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KALENDARIUM POLSKIEJ
METROLOGII I PROBIERNICTWA
1919
1920
1922
1925
1928
1931
1939–1944
1945–1947
1947
1949
1951
1955
1958
1963
1966–1979
1966
1972
1979
1986
1991
1993

8 lutego – podpisanie Dekretu o miarach przez Naczelnika Państwa Marszałka Józefa Piłsudskiego. Powołanie Głównego Urzędu
Miar i wprowadzenie systemu metrycznego w Polsce.
1 kwietnia – utworzenie Głównego Urzędu Miar w Warszawie, którego pierwszym dyrektorem został Zdzisław Erazm Rauszer.
Utworzenie Głównego Urzędu Probierczego i Urzędów Probierczych w Krakowie, Warszawie i Lwowie oraz wprowadzenie
polskich przepisów prawa probierczego.
Uchwalenie Ustawy o rachubie czasu; utworzenie Urzędu Probierczego w Wilnie.
Przystąpienie Rzeczypospolitej Polskiej do Konwencji Metrycznej.
Nowelizacja Dekretu o miarach.
Wprowadzenie nowych wizerunków cech probierczych.
Okres wojenny – zniszczenia GUM i terenowej administracji miar.
Reaktywowanie GUM w Katowicach, a następnie w Bytomiu. Podjęcie odbudowy gmachu przy ul. Elektoralnej w Warszawie.
Reaktywowanie terenowej administracji miar.
11 kwietnia – przyjęcie Dekretu o prawie probierczym.
Przeniesienie siedziby GUM z Bytomia do Warszawy.
Dekret o organach administracji miar oraz miarach i narzędziach mierniczych.
Podpisanie przez Polskę konwencji o utworzeniu Międzynarodowej Organizacji Metrologii Prawnej (OIML).
Ratyfikacja Konwencji nastąpiła 23 maja 1957 r.
Podporządkowanie urzędów probierczych Głównemu Urzędowi Miar.
Wejście w życie ustawy z dnia 29 czerwca 1962 r. Prawo probiercze wraz z aktami wykonawczymi.
Wprowadzanie Międzynarodowego Układu Jednostek Miar (SI), jako legalnego w Polsce.
Ustawa o miarach i narzędziach pomiarowych. Powołanie Centralnego Urzędu Jakości i Miar. Zniesienie Głównego Urzędu Miar.
Ustawa o zniesieniu Centralnego Urzędu Jakości i Miar oraz Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.
Ustawa o utworzeniu Polskiego Komitetu Normalizacji i Miar.
Utworzenie Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakości.
Zmiany w prawie probierczym. Kompleksowa zmiana wizerunków cech probierczych.
Utworzenie Euroazjatyckiej Współpracy Krajowych Instytucji Metrologicznych (COOMET) i objęcie przewodnictwa przez
wiceprezesa GUM.
Przyjęcie ustaw: o utworzeniu Głównego Urzędu Miar, Prawo o miarach i Prawo probiercze.

1994

Zniesienie Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakości.
Odtworzenie: Głównego Urzędu Miar, Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oraz utworzenie Polskiego Centrum Badań
i Certyfikacji.
Uzyskanie członkostwa w Stowarzyszeniu Europejskich Urzędów Probierczych (AEAO) – obecnie Międzynarodowe Stowarzy
szenie Urzędów Probierczych (IAAO) oraz w GV4 (instytucja zrzeszająca urzędy probiercze państw Grupy Wyszehradzkiej).

1996–1998
1999

Przystąpienie GUM do Europejskiej Współpracy w zakresie Wzorców Pomiarowych (EUROMET).
14 października – podpisanie „Porozumienia o wzajemnym uznawaniu państwowych wzorców jednostek miar oraz świadectw
wzorcowania i świadectw pomiarów wydawanych przez krajowe instytucje metrologiczne” (CIPM MRA).
11 maja – Ustawa Prawo o miarach.
7 maja – nadanie statusu Jednostki Notyfikowanej nr 1440.
13 maja – przystąpienie Rzeczypospolitej Polskiej do Europejskiej Współpracy w dziedzinie Metrologii Prawnej (WELMEC).
GUM został członkiem Komitetu Doradczego ds. Akustyki Ultradźwięków i Drgań (CCAUV) Międzynarodowego Komitetu Miar
(CIPM).
Akredytacja Zespołu 21 Laboratoriów Wzorcujących GUM.
22 listopada – Uzyskanie przez Polskę członkostwa w Konwencji o kontroli i cechowaniu wyrobów z metali szlachetnych z 1972 r.
Przystąpienie Głównego Urzędu Miar do Europejskiego Stowarzyszenia Krajowych Instytucji Metrologicznych (EURAMET).
sierpień – przystąpienie Rzeczypospolitej Polskiej do Europejskiego Programu Badawczo-Rozwojowego w dziedzinie Metrologii
(EMRP).
Wejście w życie ustawy Prawo probiercze, wprowadzenie dwustopniowej struktury organów administracji probierczej.
Przystąpienie GUM do Europejskiej Współpracy Jednostek Notyfikowanych w zakresie Metrologii Prawnej (NoBoMet).
Przystąpienie Rzeczypospolitej Polskiej do Europejskiego Programu na rzecz Innowacji i Badań w dziedzinie Metrologii (EMPIR).

2001
2004

2005–2007
2005
2007
2008
2011
2012
2013

3

HISTORIA

8 lutego 1919 r. został podpisany Dekret o miarach (Dz. U. poz. 211),
jeden z pierwszych aktów prawnych w odrodzonej Rzeczypospolitej.
1 kwietnia 1919 r. rozpoczął działalność Główny Urząd Miar (GUM), którego
siedzibą od 1922 r. do dnia dzisiejszego jest zabytkowy budynek w Warszawie
mieszczący się przy ulicy Elektoralnej 2.
Równocześnie z utworzeniem GUM powstawały okręgowe i obwodowe urzędy
miar, które stanowią terenową administrację miar.
Ujednolicenie systemu miar było pilnym, a zarazem trudnym zadaniem stoją
cym przed nową instytucją, gdyż w każdym z byłych zaborów istniały inne prze
pisy w dziedzinie miar, a na straży ich respektowania stały inne instytucje.
Administracja miar po II wojnie światowej przechodziła szereg zmian organi
zacyjnych. Niejednokrotnie działalność w dziedzinie metrologii była łączona
z działalnością w dziedzinie normalizacji i kontroli jakości. Konsekwencją tego
były kolejne przekształcania Głównego Urzędu Miar w inne instytucje admini
stracji państwowej.
Ustawą z dnia 3 kwietnia 1993 r. o utworzeniu Głównego Urzędu Miar
(Dz. U. poz. 247, z 1998 r. poz. 202 oraz z 2000 r. poz. 1268) przywrócono urzę
dowi pierwszą historyczną nazwę oraz zakres kompetencji. Stało się to 1 stycz
nia 1994 r., w 75-lecie utworzenia tej instytucji.
W związku z przygotowaniami Polski do członkostwa w Unii Europejskiej,
w 2001 r. została przyjęta nowa ustawa – Prawo o miarach, wprowadzająca zmia
ny prawne i organizacyjne w polskiej metrologii. W 2004 r. Polska stała się
pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej. GUM uzyskał status Jednostki
Notyfikowanej nr 1440. W 2007 r. urząd przystąpił do EURAMET-u (Stowarzy
szenia Krajowych Instytucji Metrologicznych), wcześniej współpracując przez
wiele lat z jego poprzednikiem – EUROMET-em.
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CELE I ZADANIA GUM

Główny Urząd Miar realizuje zadania z zakresu metrologii naukowej, przemy
słowej i prawnej. Zapewnia jednolitość miar i wymaganą dokładność pomiarów
wielkości w Polsce poprzez realizacje, utrzymywanie wzorców pomiarowych
i rozpowszechnianie jednostek miar (SI). GUM wykonuje wzorcowania i eks
pertyzy przyrządów pomiarowych, oceny zgodności przyrządów pomiarowych,
zatwierdzenia typu i legalizacje. Bierze czynny udział w pracach międzynaro
dowych organizacji metrologicznych.

GUM pełni rolę krajowej
instytucji metrologicznej (NMI)
dbając o spójność pomiarową
w powiązaniu z systemem
międzynarodowym.

Prezes Głównego Urzędu Miar jest centralnym organem administracji rzą
dowej właściwym w sprawach miar i probiernictwa w Polsce, wykonującym swo
je zadania przy pomocy urzędu centralnego – Głównego Urzędu Miar.
Celem Głównego Urzędu Miar jest zapewnienie źródeł spójności pomiarowej
na najwyższym możliwym poziomie dla pomiarów realizowanych w obszarze
gospodarki, nauki i życia społecznego.
Główny Urząd Miar pełni rolę Krajowej Instytucji Metrologicznej NMI
(National Metrology Institute), tzn. wykonuje pomiary na najwyższym pozio
mie, gwarantując możliwie najwyższy stopień zaufania do uzyskiwanych
wyników pomiarów oraz zapewnia powiązanie krajowego systemu miar z sys
temem międzynarodowym.

Metrologia
to nauka o pomiarach
i ich zastosowaniach.

Najważniejszymi zadaniami Głównego Urzędu Miar są:
1)
2)

3)
4)

budowa i utrzymanie oraz modernizacja państwowych wzorców jednostek
miar;
zapewnienie w drodze porównań powiązania (polskich) państwowych
wzorców jednostek miar z międzynarodowymi wzorcami jednostek miar
lub takimi wzorcami w innych krajach;
zapewnienie przekazywania wartości legalnych jednostek miar od pań
stwowych wzorców jednostek miar do przyrządów pomiarowych;
wykonywanie prawnej kontroli metrologicznej i nadzoru metrologicz
nego.
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CELE I ZADANIA GUM

Przede wszystkim jakość!

W GUM funkcjonuje
zintegrowany system
zarządzania jakością w celu
realizacji zadań ustawowych
wynikających z ustaw:
◆ z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo
o miarach (Dz. U. z 2016 r.
poz. 884 i 1948)
◆ z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemie oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. poz. 542 i 1579)
◆ z dnia 7 maja 2009 r. o towarach
paczkowanych (Dz. U. z 2015 r.
poz. 1161)
◆ z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych (Dz.
U. poz. 1494, z 2007 r. poz. 661,
z 2011 r. poz. 622 i 1016, z 2015 r.
poz. 1893 oraz z 2015 r. poz. 1579)
◆ z dnia 10 grudnia 2003 r. o czasie urzędowym na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.
z 2004 r. poz. 144)

6

Główny Urząd Miar wdrożył, utrzymuje i doskonali system zarządzania, który
odzwierciedla aktualnie realizowane zadania wynikające z ustawy Prawo o mia
rach, ustawy o systemie oceny zgodności oraz spełnia wymagania określone
w porozumieniu CIPM MRA (Porozumienie o wzajemnym uznawaniu pań
stwowych wzorców jednostek miar oraz świadectw wzorcowania i świadectw
pomiarów wydawanych przez krajowe instytucje metrologiczne).
Zintegrowany System Zarządzania Głównego Urzędu Miar:
 jest zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 17025, PN-EN ISO 9001 oraz normą
PN-EN ISO/IEC 17065;
 jest udokumentowany w Księdze Systemu Zarządzania, procedurach oraz
instrukcjach i obejmuje prace wykonywane zarówno w siedzibie, jak i u
użytkowników przyrządów pomiarowych;
 służy realizacji Deklaracji Jakości ustalonej przez Kierownictwo GUM.

