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1. Wstęp 

Sprawozdanie z wykonania „Rocznego planu działania Głównego Urzędu Miar na 2020 r.” zostało 
opracowane zgodnie z § 16.3 pkt 2) Prawa o miarach.  

Rok 2020 to kolejny rok realizacji „Czteroletniego strategicznego planu działania Głównego Urzędu Miar 
2018–2021” – strategii i działalności Głównego Urzędu Miar (GUM) i Jednostek Terenowych (JT) 
skierowanej na osiągnięcie celów w trzech obszarach działań: wzorce, technologie, służba miar. 

Niestety z uwagi na obostrzenia związane z wprowadzonym stanem epidemii SARS-CoV-2 w 2020 r. nie 
wszystkie zaplanowane działania mogły być w pełni zrealizowane. Pomimo tak trudnych warunków 
personel GUM i Jednostek Terenowych, pracując w trybie uzależnionym od aktualnego stanu epidemii, 
dokładał wszelkich starań, by spełnić oczekiwania klientów wykonując niezbędne usługi.  

Dla przedstawienia w czytelny sposób stopnia realizacji działań struktura sprawozdania odpowiada 
strukturze rocznego planu działania. W części głównej – opisowej - sprawozdania zawarto syntetyczną 
ogólną informację nt. realizacji działań, osiągnięte wartości wskaźników realizacji celów, wykonanie 
budżetu i najważniejszych zadań GUM i JT. Szczegółowe opisy realizacji działań znajdują się  
w załącznikach. 

2. Syntetyczny przegląd realizacji działań 

2.1. Informacje ogólne 

Roczne sprawozdanie pozwala na bieżące monitorowanie wartości wskaźników określających poziom 
realizacji celów głównych ze Strategii oraz na analizowanie stopnia realizacji poszczególnych działań  
z uwzględnieniem zasobów, zarówno kadrowych jak i budżetowych. Zgodnie z założeniami strategii 
działania koncentrowały się na zadaniach GUM i JT wynikających z potrzeb podmiotów gospodarczych. 

Dużego zaangażowania wymagały prace związane z realizacją „flagowych” projektów:  
• „Budowa kampusu laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar – opracowanie koncepcji 

funkcjonowania oraz uruchomienia kampusu”; 
• „System Wsparcia Informatycznego Usług Terenowej Administracji Miar - ŚWITEŹ"; 
• „Uruchomienie systemu pomiarów masy i gabarytów pojazdów w Polsce – eMiM”. 

Zintensyfikowano prace w ramach projektów: 
• „System informatyczny służący realizacji usług publicznych i zadań Głównego Urzędu Miar  

w zakresie tachografów – TRANS-TACHO”, 
• „e-CzasPL – system niezawodnej i wiarygodnej dystrybucji czasu urzędowego na obszarze RP”, 

realizowanych w ramach działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych" Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020. 

Do priorytetowych działań należały te, które dotyczyły stanowisk wzorców pomiarowych,  
w szczególności związane z: 

• budową: modułowego stanowiska pomiarowego prototypu 1 kilograma nr 51 – wzorca 
państwowego jednostki masy, infrastruktury metrologicznej zapewniającej spójność pomiarową 
w dziedzinie masy po redefinicji kilograma. W październiku 2020 r. Państwowy wzorzec 
jednostki masy – prototyp kilograma nr 51 został wysłany do Międzynarodowego Biura Miar 
(BIPM), aby porównać go z „legendarnym” IPK (International Prototype of the Kilogram). Takie 
porównanie ma miejsce raz na 30 - 40 lat. 

• budową kwantowego wzorca napięcia elektrycznego przemiennego, 
• budową stanowiska państwowego wzorca jednostki ciśnienia. 

Zwieńczeniem prac związanych z wzorcem jednostki miary ilości substancji – mola była podpisana 13 
sierpnia 2020 r. przez Prezesa GUM decyzja uznająca ten wzorzec za wzorzec państwowy. 

Opracowano i wdrożono nowe metody, w tym: 
• procedurę wytwarzania oraz wzorcowania certyfikowanych materiałów odniesienia 

przewodności elektrycznej właściwej w zakresie od 5 mS/cm do 50 mS/cm; 
• metodę wzorcowania kluczy dynamometrycznych; 
• metodę wzorcowania profilometrów stykowych; 

https://www.bipm.org/en/bipm/mass/ipk/
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• metodykę badań kas rejestrujących mających postać oprogramowania zgodną z zapisami 
nowego rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących mających postać 
oprogramowania z dnia 26 maja 2020 r.; 

• metodę interpolacji niepewności w podzakresach Międzynarodowej Skali Temperatury z 1990 r. 
(MST-90). 

W obszarze współpracy międzynarodowej GUM uczestniczył w 20 projektach badawczych, w kooperacji 
z zagranicznymi partnerami, w ramach Europejskiego Programu na rzecz Innowacji i Badań w dziedzinie 
Metrologii (EMPIR), z czego 1 projekt zakończył się w 2020 r. Ponadto Laboratoria Okręgowych Urzędów 
Probierczych uczestniczyły w 5 międzynarodowych programach badawczych.  
We współpracy z Departamentem Spraw Europejskich Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii; 
przygotowywano stanowisko Rzeczypospolitej Polskiej na posiedzenie Komisji Unii Europejskiej  
w sprawie pilotażowego projektu przyspieszonego wzajemnego uznawania w sektorze metali 
szlachetnych. 

Mimo ograniczeń związanych ze stanem epidemii, w ramach transferu wiedzy przeprowadzono w GUM 
i JT 27 szkoleń obejmujących metody wzorcowania i badania przyrządów pomiarowych, zasady 
postępowania podczas prawnej kontroli metrologicznej i oceny zgodności, a także zagadnienia metrologii 
ogólnej. Wielu pracowników GUM i JT podnosiło swoje kompetencje uczestnicząc w szkoleniach online, 
organizowanych przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów (KPRM) oraz Krajową Szkołę Administracji 
(KSAP), a także w szkoleniach stanowiskowych. 

Na początku roku oddano do użytku, w całej administracji miar, jednolity system informatyczny 

QUORUM, mający na celu poprawę bieżącej obsługi i funkcjonowania Urzędów. System obejmuje pełny 

zakres obsługi administracyjnej Urzędów tj. finanse i księgowość, kadry - płace, magazyn, środki trwałe.  

2.2. Stopień realizacji działań GUM, OUM i OUP 

Tabele zawierają tylko te działania, których stopień realizacji można wyrazić ilościowo w procentach. 

Tabela I GUM 

Lp. Grupa tematyczna działań 

Liczba 

zaplanowanych 

działań 

Liczba 

realizowanych 

działań 

Zrealizowane  

w 

100 % ≥ 50 % 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. Projekty badawczo – rozwojowe 96 90 17,8 57,8 

2. 
Utrzymanie infrastruktury metrologicznej - wzorców 

i stanowisk pomiarowych  
52 54 74,1 20,4 

 

Lp. Grupa tematyczna działań 

Liczba 

zaplanowanych 

działań 

Liczba 

zrealizowanych 

działań 

Stopień realizacji 

działań  

ogólnie % 

1. 2. 3. 4. 5. 

3. Współpraca międzynarodowa     

  Zagraniczne wyjazdy służbowe 86 56 65,1 

  Wizyty delegacji zagranicznych 9 1 11,1 

  Porównania międzynarodowe 34 21 61,8 

  Wzorcowania przyrządów pomiarowych 15 10 66,7 

4. Transfer wiedzy - działania informacyjno-promocyjne      

  Publikacje naukowe – wydawnictwa GUM 7 8 114,3 
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  Publikacje informacyjno – promocyjne 5 2 40,0 

  Szkolenia specjalistyczne 50 8 16,0 

  Staże i praktyki studenckie 8 1 12,5 

  Konferencje 24 1 4,2 

5. Czynności metrologiczne      

  Wzorcowania  12 914 11 284 87,4 

  Ekspertyzy 130 79 60,8 

  Badania 10 9 90,0 

  Wytwarzanie i certyfikacja materiałów odniesienia 1 000 1 884 188,4 

  Zatwierdzenie typu 100 105 105,0 

  Ocena zgodności  15 8 53,3 

  Przekazywanie wzorcowych sygnałów czasu i częstotliwości 36 48 133,3 

  Porównywanie zegarów atomowych względem UTC (PL) 132 131 99,2 

  Homologacja typu 1 0 0,0 

6. Inne czynności     

  Certyfikacja kas rejestrujących 25 18 72,0 

  Organizacja egzaminów 65 78 120,0 

  
Upoważnienia do legalizacji (udzielenie, przedłużenie 

upoważnienia) 
6 15 250,0 

  Tworzenie punktów legalizacyjnych 20 59 295,0 

  Wydawanie zezwoleń - tachografy cyfrowe 560 551 98,4 

 Organizacja porównań krajowych 58 25 43,1 

7. Nadzór      

  
Nadzór nad działalnością Instytucji Desygnowanych (DI) 

przechowywujących państwowe wzorce 
2 2 100,0 

  Nadzór nad działalnością terenowej administracji miar 10 6 60,0 

  Ocena podwykonawców (dostawcy dużych wzorców). 64 55 85,9 

  Czynności kontrolne wynikające z ustawy o tachografach 6 9 150,0 

  Czynności kontrolne wynikające z ustawy Prawo probiercze 6 3 50,0 

Tabela II OUM 

Lp. Grupa tematyczna działań 

Liczba 

zaplanowanych 

działań 

Liczba 

realizowanych 

działań 

Zrealizowane  

w 

100 % ≥ 50 % 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. Projekty badawczo-rozwojowe 7 7 57,1 28,6 

2. 2  32 33 93,9 3 
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Lp. Grupa tematyczna działań 

Liczba 

zaplanowanych 

działań 

Liczba 

zrealizowanych 

działań 

Stopień realizacji 

działań  

ogólnie % 

1. 2. 3. 4. 5. 

3. Współpraca międzynarodowa      

  Zagraniczne wyjazdy służbowe 0 0 0,0 

  Porównania międzynarodowe 1 1 100,0 

  Wzorcowania przyrządów pomiarowych 5 4 80,0 

4. Transfer wiedzy - działania informacyjno-promocyjne      

  Publikacje informacyjno – promocyjne 13 13 100,0 

  Szkolenia specjalistyczne 12 19 158,3 

  Staże i praktyki studenckie 4 1 25,0 

  Konferencje 12 2 16,7 

5. Czynności metrologiczne      

  Wzorcowania  363 612 130 577 35,9 

  Ekspertyzy 7 620 4 272 56,1 

  Badania 2 600 2 126 81,8 

  Wytwarzanie i certyfikacja materiałów odniesienia 12 000 8 008 66,7 

  Zatwierdzenie typu (badania) 76 81 106,6 

  Ocena zgodności  (badania i opiniowanie) 10 231 9 900 96,8 

  Legalizacja (pierwotna i ponowna) 974 249 1 161 586 119,2 

6. Inne czynności      

  
Tworzenie punktów legalizacyjnych (opiniowanie i czynności 

sprawdzające) 
24 17 70,8 

  
Wydawanie zezwoleń - tachografy cyfrowe (opiniowanie i 

czynności sprawdzające) 
18 2 11,1 

 Organizacja i przeprowadzenie porównań 6 6 100 

7. Nadzór      

  Czynności kontrolne wynikające z ustawy Prawo o miarach 14257 5430 38,1 

 
Czynności kontrolne wynikające z ustawy o Towarach 

paczkowanych  
3617 2077 57,4 

 
Czynności kontrolne wynikające z ustawy o Tachografach 

Cyfrowych 
303 186 61,4 
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Tabela III OUP 

Lp. Grupa tematyczna działań 

Liczba 

zaplanowanych 

działań 

Liczba 

zrealizowanych 

działań 

Stopień realizacji 

działań  

ogólnie % 

1. 2. 3. 4. 5. 

1. Współpraca międzynarodowa      

  Zagraniczne wyjazdy służbowe 5 3 60,0 

  Porównania międzynarodowe 5 7 140,0 

 Organizacja posiedzeń międzynarodowych 1 0 0,0 

 Wizyty delegacji zagranicznych 1 0 0,0 

2. Transfer wiedzy - działania informacyjno-promocyjne      

  Publikacje informacyjno - promocyjne 5 4 80,0 

  Szkolenia specjalistyczne 28 20 71,4 

  Staże i praktyki studenckie 3 2 66,7 

 Inne formy przekazywania wiedzy np. prezentacje   15 16 106,7 

3. Czynności probiercze      

  Badania i oznaczanie wyrobów z metali szlachetnych 4 800 000 4 022 203 83,8 

4. Nadzór      

  Czynności kontrolne wynikające z ustawy Prawo probiercze 750 133 17,7 

3. Cele i realizacja wskaźników 

3.1. Wzorce 

CEL 1. Technologicznie zaawansowane wzorce pomiarowe zapewniające efektywne działanie polskiej 

gospodarki oraz zaspokajające potrzeby społeczne i gwarantujące odpowiednią jakość życia 

W laboratoriach GUM wykonywano prace związane z utrzymywaniem i modernizacją wzorców 
pomiarowych. Liczba wzorców o najwyższych parametrach metrologicznych w kraju na koniec 2020 
roku wynosiła 68.  

Zadania inwestycyjne związane z utrzymaniem, budową i modernizacją stanowisk pomiarowych 
wykonano na poziomie 50,84 % w stosunku do zgłoszonych potrzeb, ze względu na sytuację 
epidemiologiczną w kraju i na świecie, która miała wpływ na wydłużenie czasu realizacji zamówień.  

Kontynuowano działania związane z budową nowoczesnego kampusu specjalistycznych, technologicznie 
zaawansowanych laboratoriów badawczo-pomiarowych. W 2020 r. ogłoszono i rozstrzygnięto 
postępowanie przetargowe na wybór generalnego wykonawcy robót budowlanych oraz podpisano 
umowę o roboty budowlane. Przeprowadzono negocjacje z Komisją Europejską dotyczące możliwości 
obniżenia poziomu działalności gospodarczej w projekcie. W efekcie tych działań było możliwe 
zwiększenie dofinansowania projektu o 25,5 mln PLN. Ponadto przeniesiono na GUM własność gruntów 
przeznaczonych pod budowę kampusu. 
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Wskaźniki Jednostka Wartość bazowa Wartość 2020 
Wartość docelowa 

2021 

1. Wzorce pomiarowe 
o najwyższych parametrach 
metrologicznych w kraju 

Liczba 
56 

(2017) 
68   

nie mniej niż  
64 

2. Nowe i zmodernizowane 
stanowiska pomiarowe 
w stosunku do zgłaszanych 
na dany potrzeb  

Procent 
30 

(2016) 

50,84 
 

nie mniej niż 
60 

3. Stan zaangażowania  
finansowego w realizację 
budowy kampusu 
technologicznie 
zaawansowanych 
laboratoriów 

Procent 
0 

(2016) 
2,8 

 
nie mniej niż 24* 

*w przypadku pozyskania środków finansowych 

 

CEL 2. Wysoka pozycja w organizacjach międzynarodowych 

Kontynuowano prace w organizacjach EURAMET, OIML, WELMEC oraz w Komitetach Doradczych 
CIPM. Większość zaplanowanych posiedzeń, spotkań z ekspertami zagranicznymi oraz warsztatów ze 
względu na pandemię odbywała się w trybie zdalnym. 

Ponadto pracownicy GUM współpracowali z ekspertami zagranicznymi w ramach realizacji 
międzynarodowych projektów badawczych. W 2020 r. brali udział w 20 projektach EMPIR, w tym 
1 projekt zostały zakończony, 14 było w trakcie realizacji, a 5 rozpoczęto. Zaangażowanie GUM  
w realizację projektów wzrosło w stosunku do lat poprzednich.  

Pracownicy Okręgowych Urzędów Probierczych w Warszawie i Krakowie współpracowali z ekspertami 
zagranicznymi w 5 programach badawczych, polegających na badaniu próbek stopów metali 
szlachetnych i analizie uzyskiwanych wyników. 

Wskaźniki Jednostka Wartość bazowa Wartość 2020 
Wartość docelowa 

2021 

1. Przedstawiciele GUM  
w Komitetach Doradczych 
CIPM 

Liczba 
4 

(2016) 
6 

nie mniej niż 
6  

2. Stanowiska funkcyjne w 
organach roboczych 
organizacji 
międzynarodowych 

Liczba 
3 

(2016) 
7 

nie mniej niż 
6 

3. Międzynarodowe projekty 
badawcze z udziałem GUM 
i OUP 

Liczba 
7 

(2014–2016) 
25 

nie mniej niż 
20 

3.2. Technologie 

CEL 3. Pogłębiona współpraca oraz transfer wiedzy i technologii wynikające z rosnących potrzeb polskiego 

przemysłu i społeczeństwa 

Pracownicy GUM uczestniczyli w systemie zdalnym w konferencjach, seminariach i innych wydarzeniach 
rozpowszechniając wiedzę nt. redefinicji podstawowych jednostek miar SI oraz nowych wzorców  
i metod pomiarowych. Informacje nt. najnowszych trendów w krajowej i międzynarodowej metrologii 
zostały umieszczone w 30 publikacjach, w tym 12 to publikacje punktowane (5 IF).  

Ze względu na stan epidemiologiczny w kraju uległa zmniejszeniu oferta szkoleń i innych form 
upowszechniania wiedzy. Liczba wydarzeń wyniosła 47.  

Szkolenia doskonalenia zawodowego i samokształcenia pracowników odbywały się głównie w trybie 
zdalnym.  
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Ponadto, Główny Urząd Miar zawarł umowę z Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania 
Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego, umożliwiającą przekazywanie 
informacji do bazy bibliograficznej BazTech. 

Wskaźniki Jednostka Wartość bazowa Wartość 2020 
Wartość docelowa 

2021 

1. Prace badawczo-
rozwojowe 

Liczba 
157 

(2010–2015) 
80 

nie mniej niż  
245 

2. Pozycje wydawnicze Liczba 
8 

(2005-2017) 
8 

nie mniej niż 
45 

3. Oferta szkoleniowa oraz 
inne formy 
upowszechniania wiedzy 

Liczba 
261  

(2014-2016) 
46 

nie mniej niż 
348 

4. Publikacje pracowników 
GUM  

Liczba 
10 

(2016) 
30 w tym 12 

punktowanych 

nie mniej niż  
150 

w tym nie mniej niż 
15 publikacji 

punktowanych* 
* publikacje w czasopismach naukowych i recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych ujętych w wykazie 

ogłoszonym na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 

1668, z późn. zm.) 

CEL 4. Szeroka oferta i wysoka jakość usług metrologicznych 

Wzmocnienie współpracy z różnymi podmiotami gospodarczymi, poznanie ich potrzeb i oczekiwań  
w zakresie rozwiązywania zagadnień metrologicznych zaowocowało uruchomieniem 92,9 % nowych 
usług w stosunku do zgłoszonych potrzeb.  

Działano również na rzecz optymalizacji procesu usług oraz zwiększenia i usprawnienia komunikacji  
z klientem. Skuteczność tych działań pokazują wyniki ankiet „Badanie poziomu zadowolenia klienta” na 
podstawie, których udział najwyższych ocen w stosunku do wszystkich stanowi 93,2 %.  

Wskaźniki Jednostka Wartość bazowa Wartość 2020 
Wartość docelowa 

2021 

1. Nowe usługi metrologiczne 
w odpowiedzi na zgłaszane 
potrzeby (np. KZ) 

Procent 
0* 

(2016) 
92,9 

nie mniej niż  
70  

2. Udział najwyższych ocen w 
badaniu poziomu 
zadowolenia klienta 

Procent 
70 

(2016) 
 

93,2  
nie mniej niż  

80  

*wartość bazowa 0 % ze względu na rozpoczęcie działalności KZM-ów w 2016 r., zadanie nie było realizowane w 2016 r. 

