
Ogólny schemat procedury kontroli wynikający z zapisów ustawy o 

systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2017 r. poz. 1398) 

 

Zgodnie z art. 20 ust. 1a ustawy Prawo o miarach (Dz. U. z 2016 r. poz. 884 z późn. 

zm.) - Dyrektor Okręgowego Urzędu Miar wykonuje zadania organu nadzoru rynku 

w rozumieniu ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1398), zwanej dalej „ustawą onr” w zakresie prowadzenia kontroli spełniania przez wyroby 

wymagań, w odniesieniu do przyrządów pomiarowych i wag nieautomatycznych.  

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy onr organy nadzoru rynku prowadzą kontrole spełniania 

przez wyroby wymagań lub kontrole w zakresie stwarzania przez wyroby zagrożenia, z urzędu 

lub na wniosek Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Takie kontrole, zgodnie 

z art. 79 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej 

(Dz. U. z 2016 r., poz. 1829) zwanej dalej „ustawą sdg”, przeprowadza się bez zawiadomienia 

o zamiarze jej wszczęcia, gdyż są przeprowadzane na podstawie powszechnie obowiązującego 

prawa wspólnotowego, w tym wypadku art. 19 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady WE nr 765/2008, który stanowi, iż organy nadzoru rynku przeprowadzają odpowiednie 

kontrole właściwości produktów w wymaganym zakresie poprzez badanie dokumentacji oraz, 

w stosownych przypadkach, poprzez fizyczne oględziny i badania laboratoryjne w oparciu  

o odpowiednie próbki.  

Przed przystąpieniem do wykonywania czynności kontrolnych należy okazać 

legitymację oraz upoważnienie do przeprowadzenia kontroli, które powinno zawierać elementy 

określone  w art. 79a ust. 6 ustawy sdg. Ponadto kontrolujący dokonuje wpisu do książki 

kontroli zgodnie z art. 81a ust. 1 ustawy sdg. 

Czynności kontrolne obejmują: 

 określenie  statusu podmiotu gospodarczego, u którego wszczęto kontrolę; 

 odebranie oświadczenia o wielkości kontrolowanego przedsiębiorstwa; 

 sprawdzenie dokumentacji na zgodność z wymaganiami zawartymi w przepisach 

szczegółowych dotyczących kontrolowanych przyrządów pomiarowych lub wag 

nieautomatycznych; 

 kontrolę wizualną przyrządów pomiarowych wraz z oceną sposobu ich oznakowania oraz 

stwierdzeniem czy jest ono zgodne z zapisami zawartymi w treści odpowiedniego 

rozporządzenia określającego wymagania dla danego przyrządu pomiarowego lub wag 

nieautomatycznych oraz kontrolę cech zabezpieczających; 



 sprawdzenie umieszczenia na kontrolowanym przyrządzie pomiarowym lub wadze 

nieautomatycznej oznakowania CE, dodatkowego oznakowania metrologicznego oraz 

jeżeli wynika to z procedury oceny zgodności, numeru identyfikacyjnego jednostki 

notyfikowanej, która uczestniczyła w ocenie zgodności. Oznakowanie CE należy sprawdzić 

na zgodność z wymaganiami załącznika nr II do rozporządzenia WE nr 765/2008. Kontrola 

wysokości znaku CE powinna być uzupełniona o wynik pomiaru; 

 sprawdzenie spełniania wymagań kontrolowanych przyrządów pomiarowych lub wag 

nieautomatycznych lub pobranie i zabezpieczenie próbek kontrolnych oraz sporządzenie 

protokołu ich pobrania w celu stwierdzenia czy przyrząd pomiarowy lub waga 

nieautomatyczna spełnia wymagania;    

 sporządzenie protokołu kontroli, który dokumentuje przeprowadzone czynności kontrolne. 

 