Struktura organizacyjna GUM
Prezes kieruje GUM przy pomocy wiceprezesów, dyrektora generalnego i kie
rowników komórek organizacyjnych.
W skład GUM wchodzi 10 samodzielnych laboratoriów: Akustyki i Drgań (L1),
Czasu i Częstotliwości (L2), Chemii (L3), Długości (L4), Elektryczności i Magnetyzmu
(L5), Fotometrii i Radiometrii (L6), Masy (L7), Promieniowania Jonizującego
(L8), Przepływów (L9) oraz Termometrii (L10). Ponadto w strukturze organi
zacyjnej GUM znajdują sie: Zakład Metrologii Interdyscyplinarnej i biura:
Dyrektora Generalnego, Strategii, Służby Miar.
W 2016 r. powołano Konsultacyjne Zespoły Metrologiczne będące ciałami do
radczymi Prezesa GUM, zaangażowanymi w powstanie nowej strategii rozwo
ju polskiej metrologii.
Powołanych zostało osiem Zespołów ds.: zdrowia, energii, technologii i proce
sów przemysłowych, infrastruktury i zastosowań specjalnych, środowiska i zmian
klimatycznych, zastosowań podwójnych, regulacji rynku oraz probiernictwa.
W skład Zespołów wchodzą osoby związane z przemysłem, ze światem nauki
oraz przedstawiciele GUM.
W ramach poszczególnych Zespołów powstały grupy robocze, a ich członkowie
zajmują się określonymi dziedzinami metrologicznymi lub konkretnym proble
mem. Więcej na temat prac Zespołów i grup roboczych oraz harmonogram ich
spotkań można znaleźć na stronie internetowej GUM.

STRUKTURA ORGANIZACYJNA
POLSKIEJ ADMINISTRACJI MIAR
Struktura administracji miar w Polsce jest trzystopniowa i składa się z:



Głównego Urzędu Miar z siedzibą w Warszawie,
9 okręgowych urzę
dów miar z siedziba
mi w Warszawie,
Gdańsk
Krakowie,
Szczecin
Wrocławiu,
Bydgoszcz
Poznaniu,
Katowicach,
Poznań
Gdańsku, Łodzi,
Bydgoszczy
Łódź
i Szczecinie,
58 obwodowych
Wrocław
urzędów miar
z siedzibami
Katowice
w większych
Kraków
miastach Polski.
Gdynia

Słupsk

Elbląg

Koszalin

Kętrzyn

Tczew

Chojnice

Ełk

Olsztyn

Grudziądz

Stargard
Szczeciński

Inowrocław
Włocławek
Gniezno

Leszno

Zielona
Góra

Konin

Kalisz

Legnica

Jelenia
Góra

Białystok

Toruń

Gorzów
Wielkopolski



Ostrołęka

Brodnica

Piła

Płock

Warszawa

Łowicz

Zduńska
Wola

Brzeg

Opole Częstochowa
Bytom

Lublin
Zamość

Kielce

Nysa

Tarnobrzeg

Rybnik

Bielsko-Biała

Okręgowe Urzędy Miar

Rzeszów
Tarnów

Nowy Sącz

Obwodowe Urzędy Miar

zarówno w przypadku
administracji miar, jak
i administracji probierczej.

Radom

Piotrków
Trybunalski

Świdnica

Siedlce

Prezes GUM
jest centralnym organem
administracji rządowej,

Jasło

Przemyśl

Prezes Głównego Urzędu Miar nadzoruje także administrację probierczą
składającą się z:


2 okręgowych
urzędów
probierczych:
w Warszawie
i w Krakowie,
które posiadają
8 wydziałów za
miejscowych.

Gdańsk

Administracja miar
i administracja probiercza
Bydgoszcz
Białystok

Poznań

Warszawa

to ok. 1600 osób dbających
m.in. o bezpieczeństwo obrotu
gospodarczego i ochronę
interesów konsumentów.

Łódź

Wrocław
Częstochowa

Chorzów

Kraków

Okręgowe Urzędy Probiercze
Wydziały zamiejscowe
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ZADANIA
LABORATORIÓW

Państwowy wzorzec
jednostki miary
to wzorzec jednostki miary
uznany urzędowo
w Rzeczypospolitej Polskiej
za podstawę do przypisywania
wartości innym wzorcom
jednostki miary
danej wielkości fizycznej.

Wzorzec odniesienia
jednostki miary
to wzorzec jednostki miary
o najwyższej zazwyczaj jakości
metrologicznej dostępny
w danym miejscu lub danej
organizacji, który stanowi
odniesienie dla wykonywanych
tam pomiarów.
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GUM to nie tylko urząd, jakby się mogło wydawać z samej
nazwy, ale przede wszystkim laboratoria i pracujący w nich
metrolodzy.
Kluczowe zadania w zakresie zapewnienia jednolitości miar i wymaganej do
kładności pomiarów wielkości fizycznych w kraju realizowane są przez labora
toria Głównego Urzędu Miar. W laboratoriach tych utrzymywane są i stale mo
dernizowane wzorce pomiarowe o najwyższej dokładności w Polsce.
Ich powiązanie z międzynarodowym systemem miar oraz odpowiednimi
wzorcami innych krajów jest osiągane poprzez udział laboratoriów GUM w po
równaniach międzynarodowych. Jednostki miar poszczególnych wielkości prze
kazywane są w sposób hierarchiczny, od wzorców GUM, poprzez wzorce niż
szego rzędu do przyrządów pomiarowych stosowanych powszechnie
w przemyśle, handlu, ochronie środowiska, zdrowia oraz w obszarze bezpie
czeństwa publicznego.
W Polsce jest aktualnie utrzymywanych 21 państwowych wzorców jednostek
miar, z czego w Głównym Urzędzie Miar – 19 wzorców (uznanych za państwo
we na podstawie rozporządzenia w sprawie wzorców państwowych). Są to pań
stwowe wzorce jednostek miar: długości, kąta płaskiego, temperatury, masy, re
zystancji, pojemności elektrycznej, gęstości, pH, współczynnika załamania
światła, kąta skręcenia płaszczyzny polaryzacji, strumienia świetlnego, światło
ści, czasu i częstotliwości, indukcyjności, napięcia elektrycznego, stosunku na
pięć elektrycznych przemiennych o częstotliwości 50 Hz, stosunku prądów elek
trycznych przemiennych o częstotliwości 50 Hz, napięcia przemiennego,
przewodności elektrycznej właściwej elektrolitów;
W GUM znajdują się też wzorce odniesienia następujących wielkości: gęstości
zboża w stanie zsypnym, siły, ciśnienia, objętości statycznej, lepkości kinema
tycznej, skal twardości Rockwella, skal twardości Vickersa, skal twardości Brinella,
mocy wielkiej częstotliwości, impedancji wielkiej częstotliwości, indukcji pola
magnetycznego, natężenia pola elektrycznego, energii elektrycznej prądu prze
miennego, oporu elektrycznego, odchylenia od płaskości powierzchni, okrągło

ści, chropowatości powierzchni, temperatury, temperatury punktu rosy/szronu,
wilgotności względnej, kermy w powietrzu promieniowania X, kermy w powie
trzu promieniowania gamma nuklidów 137Cs i 60Co, dawki pochłoniętej w wo
dzie promieniowania gamma nuklidu 60Co, czułości widmowej, temperatury
barwowej, liczby falowej w zakresie podczerwieni, wysokiego połysku, widmo
wego współczynnika odbicia, widmowego współczynnika luminancji w geome
trii pomiaru 0°/45°, parametrów kolorymetrycznych, widmowego współczyn
nika przepuszczania kierunkowego, objętości i strumienia objętości gazu,
objętości i strumienia objętości wody, ciśnienia akustycznego, wielkości drgań
mechanicznych, zawartości składnika w mieszaninie gazowej, zawartości skład
nika w roztworze.
Część z nich to wzorce pierwotne, biorące udział w międzynarodowych porów
naniach kluczowych, pozostałe są wzorcowane w Międzynarodowym Biurze
Miar (BIPM) i za granicą w krajowych instytucjach metrologicznych. Zapewnia
to powiązanie krajowego systemu miar z międzynarodowym systemem miar.
W laboratoriach GUM prowadzone są prace o charakterze badawczo-rozwojo
wym w zakresie budowy i modernizacji wzorców pomiarowych, wytwarzania
certyfikowanych materiałów odniesienia oraz opracowywania i walidacji no
wych metod pomiarowych na potrzeby przemysłu. Pracownicy GUM ściśle
współpracują z krajowymi ośrodkami naukowymi zajmującymi się metrologią,
biorąc aktywny udział w projektach badawczych na poziomie krajowym.
Zaangażowani są także w realizację projektów międzynarodowych, prowadzo
nych w ramach Europejskiego Programu na rzecz Innowacji i Badań w Metrologii
(EMPIR) współfinansowanych przez Unię Europejską. Współpraca ta zapew
nia polskiej metrologii dostęp do najnowszej wiedzy w tym obszarze, co jest nie
zbędne w dobie dynamicznego rozwoju cywilizacyjnego, stawiającego stale no
we wyzwania. Pozwala realizować coraz to trudniejsze i bardziej złożone
zadania metrologiczne wychodzące naprzeciw potrzebom środowisk przemysłowych oraz świata nauki.

Międzynarodowy Układ
Jednostek Miar (SI)
jest spójnym układem
jednostek przyjętym
i zalecanym przez Generalną
Konferencję Miar.
Składa się z 7 jednostek
podstawowych: metr,
kilogram, sekunda, amper,
kelwin, mol, kandela.