CEL 5. Kompetentny, nastawiony na rozwój, dobrze zmotywowany personel, przygotowany do realizacji 

zadań na rzecz innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki 

Pomimo ograniczeń pandemicznych kontynuowano politykę kadrową zapewniającą zaspokojenie 
potrzeb, ambicji i aspiracji zawodowych pracowników oraz działania na rzecz pozyskania 
wykwalifikowanej kadry. Zanotowano nieznaczny wzrost liczby zatrudnionych osób ze stopniami 
naukowymi (11,9 %).  

 

Wskaźniki Jednostka Wartość bazowa Wartość 2020 
Wartość docelowa 

2021 

1. Udział osób ze stopniami 
naukowymi w stosunku do 
ogółu zatrudnionych 

Procent 
8 

(2016) 
11,9 

nie mniej niż  
12  

2. Staże pracowników w 
instytucjach 
międzynarodowych 

Liczba 
0 

(2016) 
0 

nie mniej niż  
4 

3. Udział osób podnoszących 
kwalifikacje na studiach w 
stosunku do ogółu 
zatrudnionych 

Procent 
0,9  

(2016) 
1,4 

nie mniej niż  
3 
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3.3. Służba Miar 

CEL 6. Dobrze zorganizowana sieć wyspecjalizowanych placówek terenowych, posiadająca odpowiednie 

do zadań zaplecze techniczne i kadrowe 

Zadania związane z modernizacją wyposażenia metrologicznego i probierczego Jednostek Terenowych 
zostały zrealizowane na poziomie 46,9 %. Z powodu pandemii wystąpiły trudności w kontaktach  
z dostawcami, na skutek czego nie wszystkie planowane zakupy inwestycyjne dotyczące modernizacji 
stanowisk pomiarowych doszły do skutku. 

Prowadzono prace związane z ujednoliceniem postępowania podczas wykonywania czynności 
metrologicznych - ujednolicono 64,6 % wszystkich procedur. 

Wskaźniki Jednostka Wartość bazowa Wartość 2020 
Wartość docelowa 

2021 

1. Zmodernizowane 
stanowiska pomiarowe do 
badań i wzorcowań w 
stosunku do potrzeb 

Procent 
50 

(2016) 
46,9 

nie mniej niż  
70 

2. Ujednolicone procedury 
czynności metrologicznych  

Procent 
0  

(2016) 
64,6 

nie mniej niż  
90  

 

CEL 7. Spójne regulacje rynku przyjazne dla rozwoju krajowego przemysłu i działalności gospodarczej 

Przejrzyste i transparentne przepisy w obszarze regulowanym prawnie, obejmującym miary  
i probiernictwo są niezbędnym elementem wspierającym krajową gospodarkę. W 2020 r. kontynuowano 
prace związane z wprowadzeniem uproszczeń w przepisach prawnych. 

Średni czas realizacji wniosków o zatwierdzenie typu, ocenę zgodności przyrządów pomiarowych 
niestety wydłużył się. Wpłynęły na to ograniczenia wynikające ze stanu pandemii, takie jak czasowe 
zawieszenie realizacji zadań przez OUM-y i GUM, tryb pracy zdalnej, wydłużenie terminów realizacji 
spraw na wniosek klientów. 

Natomiast średni czas realizacji wniosków o ocenę kas rejestrujących skrócono o 42,7 % w stosunku do 
wartości bazowej. 

Wskaźniki Jednostka Wartość bazowa Wartość 2020 
Wartość docelowa 

2021 

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

Liczba 
10 

(2014-2016) 
2 

nie mniej niż  
22 

2. Średni czas realizacji 
wniosków o zatwierdzenie 
typu, ocenę zgodności 
przyrządów pomiarowych 

% 
103 dni 

(2014-2016) 
163 dni  

dłuższy o 58,3 
krótszy o co 

najmniej 30 % 

3. Średni czas realizacji 
wniosków o ocenę kas 
rejestrujących  

% 
239 dni 

(2014-2016) 
137 dni 

krótszy o 42,7 
krótszy o co 

najmniej 30 % 

 

CEL 8. Efektywny system ochrony bezpieczeństwa gospodarczego i technicznego państwa oraz interesów 

obywateli 

Przeprowadzono 6 317 kontroli w różnych obszarach, w tym 4 119 to kontrole w obszarach 
zwiększonego ryzyka, co stanowi 65,2 % kontroli ogólnie. Wprowadzone skutecznie zalecenia 
pokontrolne stanowiły 77,1 %. 
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Kontynuowano prace nad wdrożeniem jednolitego systemu informatycznego wspomagającego 
wykonywanie oceny zgodności oraz prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych dla 
terenowej administracji miar.  

Wskaźniki Jednostka Wartość bazowa Wartość 2020 
Wartość docelowa 

2021 

1. Skutecznie wdrożone 
zalecenia pokontrolne 

Procent 
0* 

(2016) 
77,1 

nie mniej niż 
95 %  

2. Kontrole w obszarach 
zwiększonego ryzyka 

Procent 
0* 

(2016) 
65,2 

nie mniej niż  
90 % 

3. Wdrożenie systemów 
informatycznych 
wspomagających 
wykonywanie oceny 
zgodności oraz prawnej 
kontroli metrologicznej 
przyrządów pomiarowych 

Tak/Nie 
Nie 

(2016) 
Nie Tak 

* Wartość bazowa 0 % spowodowana niegromadzeniem tego typu danych w latach poprzednich 

4. Realizacja budżetu 

Dochody w części 64 - Główny Urząd Miar (GUM) zostały wykonane w 111,1 % w stosunku do ustawy 
budżetowej na 2020 r. Przekroczenie planu nastąpiło głównie w jednostkach terenowych, szczególnie  
w okręgowych urzędach miar. W centrali GUM wykonanie dochodów w stosunku do planu wyniosło 
88,68 %.  
W 2020 r. wykonanie wydatków budżetowych GUM wyniosło 97,58 % w stosunku do planu po 
zmianach. 
 

Źródło finansowania 
Rok 2020 

PLN 

64. część budżetu państwa, w tym: 163 877 391,71 

inne (EMPIR), 362 199,57 

Europejskie Fundusze Strukturalne współfinansowanie z budżetu 
państwa  

463 787,23 

Europejskie Fundusze Strukturalne- budżet środków europejskich 4 628 786,15 

RAZEM środki publiczne 168 506 177,86 

 

Wydatki 64. części budżetu państwa PLN  

Jednostka 
organizacyjna 

Wydatki bieżące Wynagrodzenia Wydatki majątkowe Razem 

1 2 3 4 5 

GUM 15 819 341,59 27 786 005,84 6 208 107,09 49 813 454,52 

Jednostki 
terenowe 

30 846 408,13 79 195 448,09 4 022 080,97 114 063 937,19 

Razem 46 665 749,72 106 981 453,93 10 230 188,06 163 877 391,71 

 

Jednostka 
org. 

Wykonywanie 
czynności 

urzędowych 
(art. 24 ustawy 

Prawo o 
miarach) 

Wykonywanie 
czynności w 

ramach umów 
cywilnoprawnych 

(art. 25 ustawy 
Prawo o miarach) 

Wykonywanie 
czynności 

związanych z 
tachografami 

cyfrowymi  
(art.17 ustawy 

o systemie 
tachografów 
cyfrowych) 

Wykonywanie 
czynności w 

zakresie 
probiernictwa 
(art. 36 ustawy 

Prawo 
probiercze) 

Inne dochody 
(w tym odsetki 

od 
nieterminowych 

wpłat) 

Razem 

1 2 3 4 5 6 7 

GUM 1 522 618,30 3 438 911,32 1 048 855,86  143 715,07 6 154 100,55 

Jednostki 
Terenowe 

39 496 250,53 11 294 572,37  8 879 969,22 495 251,35 60 166 043,47 

Razem 41 018 868,83 14 733 483,69 1 048 855,86 8 879 969,22 638 966,42 66 320 144,02 
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5. Personel 

5.1. Główny Urząd Miar 

Zatrudnienie w okresie sprawozdawczym było niższe od planowanego o 50,525 etatów, w tym 39 

etatów w grupie członków korpusu służby cywilnej oraz 11,525 etatów osób nieobjętych mnożnikowymi 

systemami wynagrodzeń. 

 
Plan 

Grupy stanowisk 

Zatrudnienie (etaty) Wynagrodzenia (PLN)* 

Etaty** 

w tym liczba etatów 
zaangażowanych w realizację 

działań w obowiązującym 
układzie zadaniowym 

Ogółem 
Wynagrodzenia 

łącznie z 
podwyżkami 

Dodatkowe 
wynagrodzenie 

roczne 
6.1.7.1 

Metrologia 
6.1.7.3 

Kasy rejestr. 
1 2 3 4 5 6 7 

Razem 364,25 350,0 14,25 27 173 000 25 210 000 1 963 000 

Osoby zajmujące kierownicze 
stanowiska państwowe "R" 

3 2,88 0,12 419 000 419 000 0 

Osoby nieobjęte mnożnikowymi 
systemami wynagrodzeń 

48,25 46,60 1,65 2 047 000 1886 000 161 000 

Członkowie korpusu służby cywilnej  313 300,52 12,48 24 707 000 22 905 000 1 802 000 
* - w planie kwoty na wynagrodzenia ujęte zostały środki na realizację projektu finansowanego z UE pn. „System Wsparcia Informatycznego Usług 

Terenowej Administracji Miar”; ** - w planie etatów ujęto etaty utworzone celem realizacji projektu finansowanego z UE pn. „System Wsparcia 

Informatycznego Usług Terenowej Administracji Miar” 

Sprawozdanie 

Grupy stanowisk 

Zatrudnienie (etaty) Wynagrodzenia (PLN)* 

Etaty** 

w tym liczba etatów 
zaangażowanych w realizację 

działań w obowiązującym 
układzie zadaniowym 

Ogółem 
Wynagrodzenia 

łącznie z 
podwyżkami 

Dodatkowe 
wynagrodzenie 

roczne 
6.1.7.1 

Metrologia 
6.1.7.3 

Kasy rejestr. 
1 2 3 4 5 6 7 

Razem 313,725 303,72 10,005 29 091 799,80 27 373 852,32 1 717 947,48 

Osoby zajmujące kierownicze 
stanowiska państwowe "R" 

3 2,88 0,12 186 240,47 186 240,47 0,00 

Osoby nieobjęte mnożnikowymi 
systemami wynagrodzeń 

36,725 35,59 1,135 2 438 903,97 2 276 699,41 162 204,56 

Członkowie korpusu służby cywilnej  274 265,25 8,75 26 466 655,36 24 910 912,44 1 555 742,92 
* - w sprawozdaniu kwoty na wynagrodzenia obejmują środki na realizację projektu finansowanego z UE pn. „System Wsparcia Informatycznego Usług 

Terenowej Administracji Miar”; ** - w sprawozdaniu ujęto etaty ujęto etaty utworzone celem realizacji projektów finansowanych ze środków UE 

(ŚWITEŹ, Trans-Tacho, e-CzasPL, KAMPUS) 
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5.2. Okręgowy Urząd Miar w Warszawie 

Plan 

Grupy stanowisk 

Zatrudnienie w etatach Wynagrodzenia (PLN) 

Etaty 

w tym ilość etatów 
zaangażowanych w realizację 

działań w obowiązującym 
układzie zadaniowym 

Ogółem 
Wynagrodzenia 

łącznie z 
podwyżkami 

Dodatkowe 
wynagrodzenie 

roczne  6.1.7.1 
(Metrologia) 

6.1.7.2 
(Probiernictwo) 

1 2 3 4 5 6 7 

Razem 151,75 131,5  9 501 690 8 798 690 703 000 

Osoby nieobjęte mnożnikowymi 
systemami wynagrodzeń 

21,25 1  991 000 917 000 74 000 

Członkowie korpusu służby cywilnej  130,5 130,5  8 510 690 7 881 690 629 000 
 

WZ Bronisze 35,00 35,00  

  

WZ Zamość 7,75 7,75  

WZ Siedlce 13,5 13,5  

WZ Płock 9 9  

WZ Lublin 15 15  

WZ Radom 9,88 9,88  

WZ – Wydział Zamiejscowy 

Sprawozdanie 

Grupy stanowisk 

Zatrudnienie w etatach Wynagrodzenia (PLN) 

Etaty 

w tym ilość etatów 
zaangażowanych w realizację 

działań w obowiązującym 
układzie zadaniowym 

Ogółem 
Wynagrodzenia 

łącznie z 
podwyżkami 

Dodatkowe 
wynagrodzenie 

roczne  6.1.7.1 
(Metrologia) 

6.1.7.2 
(Probiernictwo) 

1 2 3 4 5 6 7 

Razem 127,125 94,25  9 437 957,71 8 918 825,00 519 132,71 

Osoby nieobjęte mnożnikowymi 
systemami wynagrodzeń 

10,625 0  710 738,69 670 000,00 40 738,69 

Członkowie korpusu służby cywilnej  116,5 94,25  8 727 219,02 8 248 825,00 478 394,02 
 
 

WZ Bronisze 31,0 30,25  

  

WZ Zamość 6,75 6,0  

WZ Siedlce 12,75 11,0  

WZ Płock 9,0 8,0  

WZ Lublin 14,0 13,0  

WZ Radom 9,875 9,0  

 

5.3. Okręgowy Urząd Miar w Krakowie 

Plan 

Grupy stanowisk 

Zatrudnienie (etaty) Wynagrodzenia (PLN) 

Etaty 

w tym liczba etatów 
zaangażowanych w realizację 

działań w obowiązującym 
układzie zadaniowym 

Ogółem 
Wynagrodzenia 

łącznie z 
podwyżkami 

Dodatkowe 
wynagrodzenie 

roczne 
  6.1.7.1 

Metrologia 
6.1.7.2 

Probiernictwo 
1 2 3 4 5 6 7 

Razem 138 101  7 858 000 7 273 000 585 000 

Osoby nieobjęte mnożnikowymi 
systemami wynagrodzeń 

12 0  630 000  585 000  45 000  

Członkowie korpusu służby cywilnej 126 101  7 228 000  6 688 000  540 000  
 

WZ Przemyśl 7 7  
 

WZ Tarnobrzeg 6 6  

WZ Rzeszów 15 15  

WZ Tarnów 8 8  

WZ Jasło 11 11  

WZ Nowy Sącz 8 8  

 

 

 

Sprawozdanie 
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Grupy stanowisk 

Zatrudnienie (etaty) Wynagrodzenia (PLN) 

Etaty 

w tym liczba etatów 
zaangażowanych w realizację 

działań w obowiązującym 
układzie zadaniowym 

Ogółem 
Wynagrodzenia 

łącznie z 
podwyżkami 

Dodatkowe 
wynagrodzenie 

roczne 
  6.1.7.1 

Metrologia 
6.1.7.2 

Probiernictwo 
1 2 3 4 5 6 7 

Razem 134,35 108,75  7991251,87 7492086,49 499165,38 

Osoby nieobjęte mnożnikowymi 
systemami wynagrodzeń 

12 5  741369,39 696321,08 45048,31 

Członkowie korpusu służby cywilnej 122,35 
 

103,75 
 

 7249882,48 6795765,41 454117,07 

 

WZ Przemyśl 7 7  
 

WZ Tarnobrzeg 6 6  

WZ Rzeszów 17 15  

WZ Tarnów 10,75 10  

WZ Jasło 12 11  

WZ Nowy Sącz 8,25 8  

 

5.4. Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu 

Plan 

Grupy stanowisk 

Zatrudnienie (etaty) Wynagrodzenia (PLN) 

Etaty 

w tym liczba etatów 
zaangażowanych w realizację 

działań w obowiązującym 
układzie zadaniowym 

Ogółem 
Wynagrodzenia 

łącznie z 
podwyżkami 

Dodatkowe 
wynagrodzenie 

roczne 
6.1.7.1 

Metrologia 
6.1.7.2 

Probiernictwo 
1 2 3 4 5 6 7 

Razem 136 94,5  7 576 000 7 012 000 564 000 

Osoby nieobjęte mnożnikowymi 
systemami wynagrodzeń 

23 0  886 000 820 000 66 000 

Członkowie korpusu służby cywilnej  113 94,5  6 690 000 6 192 000 498 000 
 
 

WZ Legnica 7 7  

 

WZ Jelenia Góra 7 7  

WZ Świdnica 11 11  

WZ Brzeg 4 4  

WZ Opole 9 9  

WZ Nysa 6 6  

 

Sprawozdanie 

Grupy stanowisk 

Zatrudnienie (etaty) Wynagrodzenia (PLN) 

Etaty 

w tym liczba etatów 
zaangażowanych w realizację 

działań w obowiązującym 
układzie zadaniowym 

Ogółem 
Wynagrodzenia 

łącznie z 
podwyżkami 

Dodatkowe 
wynagrodzenie 

roczne 
6.1.7.1 

Metrologia 
6.1.7.2 

Probiernictwo 
1 2 3 4 5 6 7 

Razem 113 83  7 538 981 7 083 310 455 671 

Osoby nieobjęte mnożnikowymi 
systemami wynagrodzeń 

15   721 918 671 828 50 090 

Członkowie korpusu służby cywilnej  98 83  6 817 063 6 411 482 405 581 
 

WZ Legnica 8 7  

 

WZ Jelenia Góra 8 7  

WZ Świdnica 10,5 10  

WZ Brzeg 4 3  

WZ Opole 9 8  

WZ Nysa 7 6  
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5.5. Okręgowy Urząd Miar w Poznaniu 

Plan 

Grupy stanowisk 

Zatrudnienie (etaty) Wynagrodzenia (PLN) 

Etaty 

w tym liczba etatów 
zaangażowanych w realizację 

działań w obowiązującym 
układzie zadaniowym 

Ogółem 
Wynagrodzenia 

łącznie z 
podwyżkami 

Dodatkowe 
wynagrodzenie 

roczne 
6.1.7.1 

Metrologia 
6.1.7.2 

Probiernictwo 
1 2 3 4 5 6 7 

Razem 118 84,5  6 825 000 6 317 000 508 000 

Osoby nieobjęte mnożnikowymi 
systemami wynagrodzeń 

13 0  627 000 580 000 47 000 

Członkowie korpusu służby cywilnej 105 84,5  6 198 000 5 737 000 461 000 
 

WZ Piła 7 6  
 

WZ Leszno 9 8  

WZ Kalisz 9 8  

WZ Gniezno 7 6  

WZ Konin 7 7  

 

Sprawozdanie 

Grupy stanowisk 

Zatrudnienie (etaty) Wynagrodzenia (PLN) 

Etaty 

w tym liczba etatów 
zaangażowanych w realizację 

działań w obowiązującym 
układzie zadaniowym 

Ogółem 
Wynagrodzenia 

łącznie z 
podwyżkami 

Dodatkowe 
wynagrodzenie 

roczne 
6.1.7.1 

Metrologia 
6.1.7.2 

Probiernictwo 
1 2 3 4 5 6 7 

Razem 114 82  6 934 797 6 504 942 429 855 

Osoby nieobjęte mnożnikowymi 
systemami wynagrodzeń 

9,75 0  580 341 543 580 36 761 

Członkowie korpusu służby cywilnej 104,25 82  6 354 456 5 961 362 393 094 
 

WZ Piła 7 6  
 

WZ Leszno 9 8  

WZ Kalisz 9 8  

WZ Gniezno 7 6  

WZ Konin 7 6  

 

