
 
 
 
 
 
 
 
 

Warszawa, dnia 28 lutego 2022 r. 
 

 

Poz. 8 
 

 

ZARZĄDZENIE NR 3  

PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR  

 

z dnia 28 lutego 2022 r.  

 

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego  

Głównemu Urzędowi Miar 

 

Na podstawie art. 39 ust. 6 w związku z ust. 8 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 

178, 1192, 1535 i 2105) oraz § 4 ust. 1 statutu Głównego Urzędu Miar, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 7 Ministra 

Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Miar (M.P. poz. 1184) 

zarządza się, co następuje:  

§ 1.  W regulaminie organizacyjnym Głównego Urzędu Miar stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 19 Prezesa 

Głównego Urzędu Miar z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Urzędowi 

Miar (Dz. Urz. GUM poz. 30) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 17 w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) Departament Innowacji i Rozwoju w zakresie udostępniania na stronie internetowej Urzędu informacji 

dostarczanych przez Departament Certyfikacji;”; 
 

2) w § 27 ust 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Do zadań Departamentu Innowacji i Rozwoju należy także w szczególności: 

1) koordynowanie działania Urzędu w zakresie rozwoju infrastruktury badawczo-rozwojowej i długofalowych 

priorytetów; 

2) wspieranie komórek organizacyjnych Urzędu w zakresie przygotowania i realizacji postępowań w sprawie 

udzielenia zamówienia publicznego, realizowanych w ramach projektów finansowanych albo 

współfinansowanych ze środków zewnętrznych lub dotyczących zakupu aparatury badawczej;  

3) wykonywanie zadań Urzędu wynikających z obowiązków beneficjenta projektów i programów, realizowanych z 

udziałem europejskich funduszy strukturalnych, w tym w szczególności planowanie i udział w realizacji zadań 

projektowych w zakresie właściwości Departamentu;  

4) rozliczanie, sprawozdawczość i monitorowanie realizacji projektów, o których mowa w pkt 3;  

5) przygotowywanie informacji i raportów związanych z realizacją projektów, o których mowa w pkt 3; 

6) poszukiwanie i pozyskiwanie finansowania (w tym ze środków Unii Europejskiej) na realizację projektów  

i programów, niezbędnych do rozwoju działalności Urzędu, w tym działalności badawczo-rozwojowej,  

z wyłączeniem obszaru, o którym mowa w § 29 ust. 2 pkt 8;  

7) wdrożenie kultury zarządzania projektami i programami oraz portfelem projektów w Urzędzie, w tym tworzenie 

metodyk oraz instrukcji zarządzania projektami i programami;  

8) koordynowanie działania Urzędu w zakresie prac badawczo-rozwojowych oraz współpracy z krajowymi 

instytucjami naukowo-badawczymi; 

9) koordynowanie transferu wiedzy metrologicznej do nauki i gospodarki; 
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10) koordynowanie przygotowywania oferty badawczo-rozwojowej i współpracy z interesariuszami; 

11) prowadzenie działań popularyzujących specjalistyczną wiedzę metrologiczną; 

12) prowadzenie spraw z zakresu udzielania dostępu do informacji publicznej i informacji sektora publicznego;  

13) rozpatrywanie petycji, w tym prowadzenie ich rejestru oraz sporządzanie dla Prezesa okresowych sprawozdań  

z zakresu rozpatrywania petycji, udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie, interwencje posłów 

i senatorów oraz dezyderaty i opinie komisji sejmowych, współpraca w tym zakresie z ministerstwami i innymi 

organami administracji;  

14) kształtowanie wizerunku Urzędu, prowadzenie strony internetowej Urzędu, Biuletynu Informacji Publicznej oraz 

obsługa medialna; 

15) koordynowanie spraw związanych z promocją prostego języka w Urzędzie; 

16) prowadzenie kolekcji historycznych przyrządów pomiarowych oraz biblioteki Urzędu; 

17) aktualizowanie cennika usług metrologicznych - wzorcowanie przyrządów pomiarowych, wytwarzanie 

certyfikowanych materiałów odniesienia oraz wykonywanie ekspertyz.”; 

