
GŁÓWNY URZĄD MIAR 

Sprawozdanie z wykonania planu działa l ności 
Głównego Urzędu Miar 

za rok 2018 

CZĘŚĆ A: Realizacja najważniejszych celów w roku 2018 

Lp. Cel 

Mierniki ok re ślające stop ień realizacji celu 

Najważniejsze zadania służące realizacji celu 
Najważniejsze podjęte zadania 

służące realizacji celu 
Nazwa 

Planowana 
wartość 

do osiągnięcia na 
koniec roku 

Osiągnięta 

wartość na 
koniec 

2018 roku 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

1. Technologicznie 
zaawansowane 
wzorce pomiarowe 
za p ewniaj ące 

efektywne 

1. Wzorce pomiarowe o 
najwyższych 

paramet rach 
metrologicznych w 
kraju 

1. nie mniej niż 58 1. 60 1. Modernizacja stanowiska państwowego wzorca 
jednostki miary temperatury w zwi ązku 

z redefi n i cją kelwina. 

2. Budowa kwantowego wzorca do odtwarzania 
jednostki miary na pi ęci a elektrycznego 

Ad. 1 
Wyposażono stanowisko w nowe elementy: komórkę punktu 
potrójnego wody, komórkę punktu potrójnego indu, czujnik 
SPRT, które zostały zbadane pod kąt em parametrów 
metrologicznych i włączone do stanowiska. Zbadano równ i eż 

charakterystyki metrologiczne zakupionego w poprzednim 
dzi ałanie polskiej 2. Nowe i zmoderni 2. nie mniej niż 2. 60% przemiennego. roku mostka rezystancyjnego, w porównaniu z innym 
gospodarki oraz 
zaspo kajaj ące 

potrzeby społeczne 
i gwarantujące 
o dpow i ednią jakość 

życia. 

Powiązanie z 
procesami: 
Strategia i 
planowanie. 
Planowanie i 
realizacja st rategii. 
Wykonywanie 
badań i czynności 
metrologicznych. 
Metrologia 
wzorców. 

zowane stanowiska 
pomiarowe w stosunku 
do potrzeb 

60% 
3. Przygotowanie GUM do redefinicji jednostki miary 

masy - zakup komparatora masy · automatyczne 
stanowisko pomiarowe prototypu 1 kg nr 51 
wzorca państwowego - etap I i li. 

4. Rozwój państwowego wzorca jednostek miar 
czasu i częstotliwości - zakup aktywnego masera 
wodorowego. 

5. Budowa infrast ruktury metrologicznej w dziedzinie 
u l tradźwięków w zastosowaniach medycznych. 

6. Opracowanie i budowa stanowiska państwowego 
wzorca jednostki ciśni enia - zakup zespołu 
pomiarowego ciśn ien i omierza obciążnikowo
tłokowego. 

mostkiem wchodzącym już w skład stanowiska. Po 
przeprowadzonych badaniach nowy mostek włączono do 
pracy w laboratorium. Przeprowadzono modernizację pieca 
wysokotemperaturowego o bej muj ącą wymianę zużytego 
wkładu heatpipe, grzałek oraz czujnika kontroli temperatury. 

Ad.2 
Realizacja zadania została przeniesiona na lata późn i ejsze. 

Ad.3 
Zainstalowano komparator masy - automatyczne stanowisko 
pomiarowe prototypu 1 kg nr 51 wzorca państwowego do 
badań w otoczeniu próżni. Wykonano upgrade w postaci 
systemu lead-lock. Obecnie trwa faza testów oraz rozbudowa 
stanowiska o opcje ważenia w osłon i e gazów obojętnych . 

Ad.4 
Do struktury technicznej pa ń stwowego wzorca jednostek 
miar czasu i częstotliwości włączono aktywny maser 
wodorowy z aut otuningiem wnęki rezonansowej (zakupiony 
w marcu 2018 r.). Działanie to wymagało stabilizacji pracy 
urządzenia , wstępn ej oceny parametrów metrologicznych. 
Maser przej ął f u n kcj ę głównego źródła państwowej skali 
czasu UTC(PL). Ponadto przeprowadzono testy zdalnej pracy 
masera z fontan n ą cezową za poś rednictwem da l ekosiężnego 

tacza światłowodowego, analizę szumu wnoszonego przez 
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układy generacj i UTC(PL). Wykonywano prace zw i ązane 

z podnoszeniem dokładności i stabi lności UTC(PL). 

