GŁÓWNY URZĄD MIAR
Sprawozdanie z wykonania planu działalności
Głównego Urzędu Miar
za rok 2017
CZĘŚĆ A: Realizacja najważniejszych celów w roku 2017
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1. Redefinicja i reorientacja zadań administracji miar i administracji

realizacji

2. Wprowadzenie instrumentów strategicznego i perspektywicznego

probierczej.

Ad 1

-

planowania.

3. Utworzenie Rady Metrologii.
4. Zmiana struktury organizacyjnej terenowej administracji miar.
5. Działania na rzecz poprawy struktury zatrudnienia w metrologii i
probiernictwie oraz zmian w zarządzaniu zasobami ludzkimi.

6. Prace nad cyfryzacją administracji miar i administracji probierczej.
7. Uproszczenie procedur realizacji usług świadczonych przez
terenową administrację

zadania
realizacji celu

-

miar.

-

-

-

-

18.05.2017 ogłoszono tekst Ustawy z dnia 23 marca
2017 r. o zmianie ustawy- Prawo o miarach oraz
ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w
województwie. (Dz. U. z 2017 poz. 976);
Rada Metrologii została powołana z dniem 3 sierpnia
2017 r. przez Ministra Rozwoju i Finansów Pana
Mateusza Morawieckiego.
Pierwsze posiedzenie Rady Metrologii zostało
zwołane Przez Prezesa GUM Pana Włodzimierza
Lewandowskiego 8 września 2017 r. Podczas
pierwszego posiedzenia Rady zostały podjęte
następujące uchwały : ws. ustanowienia Regulaminu
Rady Metrologii, ws. wyboru komisji skrutacyjnej, ws.
wyboru przewodniczącego Rady Metrologii.
Przewodniczącym Rady Metrologii została Pani prof.
Ewa Bulska.
6 października 2017 r. podczas drugiego
posiedzenie Rada Metrologii podjęła uchwalę, w
której pozytywnie zaopiniowała Czteroletni
strategiczny plan działania Głównego Urzędu M_iar
na lata 2018-2021 .
Zgromadzono materiały do analizy sytuacji kadrowej
i placowej terenowej administracji miar i administracji
probierczej. Obecnie trwają prace konsultacyjne i
analityczne.
Opracowano metodologię analizy ryzyka do planów
kontroli dla terenowej administracji miar i
administracji probierczej.
Zorganizowano spotkanie przedstawicieli terenowej
administracji miar w sprawie wypracowania
wspólnego trybu działania w zakresie prawnej
kontroli metrologicznej taksometrów. Trwają prace
nad opracowaniem dokumentacji dot. procedur
prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów.
Opracowano zasady kontroli podmiotów
upoważnionych - aktualizacja jednolitych procedur
postępowania .
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1. 99,94 %
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2. Rekomendacje
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Metrologic:i:nych oraz ds.
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1. 97,85
2. Tak

1. Zapewnianie jednolitości miar i wymaganej dokładności pomiarów
w RP w powiązaniu z międzynarodowym systemem miar poprzez
prowadzenie prac badawczo-rozwojowych z zakresu metrologii,
utrzymywanie i doskonalenie infrastruktury pomiarowej zgodnie z
potrzebami krajowej gospodarki.
2. Ochrona Interesów obywateli w zakresie miar, w tym poprawa
skuteczności nad:i:oru metrologic:i:nego.
3. Zapewnienie be:i:pieczeństwa obrotu wyrobami 2: metali
szlachetnych.
4. Ochrona interesów fiskalnych państwa .
5. Rekomendowanie nowych inicjatyw/projektów o charakterze
badawczo-rozwojowym, w tym ukierunkowanych na transfer
technologii, wypracowane w ramach d:i:iałalności Konsultacyjnych
Zespołów Metrologicznych ora:i: ds. Probiernictwa.

Opracowano Studium Wykonalności dla Projektu
Świteź oraz pełną dokumentację projektową
umożliwiającą złożenie wniosku o dofinansowanie
realizacji ww. projektu.
Złożono dokumentację projektową

w ramach 7
naboru wniosków o dofinansowanie. Procedura
oceny w toku.

Ad.1
W ramach

-

-

-

zadań

wykonywano:
z dziedziny metrologii w zakresie budowy,
modernizacji i utrzymywania państwowych wzorców
Jednostek miar i wzorców pomiarowych odniesienia
GUM oraz stanowisk pomiarowych,
czynności zwią:i:ane i przekazywaniem wartości
legalnych jednostek miar,
czynności i zakresu prawnej kontroli metrologicznej
i oceny 2:godności przyrządów pomiarowych.
czynności z zakresu nadzoru nad przestrzeganiem
przepisów ustaw: Prawo o miarach. Prawo
probiercze. o towarach pac:i:kowanych, o syslerrie
tachografów cyfrowych,
czynności związane z nadzorem nad wyrobami z
metali s:i:lachetnych, z badaniem i 02:naczaniem
cechami probierczymi wyrobów z metali
szlachetnych .
czynności

Ad. 2 W ramach prac Konsultacyjnych Zespołów
Metrologicznych I ds. Probiernictwa (6. technologicznych i
jednego ds. regulacji rynku) odbyło się 106 spotkań z
przedstawicielami przemysłu, nauki, wojska, policji i
administracji państwowej. W ramach spotkań 36 grup
roboczych kontynuowano pracę nad 88 tematami w
różnych obs:i:arach zagadnień, m.in.:
29 w obs:i:arze wsparcia doświadczeniem
metrologicznym przy aktualizacji lub tworzeniu
nowych regulacji prawnych,
28 dotyciących opracowania nowych metod
pomiarowych,
14 w zakresie budowy nowych wzorców
pomiarowych,
5 dotyciących wsparcia doświadczeniem
metrologicinym różnych galę:i:i gospodarki,
5 w obszarze wsoarcia technołooiczno-

2/4

, •1

GŁÓWNY URZĄD MIAR
Mierniki określa 1ce stopień reallzacll celu
Osiągnięta

Planowana

Lp.