GUM to przede wszystkim
samodzielne laboratoria
i pracujący w nich
metrolodzy.
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PAŃSTWOWE WZORCE
JEDNOSTEK MIAR
Państwowy wzorzec jednostki miary masy:
– prototyp kilograma nr 51
Podstawą odtwarzania i przekazywania jednostki miary masy jest
wzorzec państwowy – prototyp kilograma nr 51, wykonany ze stopu
platyny i irydu (90 % Pt, 10 % Ir) w kształcie walca o średnicy pod
stawy równej jego wysokości (ok. 39 mm), porównywany okresowo
z wzorcem międzynarodowym (IPK). Wzorzec funkcjonuje w GUM od
1952 r. Międzynarodowe porównania państwowych wzorców masy 1 kg
przeprowadzono w Międzynarodowym Biurze Miar (BIPM) w latach
1988–1992. Masa polskiego prototypu, wyznaczona w 1990 r. wynosiła
1 kg + 227 · 10-9 kg ze złożoną niepewnością standardową 2,3 · 10-9 kg.
Od wzorca państwowego do użytkowników wag, przekazywanie jed
nostki masy odbywa się poprzez wzorcowanie z zachowaniem nieprze
rwanego łańcucha spójności pomiarowej. Wzorcowania mają charak
ter hierarchiczny, począwszy od prototypu kilograma, poprzez kopie
kilograma, wzorce klas dokładności E1, E2, F1, F2, M1 do przyrządów
użytkowych (wag nieautomatycznych). W zależności od zastosowań
i parametrów technicznych wagi podzielone są na klasy dokładności:
zwykłą (IIII), średnią (III), wysoką (II) i specjalną (I). Wagi klas wy
sokiej i specjalnej stosowane są w laboratoriach badawczych do pre
cyzyjnych pomiarów masy badanych próbek. Wagi klasy średniej są
najczęściej spotykane w życiu codziennym jako powszechnie stosowa
ne w obrocie handlowym. Natomiast wagi klasy zwykłej mają zasto
sowanie przemysłowe, np. w technologicznych liniach produkcyjnych.
W każdym z powyższych zastosowań wynik pomiaru masy w dowol
nej dziedzinie powiązany jest z państwowym wzorcem jednostki masy
– prototypem kilograma nr 51.

Państwowy wzorzec jednostki miary długości
Państwowy wzorzec jednostki miary długości został po raz pierwszy
ustanowiony 15 marca 1980 r. Obecnie wzorzec uznany jest decyzją
Prezesa Głównego Urzędu Miar nr 1/2003 z 24 kwietnia 2003 r. Pań
stwowy wzorzec jednostki miary długości jest stanowiskiem pomiaro
wym odtwarzającym wzorcowe długości fal promieniowania lasero
wego, składającym się z:
– lasera He-Ne stabilizowanego jodem,

10



– syntezera częstotliwości optycznych.



Stanowisko służy do zapewnienia spójności pomiarowej w dziedzinie
pomiarów długości poprzez wzorcowania stabilizowanych laserów
metrologicznych, głowic interferometrów laserowych oraz laserów
He–Ne stabilizowanych jodem w zakresie długości fali promieniowa
nia (532 ÷ 1064) nm, wykorzystując metodę zdudnienia optycznego
z niepewnością rozszerzoną względną 10-13.

Państwowy wzorzec jednostki miary kąta płaskiego
Po raz pierwszy ustanowiony jako wzorzec państwowy 12 lipca 1979 r.
Ostatnie świadectwo uznania wzorca za wzorzec państwowy wysta
wione zostało 28 lipca 2003 r.
Obecnie, po kilku modernizacjach, państwowy wzorzec jednostki
miary kąta płaskiego składa się z dwóch stanowisk: stanowiska do od
twarzania jednostki poprzez podział kąta pełnego oraz generatora ma
łych kątów, realizującego odtwarzanie jednostki poprzez wyznaczanie
stosunku dwóch długości, w zakresie 40 minut kątowych.
Na stanowiskach państwowego wzorca wzorcowane są pryzmy wielo
ścienne (U = 0,07”), płytki kątowe przywieralne (U = 0,07”), autokoli
matory, enkodery kątowe oraz precyzyjne poziomnice elektroniczne
(wartość niepewności rozszerzonej zależna od rozdzielczości przy
rządu).

Państwowy wzorzec jednostki miary współczynnika załamania światła
Stanowisko wzorca jednostki miary współczynnika załamania świa
tła zostało uznane za wzorzec państwowy w dniu 28 lipca 2003 r.
Składa się z goniometru-spektrometru wraz z wzorcowymi pryzma
tami.
Na stanowisku wyznaczane są wartości współczynnika załamania
światła stałych wzorców refraktometrycznych w zakresie n = (1,2 ÷ 2,2)
z niepewnością rozszerzoną 3 . 10-6. Wzorce refraktometryczne, stałe
i ciekłe, wykorzystywane są do wzorcowania refraktometrów.
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PAŃSTWOWE WZORCE
JEDNOSTEK MIAR
Państwowy wzorzec jednostki miary kąta skręcenia płaszczyzny polaryzacji
płaskospolaryzowanej fali świetlnej w widzialnym zakresie widma
Stanowisko wzorca kąta skręcenia płaszczyzny polaryzacji zostało uzna
ne za wzorzec państwowy w dniu 28 lipca 2003 r. Składa się z kompletu
pięciu kwarcowych płytek kontrolnych o zakresie pomiarowym: w skali
kątowej (–10 ÷ 40)° i w skali cukrowej (–25 ÷ 100) °Z, w temperaturze
20 °C i długości fali 546,3 nm.
Kwarcowe płytki kontrolne stosowane są do wzorcowania polarymetrów
fotoelektrycznych i wizualnych.

Państwowy wzorzec jednostki miary rezystancji
Państwowy wzorzec jednostki miary rezystancji jest układem po
miarowym wzorca pierwotnego, opartym na kwantowym zjawisku
Halla, odtwarzającym wartość rezystancji wynoszącą 12 906,4035 Ω
oraz 6435,201 75 Ω.
Ustanowiony decyzją Prezesa GUM 31 sierpnia 2016 roku.

Państwowy wzorzec jednostki miary napięcia elektrycznego stałego
Państwowy wzorzec jednostki miary napięcia elektrycznego stałego
jest układem pomiarowym, który składa się z wzorca pierwotnego,
opartego na kwantowym zjawisku Josephsona ze złączem o napięciu
znamionowym 10 V oraz systemu pomiarowego do kontroli charakte
rystyk i kalibracji.
Obecny wzorzec funkcjonuje od 20 stycznia 2004 r.
Wcześniej, jako etalon państwowy zawierający jedenaście elemen
tów pomiarowych, którymi były ogniwa nasycone Westona 4305, od
28 sierpnia 1979 r.
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Państwowy wzorzec jednostki miary indukcyjności
Państwowy wzorzec jednostki miary indukcyjności jest układem po
miarowym, który składa się z grupy czterech cewek indukcyjnych wzor
cowych o wartości nominalnej indukcyjności 10 mH oraz z precyzyj
nych komparatorów i mostków.
Obecny funkcjonuje od 29 sierpnia 2003 r.

Państwowy wzorzec jednostki miary pojemności elektrycznej
Państwowy wzorzec jednostki miary pojemności elektrycznej jest ukła
dem pomiarowym, który składa się z grupy czterech termostatyzowa
nych kondensatorów z dielektrykiem kwarcowym, o wartości nominal
nej 10 pF oraz precyzyjnych mostków transformatorowych.
Obecny funkcjonuje od 24 kwietnia 2003 r.
Wcześniej jako etalon państwowy od 29 czerwca 1989 r.
Wszystkie wzorce są wykorzystywane do przekazywania jednostek miar
do wzorców niższego rzędu oraz przyrządów pomiarowych, będących
odniesieniem dla wszystkich pomiarów wielkości elektrycznych wyko
nywanych w Polsce.

Państwowy wzorzec jednostek miar czasu i częstotliwości
Państwowy wzorzec jednostek miar czasu i częstotliwości jest
układem pomiarowym, który składa się z zespołu cezowych wzor
ców częstotliwości, układu generacji i sterowania UTC(PL) oraz
układów do ich porównań wewnętrznych i zewnętrznych.
Wzorzec ten jest również podstawą do wyznaczania czasu urzędo
wego w Polsce. Generowane przez niego wzorcowe sygnały często
tliwości są wykorzystywane na stanowiskach państwowych wzor
ców jednostek miary długości oraz napięcia elektrycznego stałego.
Obecny funkcjonuje oficjalnie od 29 sierpnia 2003 r.
Wcześniej jako etalon państwowy: od 21 grudnia 1981 r.
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PAŃSTWOWE WZORCE
JEDNOSTEK MIAR
Państwowy wzorzec jednostki miary
strumienia świetlnego
Został ustanowiony decyzją Prezesa GUM w 2001 r. W skład wzorca wchodzi
grupa pięciu lamp fotometrycznych firmy Toshiba typ PS 95 o wartości nomi
nalnej napięcia elektrycznego 100 V i mocy 200 W. Państwowy wzorzec jed
nostki miary strumienia świetlnego zapewnia spójność pomiarową dla prze
mysłu źródeł światła, instytutów badawczych przemysłu elektrotechnicznego
i przemysłu motoryzacyjnego.

Państwowy wzorzec jednostki miary światłości
Został ustanowiony decyzją Prezesa GUM w 2001 r. W skład wzorca
wchodzi grupa pięciu lamp fotometrycznych firmy Toshiba typ T 64
o wartości nominalnej napięcia elektrycznego 100 V i mocy 200 W.
Państwowy wzorzec jednostki miary światłości zapewnia spójność
pomiarową dla większości pomiarów z zakresu fotometrii wykony
wanych dla przemysłu źródeł światła, przemysłu motoryzacyjnego,
przemysłu lotniczego, producentów sprzętu pomiarowego, przemysłu
petrochemicznego, hut żelaza, stacji sanitarno-epidemiologicznych,
instytutów badawczych przemysłu elektrotechnicznego i przemysłu
motoryzacyjnego oraz laboratoriów wzorcujących i badawczych zaj
mujących się pomiarami fotometrycznymi. Wzorce odniesienia świa
tłości są używane do wzorcowania: luksomierzy, mierników luminacji,
wzorców luminacji, kolorymetrów trójchromatycznych, mierników
NDT światła białego, kalibratorów fotometrycznych oraz użytkowych
wzorców światłości, w instytutach badawczych przemysłu elektrotech
nicznego i przemysłu motoryzacyjnego.

Państwowy wzorzec jednostki miary pH
Stanowisko pomiarowe służące do odtwarzania jednostki miary pH i zapewnienia spójności pomiarów
pH, funkcjonujące już od początku lat 70. XX wieku, zostało w 1980 r. ustalone jako wzorzec państwowy
jednostki miary pH. W 1999 r. a następnie w 2003 r. decyzja pierwotna została potwierdzona kolejnymi
decyzjami, wynikającymi ze zmian prawnych.
Stanowisko pomiarowe wzorca państwowego jednostki miary pH jest układem, który składa się z ter
mostatyzowanych ogniw wodorowo-chlorosrebrowych bez przenoszenia jonów (tzw. ogniwa Harneda),
zestawu przyrządów do pomiaru siły elektromotorycznej, temperatury i ciśnienia oraz naboru danych
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i obróbki wyników pomiarów. Zastosowano tutaj podstawową metodę
pomiaru pH opartą na pomiarach siły elektromotorycznej ogniw wo
dorowo-chlorosrebrowych bez przenoszenia jonów zwierających wzo
rzec pH z dodatkami niewielkiej ilości jonów chlorkowych.
Pomiary pH są prawdopodobnie najczęściej wykonywanymi oznacze
niami w laboratoriach chemicznych i fizykochemicznych. Wyniki tych
pomiarów mają szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach, przede
wszystkim w ochronie zdrowia (np. pomiary pH cieczy fizjologicz
nych) i środowiska (np. monitoring stanu czystości rzek, jezior, wód
przeznaczonych do spożycia przez ludzi, jakości odprowadzanych
ścieków). W przemyśle pomiary pH stosowane są zarówno do kontroli
procesów technologicznych, jak i jakości produktów (np. w przemy
śle chemicznym, spożywczym, farmaceutycznym, kosmetycznym,
fermentacyjnym, papierniczym). W rolnictwie pomiary pH mają za
stosowanie m.in. przy określaniu właściwości gleb i nawozów, a pH
środowiska jest ważnym parametrem wpływającym na podatność ma
teriałów na korozję.