Ad.5 
W pierwszej połowie 2018 r. opracowano wniosek 
o udzielenie zamówienia publicznego na zakup infrastruktury 
metrologicznej w dziedzinie ul t radźwi ęków 

w zastosowaniach medycznych, przygotowano i uzgodniono 
SIWZ i inne dokumenty dotyczące przetargu na zakup 
infrastruktury. Przetarg został unieważniony ze względu na 
brak ofert spełniających wymagania przetargu. 
W drugiej połow i e roku ponowne opracowano wniosek 
o udzielenie zamówienia publicznego na zakup tej 
infrastruktury (tym razem w wersj i dwujęzycznej) , 

rozszerzono wniosek o zakup układu do pomiaru 
konduktancji promieniowania, umożl iwi ającego ud z i ał 

w porównaniach kluczowych; przygotowano i uzgodniono 
SIWZ i inne dokumenty dotyczące przetargu na zakup 
infrastruktury. Przetarg został ponownie un i eważn iony. 

Ponadto przeprowadzono ana li zę rynku i dokonano 
rozeznania cenowego dotyczącego zakupu urządzeń do 
odgazowywania i oczyszczania wody st osowanej na 
stanowiskach pomiarowych w t ej dziedzinie, a także 

dokonano wyboru pomieszczenia piwnicznego 
przeznaczonego do instalacj i tych stanowisk. 

Ad. 6 
W celu realizacji tematu, nawiązano kontakt z Instytutem 
Metrologicznym RISE w Szwecji oraz Wydz i a łem Fizyki PW. 
Nawiązano kontakt z firmą ReBaNo i Alco Tech 
w sprawie tworzenia stanowiska ciśnieniomierza 
hydrostatycznego. 

2. Pogłębiona 
współpraca oraz 
transfer wiedzy i 
technologii 
wynikające z 
rosnących potrzeb 
polskiego przemysłu i 
społeczeństwa 
Powiązanie z 
procesami: 
Strategia i 
planowanie 
Planowanie i 
realizacja strategii. 
Badania naukowe i 
technolo~ie 

1. Prace badawczo
rozwojowe 

2. Pozycje wydawnicze 

1. nie mniej niż 22 

2. nie mniej niż 3 

1. 32 w tym 
zakończono 16 

2. 17 

1. Budowa stanowiska do pomiarów zapylenia 
powietrza atmosferycznego. 

2. Opracowanie metodyki wytwarzania i certyfikacji 
nowych wielopierwiastkowych matrycowych 
materiałó w odniesienia. 

3. Przygotowanie nowego wydania informat ora GUM 
2018 i broszur informacyjnych. 

4. Przygotowanie przewodników po dziedzinach 
pomiarowych. 

5. Kontynuacja współp racy z podmiotami 
gospodarczymi w ramach KZM 

Ad.1 
Zakupiono, zainstalowano i uruchomiono wyposażenie 

stanowiska do pom1arow zapylenia powiet rza 
atmosferycznego: generator aerozoli, osuszacz dyfuzyjny, 
neutralizator aerozoli, spektrometr wi elko ści i liczby cząste k. 

Zakupione wyposażen ie umożli wia pomiar liczby cząstek 
o średnicy 0,01 µm .;. 1 µm. 

Ad. 2 
Budowa infrastruktury metrologicznej - powstało 

stanowisko do przygotowywania próbek środowiskowych 
(pokój wagowy wraz z wypo sażeni em ). Dostosowano 
laboratorium do wymogów bezpie czeństwa pracowników na 
stanowisku preparatyki próbek. Trwały prace nad 
przygotowaniem udzia ł u w porównaniu CIPM CCQM-P192 
"Assav of ootassium iodate". 
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3. Dobrze 
zorganizowana sieć 
wyspecjalizowanych 
placówek 
terenowych, 
posiadająca 
odpowiednie do 
zadań zaplecze 
techniczne i 
kadrowe. 
Powiązanie z 
procesami: 
Planowanie i realizacja 
strategii 
Zarządzanie zasobami 
ludzkimi. 