5.6. Okręgowy Urząd Miar w Katowicach 

Plan 

Grupy stanowisk 

Zatrudnienie (etaty) Wynagrodzenia (PLN) 

Etaty 

w tym liczba etatów 
zaangażowanych w realizację 

działań w obowiązującym 
układzie zadaniowym 

Ogółem 
Wynagrodzenia 

łącznie z 
podwyżkami 

Dodatkowe 
wynagrodzenie 

roczne 
6.1.7.1 

Metrologia 
6.1.7.2 

Probiernictwo 
1 2 3 4 5 6 7 

Razem 133 99  8 167 000 7 527 000 640 000 

Osoby nieobjęte mnożnikowymi 
systemami wynagrodzeń 

17 4  894 000 842 000 52 000 

Członkowie korpusu służby cywilnej  116 95  7 273 000 6 685 000 588 000 
 
 

WZ Bytom 10 10  
 

WZ Bielsko-Biała 14 14  

WZ Rybnik 7 7  

WZ Częstochowa 7 7  
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Sprawozdanie 

Grupy stanowisk 

Zatrudnienie (etaty) Wynagrodzenia (PLN) 

Etaty 

w tym liczba etatów 
zaangażowanych w realizację 

działań w obowiązującym 
układzie zadaniowym 

Ogółem 
Wynagrodzenia 

łącznie z 
podwyżkami 

Dodatkowe 
wynagrodzenie 

roczne 
6.1.7.1 

Metrologia 
6.1.7.2 

Probiernictwo 
1 2 3 4 5 6 7 

Razem 120 84,50  8 152 832,01 7 645 859,59 506 972,42 

Osoby nieobjęte mnożnikowymi 
systemami wynagrodzeń 

16 0  827 859,25 779 336,46 48 522,79 

Członkowie korpusu służby cywilnej  104 84,5  7 324 972,76 6 866 523,13 458 449,63 
 
 

WZ Bytom 11,75 10  
 

WZ Bielsko-Biała 14,5 13  

WZ Rybnik 8 7  

WZ Częstochowa 9 8  

 
 

5.7. Okręgowy Urząd Miar w Gdańsku 

Plan 

Grupy stanowisk 

Zatrudnienie (etaty) Wynagrodzenia (PLN) 

Etaty 

w tym liczba etatów 
zaangażowanych w realizację 

działań w obowiązującym 
układzie zadaniowym 

Ogółem 
Wynagrodzenia 

łącznie z 
podwyżkami 

Dodatkowe 
wynagrodzenie 

roczne 
6.1.7.1 

Metrologia 
6.1.7.2 

Probiernictwo 
1 2 3 4 5 6 7 

Razem 129,25 106  7 545 000 6 983 000 562 000 

Osoby nieobjęte mnożnikowymi 
systemami wynagrodzeń 

12 0  602 000 554 000 48 000 

Członkowie korpusu służby cywilnej  117,25 106  6 943 000 6 429 000 514 000 
 
 

WZ Tczew 9 9  
 

WZ Gdynia 8 8  

WZ Elbląg 7 7  

WZ Olsztyn 12 12  

WZ Słupsk 8 8  

WZ Kętrzyn 4 4  

WZ Chojnice 4 4  

 

Sprawozdanie 

Grupy stanowisk 

Zatrudnienie (etaty) Wynagrodzenia (PLN) 

Etaty 

w tym liczba etatów 
zaangażowanych w realizację 

działań w obowiązującym 
układzie zadaniowym 

Ogółem 
Wynagrodzenia 

łącznie z 
podwyżkami 

Dodatkowe 
wynagrodzenie 

roczne 
6.1.7.1 

Metrologia 
6.1.7.2 

Probiernictwo 
1 2 3 4 5 6 7 

Razem 126,125 100,5  7 677 398,67 7 199 577,73 477 820,94 

Osoby nieobjęte mnożnikowymi 
systemami wynagrodzeń 

11,875 0  704 311,31 671 159,07 33 152,24 

Członkowie korpusu służby cywilnej  114,25 100,5  6 973 087,36 6 528 418,66 444 668,70 
 

WZ Tczew 9 9  
 

WZ Gdynia 8 8  

WZ Elbląg 7 7  

WZ Olsztyn 10,5 10,5  

WZ Słupsk 8 8  

WZ Kętrzyn 4 4  

WZ Chojnice 4 4  
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5.8. Okręgowy Urząd Miar w Łodzi 

Plan 

Grupy stanowisk 

Zatrudnienie (etaty) Wynagrodzenia (PLN) 

Etaty 

w tym ilość etatów 
zaangażowanych w realizację 

działań w obowiązującym 
układzie zadaniowym 

Ogółem 
Wynagrodzenia 

łącznie z 
podwyżkami 

Dodatkowe 
wynagrodzenie 

roczne 
6.1.7.1 

Metrologia 
6.1.7.2 

Probiernictwo 
1 2 3 4 5 6 7 

Razem 135 105,5  8 142 000 7 536 000 606 000 

Osoby nieobjęte mnożnikowymi 
systemami wynagrodzeń 

15 1,5  788 000 735 000 53 000 

Członkowie korpusu służby cywilnej 120 104  7 354 000 6 801 000 553 000 
 
 

WZ Piotrków Trybunalski 7 7  
 

WZ Łowicz 6 6  

WZ Zduńska Wola 9 9  

WZ Kielce 12 12  

 

Sprawozdanie 

Grupy stanowisk 

Zatrudnienie (etaty) Wynagrodzenia (PLN) 

Etaty 

w tym ilość etatów 
zaangażowanych w realizację 

działań w obowiązującym 
układzie zadaniowym 

Ogółem 
Wynagrodzenia 

łącznie z 
podwyżkami 

Dodatkowe 
wynagrodzenie 

roczne 
6.1.7.1 

Metrologia 
6.1.7.2 

Probiernictwo 
1 2 3 4 5 6 7 

Razem 129,25 103  8 131 650,73 7 657 585,79 474 064,94 

Osoby nieobjęte mnożnikowymi 
systemami wynagrodzeń 

14,5 1  873 959,84 823 999,79 49 960,05 

Członkowie korpusu służby cywilnej 114,75 102  7 257 690,89 6 833 586,00 424 104,89 
 
 

WZ Piotrków Trybunalski 7,5 7  
 

WZ Łowicz 6,5 6  

WZ Zduńska Wola 10 9  

WZ Kielce 13,5 12  

 

5.9. Okręgowy Urząd Miar w Bydgoszczy 

Plan 

Grupy stanowisk 

Zatrudnienie (etaty) Wynagrodzenia (PLN) 

Etaty 

w tym ilość etatów 
zaangażowanych w realizację 

działań w obowiązującym 
układzie zadaniowym Ogółem 

Wynagrodzenia 
łącznie z 

podwyżkami 

Dodatkowe 
wynagrodzenie 

roczne 
6.1.7.1 

Metrologia 
6.1.7.2 

Probiernictwo 

1 2 3 4 5 6 7 

Razem 117 117  6 360 000 5 886 000 474 000 

Osoby nieobjęte mnożnikowymi 
systemami wynagrodzeń 

25 25  1 014 000 940 000 74 000 

Członkowie korpusu służby cywilnej 92 92  5 346 000 4 946 000 400 000 
 
 

WZ Toruń 18 18  
 

WZ Włocławek 9,5 9,5  

WZ Brodnica 5,25 5,25  

WZ Inowrocław 6,25 6,25  

WZ Grudziądz 117 117  
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Sprawozdanie 

Grupy stanowisk 

Zatrudnienie (etaty) Wynagrodzenia (PLN) 

Etaty 

w tym ilość etatów 
zaangażowanych w realizację 

działań w obowiązującym 
układzie zadaniowym Ogółem 

Wynagrodzenia 
łącznie z 

podwyżkami 

Dodatkowe 
wynagrodzenie 

roczne 
6.1.7.1 

Metrologia 
6.1.7.2 

Probiernictwo 

1 2 3 4 5 6 7 

Razem 96,13 96,13  6 449 999,44 6 084 495,00 365 504,44 

Osoby nieobjęte mnożnikowymi 
systemami wynagrodzeń 

18,50 18,50  975 694,63 921 275,00 54 419,63 

Członkowie korpusu służby cywilnej 77,63 77,63  5 474 304,81 5 163 220,00 311 084,81 
 

WZ Toruń 20,00 20,00  
 

WZ Włocławek 9,00 9,00  

WZ Brodnica 5,00 5,00  

WZ Inowrocław 5,25 5,25  

WZ Grudziądz 5,25 5,25  

 

5.10. Okręgowy Urząd Miar w Szczecinie 

Plan 

Grupy stanowisk 

Zatrudnienie (etaty) Wynagrodzenia (PLN) 

Etaty 

w tym ilość etatów 
zaangażowanych w realizację 

działań w obowiązującym 
układzie zadaniowym 

Ogółem 
Wynagrodzenia 

łącznie z 
podwyżkami 

Dodatkowe 
wynagrodzenie 

roczne 
6.1.7.1 

Metrologia 
6.1.7.2 

Probiernictwo 
1 2 3 4 5 6 7 

Razem 75,75 53  4 458 000 4 126 000 332 000 

Osoby nieobjęte mnożnikowymi 
systemami wynagrodzeń, 
w tym dyrektor 

8,5 0  489 000 454 000 35 000 

Członkowie korpusu służby cywilnej,  
w tym wicedyrektor 

67,25 53  3 969 000 3 672 000 297 000 
 

WZ Stargard 8 8  
 

WZ Koszalin 7 7  

WZ Gorzów Wlkp. 7 7  

WZ Zielona Góra 9 8  

 

Sprawozdanie 

Grupy stanowisk 

Zatrudnienie (etaty) Wynagrodzenia (PLN) 

Etaty 

w tym ilość etatów 
zaangażowanych w realizację 

działań w obowiązującym 
układzie zadaniowym 

Ogółem 
Wynagrodzenia 

łącznie z 
podwyżkami 

Dodatkowe 
wynagrodzenie 

roczne 
6.1.7.1 

Metrologia 
6.1.7.2 

Probiernictwo 
1 2 3 4 5 6 7 

Razem 67,50 47,61   4 505 755,26 4 238 856,87 266 898,39 

Osoby nieobjęte mnożnikowymi 
systemami wynagrodzeń, 
w tym dyrektor 

6,93 0,00   409 075,29 384 156,35 24 918,94 

Członkowie korpusu służby cywilnej,  
w tym wicedyrektor 

60,57 47,61   4 096 679,97 3 854 700,52 241 979,45 
 

OUM Szczecin (bez zamiejscowych) 31,41 19,45  
 

WZ Stargard 7,81 7,81  

WZ Koszalin 6,98 6,98  

WZ Gorzów Wlkp. 5,54 5,54  

WZ Zielona Góra 8,83 7,83  
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5.11. Okręgowy Urząd Miar w Białymstoku 

Plan 

Grupy stanowisk 

Zatrudnienie w etatach Wynagrodzenia (PLN) 

Etaty 

w tym ilość etatów 
zaangażowanych w realizację 

działań w obowiązującym 
układzie zadaniowym Ogółem 

Wynagrodzenia 
łącznie z 

podwyżkami 

Dodatkowe 
wynagrodzenie 

roczne  6.1.7.1 
(Metrologia) 

6.1.7.2 
(Probiernictwo) 

1 2 3 4 5 6 7 

Razem 51,5 51,5   2 986 000 2 779 000 207 000 

Osoby nieobjęte mnożnikowymi 
systemami wynagrodzeń 

4,5 4,5   284 000 264 000 20 000 

Członkowie korpusu służby cywilnej  47 47   2 702 000 2 515 000 187 000 
 

WZ Ostrołęka 9,75 9,75   
 WZ Ełk 5,75 5,75   

WZ Suwałki 4 4   

 

Sprawozdanie 

Grupy stanowisk 

Zatrudnienie w etatach Wynagrodzenia (PLN) 

Etaty 

w tym ilość etatów 
zaangażowanych w realizację 

działań w obowiązującym 
układzie zadaniowym 

Ogółem 
Etaty 

6.1.7.1 
(Metrologia) 

w tym ilość 
etatów 

zaangażowanych 
w realizację 
działań w 

obowiązującym 
układzie 

zadaniowym 

6.1.7.1 
(Metrologia) 

6.1.7.2 
(Probiernictwo) 

1 2 3 1 2 3 1 

Razem 46,56 46,56   3 005 516 2 829 963 175 553 

Osoby nieobjęte mnożnikowymi 
systemami wynagrodzeń 

4,35 4,35  366 868 348 820 18 048 

Członkowie korpusu służby cywilnej  42,21 42,21  2 638 648 2 481 143 157 505 
 

WZ Ostrołęka 9,19 9,19  

 WZ Ełk 5,71 5,71  

WZ Suwałki 4 4  

 

5.12. Okręgowy Urząd Probierczy w Warszawie 

Plan 

Grupy stanowisk 

Zatrudnienie (etaty) Wynagrodzenia (PLN) 

Etaty 

w tym ilość etatów 
zaangażowanych w realizację 

działań w obowiązującym układzie 
zadaniowym 

Ogółem 
Wynagrodzenia 

łącznie z 
podwyżkami 

Dodatkowe 
wynagrodzenie 

roczne 
6.1.7.1 

Metrologia 
6.1.7.2 

Probiernictwo 
1 2 3 4 5 6 7 

Razem 72,15  72,15 4 659 000 4 313 000 346 000 

Osoby nieobjęte mnożnikowymi 
systemami wynagrodzeń 

4,4  4,4 293 000 270 000 23 000 

Członkowie korpusu służby cywilnej  67,75  67,75 4 366 000 4 043 000 323 000 
 
 

OUP Warszawa 33  32,5   

WZ Białystok 8  8 

WZ Bydgoszcz 7  7 

WZ Łódź 6  6 

WZ Gdańsk 14,25  14,25 
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Sprawozdanie 

Grupy stanowisk 

Zatrudnienie (etaty) Wynagrodzenia (PLN) 

Etaty 

w tym ilość etatów 
zaangażowanych w realizację 

działań w obowiązującym układzie 
zadaniowym 

Ogółem 
Wynagrodzenia 

łącznie z 
podwyżkami 

Dodatkowe 
wynagrodzenie 

roczne 
6.1.7.1 

Metrologia 
6.1.7.2 

Probiernictwo 
1 2 3 4 5 6 7 

Razem 70,61  70,61 4 703 322 4 417 978 285 344 

Osoby nieobjęte mnożnikowymi 
systemami wynagrodzeń 

3,25  3,25 318 368 301 297 17 071 

Członkowie korpusu służby cywilnej  67,36  67,36 4 384 954 4 116 681 268 273 
 
 

OUP Warszawa 33,38  33,38  

WZ Białystok 8,0  8,0 

WZ Bydgoszcz 6,25  6,25 

WZ Łódź 6  6 

WZ Gdańsk 13,73  13,73 

 

5.13. Okręgowy Urząd Probierczy w Krakowie 

Plan 

Grupy stanowisk 

Zatrudnienie (etaty) Wynagrodzenia (PLN) 

Etaty 

w tym ilość etatów 
zaangażowanych w realizację 

działań w obowiązującym układzie 
zadaniowym 

Ogółem 
Wynagrodzenia 

łącznie z 
podwyżkami 

Dodatkowe 
wynagrodzenie 

roczne 
6.1.7.1 

Metrologia 
6.1.7.2 

Probiernictwo 
1 2 3 4 5 6 7 

Razem 73,75  73,75 4 589 000 4 248 000 341 000 

Osoby nieobjęte mnożnikowymi 
systemami wynagrodzeń 

3,75  3,75 362 000 334 000 28 000 

Członkowie korpusu służby cywilnej  70  70 4 227 000 3 914 000 313 000 
 

OUP-Kraków 30  30   
  
  
  

WZ Poznań 14  14 

WZ Wrocław 10  10 

WZ Chorzów 9  9 

WZ Częstochowa 7  8 

 

Sprawozdanie 

Grupy stanowisk 

Zatrudnienie (etaty) Wynagrodzenia (PLN) 

Etaty 

w tym ilość etatów 
zaangażowanych w realizację 

działań w obowiązującym układzie 
zadaniowym 

Ogółem 
Wynagrodzen

ia łącznie z 
podwyżkami 

Dodatkowe 
wynagrodzenie 

roczne 
6.1.7.1 

Metrologia 
6.1.7.2 

Probiernictwo 
1 2 3 4 5 6 7 

Razem 68,75  68,75 4 665 988,84 4 386 400 279 588,84 

Osoby nieobjęte mnożnikowymi 
systemami wynagrodzeń 

3,75  3,75 300 322,02 280 924 19 398,02 

Członkowie korpusu służby cywilnej  65  65 4 365 666,82 4 105 476 260 190,82 
 

OUP-Kraków 28,5  28,5   
  
  
  

WZ Poznań 13,0  13,0 

WZ Wrocław 8,0  8,0 

WZ Chorzów 8,5  8,5 

WZ Częstochowa 7,0  7,0 
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6. Realizacja najważniejszych zadań Głównego Urzędu Miar i Jednostek Terenowych 

Realizację najważniejszych zadań GUM i JT zaprezentowano poniżej w pkt 6.1 – 6.13. Zestawienie 

wszystkich zadań przedstawiono odpowiednio w załącznikach nr 1 - 13 

6.1. Główny Urząd Miar 

1. Kontynuacja prac związanych z budową nowoczesnego kampusu zaawansowanych technologicznie 

laboratoriów badawczo–pomiarowych. Realizacja projektu „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny 

Głównego Urzędu Miar – Etap I”. 

W 2020 roku w ramach realizacji projektu Kampus wykonano poniższe najważniejsze działania: 

− ogłoszono i rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wybór generalnego wykonawcy robót 
budowlanych oraz podpisano umowę o roboty budowlane; 

− uzgodniono możliwość zapewnienia w projekcie zewnętrznej usługi zastępstwa inwestycyjnego oraz 
opracowano dokumentację przetargową i wszczęto postępowanie na wyłonienie inwestora 
zastępczego; 

− przeprowadzono negocjacje z Komisją Europejską dotyczące możliwości obniżenia poziomu 
działalności gospodarczej w projekcie, co umożliwiło zwiększenia dofinansowania projektu o 25,5 mln 
PLN;  

− zaktualizowano agendę badawczą w projekcie oraz dokumentację niezbędną do złożenia wniosku  
o dofinansowanie projektu po zmianie zakresu rzeczowego i zwiększeniu dofinansowania; 

− rozwiązano porozumienie o dofinansowaniu projektu „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny 
Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM)” oraz złożono wniosek o dofinansowanie dla projektu 
„Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar – Etap I”, uwzględniającego 
zmniejszony zakres rzeczowy (rezygnacja z budowy dwóch z ośmiu laboratoriów) i zwiększone 
dofinansowanie. Złożony wniosek został oceniony pozytywnie i podpisano porozumienie  
o dofinansowanie nowego projektu; 

− przeniesiono na GUM własność gruntów przeznaczonych pod budowę Kampusu. 

2. Realizacja projektu „System Wsparcia Informatycznego Usług Terenowej Administracji Miar  
- ŚWITEŹ". 

Projekt realizowany jest zgodnie z porozumieniem podpisanym 11 maja 2018 r., pomiędzy Prezesem 

GUM i CPPC (Centrum Projektów Polska Cyfrowa), nr POPC.02.01.00-00-0080/17-00  

o dofinansowanie ze środków europejskich realizacji projektu w ramach VII naboru do Programu 

Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”. 