Państwowy wzorzec jednostki miary temperatury
Wzorzec jest przeznaczony do odtwarzania i przekazywania jednostki
miary temperatury w Polsce w zakresie od –189,3442 °C do 961,78 °C.
Wzorzec temperatury to układ pomiarowy, który składa się z kilkuna
stu elementów, z których najważniejsze to: komórki punktów stałych
Ar, Hg, H2O, Ga, In, Sn, Zn, Al, Ag, realizujące definicyjne punkty stałe
(odpowiadające przemianom fizycznym czystych substancji), zgodne
z Międzynarodową Skalą Temperatury z 1990 r. (MST-90); platynowe
czujniki termometrów rezystancyjnych SPRT; mostki rezystancyjne;
urządzenia termostatyzujące oraz rezystory wzorcowe.
Stanowisko pomiarowe państwowego wzorca temperatury



Wzorzec stanowi źródło spójności pomiarowej dla krajowych laborato
riów wzorcujących i badawczych, a także bezpośrednich użytkowników
przyrządów. Oznacza to, że każdy, kto użytkując przyrząd do pomia
ru temperatury, czy to na potrzeby procesu produkcyjnego (najczęściej
w przemyśle spożywczym, chemicznym, maszynowym, hutniczym), czy
w trakcie realizacji usług (m.in. medycznych, transportowych, gastro
nomicznych, technicznych, cateringowych), ma możliwość sprawdzenia
wiarygodności wskazań takiego przyrządu, poprzez jego wywzorcowa
nie w kompetentnym laboratorium, zachowującym powiązanie (spój
ność pomiarową) z wzorcem temperatury utrzymywanym w GUM.

Komórki punktów
stałych temperatury
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PAŃSTWOWE WZORCE
JEDNOSTEK MIAR
Państwowy wzorzec jednostki miary gęstości

Wzorce jednostki miary gęstości, wykonane z monokryszta
łu krzemu: kula SILO2 i prostopadłościan WASO 9.2.

Wzorzec WASO 9.2 (po lewej) i wzorzec SILO2 (po prawej) na szalce w naczy
niu hydrostatycznym, zanurzonym w termostacie.

Oficjalnie istnieje od ponad 30 lat. W 1983 r. decyzją Prezesa PKNMiJ świadectwa
etalonu państwowego otrzymały dwa stanowiska: jednostki gęstości cieczy i jednostki
gęstości ciała stałego. W latach 90. XX w. wzorce te zostały zastąpione monokryszta
łem krzemu WASO 9.2 w kształcie prostopadłościanu o masie ok. 153 g. Jego gęstość
wyznaczana była dwukrotnie wobec wzorców PTB: metodą ważenia hydrostatycznego
wobec sześcianów z Zeroduru C1 i C2 w 1985 r. oraz metodą flotacji ciśnieniowej wo
bec kuli krzemowej Si-1 (wzorca pierwotnego) w 1998 r. WASO 9.2 został uznany za
wzorzec państwowy na mocy zarządzenia Prezesa GUM w 1999 r., a następnie decyzji
Prezesa GUM – w 2003 r.
W 2003 r. GUM zakupił wykonaną z monokryształu krzemu kulę SILO2, o masie
ok. 1 kg i średnicy ok. 93,6 mm, która została wywzorcowana dwukrotnie, w 2003 r.
i w 2013 r., metodą flotacji ciśnieniowej wobec wzorców pierwotnych w PTB (niemiec
ki instytut metrologiczny). Od 2013 r. GUM posiada również mniejszą, wykonaną
z monokryształu krzemu kulę o masie 200 g.
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Państwowy wzorzec jednostki miary stosunku napięć elektrycznych
przemiennych o częstotlliwości 50 Hz
Państwowy wzorzec jednostki miary stosunku napięć elektrycznych przemiennych
o częstotliwości 50 Hz jest złożony z: kondensatora gazowego typ NK 400, dwóch
kondensatorów powietrznych typ 3330/10000, kondensatora powietrznego typ
3330/2000. Znamionowe napięcie: (1 ÷ 400) kV, znamionowe wartości stosunku
napięć: 40 : 1 lub 400 : 1.
Wzorzec został ustanowiony 19 grudnia 2014 r., wcześniej miał status wzorca odnie
sienia.

Państwowy wzorzec jednostki miary napięcia elektrycznego przemiennego
Państwowy wzorzec jednostki miary napięcia elektrycznego przemienne
go jest układem pomiarowym, który służy do bardzo dokładnego transfe
ru napięcia elektrycznego przemiennego, poprzez porównanie jego wartości
skutecznych z dokładnie znanymi wartościami napięć elektrycznych stałych.
Składa się z dwóch zestawów termoelektrycznych przetworników napięcio
wych AC/DC: z przetwornika elektronicznego, który służy do transferu na
pięcia na zakresach od 22 mV do 700 mV i zestawu trzech termicznych prze
tworników napięcia AC/DC oraz pięciu rezystorów zakresowych, służących
do transferu napięcia na zakresach od 1 V do 1000 V. Dzięki tym przetworni
kom możliwy jest transfer napięcia elektrycznego przemiennego w zakresie
częstotliwości od 10 Hz do 1 MHz.
Wzorzec został ustanowiony 19 grudnia 2014 r., wcześniej miał status wzorca
odniesienia.
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PAŃSTWOWE WZORCE
JEDNOSTEK MIAR
Państwowy wzorzec jednostki miary stosunku
prądów elektrycznych przemiennych o częstotliwości 50 Hz
Państwowy wzorzec jednostki miary stosunku prądów elek
trycznych przemiennych o częstotliwości 50 Hz jest złożony z:
komparatora typ 4764, komparatora pomocniczego typ 4781,
przekładnika prądowego typ NCD 200.
Wzorzec został ustanowiony 30 stycznia 2015 r., wcześniej miał
status wzorca odniesienia.

Państwowy wzorzec jednostki miary przewodności elektrycznej właściwej
elektrolitów
Wzorzec ten stanowi układ pomiarowy złożony z ter
mostatyzowanego zwymiarowanego geometrycznie
dwuelektrodowego tłokowego naczynia kondukto
metrycznego, z układu do precyzyjnego ustawienia
położenia elektrody tłokowej oraz do automatyczne
go pomiaru zmian odległości pomiędzy elektrodami,
mostka RLC do pomiaru impedancji, przyrządów do
precyzyjnego pomiaru temperatury oraz z pierwot
nych materiałów odniesienia służących do odtwa
rzania wartości wielkości przewodności elektrycznej
właściwej. Wzorzec zapewnia spójność do jednostek
układu SI: S (simensa) i m (metra).
Pomiary przewodności elektrycznej właściwej (konduktometryczne) są powszechnie
stosowane w laboratoriach chemicznych i fizykochemicznych. Są wykorzystywane
w wielu dziedzinach gospodarki, przede wszystkim w ochronie zdrowia (m.in. do mo
nitoringu dializ) i środowiska (m.in. do oceny jakości wód powierzchniowych, wody
pitnej, ścieków), w przemyśle zarówno do kontroli procesów technologicznych, jak
i jakości produktów (m.in. przemysł chemiczny, spożywczy, farmaceutyczny, kosme
tyczny, cukrowniczy, papierniczy) i energetyce.
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METROLOGIA PRAWNA
Do zadań Prezesa Głównego Urzędu Miar należy również wykonywanie praw
nej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych w szczególnych obsza
rach w celu zapewnienia ochrony interesów Państwa oraz obywateli Rzeczypospo
litej Polskiej.
Ochrona ta polega na sprawdzeniu, czy przyrządy pomiarowe spełniają okre
ślone w przepisach prawa wymagania techniczne, zarówno przed wprowadze
niem do obrotu, jak i w trakcie ich użytkowania. Stosowne akty prawne okre
ślają zakres i typ przyrządów objętych prawną kontrolą metrologiczną.
Obszary objęte ochroną to: zdrowie, prawa konsumenta, środowisko, bezpie
czeństwo i porządek publiczny, obrót gospodarczy oraz interesy państwa, m.in.
w zakresie pobierania podatków oraz innych należności budżetowych, a także
przy dokonywaniu kontroli celnej.

Prawna kontrola
metrologiczna
to działanie zmierzające
do wykazania, że przyrząd
pomiarowy spełnia wymagania
określone w przepisach prawa.

Prawna kontrola metrologiczna
Za realizację zadań Urzędu w zakresie prawnej kontroli metrologicznej odpo
wiada Biuro Służby Miar.
Prawna kontrola metrologiczna to działanie odpowiednich organów zmierzające do wykazania, że przyrząd pomiarowy spełnia wymagania określone w prze
pisach prawa.
Podstawowym celem prawnej kontroli metrologicznej jest ochrona określonych
w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach – interesów Państwa, spo
łeczeństwa i osób indywidualnych.
Prawna kontrola metrologiczna przyrządów pomiarowych jest wykonywana
przez:
1) zatwierdzenie typu przyrządu pomiarowego na podstawie badania typu
– przed wprowadzeniem typu przyrządu pomiarowego do obrotu
lub
legalizację pierwotną albo legalizację jednostkową – przed wprowadze
niem danego egzemplarza przyrządu pomiarowego do obrotu lub użytko
wania,
a także
2)

3)

legalizację ponowną – w stosunku do przyrządów pomiarowych wprowa
dzonych do obrotu lub użytkowania.

Zakres prawnej kontroli metrologicznej jest zależny od rodzaju przyrządu po
miarowego. Może on obejmować wszystkie wspomniane formy prawnej kon
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troli metrologicznej, dwie z nich lub tylko jedną (np. zatwierdzenie typu albo
legalizację ponowną).
Punkty legalizacyjne są
miejscami wykonywania
przez organy administracji
miar czynności związanych
z legalizacją dużej ilości
określonych rodzajów
przyrządów pomiarowych
u producenta, importera albo
u przedsiębiorcy dokonującego
napraw lub instalacji.

Szczegółowy wykaz przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontro
li metrologicznej został udostępniony na stronie internetowej GUM w dziale
„Certyfikacja”.
Prawna kontrola metrologiczna przyrządów pomiarowych jest wykonywana
przez organy administracji miar.
W prawnej kontroli metrologicznej wykorzystuje się również instytucję punk
tów legalizacyjnych, które są miejscami wykonywania przez organy administra
cji miar czynności związanych z legalizacją dużej ilości określonych rodzajów
przyrządów pomiarowych u producenta, importera albo u przedsiębiorcy do
konującego napraw lub instalacji.
Poza organami administracji miar określone działania w zakresie prawnej kon
troli metrologicznej wykonywane są przez podmioty, którym Prezes Głównego
Urzędu Miar udzielił upoważnienia do wykonywania legalizacji pierwotnej
lub legalizacji ponownej określonych rodzajów przyrządów pomiarowych.

