
 
 
 
 
 
 
 
 

Warszawa, dnia 29 lipca 2020 r. 
 

 

Poz. 10 
 

 

ZARZĄDZENIE NR 3  

PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR  

 

z dnia 29 lipca 2020 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 2019 r. poz. 

1171 oraz z 2020 r. poz. 568 i 685) oraz § 4 ust. 1 statutu Głównego Urzędu Miar, stanowiącego załącznik do zarządzenia 

Ministra Rozwoju z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Miar (M.P. poz. 1182) zarządza 

się, co następuje: 

 

§ 1. W regulaminie organizacyjnym Głównego Urzędu Miar stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 3 Prezesa Głównego 

Urzędu Miar z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Urzędowi Miar (Dz. Urz. 

GUM poz. 14) wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) w § 17 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

            „3. Badania dla potrzeb oceny zgodności wykonuje: 

1)  Samodzielne Laboratorium Chemii w zakresie naczyń wyszynkowych; 

2)  Samodzielne Laboratorium Długości w zakresie: 

      a)  materialnych miar długości, 

      b)  taksometrów; 

3)  Samodzielne Laboratorium Elektryczności i Magnetyzmu w zakresie liczników energii elektrycznej; 

4)  Samodzielne Laboratorium Masy w zakresie: 

     a)  wag nieautomatycznych, 

     b)  wag automatycznych (dla pojedynczych ładunków, porcjujących, odważających, przenośnikowych,     

         wagonowych); 

5)  Samodzielne Laboratorium Przepływów w zakresie: 

      a)  wodomierzy, 

      b)  przeliczników do gazomierzy, 

      c)  ciepłomierzy (w tym podzespołów do ciepłomierzy), 

      d)  instalacji pomiarowych do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda; 

6)  Samodzielne Laboratorium Wsparcia Przemysłu w zakresie oprogramowania przyrządów pomiarowych.”; 

 

2) § 22 otrzymuje brzmienie:  

„§ 22. SAMODZIELNE LABORATORIUM CHEMII odpowiada za realizację zadań, o których mowa w § 18,  

w zakresie: analiz gazów, pomiarów pH i przewodności elektrycznej właściwej roztworów elektrolitów oraz 

pomiarów zawartości analitów (anionów, kationów) w substancjach o wysokiej czystości, w roztworach 

kalibracyjnych, w próbkach o złożonym składzie, współczynnika załamania światła (przekazywanie) i kąta skręcenia 

płaszczyzny polaryzacji fali świetlnej, lepkości, gęstości, analizatorów wydechu, napięcia powierzchniowego, 

objętości statycznej, a także wytwarzanie i certyfikowanie materiałów odniesienia.”; 

 

3) § 26 otrzymuje brzmienie:  

„§ 26. SAMODZIELNE LABORATORIUM MASY odpowiada za realizację zadań, o których mowa w § 18,  

w zakresie: masy, gęstości zboża w stanie zsypnym, siły, momentu siły, ciśnienia oraz twardości.”;  
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4) w § 33: 

a)  w ust. 1 skreśla się: 

-  przecinek przed wyrazami: „ z zastrzeżeniem § 35 ust. 2 pkt 1”, 

-  wyrazy: „z zastrzeżeniem § 35 ust. 2 pkt 1”, 

b) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) kontrola nadzorowanych przez Prezesa organów i urzędów je obsługujących na podstawie ustawy o kontroli  

w administracji rządowej oraz sprawowanie nadzoru i kontroli nad gospodarką finansową organów nadzorowanych 

przez Prezesa i kierowanych przez nie urzędów w zakresie określonym w art. 175 ustawy o finansach publicznych;”; 

5) w § 35 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Do zadań Biura Zarządzania Finansami należy także prowadzenie spraw związanych z pobieraniem opłat za 

czynności administracji miar wykonywane w Urzędzie oraz wystawianie faktur VAT za czynności wykonywane  

w Urzędzie na podstawie umów cywilnoprawnych oraz monitorowanie stanu należności Urzędu i dochodzenie tych 

należności.”. 

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2020 r. 

 

Prezes Głównego Urzędu Miar: Radosław Wiśniewski 
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