Przedmiotem projektu jest usprawnienie procesów związanych ze świadczonymi usługami, zwiększenie 

dostępności i jakości e-usług oraz uruchomienie wysokopoziomowych usług elektronicznych 

realizowanych przez instytucje administracji miar na rzecz klientów. Całkowita wartość projektu wynosi 

14 304 041,85 zł (brutto), w tym budżet środków europejskich wynosi 12 105 510,62 zł. Zgodnie  

z warunkami porozumienia projekt rozpoczął się 01 sierpnia 2018 r. i miał się zakończyć 31 lipca 2021 r. 

Ze względu na COVID-19 realizacja projektu została przedłużona o 90 dni tj. do dnia 29 października 

2021 r. 

W roku 2020, w ramach prac nad projektem został odebrany 5-ty kamień milowy projektu, tj. prototyp 

systemu „ŚWITEŹ”. Odebrane zostało również środowisko testowego systemu i w związku z tym 

rozpoczęto korzystanie z usługi hostingu infrastruktury chmurowej. Ponadto trwały prace związane  

z odbiorem kolejnych funkcjonalności systemu w zakresie usług: wytwarzania certyfikowanych 

materiałów odniesienia, oceny zgodności oraz wzorcowania przyrządów pomiarowych. Dodatkowo 

zintensyfikowano prace nad integracją projektowanego systemu z systemem finansowo-księgowym. 

Jednocześnie przygotowywane były dokumenty do ogłoszenia postępowań przetargowych na zakup 

sprzętu informatycznego oraz kampanię marketingową projektu. 
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3. Realizacja projektu “System informatyczny służący stworzeniu środowiska cyfrowego dla realizacji 

usług publicznych i zadań Głównego Urzędu Miar w sprawach tachografów - TRANS-TACHO” 

(warunkowane uzyskaniem dofinansowania).  

Projekt zakwalifikował się do dofinansowania ramach Rundy V konkursu nr POPC.02.01.00-IP.01-00-
013/19 ogłoszonego dla Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (zakończenie oceny wniosków przez POPC 
28.02.2020). Okres realizacji projektu przewidziano od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 29 czerwca 2023 
r. Całkowity koszt projektu to 8 652 739,20 zł, a w tym 15,37 % (1 329 926,02 zł) pochodzi z budżetu 
państwa, zaś 84,63 % (7 322 813,18 zł) ze środków Unii Europejskiej. 

Tym samym, projekt wszedł w fazę realizacji i przystąpiono do przygotowań jednego z ważniejszych 
zadań przewidzianych w harmonogramie projektu, tj. przeprowadzenie postępowania przetargowego na 
wybór Doradcy Technicznego, odpowiedzialnego za stworzenie m.in. założeń systemu informatycznego 
TRANS-TACHO oraz jego koncepcji funkcjonalnej i architektonicznej oraz dokumentacji przetargowej na 
wybór Wykonawcy systemu. W dniu 31 grudnia 2020 r. ogłoszono ww. przetarg. Dodatkowo Zespół 
Projektowy podejmował działania związane z opracowaniem specyfikacji wymagań dla systemu TRANS-
TACHO prowadząc liczne konsultacje wewnętrzne i zewnętrzne, w tym definiował wymagania  
i projektował realizowane procesy i usługi dla przyszłego systemu. 

4. Realizacja projektu „e-CzasPL - system niezawodnej i wiarygodnej dystrybucji czasu urzędowego na 

obszarze RP”. 

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków POPC na kwotę 11,9 mln zł. Porozumienie o dofinansowaniu 
zostało podpisane 27.03.2020 r., a ze względu na sytuację pandemiczną, faza operacyjna projektu została 
rozpoczęta z dniem 1.07.2020 r. Realizacja projektu jest przewidywana na lata 2020-2023. W roku 2020 
zostały uruchomione dialogi techniczne dot. szczegółowych funkcjonalności i zakresu technicznego 
planowanego specjalizowanego portalu internetowego wraz z aplikacjami i wyposażeniem do 
zwiększenia niezawodności i wiarygodności dystrybucji czasu urzędowego oraz dot. systemu dystrybucji 
kodowanych sygnałów czasu na falach radiowych długich. Uruchomiono również przetarg na dostawę 
infrastruktury laboratoryjnej zwiększającej niezawodność systemu wyznaczania czasu urzędowego. 

 
5. Rozwój wzorców i stanowisk pomiarowych, między innymi: 

− budowa modułowego stanowiska pomiarowego prototypu 1 kilograma nr 51 – wzorca 
państwowego jednostki masy - konstrukcja oprzyrządowania do przechowywania i umieszczania 

wzorców w komparatorze w atmosferze azotu, badania testowe, wykonywanie pomiarów; 

Zakończono instalację próżniowego komparatora masy przeznaczonego dla wzorca państwowego 1 kg. 
Na stanowisku realizowano pomiary w powietrzu i próżni. Rozpoczęto przygotowania do realizacji 
przeniesienia jednostki 1 kg po redefinicji, które nastąpi w roku 2021 po powrocie wzorca państwowego 
1 kg nr 51 z porównań w BIPM. Rozpoczęto również pomiary porównawcze na stanowisku wzorca masy, 
które nie zostały zakończone w roku 2020 z powodu awarii jednego z komparatorów.  

− budowa infrastruktury metrologicznej i kompetencji personelu w dziedzinie ultradźwięków  
w zastosowaniach medycznych - kontynuacja prac mających na celu budowę wzorców 
pomiarowych: wzorca pierwotnego mocy ultradźwiękowej oraz wzorca wtórnego ciśnienia 
akustycznego w wodzie w zakresie częstotliwości ultradźwiękowych - wsparcie polskich 
producentów aparatury ultradźwiękowej, instytucji i laboratoriów zajmujących się badaniem 
ultradźwiękowych urządzeń medycznych stosowanych w badaniach i terapii ultradźwiękowej; 

W dniu 18 grudnia 2019 r. została zawarta umowa z NPL (Wlk. Brytania) na dostawę i instalację w 2020 r. 
w GUM (w dwóch etapach) systemu wzorca pierwotnego mocy ultradźwiękowej (etap I) oraz systemu 
wzorca wtórnego ciśnienia ultradźwiękowego w wodzie (etap II), a także związanego z każdym etapem 
szkolenia pracownika GUM w siedzibie NPL, połączonego z walidacją stanowisk. Ze względu na 
pandemię COVID-19 konieczne było podpisanie 3 aneksów do umowy przesuwających terminy dostaw, 
modyfikujących sposób odbioru dostawy w etapie I oraz zmieniających formę szkolenia dotyczącego 
etapu I ze stacjonarnego na zdalne. Szkolenie zostało przeprowadzone w IV kwartale 2020 r. i zostało 
zarejestrowane. W ramach przygotowań do instalacji systemów pomiarowych w styczniu 2020 r. 
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wykonano serie pomiarów drgań mechanicznych w pomieszczeniu przewidzianym na instalację 
systemów pomiarowych; obecnie trwa remont pomieszczenia. Zakupiono też niezbędne urządzenia  
i pomocniczy sprzęt pomiarowy (m. in. demineralizator do dejonizacji wody, tlenomierz do pomiaru 
zawartości tlenu w wodzie, butelki do przechowywania wody odgazowanej, temohigrometr). System 
pomiarowy dotyczący etapu I, który zgodnie z aneksem nr 3 do umowy miał być dostarczony do GUM 
do 10 grudnia 2020 r., nie został dostarczony w terminie z przyczyn leżących po stronie NPL. Trwają 
rozmowy z NPL w tej sprawie. 

− budowa stanowiska pomiarowego do wzorcowania hydrofonów w zakresie małych 
częstotliwości metodą wibrującej kolumny wody, etap II;  

Budowa stanowiska pomiarowego do wzorcowania hydrofonów w zakresie małych częstotliwości 
metodą wibrującej kolumny wody jest realizowana w etapie II, który rozpoczął się w 2020 r. 
Przygotowano szczegółowy projekt stanowiska i wykonano układ sprzęgacza akustycznego oraz 
zakupiono wielokanałowy system pomiarowy umożliwiający wytwarzanie, przetwarzanie i analizę 
sygnałów. W pomieszczeniach budynku w Gdyni-Witomino przeprowadzono niezbędny remont  
i zainstalowano w nich zakupione wyposażenie pomiarowe. Opracowano Kartę założeń projektu, która 
czeka na zatwierdzenie. 

− budowa kwantowego wzorca napięcia elektrycznego przemiennego - kontynuacja prac 
związanych z przetargiem i zakupem stanowiska pomiarowego, prace adaptacyjne  
w pomieszczeniu pomiarowym; 

Przeprowadzona została procedura przetargowa, w wyniku której wyłoniono dostawcę  
i zakupiono stanowisko kwantowego wzorca napięcia elektrycznego przemiennego. Umowa kupna 
obejmowała dostawę stanowiska, instalację, uruchomienie, sprawdzenie działania i szkolenie 
pracowników GUM przez przedstawicieli dostawcy – firmy Supracon. Dokonano również niezbędnych 
adaptacji pomieszczenia laboratoryjnego, w którym zainstalowano nowy wzorzec. 

− budowa stanowiska referencyjnego do określania wartości masy odniesienia w procesie 
dynamicznego ważenia pojazdów w oparciu o wagę kontrolną pomostową. Wypracowanie 
metodyki metrologicznej systemu do pomiaru masy i gabarytów pojazdów oraz wdrożenie 
przepisów krajowych; 

GUM wybrał nową propozycję lokalizacji laboratorium badawczego na terenie lądowiska w Broczynie 
k/Czaplinka. W sierpniu 2020 r. skierowano list intencyjny do GDDKiA do akceptacji. Po zatwierdzeniu 
treści listu przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), Główny Inspektorat 
Transportu Drogowego (GITD), GUM oraz Gminę Czaplinek możliwe będzie rozpoczęcie prac 
inwestycyjnych przez GDDKiA. Wizytowano dwukrotnie lądowisko i opracowano nowe założenia do 
budowy laboratorium doświadczalnego zlokalizowanego w Broczynie. W grudniu GITD rozpoczęła 
postępowanie w zakresie zwołania Komitetu Sterującego zgodnie z eMIM (electronic Measuring in 
Motion). GUM opracował projekty nowego rozporządzenia dla HS WIM (High Speed Weighing In 
Motion) i zmiany w rozporządzeniach towarzyszących. 

− ustanowienie państwowego wzorca pomiarowego jednostki ciśnienia – zakup stanowisk 
pomiarowych w skład których wchodzą zespoły pomiarowe tłok-cylinder dla różnych zakresów 
pomiarowych ciśnienia – kontynuacja prac; 

Kontynuowano współpracę z firmą AM Technologies przedstawicielem amerykańskiej firmy FLUKE 
Calibration, która produkuje najdokładniejsze ciśnieniomierze ob.-tł. na świecie. AM Technologies 
przygotowała wyczerpującą ofertę na zakup w pełni automatycznego ciśnieniomierza PG9602 (13 kPa ÷ 
10 MPa) współpracującego z dwoma zespołami pomiarowymi tłok-cylinder PC-9602-10 i PC-9602-100, 
nieautomatycznego ciśnieniomierza ob.-tł. RUSKA 2465A-754 (1,4 kPa ÷ 7 MPa) współpracującego  
z trzema zespołami pomiarowymi. Ponownie oszacowano koszty stanowiska, jego instalację oraz 
szkolenie personelu w związku z realizacją projektu „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego 

Urzędu Miar – Etap I”. Przygotowano opis do arkuszy kalkulacyjnych zgodnych z przewodnikiem 

EURAMET Calibration Guide No. 17 (Version 4.0 (04/2019). 

− budowa analizatora do badania stężenia masowego etanolu w wydychanym powietrzu  
o najmniejszej niepewności pomiaru przyrządowej w oparciu o laser próbkujący – kontynuacja 
prac; 
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Stanowisko ultraprecyzyjnego analizatora wydechu wzbogacono o kontroler ciśnienia  
z akcesoriami (sterownikiem, głowicą pomiarową zaworem i kablami), splitter światłowodowy, generator 
sygnałów i termometr elektroniczny. Przygotowano Kartę pomysłu i Kartę założeń projektu budowy 
ultraprecyzyjnego analizatora wydechu. Projekt realizowany jest wspólnie z Uniwersytetem Mikołaja 
Kopernika, samodzielnymi laboratoriami GUM i członkami KZGUM ds. zdrowia i bezpieczeństwa 

żywności. 

− budowa stanowiska do pomiarów zapylenia powietrza atmosferycznego – kontynuacja prac; 

Wykonano nowe roztwory soli KCl w wodzie ultraczystej o stężeniach 10-4 l/l, 5·10-4 l/l, 10-3 l/l. 
Ponownie poddano testom układ do generowania cząstek o rozmiarze mikrometrowym testując różne 
przepływy dozowania roztworu soli celem przygotowania się do badań porównawczych czujników 
optycznych stosowanych do pomiarów zapylenia powietrza. Wygenerowano aerozole z wykonanych 
wcześniej roztworów soli KCl w wodzie ultraczystej o stężeniach 10-4 l/l, 5·10-4 l/l, 10-3 l/l. W trakcie 
wykonywania pomiarów wystąpił problem przy generacji aerozolu przy przepływie zadanego roztworu 
powyżej 2 ml/h, polegającego na skraplaniu aerozolu na wyjściu z generatora. Powyższy problem 
uniemożliwił wykonywanie badań czujników optycznych stosowanych do pomiarów zapylenia 
powietrza. W związku z tym niezbędna była konsultacja z serwisem (producentem) sytemu generowania 
próbek w celu eliminacji problemu i wznowienia badań. W związku z ograniczeniem prac (ze względów 
epidemicznych) w IV kwartale 2020 r. nie przeprowadzono konsultacji z serwisem (producentem). 

− budowa stanowiska na bazie multisensorowej maszyny pomiarowej – kontynuacja prac; 

Zaktualizowano dokumentację stanowiskową dotyczącą wzorcowań za pomocą współrzędnościowej 
maszyny pomiarowej. Wzięto udział w cyklu szkoleń e-lerningowych Hexagon poszerzających wiedzę  
i możliwości zastosowania multisensorowej maszyny pomiarowej w zakresie współrzędnościowych 
pomiarów w trybie stykowym i optycznym. Rozbudowano bazę oprogramowania pozwalającego 
wzorcować różnego rodzaju wzorce i obiekty przestrzenne. 

6. Nowe metody pomiarowe: 
− opracowanie metody wzorcowania dalmierzy laserowych – kontynuacja prac; 

Zakres prac przewidzianych na 2020 r. w powyższych działaniach został przeniesiony na rok 2021 ze 
względu na sytuację kadrową oraz ograniczenia związane z pandemią COVID-19. 

− badanie i wdrożenie metody wyznaczania wartości współczynnika załamania światła ciekłych 
wzorców refraktometrycznych metodą goniometryczną - kontynuacja prac; 

Etap prac zaplanowanych do wykonania na rok 2020 został wstrzymany ze względu na ograniczenia 
spowodowane sytuacją pandemii COVID-19. 

− opracowanie metody wzorcowania fotometrycznych i kolorymetrycznych przyrządów 
stosowanych do pomiarów parametrów świetlnych oświetlania drogowego, iluminacji obiektów, 
monitorów oraz reklam LED - matrycowe mierniki luminancji świetlnej - kontynuacja prac; 

Zrealizowano wzorcowanie dedykowanych wzorców światłości kierunkowej (temperatura barwowa 
najbliższa 2353 K) i wzorców fotometrycznych roboczych (inne temperatury barwowe). Zaproponowano 
wstępne zapisy trybu postępowania. Wykonano wstępne pomiary w oparciu o przyrządy dostarczone 
przez klientów. Brak zakupu matrycowego miernika luminancji (planowanego i zatwierdzonego  
w Strategii GUM) uniemożliwia przeprowadzenie pomiarów weryfikujących, potwierdzających 
skuteczność zastosowanych rozwiązań. 

− opracowanie metodyki badań kas rejestrujących; 

Przygotowano i wdrożono metodykę badań kas rejestrujących mających postać oprogramowania zgodną 
z zapisami nowego rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących mających postać 
oprogramowania z dnia 26 maja 2020 r. 

7. Badania nad nowymi, pierwotnymi CRMs (Certified Reference Materials - certyfikowane materiały 
odniesienia) substancji chemicznych o wysokiej czystości oraz matrycowymi CRMs dla chemii 
analitycznej w ochronie środowiska oraz badania przewodności elektrycznej właściwej w zakresie 
przewodności wody czystej i ultraczystej.  
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Badania nad nowymi CRMs objęły opracowanie: wysokoprecyzyjnej procedury pomiarowej  
z wykorzystaniem techniki ICP-OES (HP-ICP-OES) do badań jednorodności CRMs stężenia masowego 
pierwiastków, procedury przygotowania roztworów pierwiastków w wodzie morskiej oraz procedury 
pomiarowej z wykorzystaniem techniki ICP-MS (spektrometria mas z plazmą indukcyjnie sprzężoną) .  

Badania związane z pomiarami przewodności elektrycznej właściwej w zakresie bardzo niskich 
przewodności dotyczyły opracowania procedury wytwarzania oraz wzorcowania certyfikowanych 
materiałów odniesienia przewodności elektrycznej właściwej w zakresie od 5 mS/cm do 50 mS/cm. 
Ponadto, potwierdzono zdolności pomiarowe w zakresie wzorcowania czujników konduktometrycznych 
stosowanych do pomiarów bardzo niskich przewodności (udział w porównaniu uzupełniającym 
EURAMET 1462). 

8. Realizacja wspólnych projektów w ramach programu EMPIR. 

Projekty zakończone w 2020 r. – 1  

− 16RPT03 inTENSE “Developing research capabilities for traceable intraocular pressure 
measurements” 

Z końcem maja 2020 roku, zgodnie z harmonogramem zakończyła się realizacja projektu EMPIR 
16RPT03 inTense pn.: „Developing research capabilities for traceable intraocular pressure 
measurements”. GUM odpowiadał za Work Package 3, tj. opracowanie koncepcji inteligentnej 
specjalizacji w zakresie pomiarów IOP (intraocular pressure). W ramach tego zadania opracowano, pod 
przewodnictwem przedstawiciela GUM, tzw. Deliverable 6 pn. „Biała księga koncepcji inteligentnej 
specjalizacji w celu zapewnienia skoordynowanego i zoptymalizowanego podejścia do metrologii IOP  
w Europie Centralnej”. Dokument wraz z innymi produktami wytworzonymi w ramach projektu został 
zatwierdzony przez MSU (Management. Ostatnie prace konsorcjum przypadły na czas pandemii, przez 
co nie było możliwe zorganizowanie spotkań uczestników prac. Odbyło się kilka spotkań wirtualnych. W 
trakcie projektu opracowano także projekt nowej rekomendacji OIML pn.: „Ophthalmic instruments, 
Non-contact tonometers”. Prace realizował podkomitet techniczny TC 18 OIML „Medical Measuring 
Instruments”. Dokument został uzgodniony i oczekuje na publikację. Ze względu na pandemię na maj 
2021 przesunięto ostateczne szkolenie uczestników, które ma odbyć się w Czechach w miejscowości 
Most. 