Ocena zgodności
Pod pojęciem oceny zgodności należy rozumieć sposób postępowania obowią
zujący przy wprowadzaniu do obrotu lub oddawaniu do użytkowania wyrobów
określonych w stosownych przepisach prawa. Ocena zgodności wykonywana
jest na wniosek producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela.
Ocena zgodności
to sposób postępowania
obowiązujący przy
wprowadzaniu do obrotu lub
oddawaniu do użytkowania
wyrobów określonych
w stosownych przepisach
prawa.

Główny Urząd Miar dokonuje oceny zgodności przyrządów pomiarowych na
podstawie autoryzacji udzielonej przez Ministra Rozwoju i Finansów w zakre
sie następujących dyrektyw:


DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/31/UE
z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw
członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku wag nieauto
matycznych (wersja przekształcona);



DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/32/UE
z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw
członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku przyrządów
pomiarowych (wersja przekształcona).

W następstwie autoryzacji Główny Urząd Miar uzyskał status jednostki no
tyfikowanej. Komisja Europejska nadała tej jednostce numer 1440.
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FORMY PRAWNEJ KONTROLI METROLOGICZNEJ
PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH
GUM jest jednostką notyfikowaną do przeprowadzania oceny zgodności według następujących
procedur:


Dyrektywa MID – badanie typu UE (moduł B) i zgodność w oparciu o weryfikację jednost
kową (moduł G);



Dyrektywa NAWI – badanie typu UE (moduł B) i zgodność w oparciu o weryfikację jednost
kową (moduł G).

Szczegółowe informacje dotyczące zakresu notyfikacji są dostępne na stronie internetowej GUM
w dziale „Certyfikacja”.
Powyższe dyrektywy zostały przeniesione do prawodawstwa polskiego ustawą z dnia 13 kwietnia
2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. poz. 542) oraz rozporządzeniami
wykonawczymi do tej ustawy.

Formy prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych
Klasyczna Prawna Kontrola Metrologiczna

Przyrząd Pomiarowy*

Zatwierdzenie
typu

Legalizacja
pierwotna

Legalizacja
ponowna

Prawna Kontrola Metrologiczna
wg modelu Dyrektyw Starego Podejścia
Zatwierdzenie
typu EWG

Legalizacja
pierwotna
EWG

Prawna Kontrola
Metrologiczna wg modelu
Dyrektyw Nowego Podejścia

Legalizacja
ponowna

Ocena
Zgodności

Legalizacja
ponowna














I Przyrządy do pomiaru wielkości elektrycznych
Liczniki energii elektrycznej czynnej
prądu przemiennego











II Przyrządy do pomiaru objętości i przepływu płynów oraz do pomiaru ciepła
Gazomierze
Przeliczniki do gazomierzy
Wodomierze
Instalacje pomiarowe do cieczy innych
niż woda (w tym odmierzacze paliw)
Zbiorniki pomiarowe do cieczy
Drogowe cysterny pomiarowe
Beczki metalowe
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FORMY PRAWNEJ KONTROLI METROLOGICZNEJ
PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH
Klasyczna Prawna Kontrola Metrologiczna

Przyrząd Pomiarowy*
Ciepłomierze do wody
Przeliczniki do ciepłomierzy do wody
Pary czujników temperatury do
ciepłomierzy do wody
Przetworniki przepływu do ciepłomierzy
do wody

Zatwierdzenie
typu

Legalizacja
pierwotna

Legalizacja
ponowna
















Prawna Kontrola Metrologiczna
wg modelu Dyrektyw Starego Podejścia
Zatwierdzenie
typu EWG

Legalizacja
pierwotna
EWG

Legalizacja
ponowna

Prawna Kontrola
Metrologiczna wg modelu
Dyrektyw Nowego Podejścia
Ocena
Zgodności

Legalizacja
ponowna











III Przyrządy do pomiaru długości i wielkości związanych
Przyrządy do pomiaru długości tkanin,
drutu, kabla, materiałów taśmowych,
opatrunkowych i papierowych
Materialne miary długości
Maszyny do pomiaru pola powierzchni
skór
Urządzenia rejestrujące stosowane
w transporcie drogowym – tachografy
samochodowe
Wykresówki do urządzeń rejestrujących
stosowanych w transporcie drogowym –
tachografów samochodowych
Taksometry
Przyrządy do pomiaru prędkości
pojazdów w ruchu drogowym




































































IV Przyrządy do pomiaru masy
Odważniki















Wagi automatyczne:
– porcjujące
– przenośnikowe
– odważające
– dla pojedynczych ładunków
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Klasyczna Prawna Kontrola Metrologiczna

Przyrząd Pomiarowy*
– wagi wagonowe do ważenia
w ruchu wagonów spiętych

Zatwierdzenie
typu

Legalizacja
pierwotna

Legalizacja
ponowna







Prawna Kontrola Metrologiczna
wg modelu Dyrektyw Starego Podejścia
Zatwierdzenie
typu EWG

Legalizacja
pierwotna
EWG

Legalizacja
ponowna

– wagonowe
Wagi samochodowe do ważenia
pojazdów w ruchu
Wagi nieautomatyczne










Prawna Kontrola
Metrologiczna wg modelu
Dyrektyw Nowego Podejścia
Ocena
Zgodności

Legalizacja
ponowna













V Przyrządy do pomiaru gęstości
Areometry szklane – alkoholomierze
i densymetry do alkoholu







Areometry szklane – densymetry
do cieczy innych niż alkohol
Gęstościomierze zbożowe użytkowe
20 L, 1 L i 1/4 L
Gęstościomierze zbożowe wzorcowe
20 L
Gęstościomierze oscylacyjne do pomiaru
gęstości cieczy (od 450 kg/m3
do 2000 kg/m3)





















VI Przyrządy do pomiaru ciśnienia

Manometry do opon pojazdów
mechanicznych









VII Przyrządy do pomiaru wielkości chemicznych i fizykochemicznych
Analizatory spalin samochodowych







VIII Przyrządy do pomiaru wielkości akustycznych
Mierniki poziomu dźwięku



Legenda:



– oznacza, że tego rodzaju przyrząd pomiarowy poddaje się odnośnym formom prawnej kontroli metrologicznej.
– oznacza, że tej formy prawnej kontroli metrologicznej dla danego rodzaju przyrządu pomiarowego już się nie wykonuje.

* Szczegółowy wykaz przyrządów pomiarowych wraz z określeniem ich parametrów, zastosowania oraz klasyfikacji zawiera rozporządzenie Ministra Gospodarki
z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1066).
Informacja zgodna ze stanem prawnym na dzień 1 marca 2017 r.
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NADZÓR METROLOGICZNY
I PROBIERCZY
Nadzór metrologiczny i probierczy
Biuro Służby Miar odpowiada za realizację ustawowych zadań Prezesa GUM
w zakresie sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem przepisów ustaw: Prawo
o miarach, Prawo probiercze, o systemie tachografów cyfrowych i aktów wyko
nawczych do tych ustaw oraz wykonywania nadzoru i kontroli nad terenowy
mi organami administracji miar i administracji probierczej, a także odpowia
da za realizację zadań wynikających z postanowień ustawy o towarach
paczkowanych i ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku.

Próba to stosunek
masy czystego metalu
szlachetnego zawartego
w stopie do masy stopu
wyrażony w częściach
tysięcznych.

Nadzór metrologiczny jest realizowany m.in. przez:
 wykonywanie kontroli przyrządów pomiarowych podlegających prawnej
kontroli metrologicznej znajdujących się w użytkowaniu,
 prowadzenie kontroli podmiotów i przedsiębiorców działających na pod
stawie udzielonych przez Prezesa GUM zezwoleń lub upoważnień w za
kresie spełniania warunków niezbędnych do wykonywania udzielonych
upoważnień lub zezwoleń,
 prowadzenie sprawozdawczości z obszaru nadzoru i kontroli oraz doko
nywanie na ich podstawie analiz w celu identyfikacji pozytywnych i/lub
negatywnych zjawisk i tendencji, a tym samym wyznaczanie kierunków
działań nadzorczych i kontrolnych,
 prowadzenie rejestru znaków identyfikacyjnych producentów butelek mia
rowych oraz sprawowanie nadzoru w zakresie przestrzegania przepisów usta
wy o towarach paczkowanych – zgodnie z obszarem swoich kompetencji,
 gromadzenie i monitorowanie informacji dotyczących m.in. realizacji wnio
sków i zaleceń pokontrolnych oraz innych, które mogą być wykorzystywa
ne do przygotowywania kontroli i prowadzenia postępowań wyjaśniających.
Informacje o wynikach przeprowadzonych kontroli znajdują się na stronie in
ternetowej BIP GUM.

Probiernictwo
Prezes GUM sprawuje nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem Okręgowych
Urzędów Probierczych w Warszawie i w Krakowie. Do podstawowych zadań
tych urzędów należy określanie zawartości metali szlachetnych w wyrobach
i stopach jubilerskich, zgłaszanych do badania oraz oznaczanie tych przedmio
tów cechami i znakami probierczymi lub wydawanie świadectw badania.
Organy administracji probierczej sprawują nadzór nad przestrzeganiem prze
pisów ustawy z dnia 1 kwietnia 2011 r. – Prawo probiercze. W ramach tego nad
zoru pracownicy okręgowych urzędów probierczych przeprowadzają kontrole
w miejscach prowadzenia obrotu, przetwórstwa lub naprawy wyrobów z meta
li szlachetnych.
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Wprowadzone do obrotu wyroby z metali szlachetnych, nieoznaczone cechami
probierczymi lub nieposiadające świadectw badania, są przez kontrolujących
wycofywane ze sprzedaży w drodze decyzji administracyjnej, z jednoczesnym
poleceniem dostarczenia ich do właściwego okręgowego urzędu probierczego,
w celu zbadania i dokonania właściwego oznaczenia.
W przypadku, gdy autentyczność cech probierczych lub świadectw badania bu
dzi wątpliwości, kontrolujący zabezpieczają wyroby w formie postanowienia,
z jednoczesnym poleceniem dostarczenia ich do właściwego okręgowego urzę
du probierczego, w celu wykonania ekspertyzy.
Dzięki tym kontrolom, w obrocie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej znajdują się
wyroby, w których zawartość metalu szlachetnego potwierdzona jest autentyczną
cechą probierczą lub świadectwem badania, co gwarantuje bezpieczny zakup
i chroni interes konsumenta. Okręgowe urzędy probiercze prowadzą rejestry zna
ków imiennych. Rejestry są jawne, co pozwala konsumentom na dokonywanie
identyfikacji znaków umieszczonych na zakupionych przez nich wyrobach.