3) w § 28 w ust. 2 w pkt 13 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 14 w brzmieniu:  

„14) organizacja szkoleń dla podmiotów zewnętrznych z zakresu działalności Urzędu.”; 

4) § 29 otrzymuje brzmienie: 

„§ 29. 1. DEPARTAMENT WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ I ANALIZ odpowiada za realizację zadań  

z zakresu: współpracy międzynarodowej, planowania strategicznego, rocznych planów działania Urzędu, planów 

działalności Urzędu w zakresie kontroli zarządczej i sprawozdań z ich realizacji oraz zagadnień metrologii ogólnej. 

2. Do zadań Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Analiz należy także w szczególności: 

1) realizacja, w uzgodnieniu z Departamentem Innowacji i Rozwoju, zadań z zakresu opracowywania, 

monitorowania i aktualizacji czteroletniego strategicznego planu działania Urzędu oraz opracowywania rocznego 

planu działania Urzędu; 

2) opracowywanie planów działalności Urzędu w zakresie kontroli zarządczej i sprawozdań z ich realizacji; 

3) współpraca Urzędu z krajowymi instytucjami związanymi z metrologią, w szczególności z Polskim Komitetem 

Normalizacyjnym, Polskim Centrum Akredytacji i Klubem Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB oraz 

przygotowywanie analiz i wypełnianie ankiet na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego w zakresie 

działalności merytorycznej Urzędu; 

4) opiniowanie projektów norm, przewodników, zaleceń i innych opracowań z dziedziny miar; 

5) zapewnienie obsługi merytorycznej i organizacyjnej Rady Metrologii; 

6) prowadzenie prac w zakresie współpracy Urzędu z zagranicą, w tym z międzynarodowymi organizacjami 

metrologicznymi i probierczymi; 

7) koordynacja działalności związanej z udziałem Urzędu w europejskich metrologicznych programach badawczych 

i europejskich sieciach metrologicznych; 

8) koordynacja spraw związanych z funkcjonowaniem Europejskiego Programu na rzecz Innowacji i Badań  

w dziedzinie Metrologii, Europejskiego Partnerstwa w dziedzinie Metrologii oraz innych programów 

europejskich; 

9) wspieranie komórek organizacyjnych Urzędu w zakresie przygotowania i realizacji postępowań w sprawie 

udzielenia zamówienia publicznego oraz bieżącej realizacji projektów, realizowanych w ramach Europejskiego 

Programu na rzecz Innowacji i Badań w dziedzinie Metrologii lub w ramach Europejskiego Partnerstwa 

w dziedzinie Metrologii; 

10) przygotowywanie stanowisk Urzędu na posiedzenia organów kierowniczych międzynarodowych organizacji 

metrologicznych; 

11) prowadzenie prac z zakresu podstaw metrologii, w szczególności dotyczących terminologii, jednostek miar, 

wzorców pomiarowych, teorii pomiarów i analizy wyników pomiarów; 

12) koordynacja procesu uznawania wzorców jednostek miar za wzorce państwowe; 

13) przygotowywanie analiz i opracowań z zakresu metrologii; 

14) przekazywanie danych do spraw rozpatrywanych przez ministerstwa.”. 
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§ 2. 1 Sprawy wszczęte i niezakończone prowadzone przez komórki organizacyjne zgodnie z właściwością wynikającą 

z zarządzenia, o którym mowa w § 1, przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia, przejmują i prowadzą komórki 

organizacyjne zgodnie z właściwością wynikającą z niniejszego zarządzenia. 

2. Kierownicy komórek organizacyjnych Głównego Urzędu Miar, których zakres zadań uległ zmianie, do dnia  

15 marca 2022 r. przedstawią do zatwierdzenia Dyrektorowi Generalnemu Głównego Urzędu Miar nowe regulaminy 

wewnętrzne. 

§ 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2022 r.  

 

 

Prezes Głównego Urzędu Miar: Jacek Semaniak 
 

(podpisano elektronicznie) 
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