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Państwowe wzorce jednostek miar

Państwowe wzorce jednostek miar utrzymywane przez Główny Urząd Miar
reprezentują najwyższy w kraju poziom dokładności. Są to wzorce jednostek miar
uznane urzędowo w Rzeczypospolitej Polskiej za podstawę do przypisywania wartości
innym wzorcom jednostek miar danej wielkości fizycznej. Zgodnie z hierarchicznym
układem sprawdzań wzorce niższych rzędów, będące w dyspozycji urzędów miar,
laboratoriów akredytowanych czy przemysłu, odnosi się do wzorców państwowych.

Aktualny wykaz państwowych wzorców jednostek miar znajduje się na stronie GUM.

Warunki i tryb uznawania wzorców jednostek miar za państwowe wzorce jednostek
miar określa rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30
stycznia 2003 r. w sprawie uznawania wzorców jednostek miar za państwowe wzorce
jednostek miar. (Dz. U. nr 31, poz. 257) oraz rozporządzenie Ministra Gospodarki z
dnia 27 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uznawania wzorców
jednostek miar za państwowe wzorce jednostek miar. (Dz. U. nr 44, poz. 280)

 

Prezes Głównego Urzędu Miar informuje w drodze obwieszczenia publikowanego w
Monitorze Polskim o spełnieniu przez wzorce jednostek miar warunków określonych w
powyższym rozporządzeniu.

 

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
wzorców jednostek miar spełniających warunki określone dla państwowych wzorców
jednostek miar (M. P. nr 35, poz. 492)

 

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 9 września 2003 r. w sprawie
wzorców jednostek miar spełniających warunki określone dla państwowych wzorców
jednostek miar. (M. P. nr 44, poz. 660) oraz obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z
dnia 6 października 2003 r. o sprostowaniu błędu. (M. P. nr 48, poz. 738)
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Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 24 grudnia 2003 r. w sprawie
wzorców jednostek miar spełniających warunki określone dla państwowych wzorców
jednostek miar. (M.P. z 2004 r. nr 1, poz. 20)

 

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 12 maja 2004 r. w sprawie
wzorców jednostek miar spełniających warunki określone dla państwowych wzorców
jednostek miar. (M.P. nr 22, poz. 394)

 

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie
wzorców jednostek miar spełniających warunki określone dla państwowych wzorców
jednostek miar (M.P. poz. 287)

 

Zarządzenie nr 7 Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie
zasad postępowania w Głównym Urzędzie Miar w procesie uznawania wzorców
jednostek miar za państwowe wzorce jednostek miar (Dz. Urz. GUM, poz. 15)
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