Projekty w trakcie realizacji – 19 

− 16RPT02 ALCOREF „Certified forensic alcohol reference materials”; 
− 17IND03 LaVA „Large Volume Metrology Applications”; 
− 17NRM03 EUCoM „Standards for the evaluation of the uncertainty of coordinate measurements 

in industry” 
− 17RPT01 DOSEtrace „Research capabilities for radiation protection dosimeters” 
− 17RPT02 rhoLiq „Establishing traceability for liquid density measurements” 
− 17RPT03 DIG-AC „A digital traceability chain for AC voltage and current” 
− 17RPT04 VersICaL „A versatile electrical impedance calibration laboratory based on digital 

impedance bridges” 
− 18RPT01 ProbeTrace „Traceability for contact probe and stylus instrument measurements” 
− 18RPT02 adOSSIG „Developing an infrastructure for improved and harmonised metrological 

checks of blood-pressure measurements in Europe” 
− 18SIB01 GeoMetre „Large-scale dimensional measurements for geodesy” 
− 18SIB05 ROCIT „Robust Optical Clocks for International Timescales” 
− 18SIB08 ComTraForce „Comprehensive traceability for force metrology services” 
− 18SIB09 TEMMT „Traceability for electrical measurements at millimetre-wave and terahertz 

frequencies for communications and electronics technologies” 
− 18HLT04 UHDpulse „Metrology for advanced radiotherapy using particle beams with ultra-high 

pulse dose rates” 
− 19ENG05 NanoWires „High throughput metrology for nanowire energy harvesting devices” 
− 19ENG08 WindEFCY „Traceable mechanical and electrical power measurement for efficiency 

determination of wind turbines” 
− 19NET01 AdvManuNet „Support for a European Metrology Network on advanced 

manufacturing” 
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− 19NET02 EMN-Quantum „Support for a European Metrology Network on quantum 
technologies” 

− 19NET03 supportBSS „Support for a European Metrology Network on reliable radiation 
protection regulation” 

9. Intensyfikacja aktywności międzynarodowej poprzez zwiększenie udziału w pracach organizacji 
międzynarodowych. 

W ramach intensyfikacji działań zmierzających do zwiększenia udziału w pracach organizacji 
międzynarodowych podjęto szereg czynności zmierzających do maksymalnego wykorzystania potencjału 
GUM a tym samym wymiernego zwiększenia zaangażowania Urzędu w prace poszczególnych organizacji.  

W szczególności: 
• Zaangażowano się w prace nad zakończeniem procesu przekształcenia WELMEC w organizację 

o statusie stowarzyszenia (WELMEC e.V.). Delegat GUM aktywnie uczestniczył w pierwszym 
posiedzeniu WELMEC e.V. zgłaszając uwagi do poszczególnych dokumentów. 

• Zintensyfikowano prace w grupach roboczych WELMEC. Pracownica GUM objęła 
przewodniczenie grupie roboczej ds. Instalacji pomiarowych do cieczy innych niż woda 
(WELMEC WG 10). 

• Zintensyfikowano prace w ramach BIPM. Przygotowywano opinię nt. dokumentów 
przygotowanych przez grupę doradczą ds. Reformy BIPM. 

• Zintensyfikowano współpracę poprzez aktywne uczestnictwo w grupie roboczej ds. reformy 
Ukraińskiej administracji miar razem z przedstawicielami Niemiec, Francji  
i Hiszpanii. 

• W ramach współpracy dwustronnej nawiązano kontakt z NMI z Niemiec, Szwajcarii i Austrii  
w celu przygotowania wizyty kierownictwa GUM w ww. instytucjach. 

• Zintensyfikowano prace w ramach OIML zgłaszając szereg komentarzy i uwag do projektów 
dokumentów opracowywanych przez OIML. 

• Wzięto udział w warsztatach online organizowanych przez EURAMET, dotyczących 
raportowania czasu pracy projektów EMPIR. 

10. Przygotowanie poniższych regulacji prawnych: 
− projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo probiercze z projektami aktów wykonawczych 

wynikającymi z zakresu zmian zawartych w projekcie ustawy; 

Trwały prace związane z nowelizacją prawa probierczego. Prowadzone były w OUP w Warszawie –  
w konsultacji z OUP w Krakowie. Przygotowano projekty następujących aktów prawnych:  

• nowy, poprawiony w odniesieniu do projektu z 2019 roku, projekt ustawy Prawo probiercze; 
• projekt rozporządzenia w sprawie wzoru wniosku o utworzenie punktu probierczego oraz 

zakresu wyposażenia technicznego punktu probierczego – prace nad rozporządzeniem zostały 
zakończone; 

• projekt rozporządzenia w sprawie formularza wniosku zgłoszenia znaku imiennego do rejestru 
znaków imiennych – prace nad rozporządzeniem zostały zakończone; 

• projekt rozporządzenia w sprawie wyrobów z metali szlachetnych – prace nad rozporządzeniem 
będą kontynuowane;  

• projekt rozporządzenia w sprawie opłat za czynności organów administracji probierczej– prace 
nad rozporządzeniem będą kontynuowane.  

Do wszystkich projektów przygotowano uzasadnienia i OSR. W procesie nowelizacji odbywały się 
konsultacje wewnętrzne w GUM, a następnie projekty zostały przekazane do Ministerstwa Rozwoju 
(przekształconego w MRPiT).  

− projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie legalnych jednostek miar; 

Projekt rozporządzenia został przygotowany i nowe rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie legalnych 
jednostek miar zostało opublikowane w dniu 5 czerwca 2020 r. (Dz. U. 2020. 1024) wraz  
z obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2020 r. o sprostowaniu błędów (Dz. U. 2020. 
1224).  

− projektu nowelizacji ustawy o tachografach i ewentualnie wymaganych zmian do jej aktów 
wykonawczych; 



Sprawozdanie z realizacji rocznego plan działania Głównego Urzędu Miar w 2020  

28/51 

  

  

Praca nie została wykonana ze względu na braki kadrowe.  

− projektu rozporządzenia wydawanego na podstawie art. 9a ustawy – Prawo o miarach 
dotyczącego mierników poziomu dźwięku; 

Projekt rozporządzenia w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać mierniki poziomu dźwięku 
oraz szczegółowego zakresu badań wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych 
przyrządów pomiarowych, określającym również wymagania dotyczące oprogramowania miernika został 
przygotowany wraz z OSR i uzasadnieniem. Trwają konsultacje wewnętrzne.  

− projektu rozporządzenia wydawanego na podstawie art. 9a ustawy – Prawo o miarach 
dotyczącego systemów HS-WIM; 

Opracowano projekt nowego rozporządzenia dla HS WIM i zmiany w rozporządzeniach towarzyszących. 

− projektu rozporządzenia wydawanego na podstawie art. 9a ustawy – Prawo o miarach 
dotyczącego analizatorów wydechu; 

Został przygotowany wstępny projekt.  

− projektu zmiany rozporządzenia wydawanego na podstawie art. 9a ustawy – Prawo o miarach 
dotyczącego przyrządów pomiarowych do pomiarów prędkości pojazdów w kontroli ruchu 
drogowego; 

Praca nie została wykonana ze względu na braki kadrowe. 

− projektu zmiany rozporządzenia w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów 
pomiarowych; 

Wstępny projekt został przygotowany.  

− projektu zmiany rozporządzenia w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających 
prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli; 

Prace nie były prowadzone. 

−  projektu zmiany rozporządzenia w sprawie uznawania wzorców jednostek miar za państwowe 
wzorce jednostek miar; 

Prace nad projektem zmiany rozporządzenia nie zostały rozpoczęte ze względu na fakt, iż konieczne jest 
najpierw wprowadzenie odpowiednich zmian w nadrzędnym akcie prawnym jakim jest ustawa – Prawo 
o miarach.  

− projektu zmiany rozporządzenia MF w sprawie opłat za czynności urzędowe wykonywane przez 
organy administracji miar i podległe im urzędy; 

Prace nie były prowadzone z uwagi na niepodjęcie prac nad rozporządzeniem w sprawie rodzajów 
przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli. 

11. Realizacja zleceń na usługi metrologiczne, takie jak wzorcowanie przyrządów o najwyższych 
parametrach metrologicznych, ekspertyzy, wytwarzanie materiałów odniesienia, ocena zgodności. 

Wykorzystując międzynarodowo uznaną bazę wzorców pomiarowych GUM wykonywał usługi 
metrologiczne na najwyższym poziomie metrologicznym, a także usługi niewykonywane przez sieć 
krajowych laboratoriów, ze względu na ich niekomercyjny choć nadal bardzo istotny charakter. Liczba 
zrealizowanych czynności: 

 

Wzorcowanie – 11284;  Ekspertyzy – 79;  Badania – 9;  CRM – 1884;  

Zatwierdzenie typu – 105;  Ocena zgodności: moduł B – 7;  moduł D – 1. 

 

6.2. Okręgowy Urząd Miar w Warszawie 

1. Utrzymanie infrastruktury metrologicznej poprzez: 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilruguytcojzge4c45tfoixdcmzwgaya
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilruguytcojzge4c45tfoixdcmzwgaya
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimbsgqytqltwmvzc4mjyge2de
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimbsgqytqltwmvzc4mjyge2de
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− zakup wzorcowego licznika energii elektrycznej. Licznik ten posłuży do wzorcowania  
i sprawdzania stanowisk kontrolnych stosowanych w punktach legalizacyjnych; 

Realizowano czynności mające na celu utrzymanie infrastruktury kontrolno – pomiarowej w punktach 
legalizacyjnych. Dokonano zakupu i uruchomienia wzorcowego licznika energii elektrycznej. W trakcie 
opracowywania jest instrukcja wzorcowania stanowisk kontrolnych użytkowanych w punktach 
legalizacyjnych oraz podmiotach upoważnionych do legalizacji użytkowych liczników energii 
elektrycznej przy pomocy tego licznika. 

− poszerzenie zdolności pomiarowych poprzez zakup komparatora masy max.=500 g do legalizacji 
odważników oraz wzorcowania wzorców masy. Zakup komparatora posłuży wymianie 
wyeksploatowanej mechanicznej wagi legalizacyjnej (użytkowana od ponad 40 lat), skróci czas 
realizacji zleceń oraz poprawi jakość wykonywanych sprawdzeń; 

Wartość ofert złożonych przez oferentów przekraczała kwotę przeznaczoną do realizacji tego zadania - 
na powyższą sytuację w szczególności miała wpływ sytuacja panująca w kraju i na świecie związana  
z pandemią koronawirusa. Pierwotne środki finansowe zostały przeznaczone na dofinasowanie innych 
zadań. Zakup komparatora został wpisany do planu na rok 2021. 

− poszerzenie zdolności pomiarowych poprzez zakup przepływomierza masowego do sprawdzania 
i kontroli odmierzaczy gazu ciekłego propan-butan – zakup przepływomierza pozwoli na 
efektywniejsze wykonywanie kontroli – pozwoli na zwiększenie liczby kontroli metrologicznych 
odmierzaczy (zadanie kontynuowane – planowany zakup w III kwartale 2020 r.); 

W IV kwartale 2020 r. dokonano zakupu stanowiska kontrolnego – licznika masowego do sprawdzania  
i kontroli odmierzaczy gazu ciekłego propan-butan. Dodatkowo przeszkolono pracowników urzędu  
w zakresie obsługi stanowiska.  

Dodatkowo zrealizowano następujące zadania: 

−  modernizacja stanowiska do legalizacji i wzorcowania aerometrów szklanych poprzez zakup 
specjalistycznego oprogramowania do stanowiska CUCKOVA. Oprogramowanie zautomatyzuje 
proces sprawdzania przyrządów pomiarowych oraz umożliwi tworzenie dokumentów 
systemowych – protokoły badań, świadectwa legalizacji; 

−  modernizacja stanowiska do legalizacji wag nieautomatycznych poprzez zakup wzorców masy 
„dokładkowych” klasy F2 oraz wzorca masy klasy E2 – zakupione wzorce uzupełnią już posiadane 
wyposażenie kontrolne;  

−  modernizacja stanowiska do sprawdzania wzorcowych płytek długości poprzez zakup kompletu 
płytek interferencyjnych – zakupione płytki zastąpią aktualnie użytkowane - wyeksploatowane 
płytki i pozwolą na utrzymanie zdolności pomiarowych pracowni długości; 

−  modernizacja stanowiska kontrolnego do sprawdzania wgłębników diamentowych poprzez 
zakup kompletów wzorców twardości Rockwella i Brinella – zakupione wzorce twardości 
zastąpią zużyte i wyeksploatowane aktualnie używane wzorce, co pozwoli na utrzymanie 
zdolności pomiarowych pracowni siły i twardości.  

2. Współpraca z przemysłem, nauką i innymi instytucjami krajowymi – udział w pracach: 

− zespołu ds. opracowania i wdrożenia instrukcji legalizacji i sprawdzania „ściekomierzy”; 

− zespołu ds. „odmierzaczy paliw ciekłych”; 

− komitetu technicznego KT 51 PKN w zakresie pomiarów wielkości nieelektrycznych; 

 

W roku 2020 (z uwagi na panującą pandemię COVID) nie zostało zorganizowane żadne spotkanie 
dotyczące prac w zespole „ściekomierzy” i odmierzaczy paliw ciekłych - niemniej jednak OUM  
w Warszawie deklaruje chęć dalszej współpracy w tym zakresie.   

W ramach prac w Komitecie Technicznym KT 51, obejmujących przewodniczenie komitetowi  
i reprezentację członka komitetu, przedstawiciele OUM w Warszawie w ciągu 2020 r. opiniowali różnego 
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rodzaju dokumenty, głosowali nad przyjęciem (lub odrzuceniem) norm lub dokonywali przeglądu 
dokumentów i norm pod kątem ich aktualności i konieczności nowelizacji. 

 

3. Czynności metrologiczne – wykonywanie różnych czynności metrologicznych zarówno w urzędach 
jak i w miejscach ustawienia przyrządów pomiarowych, a także w punktach legalizacyjnych 
(legalizacja, wzorcowanie, ocena zgodności, ekspertyzy).  

W roku 2020 r. OUM w Warszawie dokonał sprawdzenia następującej liczby przyrządów pomiarowych: 
legalizacja pierwotna – 2 033 szt., legalizacja ponowna – 255 527 szt., wzorcowanie – 24 515 szt., ocena 
zgodności – 3 032 szt., ekspertyzy – 402 szt., badania do zatwierdzenia typu – 33 szt. 

Łącznie sprawdzono 285 542 szt. co wobec przyjętego planu 230 245 szt. dało wykonanie w wysokości 
124 %.  

4. Czynności nadzorcze - wykonanie zadań o charakterze nadzorczym (różnego rodzaju czynności 
kontrolne, wynikające z ustawy Prawo o miarach, o towarach paczkowanych, o tachografach 
cyfrowych oraz o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku). 

Przeprowadzono kontrole w następujących obszarach: 

− kontrole producentów towarów paczkowanych – 277 kontroli na zaplanowane 490 (46,3 % 
wykonania planu) 

− kontrole użytkowników przyrządów pomiarowych w ramach przestrzegania przepisów ustawy 
Prawo o miarach – 749 kontrole na zaplanowane 1 530 (48,95 % wykonania planu) 

− kontrole przedsiębiorców w ramach przestrzegania przepisów ustawy o tachografach – 29 
kontrole na zaplanowane 30 (96,6 % wykonania planu) 

− kontrole podmiotów upoważnionych do legalizacji pierwotnej lub legalizacji ponownej w ramach 
przestrzegania ustawy Prawo o miarach – 4 kontrole na zaplanowane 5 (80 % wykonania planu) 

− kontrole we własnych jednostkach organizacyjnych (wydział usług metrologicznych, wydziały 
zamiejscowe, punkty legalizacyjne) – 15 kontroli na zaplanowane 24 (62,5 % wykonania planu). 

5. Udział w pracach zespołu ds. programu ŚWITEŹ. 

Do prac zespołu ds. projektu ŚWITEŹ w OUM w Warszawie na stałe jest oddelegowanych dwóch 
pracowników – jeden z nich jako członek zespołu roboczego, natomiast Dyrektor Urzędu jako członek 
Komitetu Sterującego. Ww. pracownicy biorą udział we wszystkich planowych spotkaniach  
i konferencjach, dodatkowo – w miarę potrzeb – w spotkaniu biorą także udział inni pracownicy Urzędu, 
o ile zaistnieje potrzeba udzielenia specjalistycznej informacji.  

 

6.3. Okręgowy Urząd Miar w Krakowie 

1. Utrzymanie zdolności pomiarowych poprzez właściwą politykę szkoleniową, dbałość o posiadany 
sprzęt pomiarowy (wymiana wyeksploatowanego sprzętu), który jest niezbędny do wykonywania 
legalizacji, czynności kontrolnych i nadzorczych, a także do zabezpieczenia potrzeb przedsiębiorców 
zlokalizowanych na terenie działania okręgu. 

Wykonane działania: 
− wprowadzenie do użytkowania stanowiska do sprawdzania przekładników; 
− dalsze rozszerzenie możliwości pomiarowych w zakresie przyrządów do pomiaru temperatury 

poprzez zakup precyzyjnego termometru (miernika) 2-kanałowego; 
− rozbudowa stanowiska do sprawdzania cieczy spożywczych na bazie zakupionej kolby 

pomiarowej do cieczy spożywczych; 
− dalsza sukcesywna wymiana wyeksploatowanych wag mechanicznych poprzez zakup 

nowoczesnych komparatorów, 
− rozszerzenie możliwości pomiarowych laboratorium w zakresie twardości poprzez zakup 

kalibratora do pomiaru zagłębienia w twardościomierzach Rockwella. 

2. Współpraca z przemysłem, nauką i innymi instytucjami krajowymi poprzez utrzymanie zakresu 
posiadanej akredytacji, cykliczne audyty, rozszerzanie akredytowanego personelu, udział 
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w konferencjach tematycznych sympozjach i szkoleniach. Udział w cyklicznych spotkania roboczych 
z organizacjami przedsiębiorców np. z Polską Izbą Paliw Płynnych. 

Rok 2020 to okres rutynowej pracy laboratoriów alokowanych w Wydziałach Zamiejscowych  
w Przemyślu, Tarnobrzegu, Rzeszowie, Tarnowie, Jaśle i Nowym Sączu oraz w Laboratoriach 
wchodzących w skład Wydziału Usług Metrologicznych. W 2020 roku została zawieszona akredytacja  
w Wydziale Legalizacji.  

Oceną przeprowadzoną przez PCA zostały objęte: 
− Wydziały Zamiejscowe w Przemyślu i Jaśle w obszarze masy, 
− Wydział Zamiejscowy w Jaśle w obszarze wielkości geometrycznych 
− Laboratorium Masy w obszarze siły, 
− Laboratorium Termometrii i Przepływu w obszarze promieniowania optycznego, 
− Laboratorium Termometrii i Przepływu w obszarze ciśnienia, 
− Laboratorium Elektryczności i Czasu w obszarze przedziału czasu, 
− Laboratorium Termometrii i Przepływu – uaktualnienie zakresu akredytacji na podstawie 

przeglądu dokumentacji - w obszarze termometrii elektrycznej. 

Rok 2020 dla Zespołu Laboratoriów Wzorcujących to drugi z kolei rok, w którym laboratoria pracowały 
zgodnie w wymaganiami nowego wydania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, wprowadzającymi 
podejście procesowe w działalności laboratoryjnej. Przeprowadzona przez PCA ocena wykazała, że 
laboratoria w sposób płynny weszły w nowy system wymagań i nie odbiło się to na jakości realizowanych 
wzorcowań. W trakcie oceny Laboratorium Masy rozszerzyło zakres akredytacji w obszarze siły  
o wzorcowanie ekstensometrów a Laboratorium Termometrii i Przepływu uaktualniło zakres akredytacji 
w obszarze termometrii elektrycznej. Ogólnie ocena potwierdziła właściwą pracę laboratoriów, 
przestrzeganie postanowień kontraktowych co stało się podstawą do dalszego utrzymania akredytacji  
w ZLW w OUM w Krakowie. Aktualnie, łącznie w ZLW OUM w Krakowie funkcjonują 62 osoby 
upoważnione do wykonywania wzorcowań, w 9 laboratoriach, w 10 obszarach wzorcowań.  