1. Zmodernizowane 1. nie mniej niż 1. 92 % 1. Kontynuacja prac nad redefinicją i reorientacją 

stanowiska 60% zadań administ racji miar i administracji probierczej 
pomiarowe do badań wynikających z nowelizacji Prawo o miarach. 
i wzorcowań w 
stosunku do potrzeb 2. Opracowanie jednolitych zasad kontroli obszarów 

stosowania przyrządów pomiarowych o złożonej 

2. Ujednolicone 2. nie mniej n iż 2. 22,4 % sytuacji formalno-prawnej (np. taksometrów 

procedury czynności 20% odmierzaczy LPG, mierników do pomiaru 
metrologicznych prędkości). 

3. Budowa "Systemu wsparcia informatycznego 
us ług terenowej administracji miar" (e-urząd). 

Ad.3 
Wydano 14 publikacji, w tym m.in.: 
- 2 Biuletyny GUM "Metrologia i Probiernictwo"; 

- Raport roczny za 2017 rok; 
- Broszura. ,, Dz iałalność badawczo-rozwojowa krajowej 

instytucji metrologicznej"; 
· Broszura. ,,Wzorce Pomiarowe o najwyższ ych 

właściwościach metrologicznych w kraju przechowywane w 
Głównym Urzędzie Miar"; 

· Redefinicja SI. Przewodnik; 
· Broszura 51 (skrót autoryzowany) przez GUM itp.; 

Ad.4 
Opracowano i opublikowano 3 przewodniki po dziedzinach: 
termometria, elektryczność i magnetyzm, chemia. 

Ad. 5 
Prowadzono prace w ramach 9 Konsultacyjnych Zespołach 
Metrologicznych, w tym 2 nowo powołanych ds. pojazdów o 
napędzie elektrycznym oraz ds. rozwoju przemysłu 
województwa świętokrzyskiego, a zakres dz ia łalnośc i KZM ds. 
zdrowia został rozszerzony o sprawy dotyczące 
bezpieczeństwa żywności. W ciągu roku odbyło się 40 spotkań 
roboczych, w których udział wzi ęli pracownicy GUM oraz 
przedstawiciele m.in. instytucji rządowych, administracji, 
instytutów naukowych, uczelni, stowa rzyszeń /zrzesze ń 
branżowych, spółek państwowych i prywatnych, producentów . 
Efektem szerokiej współpracy są m.in. opracowania nowych 
regulacji prawnych, projekty nowych stanowisk pomiarowe lub 
przyrządów. 

Ad.1 
Prowadzono prace nad określeniem specja lizacji w terenowej 
administracji miar. Wykonano analizy mające na celu 
uwidocznienie największego zapotrzebowania na usługi 
metrologiczne w każd ej z dziedzin. W oparciu o to 
zapotrzebowanie, w porozumieniu z laboratoriami GUM 
wiodącymi w każdej z dziedzin pomiarowych, opiniowane były 
zakupy inwestycyjne dla terenowej administracji miar. T rwały 
prace związane z zatrudnieniem personelu oraz wyposażen iem 
nowopowstałego Okręgowego Urzędu Miar w Białymstoku, 
który zaczął funkcjonować od 1 stycznia 2019 r. 

Ad. 2 
Zadanie zostało zrealizowane. Odbyły się spotkania 
z przedstawicielami o k ręgowych u rzędów miar, opiniowano 
dokumentv s tużace uiednoliceniu postepowania w całei 
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administracji miar. W dalszym ciągu jednak będą prowadzone 
prace dotyczące taksometrów oraz przyrządów do pomiaru 
pr ędkości pojazdów w kont roli ruchu drogowego. 

Ad .3 
Projekt „System wsparcia Informatycznego Usług Terenowej 
Administracji Miar" ( ŚWITEŹ) uzyskał dofinansowanie 
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 
2014-2020, Oś priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty 
rząd " . 