1.

3.

Cel

Nazwa

do
na koniec roku

J.

2.

Stworzenie
przyjaznego
otoczenia
regulacyjnego dla
przedsiębiorców w
zakresie miar I
probiernictwa

wartość
osiągnięcia

Liczba

zgłoszonych

uproszczeń

w przepisach prawnych w
zakresie miar i probiernictwa /
Liczba rekomendowanych
uproszczeń

4.

~ 20 %

wartość

na
koniec
roku, którego
dotyczy
SDl'llWOZdanle

Najważniejsze planowane zadania
służące realizacji celu

,.

5.

50 %

Najważniejsze podjęte zadania
słuźące reallzacjl celu

Przegląd i przygotowanie projektów nowelizacji wybranych
przepisów prawnych i procedur wewnętrznych w celu usprawnienia
realizacji czynności z zakresu metrologii oraz probiernictwa.
2. Rekomendowanie zmian w regulacjach przepisach prawnych,
wypracowane w ramach działalności Konsultacyjnych Zespołów
Metrologicznych oraz ds. Probiernictwa.

1.

w przepisach prawnych w
zakresie miar i probiernictwa

7.

-

konstrukcyjnego,
3 w obszarze certyfikacji materia/ów odniesienia,

-

3 w obszarze probiernictwa.

Ad. 1.
Dokonano przeglądu aktów wykonawczych do ustawy Prawo o miarach i procedur wewnętrznych stosowanych
przy postępowaniach z zakresu oceny zgodności i
zatwierdzenia typu.
Ustalono, że w związku z rozporządzeniem Ministra
Rozwoju i Finansów z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie
rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej
kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli, konieczne
jest znowelizowanie 4 aktów wykonawczych do ustawy Prawo o miarach wydawanych na podstawie art. 9a tej
ustawy i określających wymagania dla następujących
rodzajów przyrządów pomiarowych:
a) gazomierzy,
b) instalacji pomiarowych do ciąg/ego i dynamicznego
pomiaru ilości cieczy innych n i ż woda,
c) przyrządów do pomiaru prędkości pojazdów w kontroli
ruchu drogowego,
d) taksometrów.
Projekty wspomnianych rozporządzeń przekazane zostały
do ministra właściwego ds. gospodarki, w celu
zakończenia procesu legislacyjnego.
Ustalono również , że konieczne jest dokonanie zmian
procedur wewnętrznych stosowanych przy
postępowaniach z zakresu oceny zgodności i
zatwierdzenia typu.
Nowe procedury stosowane przy ocenie zgodnośc i
wprowadzone zostały w kwietniu 2017 r.
Kontynuowane są prace nad zmianą procedur
wewnętrznych stosowanych przy postępowaniach z
zakresu zatwierdzenia typu. Podjęto również prace nad
dalszymi zmianami procedur wewnętrznych stosowanych
przy postępowaniach z zakresu oceny zgodnośc i.
Ad. 2
W ramach prac Konsultacyjnego Zespołu ds. Regulacji
Rynku przygotowano propozycje zmian prawa w zakresie
rozporządzeń w sprawie:
1) rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających
prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli,
2) prawnej kontroli metrologicznej przyrządów
pomiarowych,
3) wymagań , którym powinny odpowiadać instalacje
pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości
cieczv innvch niż woda, oraz szczeaó/oweQo zakresu
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1.
badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej
kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych,
4) wymagań , którym powinny odpowiadać przyrządy do
pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym, oraz
szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń

wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej
tych przyrządów pomiarowych
oraz
5) ustawy o systemie tachografów cyfrowych,
6) ustawy- Prawo o miarach.
Projekty rozporządzeń w sprawie:
1) wymagań , którym powinny odpowiadać instalacje
pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości
cieczy innych niż woda, oraz szczegółowego zakresu
badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej
kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych,
2) wymagań, którym powinny odpowiadać przyrządy do
pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym, oraz
szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń
wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej
tych przyrządów pomiarowych,
przekazane zostały do ministra właściwego ds.
gospodarki, w celu zakończenia procesu legislacyjnego.
Projekt nowej ustawy o tachografach przekazany został do
ministra właściwego ds. transportu, w celu wniesienia
projektu pod obrady Rady Ministrów.
Kontynuowane są prace nad projektami rozporządzeń w
sprawie:
1) rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających
prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli,
2) prawnej kontroli metrologicznej przyrządów
pomiarowych.
Rekomendacje Konsultacyjnego Zespołu ds. Regulacji
Rynku w zakresie ustawy - Prawo o miarach, stanowią
orzedmiot szczeoółowvch analiz. .
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