Towary paczkowane
Ustawa o towarach paczkowanych określa m.in. zasady paczkowania produktów
przeznaczonych do wprowadzenia do obrotu w opakowaniach oraz oznaczania
towarów paczkowanych znakiem „e”. GUM uczestniczy w systemie nadzoru nad
paczkowaniem produktów w Polsce, m.in. koordynując prace dotyczące towa
rów paczkowanych, co zapewnia jednolitość orzeczeń wydawanych w ramach
przeprowadzanych kontroli planowanych i doraźnych. W ramach tego nadzoru
do zadań dyrektorów okręgowych urzędów miar należą: rejestracja zgłoszeń pod
miotów paczkujących oraz wykonywanie kontroli doraźnych i planowych. Natomiast
naczelnicy obwodowych urzędów miar wykonują wyłącznie kontrole doraźne.
W zakresie sprawowania nadzoru nad ustawą o towarach paczkowanych GUM
współpracuje z innymi jednostkami administracji publicznej, a w szczególności
z Inspekcją Handlową, Głównym Inspektoratem Jakości Handlowej Artykułów
Rolno-Spożywczych i Głównym Inspektoratem Farmaceutycznym.

Kontrole przeprowadzane
przez administrację miar
w zakresie paczkowania
towarów mają zapewnić, że
zakupiony towar paczkowany
jest zgodny z deklaracją
ilościową producenta.

Paczkujący importer, sprowadzający lub zlecający paczkowanie jest odpowie
dzialny za to, aby towar paczkowany spełniał wymagania określone w ustawie.
W szczególności ponosi on odpowiedzialność za zapewnienie, że ilość rzeczy
wista odpowiada ilości nominalnej podanej na opakowaniu jednostkowym.
Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o towa
rach paczkowanych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1161), za towar paczkowany należy
uznać każdy produkt umieszczony w opakowaniu jednostkowym dowolne
go rodzaju, którego ilość nominalna, jednakowa dla całej partii, odmierzo
na bez udziału nabywcy, nieprzekraczająca 50 kg lub 50 l, nie może zostać
zmieniona bez naruszenia opakowania.
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Kontrole przeprowadzane przez administrację miar w zakresie paczkowania
produktów mają zapewnić, że zakupiony towar paczkowany jest zgodny z de
klaracją ilościową producenta.

Badanie oprogramowania: kasy rejestrujące, przyrządy pom.
W celu sprostania wyzwaniom wynikającym z zastosowania nowoczesnych tech
nologii IT w metrologii, w GUM funkcjonuje laboratorium zajmujące się bezpie
czeństwem oprogramowania i danych metrologicznych. Do jego zadań należy
m.in. badanie oprogramowania przyrządów pomiarowych, realizowane w ramach
procesów oceny zgodności i zatwierdzenia typu, zgodnie z właściwymi przepisa
mi. Laboratorium realizuje również badania bezpieczeństwa oprogramowania
opartego o technologie wbudowane i mobilne, działające w różnych systemach
operacyjnych, w tym rozproszonych, wykorzystujących internet do transmisji sy
gnałów sterujących. W ramach badań przyrządów pomiarowych dokonywana
jest również ocena bezpieczeństwa przechowywania, przetwarzania i transmisji
danych z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii IT.
Oprócz badań przyrządów pomiarowych, Główny Urząd Miar realizuje rów
nież zadania związane z badaniami poprawności rejestracji oraz bezpieczeń
stwa przetwarzania i przechowywania danych w nowoczesnych kasach rejestrujących. Do zadań Prezesa Głównego Urzędu Miar należy wydawanie potwierdzeń
spełniania przez kasy rejestrujące funkcji, kryteriów i warunków technicznych
określonych w przepisach. Opracowanie nowatorskiej w tej branży metodolo
gii badań, opartej o analizę ryzyka oraz metody testowania oprogramowania
stosowane w branży IT pozwalają zapewnić wysoką jakość i innowacyjność tych
urządzeń oraz poprawić bezpieczeństwo rejestracji podatku VAT.

Tachografy cyfrowe
Prezes GUM realizuje także zadania wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o systemie tachografów cyfrowych (Dz. U. poz. 1494, z 2007 r. poz. 661, z 2011 r.
poz. 622 i 1016, z 2015 r. poz. 1893 oraz z 2016 r. poz. 1579). Aktywność admi
nistracji miar w ramach systemu tachografów cyfrowych obejmuje:
 prowadzenie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów ustawy,
 prowadzenie postępowań o homologację typu tachografów cyfrowych,
 wydawanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie warsztatu w zakresie insta
lacji, w tym aktywacji, napraw lub sprawdzania tachografów cyfrowych,
w tym ich kalibracji,
 wydawanie zaświadczeń stwierdzających posiadanie uprawnień do spraw
dzania tachografów cyfrowych.
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WSPÓŁPRACA KRAJOWA
Współpraca krajowa
GUM współpracuje z instytucjami i organizacjami krajowymi, m.in. z:




Polskim Centrum Akredytacji (PCA),
Polskim Komitetem Normalizacyjnym (PKN),
instytutami naukowymi oraz wyższymi uczelniami.

W ciągu ostatnich 8 lat Urząd zawarł z krajowymi uczelniami, instytutami i in
stytucjami ponad 30 porozumień dotyczących współpracy w obszarach:











wspólnych przedsięwzięć naukowych, w tym opracowywania i zgłaszania
wspólnych tematyk badawczych, finansowanych z krajowych lub europej
skich funduszy ramowych (EMRP lub EMPIR),
wzajemnej pomocy przy realizacji prac dyplomowych i doktorskich, od
bywaniu stażu oraz praktyk przez pracowników, studentów i doktorantów
w Głównym Urzędzie Miar,
podejmowania wspólnych projektów prac badawczo-rozwojowych doty
czących budowy, utrzymywania i modernizacji państwowych wzorców
jednostek miar,
prowadzenia specjalistycznych szkoleń metrologicznych oraz wykładów
na studiach podyplomowych,
wzajemnego udostępniania infrastruktury pomiarowej stosowanej do ba
dań naukowych i prac rozwojowych,
podejmowania wspólnych inicjatyw popularyzujących wybrane zagadnie
nia metrologiczne,
oceny zgodności.

Zawarte w latach 2013–2015 przez GUM umowy o współpracy:
 Porozumienie o współpracy GUM z Klubem Polskich Laboratoriów Badawczych
POLLAB;
 Umowa ramowa o współpracy pomiędzy Politechniką Krakowską a GUM;
 Porozumienie o współpracy metrologicznej w dziedzinie chemii pomię
dzy Ministerstwem Gospodarki, GUM i Uniwersytetem Warszawskim;
 Umowa o współpracy GUM z Uniwersytetem Zielonogórskim;
 Porozumienie o współpracy GUM z Instytutem Geodezji i Kartografii;
 Umowa ramowa o współpracy pomiędzy Politechniką Wrocławską a GUM;
 Umowa o współpracy naukowej pomiędzy Instytutem Niskich Temperatur
i Badań Strukturalnych PAN a Głównym Urzędem Miar.
Przedstawiciele GUM uczestniczą w pracach Komitetów Technicznych Polskiego
Komitetu Normalizacyjnego, w ramach działalności normalizacyjnej.

W ciągu ostatnich 8 lat GUM
zawarł ponad 30 porozumień
o współpracy z krajowymi
instytucjami.
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WSPÓŁPRACA
MIĘDZYNARODOWA
Współpraca międzynarodowa
Główny Urząd Miar aktywnie działa na arenie międzynarodowej. Cele tej współ
pracy koncentrują się na zapewnieniu wysokiego poziomu pomiarów metrolo
gicznych oraz spójności pomiarowej w ramach międzynarodowego systemu miar.
Istotnym elementem współpracy jest harmonizacja międzynarodowych przepi
sów dotyczących metrologii oraz udział w tworzeniu nowych przepisów (według
zaleceń np. OIML). Działalność w sferze międzynarodowej pozwala także na pod
noszenie kompetencji Urzędu poprzez bieżącą wymianę informacji z dziedziny
metrologii i probiernictwa, udział w porównaniach międzynarodowych, czy oce
nach eksperckich, realizowanych przez metrologów z krajowych NMI.
GUM uczestniczy w pracach następujących organizacji:
 Międzynarodowego Biura Miar (BIPM), powołanego na mocy Konwencji
Metrycznej. Prezes GUM reprezentuje Polskę na posiedzeniach Generalnej
Konferencji Miar. Przedstawiciel GUM uczestniczy w pracach jednego
z Komitetów Wspólnych BIPM – Joint Committee for Guides in Metrology
jako członek Grupy Roboczej 2. Pracownicy GUM odbywali staże w labo
ratoriach BIPM;
 Międzynarodowego Komitetu Miar (CIPM), powołanego również na mo
cy postanowienia Konwencji Metrycznej. Przedstawiciele GUM uczestni
czą jako członkowie w pracach Komitetów Doradczych CIPM (CIPM CC)
Promieniowania Jonizującego, Masy, Akustyki, Ultradźwięków i Drgań
oraz Czasu i Częstotliwości. Przedstawiciel GUM jest również obserwato
rem w Komitecie Doradczym Liczności Materii;
 Międzynarodowej Organizacji Metrologii Prawnej (OIML). Polska uczest
niczy w pracach wszystkich Komitetów Technicznych OIML, a także
w zdecydowanej większości Podkomitetów oraz tworzących się Grup
Projektowych. Ponadto GUM prowadzi (od 1961 r.) sekretariat Komitetu
Technicznego 1 Terminologia (OIML TC 1), opracowującego istotne mię
dzynarodowe publikacje metrologiczne (m.in. Międzynarodowy Słownik
Terminów Metrologii Prawnej). W związku z reformą struktury OIML,
członek CIML z Polski aktywnie uczestniczył w pracach Grupy Roboczej
ds. nowelizacji dyrektyw dotyczących funkcjonowania Międzynarodowej
Organizacji Metrologii Prawnej;
 Europejskiego Stowarzyszenia Krajowych Instytucji Metrologicznych
(EURAMET e.V.). GUM desygnował przedstawicieli do wszystkich komi
tetów technicznych organizacji. Przedstawiciel GUM bierze udział w pra
cach Wspólnej Grupy ds. Rozwoju Infrastruktury Metrologicznej. Pracownicy
Urzędu uczestniczą w wizytach eksperckich, tzw. peer review;
 Europejskiej Współpracy w Dziedzinie Metrologii Prawnej (WELMEC).
Polska uczestniczy w pracach wszystkich grup roboczych WELMEC, zaj
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mujących się głównie zagadnieniami związanymi z przyrządami pomia
rowymi objętymi dyrektywami MID i NAWI.
Urząd poprzez swoich pracowników współpracuje również z innymi organiza
cjami międzynarodowymi. Są to:
 Europejska Współpraca Jednostek Notyfikowanych w zakresie Metrologii
Prawnej (NoBoMet);
 Komitet ds. Materiałów Odniesienia (REMCO) Międzynarodowej Organizacji
Normalizacyjnej (ISO);
 Międzynarodowy Bank Danych o Materiałach Odniesienia (COMAR).
GUM bierze udział w międzynarodowych porównaniach kluczowych i uzupeł
niających realizowanych w ramach CIPM MRA (od 14 października 1999 r.) przez
Komitety Doradcze (CC) CIPM lub regionalne organizacje metrologiczne.