 

6.4. Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu 

1. Infrastruktura metrologiczna - zmodernizowanie posiadanego wyposażenia w celu zwiększenia 
możliwości pomiarowych, w tym zakup: 
− komparatora masy o obciążeniu maksymalnym 25 kg, d = 10 mg (1 szt.); 
− wzorce masy klasy dokładności E2 (1 mg – 200 g) - 2 komplety oraz wzorce masy klasy 

dokładności F2 (1 g - 2 kg) - 1 komplet; 
− zestaw kontrolny niezbędny podczas kontroli towaru paczkowanego: waga nieautomatyczna 

max ≥ 6 kg, d ≤ 10 mg, opakowanie transportowe wagi, notebook, drukarka przenośna, 
oprogramowanie do wag – 1 zestaw; 

− samochodu dostawczego - 2 szt.; 

Zrealizowano zaplanowane modernizacje. Zakupiono komparator masy dla Wydziału Zamiejscowego  
w Legnicy, wzorce masy dla Laboratorium Masy i Długości oraz Wydziału Zamiejscowego w Opolu oraz 
zestaw kontrolny dla Wydziału Nadzoru i Polityki Rynkowej (towary paczkowane). 

Wydziału Legalizacji i Wydziału Zamiejscowego w Opolu zostały wyposażone w samochody dostawcze. 

2. Czynności metrologiczne - wykonywanie rożnych czynności metrologicznych zarówno w urzędach 
jak i w miejscach ustawienia przyrządów pomiarowych, a także w punktach legalizacyjnych 
(legalizacja, wzorcowanie, ocena zgodności, ekspertyzy) dla 60 000 szt. przyrządów pomiarowych. 

Poddano różnym czynnościom metrologicznym 159 285 przyrządów pomiarowych, co przekłada się na 
wykonanie planu w 265,48 %, w tym: badania do zatwierdzenia typu: 22 szt. przyrządów pomiarowych, 
legalizacja pierwotna: 30 szt., legalizacja ponowna: 149 596 szt., odmowy legalizacji: 328 szt., ocena 
zgodności: 78 szt., wzorcowania dla klientów: 5 744 szt., wzorcowania przyrządów własnych: 3 347 szt., 
ekspertyzy i inne: 140 szt.  

3. Czynności nadzorcze - wykonanie 1 912 zadań o charakterze nadzorczym wynikających z ustaw: 
Prawo o miarach, o towarach paczkowanych, o tachografach cyfrowych oraz o systemach oceny 
zgodności i nadzoru rynku. 
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Z uwagi na obostrzenia związane z wprowadzonym stanem pandemii COVID-19 wstrzymano 
przeprowadzanie kontroli w okresach: marzec – czerwiec i październik – grudzień. W czasie pozostałych 
5 miesięcy wykonano 858 kontroli zewnętrznych oraz 14 kontroli wewnętrznych, co przekłada się na 
wykonanie planu w 45,61 %, w tym: placówki handlowe - 466 kontrole; taksówki – 42; stacje kontroli 
pojazdów – 8; użytkownicy przyrządów do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym (Policja) – 
1; zakłady wulkanizacyjne – 38; stacje paliw – 63; stacje LPG – 16; apteki – 27; operatorzy pocztowi – 
14; zarządcy wodomierzy – 8; jednostki paczkujące - 154, warsztaty tachografów - 20, punkty 
legalizacyjne (sprawdzenie dokumentacji) – 1; jednostki upoważnione (sprawdzenie dokumentacji) - 2 
udziały w kontroli GUM; kontrole wewnętrzne w komórkach technicznych OUM Wrocław - 10, kontrole 
wewnętrzne w punktach legalizacyjnych utworzonych na podst. Decyzji Prezesa GUM - 4. 

4. Zacieśnianie współpracy z:  
− przemysłem poprzez udział w pracach Konsultacyjnych Zespołów Metrologicznych; 
− PCA poprzez utrzymanie zakresu akredytacji i cykliczne audyty; 
− innymi instytucjami krajowymi poprzez udział w sympozjach, szkoleniach doskonalenia 

zawodowego i transfer wiedzy metrologicznej; 

Z uwagi na obostrzenia związane z wprowadzonym stanem pandemii COVID-19 w 2020 r. OUM 
Wrocław nie mógł wziąć udziału w zaplanowanych sympozjach, targach metrologicznych, czy pracach 
Konsultacyjnych Zespołów GUM. Szkolenia doskonalenia zawodowego odbywały się głównie w trybie 
zdalnym i samokształcenia pracowników.  

Kolejny rok utrzymano zakres akredytacji poświadczony pozytywnym Raportem z audytu; audyt odbył 
się w trybie online.  

Dyrektor OUM Wrocław był Kierownikiem Projektu ŚWITEŹ – systemu wsparcia informatycznego usług 
terenowej administracji miar, wielu pracowników brało udział w budowaniu systemu. Ponadto 
pracownicy urzędu byli włączeni do prac Centrów Kompetencyjnych poszczególnych dziedzin 
pomiarowych. W OUM Wrocław znajdują się dwa Centra Kompetencyjne ds. Towarów Paczkowanych 
 i ds. Liczników energii elektrycznej. 

Ponadto nawiązano współpracę z Wojskowym Ośrodkiem Metrologii w Oleśnicy (3.WOM). 

 

6.5. Okręgowy Urząd Miar w Poznaniu 

1. Realizacja zleceń i wniosków na wykonanie czynności z zakresu prawnej kontroli metrologicznej  
i nadzoru metrologicznego. 

Przeprowadzono prawną kontrolę metrologiczną 121 551 szt. przyrządów pomiarowych (na poziomie 
126 % planu). Wykonanie czynności metrologicznych na wyższym poziomie niż zakładano wynika 
głównie z wzrostu zgłoszeń do legalizacji liczników energii elektrycznej w punkcie legalizacyjnym ENEA 
POMIARY Sp. z o.o. w związku z uruchomieniem drugiego stanowiska pomiarowego, wzrostu zgłoszeń 
wodomierzy oraz elementów do ciepłomierzy w punkcie legalizacyjnym REM Kępno Sp. z o.o., który 
funkcjonował bez zakłóceń pomimo pandemii COVID-19 oraz uruchomił nową funkcjonalność  
w stanowisku pomiarowym umożliwiającą legalizację wodomierzy metodą stałego i zmiennego startu  
i stopu oraz statycznie. 

W ramach nadzoru metrologicznego wykonano 1 441 kontroli podmiotów tj. 66,6 % planu, w tym:  
− 2 kontrole podmiotów posiadających upoważnienie do legalizacji przyrządów pomiarowych – 

analizatorów spalin samochodowych; 
− 1 134 kontrole w zakresie przestrzegania przez użytkowników przyrządów pomiarowych 

przepisów ustawy Prawo o miarach;  
− 19 kontroli spełnienia przez wyroby (przyrządy pomiarowe) wprowadzane  

do obrotu wymagań prawnych; 
− 203 kontrole doraźne, 34 kontrole planowe, 16 działań sprawdzających, a 2 kontrole nie doszły 

do skutku w ramach kontroli poprawności stosowanego przez paczkującego systemu kontroli 
wewnętrznej ilości towaru paczkowanego oraz przez producenta butelek miarowych produkcji 
butelek miarowych; 

− 19 audytów w warsztatach tachografów cyfrowych; 
− 7 punków legalizacyjnych;  
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− kontrole w 5 Wydziałach Zamiejscowych oraz w Wydziale Legalizacji i Usług Metrologicznych 
OUM w Poznaniu w ramach nadzoru nad terenową administracją miar. 

Niski poziom wykonania planu kontroli wynika z faktu wstrzymania czynności kontrolnych  
w okresie: od 16 marca do 2 czerwca oraz od 19 października do 31 grudnia, ze względu na sytuację 
epidemiczną w kraju. 

2. Realizacja zleceń na usługi w zakresie wzorcowania lub ekspertyzy przyrządów pomiarowych. 

Wykonano wzorcowania i ekspertyzy 9 779 szt. przyrządów pomiarowych tj. 89 % planowanej wartości. 
Pomimo pełnej gotowości laboratoriów OUM w Poznaniu do realizacji zakładanej liczby czynności 
metrologicznych, z uwagi na ich dobrowolny charakter oraz w sytuacji pandemii COVID-19 odnotowano 
ograniczenie zgłoszeń w tym zakresie. 

3. Prace rozwojowe mające na celu poszerzenie zakresu świadczonych usług oraz zapewnienie 
ciągłości i odpowiedniej jakości świadczonych usług zarówno w obszarze metrologii prawnej jak  
i w obszarze innych badań.  

Zaplanowano usprawnienie i poprawę warunków wzorcowania przymiarów – poszerzenie zakresu 
wzorcowania przymiarów do 5 m oraz zakup kolby pomiarowej II rzędu do legalizacji i wzorcowania 
zbiorników pomiarowych i instalacji pomiarowych. 

W OUM wykonano ławę pomiarową o długości 5 m wraz wyposażeniem dodatkowym do mocowania 
przymiarów. Wdrożono usługę wzorcowania przymiarów do 5 m.  

Dla zapewnienia odpowiedniej jakości usług w obszarze prawnej kontroli metrologicznej przy użyciu 
własnych wzorców pomiarowych dla Wydziału Zamiejscowego w Gnieźnie a także, w związku rezygnacją 
z zadania określonego w pkt. 5, dla Wydziału Zamiejscowego w Koninie dokonano zakupu kolb 
pomiarowych II rzędu o pojemności 500 dm3 stosowanych do legalizacji zbiorników pomiarowych  
i instalacji pomiarowych.  

4. Modernizacja i rozwój stanowiska pomiarowego do wzorcowania tachometrów w celu utrzymania 
tej kompetencji przez OUM w Poznaniu, jako jednego urzędu z dwóch wykonujących tego typu 
usługi przez administrację miar. 

Zrezygnowano z zadania z powodu braku możliwości jego realizacji w roku 2020. W odpowiedzi na 
przesłane zapytania dotyczące możliwości realizacji zadania w 2020 roku, uzyskano od dwóch 
potencjalnych wykonawców odpowiedzi negatywne.  

5.  Modernizacja stanowiska pomiarowego do wzorcowania luksomierzy (modernizacja ciemni 
fotometrycznej). Działanie wieloletnie, rozpoczęte w 2011 r. – w ostatnim etapie realizacji działania 
planowany jest zakup elementów stanowiska pomiarowego - wózek żarówek. 

Zrezygnowano z zadania z powodu braku możliwości jego realizacji w 2020 r. W postępowaniu  
o zamówienie publiczne uzyskano jedną ofertę na dostawę elementów stanowiska pomiarowego do 
wzorcowania luksomierzy przekraczającą kwotę jaka przeznaczona była na realizację zadania. Po 
zwiększeniu poprzez GUM, wartości zadania do wysokości jedynej oferty, procedowano treść umowy. 
Niestety Wykonawca odstąpił od jej podpisania w związku z pandemią COVID-19. 

6. Utworzenie stanowiska pomiarowego do sprawdzania taksometrów po ocenie zgodności  
w drugiej lokalizacji zamiejscowej, wielkopolskiej administracji miar (Wydział Zamiejscowy 
 w Lesznie). 

Zakupiono i wdrożono stanowisko pomiarowe do sprawdzania taksometrów po ocenie zgodności dla 
Wydziału Zamiejscowego w Lesznie.  

7. Budowa stanowiska pomiarowego oraz opracowanie metody pomiarowej wzorcowania kluczy 
dynamometrycznych (uwzględniając potrzeby lokalnego rynku). W 2020 r. planuje się wdrożenie 
stanowiska pomiarowego oraz metody wzorcowania kluczy dynamometrycznych. 

Opracowano i wdrożono metodę wzorcowania kluczy dynamometrycznych. Na podstawie oceny PCA 
przeprowadzonej w dniach 20 i 21 października 2020 r. potwierdzone zostały kompetencje OUM do 
wzorcowania kluczy i wkrętaków dynamometrycznych.  
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8. Modernizacja stanowiska pomiarowego do wzorcowania płytek o długościach nominalnych 
powyżej 100 mm do 500 mm z zastosowaniem komparatora dwuczujnikowego. W 2020 r. 
zaplanowano wdrożenie metody dwustykowej wzorcowania płytek wzorcowych o wymiarach 
nominalnych do 500 mm. 

Wykonano osłonę termiczną do komparatora dwuczujnikowego stosowanego do wzorcowania płytek  
o wymiarach nominalnych do 500 mm, aby zapewnić stabilne warunki środowiskowe w trakcie 
pomiarów. Zakupiono wzorzec odniesienia - komplet płytek wzorcowych stalowych kontrolnych (8 szt.) 
o długościach nominalnych od 125 mm do 500 mm, klasy K - pierwotnie planowany do realizacji  
w 2021 r., ale w związku z rezygnacją z zadania określonego w pkt. 4 oraz planowanym wdrożeniem 
metody do wzorcowania płytek długich w 2021 r. zakup wzorca odniesienia w 2020 r. przyspieszył prace 
nad wdrożeniem metody. Opracowano metodę dwustykową wzorcowania płytek wzorcowych  
o wymiarach nominalnych do 500 mm. 

9. Kontynuacja realizacji działań o charakterze promocyjno-informacyjnym poprzez współpracę  
z Politechniką Poznańską w zakresie doskonalenia badań właściwości metrologicznych przyrządów 
do oceny jakości energii elektrycznej a także współpracę edukacyjną z UAM w Poznaniu 
(przeprowadzanie wizyt studentów; zapoznanie ze specyfiką działalności urzędu; promowanie 
urzędu). 

Z uwagi na pandemię COVID-19 nie organizowano spotkań ze studentami UAM. W ramach współpracy 
z Politechniką Poznańską trwały prace dotyczące oceny wpływu wartości THD (Total Harmonic 
Distortion - Współczynnik zawartości harmonicznych) na przetwornik wewnętrzny wzorca i przyrządu 
badanego. Wnioski zaprezentowane będą w przygotowywanym dokumencie.  

10. Publikacja w Biuletynie Metrologii i Probiernictwa GUM, artykułu dotyczącego badań 
twardościomierzy Vickersa, w oparciu o znowelizowaną normę do badania twardościomierzy 
Vickersa PN-EN ISO 6507-2:2018 - 05. 

Z uwagi na pandemię COVID-19 oraz w związku z koniecznością szerszych konsultacji w odniesieniu do 
znowelizowanej normy PN-EN ISO 6507-2:2018 – 05 podjęto decyzję o wstrzymaniu realizacji działania. 

11. Modernizacja i rozwój stanowiska pomiarowego do wzorcowania ciśnieniomierzy w celu utrzymania 
i rozszerzenia możliwości pomiarowych w tym zakresie oraz usprawnienia realizacji tej usługi dla 
klientów OUM w Poznaniu. 

Zadanie wprowadzone do realizacji w 2020 r. w związku z rezygnacją z zadania ujętego w pkt. 4  
i pkt. 5. Kontynuując realizowane prace modernizacyjne na stanowiskach do pomiarów ciśnienia 
zakupiono elementy stanowiska do wzorcowania ciśnieniomierzy do tlenu oraz manometr obciążnikowo 
– tłokowy do wzorcowania ciśnieniomierzy, dla których medium roboczym jest olej, (przesunięty z planu 
inwestycyjnego na 2022 r.). 

 

6.6. Okręgowy Urząd Miar w Katowicach 

1. Nowa siedziba OUM w Katowicach – zakup nowego budynku. Nowa lokalizacja siedziby OUM  
w Katowicach jest konieczna ze względu na zły stan stropów w obecnym budynku. Ponadto zmiana 
lokalizacji pozwoli na rozwój i poszerzenie możliwości pomiarowych jak również poprawę warunków 
pracy. 

W budżecie Okręgowego Urzędu Miar w Katowicach na 2020 r. brak środków na zakup nowego 
budynku. 

2. Wykonywanie legalizacji, wzorcowania i oceny zgodności przyrządów pomiarowych. 

Podstawową działalność Okręgowego Urzędu Miar w Katowicach oraz Wydziałów Zamiejscowych 
stanowi prawna kontrola metrologiczna. Wnioskodawcy zgłosili do legalizacji ogółem 209 281 szt. 
przyrządów pomiarowych, w tym 615 szt. do legalizacji pierwotnej i 208 666 szt. do legalizacji ponownej. 
Przeprowadzono wzorcowania 20 289 szt. przyrządów pomiarowych oraz ekspertyzy 392 szt. 
przyrządów pomiarowych. Wykonano ocenę zgodności (moduł F) – 528 szt. przyrządów pomiarowych. 

W ramach modułu D- Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/32/UE z dnia 26 lutego 2014 
r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na 
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rynku przyrządów pomiarowych, wdrożonej rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 
r. w sprawie wymagań dla przyrządów pomiarowych przeprowadzono audity u dwóch producentów 
liczników energii elektrycznej czynnej, utrzymujących i stosujących system jakości produkcji oraz wydano 
certyfikaty oceny systemu jakości. 

Jednostka Notyfikowana nr 1444 utrzymuje kontakty i współpracuje z innymi Jednostkami 
Notyfikowanymi zarówno w Polsce, jak i w ramach państw europejskich. 

3. Działania nadzorcze, w tym nadzór rynku. 

W ramach działań nadzorczych przeprowadzono:  
− kontrolę 428 jednostek (341 to kontrole planowe) w zakresie przestrzegania przez 

użytkowników przyrządów pomiarowych przepisów ustawy Prawo o miarach; 
− 13 kontroli u podmiotów gospodarujących wodą. W ewidencjach sprawdzono 44 953 przyrządy 

pomiarowe; 
− 25 kontroli podmiotów działających na podstawie upoważnień, zezwoleń i decyzji Prezesa GUM; 
− kontrolę 10 punktów legalizacyjnych (z planowanych 14); 
− 3 kontrole Wydziałów Zamiejscowych (z planowanych 5); 
− 145 z planowanych 300 kontroli podmiotów paczkujących towary;  
− 37 kontroli w ramach nadzoru rynku, skontrolowano 175 wyrobów. 

Plan kontroli nie został wykonany z powodu zagrożenia epidemiologicznego i nałożonych obostrzeń. 

4. Infrastruktura metrologiczna - zmodernizowanie posiadanego wyposażenia w celu zwiększenia 
możliwości pomiarowych poprzez zakup precyzyjnego kalibratora napięcia, prądu i rezystancji, 
poszerzenie zakresu działalności laboratorium. 

Zakupiono i wdrożono do użytku kalibrator napięcia, prądu i rezystancji. Poszerzono zakres działalności 
i zwiększono dokładność i jakość wykonywanych wzorcowań. Kalibrator jest wzorcem odniesienia  
w dziedzinie pomiaru napięcia i prądu AC i DC oraz rezystancji. 

5. Legalizacja, wzorcowanie i kontrole wykonywane za pomocą nowo zakupionego stanowiska do 
cieczy kriogenicznych. OUM w Katowicach na chwilę obecną jako jedyny w kraju w służbie miar 
posiada takie stanowisko. 

Zalegalizowano ponownie 74 instalacje cieczy kriogenicznych. 

6. Transfer wiedzy - organizowanie szkoleń specjalistycznych w zakresie pomiarów masy. Poszerzenie 
bazy tematycznej szkoleń w zależności od potrzeb przedsiębiorców i społeczeństwa. Poszerzenie 
zaplecza dydaktycznego niezbędnego do profesjonalnej organizacji szkoleń (modele przyrządów 
pomiarowych). Będzie to odpowiedź na potrzeby rynku. Organizacja szkoleń z zakresu masy 
dla pracowników służby miar. Organizacja szkoleń z zakresu sprawdzania analogowych tachografów 
samochodowych. Współpraca z PKN w ramach komitetu technicznego. 

Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne szkolenia zostały przesunięte do momentu zniesienia 
obostrzeń. Przeprowadzono 2 szkolenia wewnętrzne z zakresu "Legalizacja wag nieautomatycznych" – 
2 uczestników oraz "Sprawdzenie wag nieautomatycznych podlegających ocenie zgodności" – 
2 uczestników. 

 

6.7. Okręgowy Urząd Miar w Gdańsku 

1. Rozszerzenie zakresu akredytacji o wzorcowanie kilowoltomierzy. 

Z uwagi na sytuację związaną z pandemią COVID-19 kompletowanie stanowiska zakończono w grudniu 
2020 r. 

 

 

2. Modernizacja infrastruktury metrologicznej do:  

− pomiarów wzorców masy i odważników o dużej dokładności (zakup i uruchomienie komparatora 
masy) - utrzymanie wzorcowań na dotychczasowym poziomie dokładności zgodnym z zakresem 
akredytacji, skrócenie czasu pomiarów i zwiększenie ich precyzji; 
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Zakupiono komparator masy, który pozwala na wzorcowanie wzorców masy i odważników klasy 
dokładności E2 i niższej w zakresie pomiarowym od 1 mg do 30 g. 

− wzorcowania wag platformowych oraz badań podczas prawnej kontroli metrologicznej (zakup  
i uruchomienie stanowiska) - dostosowanie możliwości pomiarowych do rosnących wymagań 
rynku usług metrologicznych, wyeliminowanie potencjalnego źródła zagrożenia bezpieczeństwa 
pracy podczas wzorcowania wag platformowych za pomocą dużych wzorców masy. Na 
stanowisku przyszłościowo będą wzorcowane wagi dla całej administracji miar, wykorzystywane 
do kontroli nadzoru rynku wag automatycznych oraz podczas prawnej kontroli metrologicznej 
HS WIM (stanowisko do wzorcowania wag).  

Z zakupu stanowiska do wzorcowania wag platformowych oraz badań podczas prawnej kontroli 
metrologicznej zrezygnowano, ponieważ rozeznanie rynkowe wykazało, że politechnika nie była w stanie 
zbudować stanowiska o założonych wymaganych parametrach w wymaganym czasie, środki 
przeznaczone na ten cel zostały przekwalifikowane na zakup stanowiska do wzorcowania płytek 
wzorcowych, które zostało uszkodzone w wyniku zalania przez Urząd Probierczy. 

3. Uruchomienie usługi wzorcowania chronokomparatorów analogowych dla administracji miar  
i klienta (4 sztuki dla wojska), w ramach przekazywania usług z GUM do jednostek terenowych. 

W związku z odejściem z Okręgowego Urzędu Miar w Gdańsku osób odpowiedzialnych za projekt oraz 
brakami kadrowymi z jakimi boryka się obecnie administracja miar realizacja projektu ulega zawieszeniu.  

 

6.8. Okręgowy Urząd Miar w Łodzi 

1. Uruchomienie stanowiska pomiarowego do wytwarzania wzorców pH - kontynuacja zadania: 
− kontynuacja prac badawczych nad wytypowaną grupą wzorców pH (realizacja  

na poziomie 20 %); 
− kontynuowanie badania jednorodności oraz stabilności krótko i długoterminowej (realizacja  

na poziomie 10 %). 

Kontynuowano badania jednorodności oraz stabilności krótko i długoterminowej, która jest na poziomie 
85 %. 

2. Budowa stanowiska pomiarowego do wytwarzania wzorców konduktometrycznych: 
− udział w szkoleniu metrologicznym przeprowadzonym przez Pracownię Analiz 

Elektrochemicznych i Nieorganicznych Samodzielnego Laboratorium Chemii GUM; 
− uruchomienie stanowiska; 
− prowadzenie prac badawczych nad wytypowaną grupą wzorców konduktometrycznych; 
− opracowanie procedur wytwarzania wzorców; 
− badania jednorodności oraz stabilności krótko i długoterminowej; 

Uruchomienie stanowiska zostało przesunięte na rok 2021/2022. Główną przyczyną jest brak szkolenia 
z produkcji wymienionych wyżej wzorców. Po przeszkoleniu przystąpimy do realizacji kolejnych etapów. 
Badania na stanowisku mogą zostać rozpoczęte po uruchomieniu stanowiska oraz po opracowaniu 
niezbędnych procedur pomiarowych. 

3. Modernizacja stanowisk pomiarowych, w tym zakup: 
− kolby metalowej II rzędu 300 dm3 dla Wydziału Zamiejscowego w Kielcach, 
− siłomierzy kontrolnych (tensometrycznych) klasy 1, do pomiaru sił ściskających i rozciągających 

z zakresu (50 kN ÷3 MN) – uzupełnienie posiadanego zestawu siłomierzy pozwoli na 
rozszerzenie zakresu pomiarowego i polepszenie niepewności pomiaru w celu modernizacji 
stanowiska pomiarowego do wzorcowania maszyn wytrzymałościowych w Laboratorium 
Mechaniki, 

− komory klimatycznej w celu rozszerzenia zdolności pomiarowych stanowiska do wzorcowania 
termohigrometrów w Laboratorium Termodynamiki, 

− klimatyzacji do Pracowni Pomiarów Objętości w Laboratorium Termodynamiki, Pracowni 
Pomiarów Siły i Twardości oraz Pracowni Akustyki w Laboratorium Mechaniki; 

Została zakupiona kolba metalowa II rzędu dla WZ w Kielcach, która jest niezbędna, podczas 
wykonywania czynności legalizacyjnych oraz oceny zgodności, do określania wartości względnych 
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błędów wskazań dla objętości równej wartości dawki minimalnej dla instalacji pomiarowych do cieczy 
innych niż woda, zainstalowanych na cysternach samochodowych, typu PreciPURE 1350, produkcji 
Alfons Haar Maschinenbau GmbH & Co. Dla tego typu instalacji określono dawkę minimalną jako 
 Vmin = 1000/300 dm3. Siłomierze kontrolne zostały zakupione i oddane do wzorcowania do GUM. 

Nie zrealizowano zakupu komory klimatycznej – producent dostarczył urządzenie, które  
nie spełniało wymagań. 

Dodatkowo z kwoty przeznaczonej na niezrealizowany zakup komory klimatycznej dokonano zakupu 
następującego wyposażenia pomiarowego: generatora przebiegów dla Laboratorium Elektryczności, 
komparatora masy dla Wydziału Zamiejscowego w Kielcach, spektrofotometru dla Laboratorium Chemii 
oraz dokonano rozbudowy stanowiska do wzorcowania kalibratorów akustycznych poprzez zakup 
dwukanałowego wzmacniacza mikrofonowego, mikrofonu z przedwzmacniaczem i laboratoryjnego 
mikrofonu pojemnościowego z przedwzmacniaczem dla Laboratorium Mechaniki. 

Wykonano klimatyzację w Pracowni Pomiarów Objętości w Laboratorium Termodynamiki, Pracowni 
Pomiarów Siły i Twardości oraz Pracowni Akustyki w Laboratorium Mechaniki. 

 

6.9. Okręgowy Urząd Miar w Bydgoszczy 

1. Dalszy rozwój funkcjonalności, stosowanego we wszystkich komórkach merytorycznych, 
zmodyfikowanego (działającego w środowisku Windows) programu do obsługi metrologicznej 
wniosków składanych przez klientów urzędu. 

Do czasu wdrożenia w administracji miar systemu informatycznego ŚWITEŹ obsługa wszystkich 
wniosków metrologicznych realizowana będzie w oparciu o program R200. W 2020 r. dzięki 
wprowadzonym modyfikacjom, program umożliwił generowanie w pełnym zakresie plików JPK VAT 7.  

Na podstawie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 568), do ustawy  
z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach zostały dodane przepisy przewidujące możliwość składania 
wniosków o odroczenie terminu dokonania legalizacji ponownej i wydawania w związku z tym 
stosownych decyzji. W krótkim czasie od wejścia w życie ww. zmiany, czynności związane z pełną 
obsługą wniosków i wydawaniem decyzji o odroczenie terminu dokonania legalizacji ponownej 
określonych przyrządów pomiarowych były już realizowane w programie R200. W celu dalszego 
usprawnienia i ułatwienia obsługi programu, zostały w nim wprowadzone także zmiany dotyczące 
przygotowania metryki sprawy oraz zautomatyzowania (możliwości kopiowania) podczas wprowadzania 
danych dotyczących przyrządów pomiarowych, wcześniej już zarejestrowanych w programie. 

2. Rozszerzenie zakresu posiadanej akredytacji PCA o wzorcowanie profilometrów stykowych 
(zwiększenie oferty realizowanych usług w obszarze geometrii powierzchni). 

W Laboratorium Długości i Termometrii opracowano nową instrukcję wzorcowania i nową instrukcję 
szacowania niepewności pomiaru, a także uczestniczono w niezbędnych porównaniach 
międzylaboratoryjnych (zakończyły się one wynikiem pozytywnym).  

W połowie 2020 r. została podjęta decyzja (na podstawie sygnalizowanych potrzeb ze strony klientów) 
o dodatkowym rozszerzeniu akredytacji Laboratorium Elektryczności - tj. wzorcowanie funkcji 
częstotliwości dla multimetrów. Przeprowadzony w październiku 2020 r. audit przez zespół oceniający 
PCA potwierdził kompetencje pracowników ww. laboratoriów w obydwóch obszarach. W efekcie, od 
połowy listopada 2020 r. wymienione powyżej laboratoria wchodzące w skład Wydziału Usług 
Metrologicznych OUM w Bydgoszczy przeprowadzają wzorcowania w nowym, rozszerzonym zakresie.  

3. Dalsze doskonalenie stosowanego systemu nadzoru i kontroli w oparciu o analizę ryzyka 
kontrolowanych obszarów oraz wyniki wcześniejszych kontroli (wewnętrzne ustalenia zmierzające do 
zwiększenia efektywności systemu ochrony bezpieczeństwa gospodarczego i technicznego państwa 
oraz interesów obywateli). 

Na podstawie corocznie sporządzanych matryc ryzyka dla zadań kontrolnych realizowanych na 
podstawie ustaw: Prawo o miarach, o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, o tachografach oraz 
o towarach paczkowanych, ustalane są obszary o największym prawdopodobieństwie wystąpienia 
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ewentualnych naruszeń prawa. Jednocześnie w ramach doskonalenia systemu nadzoru i kontroli, 
analizom poddawane są: 

− sposób realizacji zaleceń pokontrolnych przez podmioty, które nie stosowały się do 
obowiązków wynikających z przedmiotowych przepisów prawnych; 

− informacje pochodzące z mediów; 
− wnioski i skargi od klientów wskazujące nieprawidłowości w funkcjonowaniu przedsiębiorców 

w zakresie zagadnień objętych nadzorem administracji miar; 

− sygnały o wystąpieniu nieprawidłowości otrzymywane z innych organów administracji 
publicznej (np. WIIH, UOKIK, NIK, itp.). 

W celu zapewnienia jak najwyższej efektywności podejmowanych działań kontrolnych oraz objęcia nimi 
(w sposób systematyczny i na całym terenie działania OUM w Bydgoszczy) dokładnie zidentyfikowanych 
użytkowników różnych przyrządów pomiarowych, powstały trzy wewnętrzne bazy danych dotyczące: 
stacji paliw, stacji kontroli pojazdów oraz przyrządów do pomiaru mediów. Na ich podstawie zostały 
przygotowane plany zadań kontrolnych OUM w Bydgoszczy na 2021 r. W ww. bazach będą 
zamieszczane i gromadzone najważniejsze informacje i wyniki przeprowadzonych czynności kontrolnych.  

4. Poprawa wizerunku infrastruktury laboratoriów poprzez kontynuację prac remontowo-
modernizacyjnych. 

Zgodnie z ustalonym wewnętrznie harmonogramem oraz przyjętymi priorytetami, w 2020 r. były 
kontynuowane następujące działania:  

− do wyremontowanych i odpowiednio dostosowanych pomieszczeń przeniesiono Laboratorium 
Masy, po wcześniejszych kilkutygodniowych dokładnych pomiarach warunków środowiskowych 
(zwłaszcza w zakresie drgań i wibracji, ale także stabilności temperatury); 

− po zamontowaniu klimatyzatora w pracowni masy w WZ w Inowrocławiu, został zakończony 
kilkuletni proces radykalnej poprawy warunków przeprowadzania pomiarów w dziedzinie masy 
(przede wszystkim w zakresie wzorcowania wzorców masy); 

− w WZ w Toruniu zostały zakończone prace związane z wymianą oświetlenia (na nowe - ledowe) 
oraz drzwi wejściowych do budynku. Oprócz poprawy warunków i bezpieczeństwa pracy oraz 
polepszenia standardu obsługi klientów, osiągnięto oszczędności zużywanej energii elektrycznej 
na poziomie około 40 %; 

− przeniesiono Wydział Zamiejscowy w Grudziądzu do nowej siedziby po dokonaniu niezbędnych 
czynności formalno-prawnych oraz prac remontowo-modernizacyjnych. Prezydent miasta 
przekazał OUM w Bydgoszczy - w trwały zarząd – obiekt dla potrzeb WZ w Grudziądzu (w 
ramach wymiany za budynek znajdujący się w trwałym zarządzie OUM w Bydgoszczy, w którym 
mieściła się wcześniej siedziba WZ w Grudziądzu). 

5. Upowszechnienie wprowadzonego w 2019 r. systemu wideokonferencji na potrzeby prowadzonych 
szkoleń wewnętrznych, narad oraz szybkiego przekazywania istotnych informacji. 

Od marca do końca 2020 r. wszystkie wewnętrzne spotkania z naczelnikami wydziałów zamiejscowych 
(jak również pomiędzy poszczególnymi wydziałami) odbywały się wyłącznie z wykorzystaniem systemu 
wideokonferencji (opartego na programie BlueJeans). W taki sam sposób zostało przeprowadzonych 
kilka egzaminów (w części teoretycznej i praktycznej) kończących szkolenia wewnętrzne pracowników 
OUM w Bydgoszczy. Posiadana licencja umożliwia jednoczesne uczestnictwo nawet 50 użytkowników 
programu, co zostało kilka razy wykorzystane także podczas wideokonferencji z udziałem GUM  
i wszystkich OUM w ramach realizacji określonych zadań związanych z dwoma ogólnopolskimi 
projektami - ŚWITEŹ oraz QUORUM. W grudniu 2020 r. dla wszystkich wydziałów zamiejscowych 
zostały zakupione monitory i współpracujące z nimi urządzenia, dzięki czemu wszędzie powstał system 
zgodny ze standardem stosowanym w siedzibie OUM w Bydgoszczy. 

6. Kontynuacja współpracy z krajowymi przedsiębiorstwami przemysłu obronnego zlokalizowanymi na 
terenie województwa kujawsko-pomorskiego (zawarcie porozumienia z WZU w Grudziądzu  
w zakresie wzorcowania własnego wyposażenia pomiarowego przez OUM w Bydgoszczy). 

W styczniu 2020 r. zawarto z WZU w Grudziądzu "Umowę o współpracy" w zakresie wzorcowania, 
organizacji kursów i szkoleń specjalistycznych oraz projektowania i koordynacji wspólnych przedsięwzięć 
w zakresie metrologii. W ramach ww. umowy zrealizowano wzorcowania przyrządów do pomiaru 
długości, temperatury, masy i rezystancji. W czerwcu 2020 r. zostało podpisane porozumienie o 
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współpracy z 2 Wojskowym Ośrodkiem Metrologii w Bydgoszczy. Przewiduje ono m.in. realizację 
porównań międzylaboratoryjnych oraz wspólną organizację szkoleń i warsztatów. We wrześniu 2020 r. 
- w ramach prowadzonej współpracy - pracownicy Laboratorium Długości i Termometrii przeprowadzili 
szkolenie ogólnometrologiczne oraz w zakresie wzorcowania przyrządów do pomiaru długości i kąta dla 
pracownika Bydgoskich Zakładów Elektromechanicznych "BELMA" S.A. w Bydgoszczy. 

7. Aktywne uczestnictwo w pracach związanych z wdrażaniem programu „ŚWITEŹ”. 

W pracach związanych z wdrażaniem programu „ŚWITEŹ” od samego początku aktywnie uczestniczy 
przedstawiciel OUM w Bydgoszczy - jako koordynator 2 usług: wzorcowania przyrządów pomiarowych 
(U4) oraz przeprowadzania ekspertyz przyrządów pomiarowych (U5).  

Zostały przygotowane i przekazane - zgodnie ze stawianymi cyklicznie szczegółowymi zadaniami - 
wszystkie informacje niezbędne do zapewnienia pełnej funkcjonalności projektowanego systemu 
informatycznego w obydwóch ww. obszarach. Obejmowały one m.in. wzory umów, świadectw oraz 
formularzy i cenników dla wszystkich rodzajów usług metrologicznych objętych wskazanymi powyżej 
komponentami projektowanego systemu. Dzięki zaangażowaniu m.in. przedstawiciela Urzędu, pod 
koniec 2020 r. został osiągnięty V kamień milowy - tj. odbiór od wykonawcy (firma COMARCH) 
prototypu systemu ŚWITEŹ. 

8. Kontynuacja przeprowadzania oceny zgodności niektórych rodzajów przyrządów do pomiaru 
długości w siedzibie Wydziału Zamiejscowego w Brodnicy z wykorzystaniem nowatorskiego 
rozwiązania technicznego (zwiększenie liczby wykonywanych czynności).  

Kontynuowano - rozpoczętą w 2018 r. - ocenę zgodności niektórych rodzajów przyrządów do pomiaru 
długości na specjalnie utworzonym w tym celu stanowisku pomiarowym w siedzibie WZ w Brodnicy (jego 
konstrukcja zapewnia przeprowadzanie oceny zgodności przyrządów produkcji firmy A5 Creation  
z Piaseczna). Zastosowanie stanowiska pomiarowego w WZ w Brodnicy umożliwiło radykalne 
zmniejszenie kosztów i skrócenie czasu przeprowadzania oceny zgodności przyrządów do pomiaru 
długości, gdyż poprzednio była ona przeprowadzana wyłącznie w miejscu zainstalowania przyrządu,  
w czasie normalnej pracy hipermarketu budowlanego i wiązała się z dużymi trudnościami logistycznymi, 
w tym wyłączeniem dostępu klientów do określonych działów handlowych obiektu. Plan OUM  
w Bydgoszczy (oparty o prognozę producenta w zakresie ilości produkowanych przyrządów) zakładał, że 
w 2020 r. liczba przyrządów do pomiaru długości poddanych ocenie zgodności na stanowisku w WZ  
w Brodnicy zwiększy się w porównaniu z 2019 r. Niestety, tak się nie stało. W 2019 r. poddano ocenie 
zgodności 101 szt. przyrządów, natomiast w 2020 r. - tylko 48 szt. Mniejsza liczba przyrządów 
zgłoszonych do oceny zgodności jest wynikiem sytuacji epidemicznej w kraju. 

9. Podejmowanie działań mających a celu optymalizację stanu zatrudnienia oraz poprawę efektywności 
funkcjonowania OUM w Bydgoszczy (łącznie z Wydziałami Zamiejscowymi). 

Kontynuowano działania zmierzające do optymalizacji stanu zatrudnienia, w konsekwencji prowadzące 
do poprawy efektywności funkcjonowania Urzędu. W 2020 r. liczba osób nowo zatrudnionych była 
mniejsza niż liczba osób kończących pracę (w zdecydowanej większości przypadków z powodu nabycia 
uprawnień emerytalnych). Dzięki tak prowadzonej polityce kadrowej, po raz kolejny łączna obsada 
kadrowa uległa zmniejszeniu. W ten sposób, konsekwentnie realizowany jest proces dostosowania stanu 
zatrudnienia do rzeczywistych potrzeb Urzędu, przy jednoczesnym zachowaniu zasady utrzymania 
wysokiego standardu realizacji wszystkich czynności i usług metrologicznych oraz nadzorczo-
kontrolnych.  