1 sierpnia 2018 r. rozpoczęto rea li zację proj ektu. W sierpniu 
prowadzono badanie rynku maj ące na celu wyło n i eni e firmy 
doradczej która ma posłużyć wsparciem przy tworzeniu zał ożeń 

do SIWZ i OPZ. Wybrano i podpisano umowę z fi rmą d o r adczą. 

Przeprowadzono analizę procesów biznesowych przy 
współudziale poszczególnych podzespo łów zes połu ds. analizy 
procesów i usł ug (tj. m.in. legalizacja, wzorcowanie, ekspertyzy, 
wytwarzanie certyfikowanych mate r ia łów odniesienia). W 
oparciu o prowadzone prace powsta ły dokumenty: ,, Koncepcja 
funkcjonalna i architektoniczna System wsparcia 
Informatycznego Usług Terenowej Administracj i Miar" oraz 
OPZ i SIWZ do przetargu na wykonanie projektowanego 
oprogramowania. Ww. dokumentacja został a odebrana przez 
zamawiającego i na jej podstawie ogłoszo n o główny przetarg w 
oroiekcie. 
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4. Spójne regulacje 
rynku przyjazne dla 
rozwoju krajowego 
przemysłu i 
dzi ała l ności 
gospodarczej 

Powiązanie z 
procesami: 
Opracowywanie 
dokumentów Urzędu 
Doskonalenie 
funkcjonowania 
Urzędu 
Certyfikacja. 

1. Skutecznie zgłoszone 
uproszczenia w 
przepisach prawnych w 
zakresie miar i 
probiernictwa 
(wprowadzone zmiany w 
przepisach} 

2. Średni czas realizacji 
wniosków o zatwierdze
nie typu, ocenę zgodności 
przyrządów 

pomiarowych. 

1. nie mniej niż 5 

2. krótszy o co 
najmniej 30 % 

1. 7 

2. 31 % 

1. Przygotowanie propozycji zmiany przepisów o 
prawnej kontroli metrologicznej. 

2. Weryfikacja i rozwój metod badań i regulacji 
p rawnych w zakresie kas rejestrujących, zgodnie z 
post ępem techniki. 

3. Weryfikacja przepisów prawnych w zakresie 
probiernictwa. 

Ad.1 
Projekt Rozporządzeni a Ministra Przedsi ębiorczości 

i Technologii w sprawie prawnej kontroli metrologicznej 
przyrządów pomiarowych (23 kwietnia 2018 r.: uzgodnienia -
25 podmiotów , konsultacj e publiczne - 62 podmioty, 
opiniow anie - 10 podmiotów}. Po zakończe niu procesu 
uzgodnień, konsultacji publicznych i opiniowania projekt został 
przekazany do Ministerstwa Przedsięb i orczości Technologii, 
w celu zakończenia procesu legislacyjnego. Ministerstwo 
przekazało projekt do Komisji Europejskiej i Państw 
Członkows kich, celem notyfikacji p rojektu. 

Ad. 2 
Metodyka została opracowana i wdrożo n a. Badania kas 
rej est rujących online realizowane są w trybie ciągłym. 

Ad. 3 
W związ ku z planami nowelizacji prawa probierczego 
opracowano wstęp ny wykaz obszarów, które będą pod l ega ły 

zmianom i przygotowano pierwszy roboczy projekt nowelizacji 
uwzględniający planowane zmiany. 
Zebrano informacje na temat europejskich rozwiązań 

w zakresie kontroli gemmologicznej i przeprowadzono 
konsultacje z urzędami , które wy ko nują tego rodzaju czynności. 
Podczas wizyty w u rzędz i e probierczym w Rydze 
przedstawiciele delegacji polskiej zapoznali się z wyposażen i em 

pracowni gemmologicznej i jej funkcjonowaniem. W ramach 
Zespo łu ds. probiernictwa utw orzono dodatkową grupę 

roboczą - ds. gemmologii, która zajmie s i ę opracowaniem 
przepisów w tym zakresie. Prace nad projektem nowelizacji 
ustawy prow adzone są wspólnie z GUM i MPiT. Ustalono cykl 
regularnych spotkań dotyczących przygotowania projektu. 
Obecnie w OUP w Warszawie przygot owano wstępny projekt 
OSR. 

O 6 -03- 2019 

(data} (podpis kierownika jednostki} 
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