5) realizowania zadań na rzecz krajowego systemu akredytacji, w tym udział 

w procesach ocen kompetencji laboratoriów. 

§3 

Zobowiązania Stron 

GUM zobowiązuje się w szczególności do: 

I) umożliwienia pracownikom GUM, posiadającym uprawnienia auditorów 
technicznych, udziału w ocenach kompetencji laboratoriów oraz w szkoleniach, 
spotkaniach i warsztatach, organizowanych przez PCA; 

2) udostępniania PCA informacji o zmianach w metrologii, a w szczególności mających 
powiązanie z funkcjonowaniem systemów oceny zgodności oraz dotyczących obszaru 
wzorcowań i porównań międzylaboratoryjnych; 

3) udostępniania wiedzy eksperckiej pracowników GUM na potrzeby przeprowadzanych 
przez PCA ocen kompetencji laboratoriów. 

§4 

PCA zobowiązuje się w szczególności do: 

1) umożliwienia nieodpłatnego udziału pracownikom GUM w organizowanych przez 
PCA szkoleniach otwartych, szkoleniach wewnętrznych przeznaczonych dla 
auditorów technicznych i ekspertów, oceniających kompetencje laboratoriów; 

2) umożliwienia GUM dostępu do informacji o planowanych zmianach dotyczących 
zagadnień akredytacji w obszarze wzorcowań oraz porównań międzylaboratoryjnych; 

3) udostępniania wiedzy i dzielenia się doświadczeniem zdobytym podczas porównań 
międzylaboratoryjnych oraz badań biegłości, organizowanych przez inne podmioty; 

4) wskazywania innym europejskim jednostkom akredytującym, jako ekspertów 
technicznych, pracowników GUM, posiadających uprawnienia auditorów PCA; 

5) określenia optymalnych warunków, w tym finansowych, akredytacji laboratoriów 
GUM i Okręgowych Urzędów Miar, uwzględniając politykę PCA w ww. zakresie. 



§5 

Do koordynowania działań wynikających z niniejszego porozumienia upoważnieni są: 

- ze strony GUM: Pan Andrzej Hantz - Dyrektor Generalny Urzędu; 

ze strony PCA: Pan Andrzej Kolasa - Zastępca Dyrektora. 

§6 

W uzasadnionych przypadkach, szczegółowe warunki współpracy w ramach realizowanych 
projektów Strony określą odrębną umową. 

§7 

Postanowienia końcowe 

1. Porozumienie obowiązuje od dnia jego podpisania. 

2. Zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Porozumienie może być rozwiązane przez każdą ze Stron z miesięcznym 

wypowiedzeniem. 

4. Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 
dla każdej ze Stron. 

Prezes GUM Dyrektor PCA 
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