Europejskie Programy Badawczo-Rozwojowe w dziedzinie
Metrologii – EMRP i EMPIR
GUM, wspólnie z polskimi uczelniami (Uniwersytet Wrocławski, Politechnika
Śląska, Uniwersytet Zielonogórski) oraz Instytutami Desygnowanymi (Instytut
Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych INTiBS, Narodowe Centrum
Badań Jądrowych NCBJ / Ośrodek Radioizotopów POLATOM), uczestniczył
w 11 wspólnych projektach badawczych (JRP).
Prace te, realizowane w ramach programu EMRP, dotyczyły takich obszarów,
jak: środowisko, przemysł, jednostki i nowe technologie. We okresie 7 lat trwa
nia programu i wniesieniu gotówkowego wkładu własnego w wysokości
42 tys. EUR strona polska uzyskała ponad dziesięciokrotny zwrot poniesionych
kosztów, otrzymując dofinansowanie ze strony UE w wysokości 533 tys. EUR,
przez co zapewniła sobie uzyskanie 127 % dofinansowania nominalnego.
Aktywność GUM w ramach programu EMRP przejawiała się udziałem w po
niższych projektach:
 Metrologia ciśnienia, temperatury, wilgotności i prędkości powietrza w at
mosferze / Metrology for pressure, temperature, humidity and airspeed in the
atmosphere;
 Elektromagnetyczna charakterystyka materiałów dla zastosowań przemysło
wych w zakresie częstotliwości mikrofalowych / Electromagnetic characteri
sation of materials for industrial applications up to microwave frequencies;
 Metrologia dużych wymiarów w przemyśle / Large volume metrology in in
dustry;
 Wykorzystanie efektu kwantowego w automatycznych mostkach impedan
cji w rozszerzonym zakresie pomiaru / Automated impedance metrology
extending the quantum toolbox for electricity;

ISO/REMCO

COMAR

Przedstawiciele GUM
uczestniczą w pracach
ok. 150 organów roboczych
organizacji międzynarodowych
(komitetach, podkomitetach,
grupach roboczych, grupach
projektowych).

29

WSPÓŁPRACA
MIĘDZYNARODOWA



Polska uzyskała ponad
dziesięciokrotny zwrot
poniesionych kosztów,
otrzymując dofinansowanie
z UE na badania metrologiczne
w wysokości 533 tys. EUR.



Metrologia kąta / Angle metrology;
Spójność w pomiarach siły w zakresie meganiutonów / Force traceability
within the meganewton;
Metrologia wysokoefektywnych ogniw słonecznych oparta o materiały kla
sy III-V / Metrology for III-V materials based high efficiency multi-junction
solar cells;

a także w realizacji poniższych grantów badawczych:
 Wpływ zanieczyszczeń na temperaturę punktu potrójnego rtęci / Effects of
impurities on the triple point of Mercury;
 Konstrukcja, charakterystyka i określenie funkcji odniesienia termoelemen
tów Au/Pt / Construction, Characterisation and Determination of the Reference
Function of Gold/Platinum Thermocouples;
 Badanie wpływu składu izotopowego na temperaturę punktu potrójnego
wody / An accurate re-determination of A180 and A170 isotopic depression con
stants (Kiyosawa’s coefficients) for the water of TPW cell;
 Spójność pomiarowa w metrologii wspomaganej komputerowo / Traceability
for computationally-intensive metrology.
W związku z bardzo dobrą oceną efektywności EMRP, EURAMET jako ciało
wdrażające program, podjęło działania o powołaniu następcy EMRP – EMPIR
(Europejskiego Programu na rzecz Innowacji i Badań w dziedzinie Metrologii).
Cele ogólne EMPIR, zgodnie z kierunkami wyznaczonymi przez twórców pro
gramu, to:
–
dostarczenie odpowiednich, zintegrowanych i dostosowanych do celu roz
wiązań w zakresie metrologii, wspierających innowacje i konkurencyjność
przemysłu, a także technologii pomiaru zapewniających sprostanie wy
zwaniom społecznym związanym z takimi dziedzinami, jak : zdrowie, śro
dowisko i energia , w tym wsparcie przy opracowywaniu i wdrażaniu sto
sownych polityk w tym zakresie;
–
utworzenie zintegrowanego europejskiego systemu badań metrologicznych
o masie krytycznej, charakteryzującego się aktywnym zaangażowaniem
na szczeblu regionalnym, krajowym, europejskim i międzynarodowym.
GUM bierze udział w następujących projektach EMPIR:
 Upowszechnianie kwantowych wzorców napięcia elektrycznego przemien
nego / Towards the propagation of ac quantum voltage standards;
 Spójność pomiarowa dla wzorcowania wag automatycznych w trybie dyna
micznym / Traceable calibration of automatic weighing instruments opera
ting in the dynamic mode;
 Matrycowe materiały odniesienia dla analizy związanej z ochroną środo
wiska / Matrix reference materials for environmental analysis;
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Dawka pochłonięta w wodzie i powietrzu / Absorbed dose in water and air;
Rozwój zdolności pomiarowych w zakresie wielkości elektrycznych wielkiej
częstotliwości / Development of RF and microwave metrology capability;

W 2017 r. rozpoczęła się realizacja dwóch nowych projektów:
 Certyfikowane materiały odniesienia etanolu / Certified forensic alcohol re
ference materials;
 Rozwijanie zdolności pomiarowych w obszarze pomiarów ciśnienia w gał
ce ocznej / Developing research capabilities for traceable intraocular pressu
re measurements (inTENSE).

Probiernictwo
W dziedzinie probiernictwa GUM, obok urzędów probierczych, uczestniczy
w pracach m.in.:
 Międzynarodowego Stowarzyszenia Urzędów Probierczych (IAAO),
 Stałego Komitetu Konwencji o kontroli i cechowaniu wyrobów z meta
li szlachetnych, którego przedstawiciel Polski jest wiceprzewodniczącym,
 Grupy Wyszehradzkiej (GV4).
Laboratoria polskich urzędów probierczych uczestniczą w międzynarodowych
programach badawczych, między innymi w programach „Round Robin”
i „Labtest”.

Nasze usługi
Niezależnie od realizowanych przez GUM czynności administracyjnych, w za
kresie prawnej kontroli metrologicznej Urząd, podobnie jak terenowa admini
stracja miar, świadczy następujące usługi:
 wzorcowanie i ekspertyzy przyrządów pomiarowych, w tym materiałów
odniesienia,
 wytwarzanie certyfikowanych materiałów odniesienia,
 udzielanie konsultacji i prowadzenie doradztwa technicznego w zakresie
doboru i stosowania przyrządów pomiarowych,
 szkolenia specjalistyczne w dziedzinie miar,
 ocena zgodności przyrządów pomiarowych,
 badanie przyrządów pomiarowych i wydawanie certyfikatów zgodności
z zaleceniami OIML w ramach systemu OIML.
Aktualny cennik za wykonywanie czynności wzorcowania przyrządów pomia
rowych, wytwarzanie certyfikowanych materiałów odniesienia oraz wykony
wanie ekspertyz jest dostępny na stronie Urzędu.

W GUM można zamówić
m.in. wzorcowania przyrządów
pomiarowych, badania oraz
ekspertyzy.
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Kolekcja przyrządów pomiarowych
Początki gromadzenia w Głównym Urzędzie Miar dawnych przyrządów pomiarowych i materiałów doku
mentujących działalność administracji miar na ziemiach polskich sięgają lat 20. ubiegłego wieku. Po wo
jennych zniszczeniach wydobyto z gruzów gmachu jedynie kilka ocalałych zabytków, które dały początek
powstałej w 1952 roku kolekcji. Inicjatorami idei odtwarzania zbiorów byli prof. J. Roliński i prof. J. Obalski.
Obecnie kolekcja liczy około 3500 obiektów materialnych i dokumentów archiwalnych, z czego około 1000
egzemplarzy jest eksponowanych na wystawach stałych.
Do najcenniejszych obiektów należą m.in. 4-funtowy odważnik z 1677 r. oznaczony herbem Kościesza, mie
dziane korce warszawskie z 1794 r. i 1797 r., drewniane bezmiany z XVIII w., łokieć krakowski, kieszonko
wy zegarek słoneczny z połowy XIX w., jeden z pierwszych liczników energii elektrycznej firmy Aron z koń
ca XIX w. Do cennych zabytków należą także angielskie przymiary kupieckie calowo-werszkowe
z XVIII–XIX w., chińskie statery (wagi przesuwnikowe), norymberski 4-funtowy aptekarski odważnik skła
dany z XVIII w. Unikatem w skali europejskiej są taksometry do dorożek konnych z końca XIX w. i począt
ku XX w. W skład kolekcji wchodzi także bogata dokumentacja rozwoju elektryczności. W zbiorach znaj
dują się pierwsze galwanometry, woltomierze, liczniki energii elektrycznej prądu stałego i zmiennego.
Urząd posiada bogaty zbiór odważników i wag, który ukazuje rozwój wagarstwa w XIX i XX w. Wśród eks
ponatów znajdują sie odważniki z żeliwa lub stali, jak również wykonane ze szkła, porcelany i bakelitowe.
Odważniki te pochodzą z terenów niemieckich, rosyjskich, austriackich i polskich. Wśród wag należy wy
mienić wagi stołowe typu Robervala czy Berangera, równoramienne wagi słupkowe, wagi uchylne, statery
oraz bezmiany.
Kolekcja GUM jako jedyna w kraju eksponuje urządzenia do mierzenia czasu i częstotliwości o najwyższej
dokładności używane w Polsce w XX w. jak np. atomowe zegary cezowe.
Zgromadzona dokumentacja fotograficzna ukazuje działalność pracowników polskiej administracji miar
oraz prezentuje stanowiska pomiarowe, wykorzystywane do przekazywania jednostek miar w przeszłości.
W zbiorach Głównego Urzędu Miar znajdują się również cenne woluminy, m.in. tłumaczenie dzieła Tytusa
Liwiusza Burattiniego Misura Universale z 1675 r. (wydanie PAU z 1897 r.), Edykt względem powszechnego
ustanowienia miar i wag w prowincji Prus Południowych Fryderyka Wilhelma z 1796 r. (w języku polskim
i niemieckim), Porównanie miar i wag polskich z zagranicznymi W. Kolberga z 1819 r.
Zapraszamy do zapoznania się z kolekcją przyrządów pomiarowych GUM oraz na spotkanie z ich historią
po uprzednim umówieniu się. Informacja o telefonie kontaktowym jest dostępna na stronie internetowej
w zakładce Historia Urzędu.
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Biblioteka
Biblioteka GUM korzysta z ponad 95-letniego doświadczenia, służąc zarówno pracownikom administracji
miar oraz probierczej, jak i czytelnikom zewnętrznym w ramach tak zwanych wypożyczeń międzybiblio
tecznych.
Aktualnie, księgozbiory biblioteki stanowią: 9330 woluminów książek oraz 2044 woluminów czasopism.
Księgozbiory biblioteki Głównego Urzędu Miar rozpoczęto tworzyć w 1919 r., wraz z organizacją krajowej
instytucji zajmującej się metrologią. Przez okres międzywojenny również gromadzono i powiększano zbio
ry, wśród których znajdowały się między innymi: polskie i zagraniczne książki techniczne, przepisy metro
logiczne, prace naukowo-badawcze pracowników GUM oraz Dzienniki Urzędowe.
Po zakończeniu II wojny światowej, w trakcie odbudowy budynku przy Elektoralnej 2, rozpoczęto na no
wo gromadzenie zbiorów bibliotecznych. Pierwsze pozycje powojennych zbiorów stanowiły książki dot. za
gadnień metrologii, pochodzące ze Śląskiego Okręgowego Urzędu Miar, na terenie którego w 1945 r. GUM
rozpoczął swoją powojenną działalność.
W wyniku podziału instytucjonalnego Polski Komitet Normalizacji, Miar i Jakości (PKNMiJ) w 1994 r.,
powstały trzy niezależne podmioty: Główny Urząd Miar, Polski Komitet Normalizacyjny, Polskie Centrum
Badań i Certyfikacji. W związku z powyższym, zbiory biblioteczne podzielono wg potrzeb i kompetencji
tych instytucji.
Misją biblioteki GUM jest utrzymywanie profesjonalnego poziomu swej działalności, w celu aktywnego
wspierania procesów badawczych i edukacyjnych w Głównym Urzędzie Miar, zgodnie z oczekiwaniami
i potrzebami kadry metrologów, pracowników administracji miar oraz administracji probierczej.
Główne zadania biblioteki:
• zapewnianie dostępu do zbiorów własnych i globalnych zasobów informacyjnych,
• rozwijanie i unowocześnianie usług zgodne z potrzebami GUM,
• efektywne zarządzanie zasobami w celu promocji ich wykorzystania,
• dbałość o kolekcje stanowiące dziedzictwo polskiej metrologii,
• prowadzi współpracę ogólnokrajową, w celu powiększania, zasobów bazy wiedzy, dostępnej dla użyt
kowników.
Wychodząc naprzeciw nowoczesnym technologiom przekazu wiedzy i informacji, przyszłość biblioteki ukie
runkowana jest na rozwój w formie, łączącej w sobie zarówno elementy biblioteki tradycyjnej, jak i elektro
nicznej, przy zachowaniu pełnej dbałości o dziedzictwo metrologii i nauk pokrewnych.
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PUBLIKACJE GUM
Wśród znaczących publikacji Głównego Urzędu Miar warto wyróżnić:
– Biuletyn Informacyjny Sekretariatu Naukowego Metrologii GUM od 2005 r.;
– Biuletyn Głównego Urzędu Miar „Metrologia”, wyd. w latach 2007–2012;
– „Niepewność pomiarów w teorii i praktyce”, wyd. z 2011 r.;
– „Certyﬁkowane materiały odniesienia (wzorce) wytwarzane w polskiej administracji
miar – Przewodnik”, wyd. z 2011 r.;
– „Metrologia i Probiernictwo”, wyd. od 2013 r.;
– „Polska administracja miar – Vademecum”, wyd. z 2015 r.;
– „Międzynarodowy Słownik Terminów Metrologii Prawnej” – tłumaczenie z 2015 r.
International Vocabulary of Terms in Legal Metrology” OIML V 1 Edition 2013 (E/F);
– „Główny Urząd Miar na Elektoralnej”, wyd. z 1994 r.
Biuletyn Głównego Urzędu Miar „Metrologia” (wydawany w latach 2005–2007 pod na
zwą Biuletynu Informacyjnego Sekretariatu Naukowego Metrologii GUM), w latach
2007–2012 stanowił forum informacyjne dla środowisk akademickich i przemysłowych,
współpracujących z GUM na rzecz rozwoju polskiej metrologii. Najważniejszym celem
Biuletynu była prezentacja dorobku Głównego Urzędu Miar w zakresie prac badawczo
-rozwojowych prowadzonych w obszarze wzorców państwowych i odniesienia oraz za
gadnień związanych z zapewnieniem spójności pomiarowej i przekazywaniem jedno
stek miar.
Od 2013 r. GUM rozpoczął wydawanie Biuletynu Głównego Urzędu Miar pt. „Metrologia
i Probiernictwo”. Biuletyn ten przedstawia w interesujący sposób dorobek laboratoriów
wzorcujących GUM oraz okręgowych urzędów probierczych. W Biuletynie prezento
wane są również zagadnienia związane z metrologią i pomiarami w życiu codziennym,
współpracą w zakresie międzynarodowych programów badawczych (EMRP i EMPIR)
oraz wspólnych inicjatyw realizowanych w oparciu o porozumienia GUM z ośrodkami
naukowo-badawczymi w Polsce. Swoje miejsce w publikacji znajduje również przegląd
najważniejszych wydarzeń dla świata metrologii. Kolejne numery Biuletynu są dostęp
ne na naszej stronie internetowej w zakładce Publikacje.
Przykładem współpracy GUM ze środowiskiem akademickim jest wydana w 2011 r. mo
nografia zatytułowana Niepewność pomiarów w teorii i praktyce. Rezultatem współpra
cy GUM z administracją miar (Pracowni Wzorców Chemicznych Wydziału Chemii
Analitycznej i Fizykochemii Okręgowego Urzędu Miar w Łodzi) jest Przewodnik pt.
„Certyﬁkowane materiały odniesienia (wzorce) wytwarzane w polskiej administracji
miar”. W pracy tej zebrano najważniejsze informacje dotyczące wytwarzania i certyfi
kacji materiałów odniesienia między innymi w takich dziedzinach pomiarowych, jak:
gęstość, lepkość, atomowa spektroskopia absorpcyjna, konduktometria, czy skręcalność
optyczna.
W 2015 r. została wydana publikacja „Polska administracja miar – Vademecum”, będąca
efektem pracy zespołu pracowników GUM. Opracowanie to zawiera kompleksowy opis
działalności polskiej administracji miar oraz przybliża zagadnienia metrologii i wskazuje
jej ważkość dla funkcjonowania gospodarki oraz różnych obszarów życia społecznego.

W tym samym roku wydano „Międzynarodowy Słownik Terminów Metrologii Prawnej”,

będącym polskim tłumaczeniem „International Vocabulary of Terms in Legal Metrology”
OIML V 1 Edition 2013 (E/F).
Kompendium wiedzy historycznej na temat GUM oraz administracji miar można zna
leźć w książce dr. Andrzeja Barańskiego (byłego pracownika GUM) pt. „Główny Urząd
Miar na Elektoralnej”, opublikowanej w 1994 r. dla uczczenia 75. rocznicy powstania
Urzędu.
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KONTAKTY
GŁÓWNY URZĄD MIAR

ul. Elektoralna 2, 00-139 Warszawa, tel. (22) 581 93 99, fax (22) 581 93 92
e-mail: gum@gum.gov.pl,
www.gum.gov.pl
KOMÓRKI ORGANIZACYJNE GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR
Biuro Dyrektora Generalnego
tel. (22) 581 93 49
Biuro Strategii
tel. (22) 581 95 31
Zakład Metrologii Interdyscyplinarnej
tel. (22) 581 93 93
Biuro Służby Miar
tel. (22) 581 92 68

Samodzielne Laboratorium Akustyki
i Drgań
tel. (22) 581 94 15

Samodzielne Laboratorium Fotometrii
i Radiometrii
tel. (22) 581 92 95

Samodzielne Laboratorium Czasu
i Częstotliwości
tel. (22) 581 91 56

Samodzielne Laboratorium Masy
tel. (22) 581 95 47
e-mail: masslab@gum.gov.pl

Samodzielne Laboratorium Chemii
tel. (22) 581 92 01

Samodzielne Laboratorium Promieniowania
Jonizującego
tel. (22) 581 93 58

Samodzielne Laboratorium Długości
tel. (22) 581 93 32
Samodzielne Laboratorium Elektryczności
i Magnetyzmu
tel. (22) 581 92 41

Samodzielne Laboratorium Przepływów
tel. (22) 581 92 80
Samodzielne Laboratorium Termometrii
tel. (22) 581 92 01

OKRĘGOWE URZĘDY MIAR
Okręgowy Urząd Miar w Warszawie
ul. Elektoralna 4/6, 00-139 Warszawa
tel. (22) 581 91 31, 581 90 15
e-mail: oum.warszawa@gum.gov.pl

Okręgowy Urząd Miar w Poznaniu
ul. Krakowska 19, 61-893 Poznań
tel. (61) 856 72 40,
e-mail: oum.poznan@gum.gov.pl

Okręgowy Urząd Miar w Łodzi
ul. G. Narutowicza 75, 90-132 Łódź
tel. (42) 678 77 66, 678 70 69
e-mail: oum.lodz@gum.gov.pl

Okręgowy Urząd Miar w Krakowie
ul. Krupnicza 11, 31-123 Kraków
tel. (12) 422 18 67, 422 26 11, 422 41 49
e-mail: oum.krakow@gum.gov.pl

Okręgowy Urząd Miar w Katowicach
ul. Rynek 9, 40-957 Katowice
tel. (32) 258 94 36, 258 94 37
e-mail: sekretariat@katowice.gum.gov.pl

Okręgowy Urząd Miar w Bydgoszczy
ul. Królowej Jadwigi 25, 85-959 Bydgoszcz
tel. (52) 322 06 06
e-mail: oum.bydgoszcz@gum.gov.pl

Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu
ul. Młodych Techników 61/63,
53-647 Wrocław
tel. (71) 355 08 15, 358 02 00
e-mail: oum.wroclaw@gum.gov.pl

Okręgowy Urząd Miar w Gdańsku
ul. Polanki 124 c, 80-308 Gdańsk-Oliwa
tel. (58) 524 53 00, 524 53 06, 524 53 26
e-mail: oum@oum.gda.pl

Okręgowy Urząd Miar w Szczecinie
Pl. Lotników 4/5, 70-414 Szczecin
tel. (91) 434 75 82, 434 75 66, 434 49 52
e-mail: oum.szczecin@gum.gov.pl

OKRĘGOWE URZĘDY PROBIERCZE
Okręgowy Urząd Probierczy w Warszawie
ul. Elektoralna 2, 00-139 Warszawa
tel. (22) 620 33 94, 620 27 85,
e-mail: oup.warszawa@gum.gov.pl

Okręgowy Urząd Probierczy w Krakowie
ul. Rakowicka 3, 31-511 Kraków
tel. (12) 421 05 01
e-mail: oup.krakow@gum.gov.pl
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