10.  Kontynuacja procesu modernizacji stanowisk pomiarowych w zakresie pomiaru masy (zakup 
kolejnych komparatorów masy dla dwóch Wydziałów Zamiejscowych w celu wyeliminowania z 
użytkowania przestarzałych konstrukcyjnie, kilkudziesięcioletnich mechanicznych wag 
legalizacyjnych). 

Zostały zakupione 3 kolejne komparatory masy - dla: Wydziału Legalizacji, Wydziału Zamiejscowego w 
Toruniu oraz Wydziału Zamiejscowego w Grudziądzu. Jeden z zakupionych komparatorów masy 
(podobnie jak kilka pozyskanych w poprzednich latach), zapewnia możliwość przeprowadzania czynności 
wzorcowania poza siedzibą wydziału – tj. w miejscu użytkowania lub przechowywania wzorców masy. 

11.  Doskonalenie technologii produkcji stempli legalizacyjnych w celu obniżenia kosztów ich 
wytwarzania.  
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Dobiegł końca – rozpoczęty w 2018 r. – proces doskonalenia produkcji stempli legalizacyjnych. 
Realizowana dotychczas produkcja stempli metodą mechaniczną, tj. przy pomocy prasy hydraulicznej  
(w WZ w Brodnicy), w całości została zastąpiona wypalaniem wizerunków cech legalizacyjnych  
i zabezpieczających przy pomocy lasera (w WZ w Toruniu). Nowa technologia produkcji stempli 
umożliwia powtórne wykorzystanie stempli wcześniej użytkowanych, posiadających nieaktualne  
i nieprzydatne do dalszego stosowania wizerunki (po zeszlifowaniu powierzchni roboczej, stemple 
stanowią półprodukt do produkcji nowego stempla), co w sposób istotny obniża koszt ich wytwarzania. 

12.  Wdrożenie ZSI QUORUM w celu poprawy bieżącej obsługi i funkcjonowania urzędu. 

Od początku 2020 r. w całej administracji miar został oddany do użytku jednolity system informatyczny 
QUORUM. Zgodnie z przyjętym w Urzędzie wewnętrznym programem został w pełni wdrożony. Bieżące 
funkcjonowanie urzędu jest oparte o wszystkie komponenty (moduły) systemu QUORUM. 

13.  Uruchomienie dla klientów (wewnętrznych i zewnętrznych) usług realizowanych w ramach centrów 
kompetencyjnych w obszarze termometrii oraz wzorcowań i ekspertyz. 

Pod koniec 2019 r. kierownictwo GUM podjęło decyzję o utworzeniu w terenowej administracji miar 
kilkunastu centrów kompetencyjnych, tj. grup ekspertów z określonych dziedzin i obszarów metrologii, 
których celem jest pomoc przy rozwiązywaniu wszelkich wątpliwości i problemów zgłaszanych ze strony 
klientów wewnętrznych i zewnętrznych Zgodnie z przyjętymi ustaleniami, w Urzędzie powstały dwa 
centra kompetencyjne - w obszarze termometrii oraz wzorcowań i ekspertyz. Zakres i tryb ich działania 
oraz skład osobowy został ustalony w odpowiednim zarządzeniu wewnętrznym Dyrektora Urzędu. 

6.10. Okręgowy Urząd Miar w Szczecinie 

1. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury metrologicznej zapewniającej spójność pomiarową  
w dziedzinie objętości (zakup przepływomierza masowego do wzorcowania produktami naftowymi 
zbiorników pomiarowych). 

W związku z przeprowadzoną szczegółową analizą ofert na realizację ww. zadania, stwierdzono, że koszt 
zakupu przepływomierza masowego do wzorcowania produktami naftowymi zbiorników pomiarowych 
znacznie przewyższał zaplanowaną kwotę a realnym terminem zakończenia tego zakupu byłby rok 2021. 

W tej sytuacji oraz wykorzystując środki finansowe pozostałe z rezygnacji realizacji ww. zadania 
inwestycyjnego (tj. zakupu przepływomierza masowego), zadanie „Modernizacja i rozbudowa 
infrastruktury metrologicznej zapewniającej spójność pomiarową w dziedzinie objętości” zrealizowano 
poprzez zakup „Przenośnego stanowiska pomiarowego z przepływomierzem masowym do wzorcowania 
wodą zbiorników pomiarowych”. 

2. Wykonywanie wszystkich zaplanowanych czynności metrologicznych (wzorcowanie, ekspertyzy, 
legalizacje przyrządów pomiarowych, wykonywanie ocen ich zgodności) oraz nadzorczych (kontroli  
w nadzorze rynku w zakresie przeprowadzania kontroli spełniania przez wyroby wymagań,  
w odniesieniu do przyrządów pomiarowych i wag nieautomatycznych, kontroli towarów 
paczkowanych, kontroli użytkowników przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli 
metrologicznej oraz audytów podmiotów posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności  
w zakresie instalacji, sprawdzenia, przeglądów lub napraw tachografów). 

Sprawdzono ogółem 76 935 szt. przyrządów pomiarowych, co stanowi 107 % planu tych zadań. 

W 2020 r. zaplanowano 1 370 zadań nadzorczych, obejmujących kontrole: 

− w nadzorze rynku dotyczące spełniania przez przyrządy pomiarowe wymagań dyrektyw MID 
(Measuring Instruments Directive) i NAWID (Non-automatic weighing instruments directive); 

− kontrole towarów paczkowanych; 

− kontrole użytkowników przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli 
metrologicznej; 

− audyty podmiotów posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie instalacji, 
sprawdzenia, przeglądów lub napraw tachografów. 

W roku sprawozdawczym wykonano 636 kontrole, co stanowi 46,4 % planu. 

Analizując przebieg realizacji planu zadań nadzorczych można zauważyć, że zadania te były wykonywane 
zgodnie z założeniami do końca marca 2020 r., kiedy to wykonano 266 kontroli na zaplanowane 328 
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(81,1 %). Ze względu na gwałtowny wzrost zagrożenia epidemicznego (COVID-19) i podjęte na szczeblu 
centralnym określone działania administracyjne, w okresie od maja do sierpnia 2020 r. liczba kontroli 
uległa zmniejszeniu. Na koniec sierpnia 2020 r. wykonano 413 kontroli na zaplanowane 945 (43,7 %), 
zaś w całym 2020 r. odnotowano wykonanie planu rocznego na poziomie 46,4 %. 

3. W ramach prac legislacyjnych opiniowanie, zgłaszanie uwag i propozycji do projektów rozporządzeń 
wydawanych przez ministra do spraw gospodarki na podstawie przepisów ustawy Prawo o miarach.  

W roku sprawozdawczym Okręgowy Urząd Miar w Szczecinie zajął stanowisko w sprawie 4 projektów 
rozporządzeń Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zmieniających rozporządzenie w sprawie prawnej 
kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych. 

6.11. Okręgowy Urząd Miar w Białymstoku 

1. Działania informacyjno-promocyjne - stworzenie strony internetowej Urzędu oraz aktualizacja 
danych OUM w Białymstoku w zakresie świadczonych usług, ogłoszeń o przetargach i naborach, 
informacji dotyczących działalności Urzędu itp. 

Zgodnie z założeniami, została stworzona strona internetowa Urzędu. Na stronie internetowej 
zamieszczano ogłoszenia o prowadzonych postępowaniach z zakresu zamówień publicznych oraz 
ogłoszenia o prowadzonych naborach na wolne stanowiska. Aktualizowano również informacje  
o świadczonych usługach, zasadach przyjmowania interesantów w związku z wprowadzonymi 
obostrzeniami z powodu pandemii COVID-19. 

2. Transfer wiedzy - szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne pracowników OUM – m.in. szkolenie 
personelu WZ SUWAŁKI w zakresie czynności nadzorczo-kontrolnych. 

Odbyły się następujące szkolenia: 

− w zakresie czynności nadzorczo-kontrolnych przeprowadzone dla pracowników Urzędu przez 
Wydział Nadzoru i Koordynacji;  

− w zakresie legalizacji wag automatycznych dla pojedynczych ładunków, instalacji pomiarowych 
w tym odmierzaczy paliw i gazu ciekłego propan butan oraz zbiorników pomiarowych dla 
pracowników WZ SUWAŁKI; 

− w zakresie eksploatacji oraz dozoru urządzeń zużywających paliwa gazowe o ciśnieniu powyżej 
5 kPa, dla pracowników OUM Białystok i WZ, którzy legalizują oraz kontrolują odmierzacze gazu 
propan-butan (szkolenie zewnętrzne); 

− dotyczące wzorcowania i ekspertyz baz drogowych i wysokościomierzy do kół dla pracowników 
Urzędu – szkolenie zorganizowane przez OUM Gdańsk  

− dotyczące nowelizacji norm przyrządów do pomiaru wielkości akustycznych dla dwóch 
pracowników Laboratorium Akustyki i Fotometrii - szkolenie zorganizowane przez Główny 
Urząd Miar. 

3. Sporządzenie planów działalności Urzędu oraz sporządzanie okresowych sprawozdań z ich realizacji 
(określenie zakresu pracy OUM oraz wydziałów zamiejscowych, okresowa ocena pracy Urzędu, 
efektywne gospodarowanie budżetem Urzędu oraz zasobami ludzkimi i materiałowymi). 

Wydział Nadzoru i Koordynacji na podstawie swoich kompetencji przygotował plany kontroli na rok 
2020 w podległych Wydziałowi obszarach działania, do których zaliczyć należy nadzór nad ustawami: 
Prawo o miarach, o tachografach, o towarach paczkowanych, o systemie oceny zgodności i nadzorze 
rynku. 

 

Do zadań Wydziału należy także kontrola poprawności działań metrologicznych Wydziałów 
Zamiejscowych, co także znalazło swoje odzwierciedlenie w opracowanych na 2020 rok planach. 

Ponadto w okresach miesięcznych oraz kwartalnych Wydział przygotowywał Dyrektorowi sprawozdania 
z realizacji statutowych działań urzędu, a więc z ilości wykonywanych czynności z zakresu prawnej 
kontroli metrologicznej, ilości skontrolowanych podmiotów i przyrządów pomiarowych w ramach wyżej 
wymienionych ustaw oraz z realizacji planu rzeczowo-finansowego. 

4. Utrzymanie infrastruktury metrologicznej - utrzymanie zdolności pomiarowych oraz podniesienie 
jakości usług poprzez systematyczną modernizację posiadanego wyposażenia pomiarowego. 
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Zrealizowano niżej wymienione zakupy inwestycyjne:  
− przepływomierz do cieczy z czujnikiem masowym oraz elektronicznym sterownikiem dawki  

i przepływu celem rozszerzenia usług wzorcowania zbiorników, a także skrócenia samego 
procesu wzorcowania dzięki zastosowaniu bardziej wydajnego czujnika cieczy; 

− 2 sztuki multimetrów Keysight 7 1/2 cyfry służące do monitorowania parametrów elektrycznych 
zasilania lamp fotometrycznych; 

− komparator masy model WAY 100.4Y.KO o obciążeniu maksymalnym 110 g, z działką 
odczytową d = 0,001 mg oraz komparator masy model- AK–4/2003 o obciążeniu maksymalnym 
2,3 kg, działką odczytową d = 0,001 mg. 

− wysokościomierz suwmiarkowy wraz ze stołem antywibracyjnym, wzorce masy oraz kolby 

pomiarowe II rzędu. 

5. Utrzymanie zakresu posiadanej akredytacji (ewentualne rozszerzenie), cykliczne audyty, rozszerzanie 
akredytowanych dziedzin pomiarowych oraz akredytowanego personelu z zakresu fotometrii i 
akustyki. 

Polskie Centrum Akredytacji, w trakcie oceny w nadzorze przeprowadzonej w listopadzie 2020 r., 
potwierdziło spełnienie wymagań normy 17025:2018-02 przez laboratorium. Ponadto w Laboratorium 
Akustyki i Fotometrii przeprowadzono w październiku 2020 r. audyty wewnętrzne z dwóch 
akredytowanych dziedzin, zakończone wynikiem pozytywnym - bez niezgodności, które potwierdziły 
kompetencje laboratorium oraz spełnienie wymagań normy 17025:2018-02. 

6. Uzyskanie notyfikacji w zakresie oceny zgodności wag nieautomatycznych, automatycznych oraz 
przeliczników do gazomierzy. 

Sytuacja związana z pandemią COVID-19 oraz półroczna absencja zdrowotna jednego z pracowników 
laboratoriom uniemożliwiła napisanie procedur sytemu jakości dotyczących jednostki notyfikowanej. 

7. Udział przedstawicieli OUM w Białymstoku w pracach zespołów konsultacyjnych.  

Zostało przygotowane i wysłane do Koordynatora Centrum Kompetencyjnego ds. Nadzoru, stanowisko 
Naczelnik WNiK uczestniczącej w jego pracach z ramienia Urzędu, w sprawie wymiany informacji o 
miejscach zainstalowania przyrządów pomiarowych wprowadzonych do użytkowania po ocenie 
zgodności. 

8. Udział w pracach zespołu ds. programu ŚWITEŹ - prowadzenie zespołu kompetencyjnego w zakresie 
fotometrii. 

Został powołany zespół kompetencyjny, którego zadaniem jest zbieranie informacji i udzielanie 
odpowiedzi z dziedziny pomiarowej fotometrii. W pracach zespołu uczestniczyło dwóch pracowników 
Laboratorium Akustyki i Fotometrii. 

9. Pozyskanie i adaptacja nowej siedziby dla WZ w Suwałkach. 

W dniu 30.09.2020 r. Prezydent Miasta Suwałk decyzją znak GR.6844.33.1.2020.BT.10841, orzekł 
o ustanowieniu na rzecz Okręgowego Urzędu Miar w Białymstoku na czas nieoznaczony, trwałego 
zarządu nieruchomością zabudowaną, stanowiącą własność Skarbu Państwa. Nieruchomość oznaczona 
jest działką nr geodezyjny 21819/3 o powierzchni 0,2987 ha, położoną przy ul. Pułaskiego 73 w 
Suwałkach, z przeznaczeniem na siedzibę Wydziału Zamiejscowego OUM w Białymstoku. Działka 
zabudowana jest budynkiem administracyjno–garażowym o pow. użytkowej 638,67 m2, w którym 
prowadzona jest bieżąca statutowa działalność Wydziału Zamiejscowego w Suwałkach. 

10. Utworzenie nowych stanowisk pomiarowych w WZ w Suwałkach. 

Utworzono stanowisko do instalacji pomiarowych cieczy. Wydział zostały wyposażony w kolby 
pomiarowe II rzędu o pojemności 2 dm3, 10 dm3, 50 dm3, 100 dm3.  

Rozpoczęto szkolenia pracowników oraz przekazano z OUM Białystok komparator masy w celu 
stworzenia stanowiska pomiarowego do wzorcowania wzorców masy. W ciągu roku przekazano także 
120 szt. wzorców masy o nominale 25 kg co umożliwia sprawdzanie wag nieautomatycznych o udźwigu 
do 3000 kg. 

11. Spotkania konsultacyjne z przedsiębiorcami oraz środowiskiem biznesowo-gospodarczym w sprawie 
określenia potrzeb regionu na usługi meteorologiczne. 
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Sytuacja związana z pandemią COVID-19 uniemożliwiła realizację zaplanowanych spotkań  
z przedsiębiorcami oraz środowiskiem biznesowo-gospodarczym, celem określenia potrzeb regionu na 
usługi meteorologiczne. 

12. Konkurs wiedzy o metrologii dedykowany dla uczniów szkół średnich oraz spotkania popularyzujące 
zagadnienia z metrologii i historii administracji miar wśród młodzieży.  

Wspólnie z Politechnika Białostocką opracowano regulamin konkursu natomiast ze względu na liczne 
ograniczenia obowiązujące na terytorium kraju, wprowadzone w związku z pandemią COVID-19. 
przeprowadzenie konkursu wiedzy o metrologii było niemożliwe. 

13. Organizacja regionalnych obchodów Światowego Dnia Metrologii w maju 2020 roku. 

Zorganizowanie regionalnych obchodów Światowego Dnia Metrologii w maju 2020 roku uniemożliwiła 
panująca sytuacja związana z wprowadzonymi ograniczeniami dotyczącymi pandemii COVID-19. 

14. Podpisanie umów o współpracy z uczelniami wyższymi. 

Podpisano trzy umowy intencyjne o współpracy z uczelniami wyższymi z województwa podlaskiego.  
W dniu 30.06.2020 r. została zawarta umowa z Politechniką Białostocką, w dniu 21.08.2020 r. Urząd 
podpisał umowę z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. prof. Edwarda F. Szczepaniaka  
w Suwałkach, a w dniu 13.11.2020 r. z Uniwersytetem w Białymstoku. 

Celem ww. umów jest przede wszystkim szerzenie wiedzy metrologicznej, obopólna wymiana 
doświadczeń, konsultacje oraz doradztwo, ale także współpraca w zakresie prac naukowo-badawczych, 
inicjowanie wspólnych przedsięwzięć oraz możliwość odbywania praktyk studenckich jak również 
współpraca przy realizowaniu prac dyplomowych. 

15. Rozpoczęcie prac nad koncepcją budowy siedziby OUM w Białymstoku wraz z Wydziałem 
Zamiejscowym OUP w Warszawie. 

Rozpoznano możliwości pozyskania gruntów pod planowaną budowę nowej siedziby OUM  
w Białymstoku wraz z Wydziałem Zamiejscowym OUP w Warszawie. Przeprowadzono rozmowy  
z Marszałkiem Województwa Podlaskiego, Wojewodą Podlaskim, Politechniką Białostocką, 
Uniwersytetem w Białymstoku oraz Podlaskim Wojewódzkim Inspektorem Transportu Drogowego  
w Białymstoku. 

6.12. Okręgowy Urząd Probierczy w Warszawie 

1. Sprawna realizacja ustawowych zadań z zakresu probiernictwa - tj. zbadanie i oznaczenie 2 400 tys. 
sztuk wyrobów z metali szlachetnych, przeprowadzenie 400 kontroli probierczych, prowadzenie 
rejestru znaków imiennych. 

Zbadano i oznaczono cechami probierczymi 1991 180 sztuk wyrobów z metali szlachetnych, tj. 82,97% 
zaplanowanych na ten rok sztuk.  

Przeprowadzono 64 kontrole, co stanowi 16 % planu; 

Do rejestru wpisano 85 nowych znaków, wykreślono z rejestru 13 z powodu likwidacji działalności. 

2. Poprawa stanu wyposażenia technicznego – zwiększenie dokładności badań stopów metali 
szlachetnych oraz podniesienie jakości oznaczania wyrobów z metali szlachetnych (zakup 
urządzenia potencjometrycznego do badania stopów srebra dla WZ w Gdańsku, nowej wagi 
analitycznej oraz laserowego urządzenia do cechowania). 

Poza planowanymi zakupami inwestycyjnymi ze środków zaoszczędzonych w OUP oraz w GUM i innych 
urzędach zakupiono dodatkowe laserowe urządzenie do cechowania dla WZ w Białymstoku 
(przebudowano i dostosowano do tego urządzenia odpowiednie stanowisko pracy) oraz dodatkową wagę 
analityczną dla WZ w Łodzi. Zakupiono także zestaw do wykonywania profesjonalnych fotografii do 
świadectw badania dla WT OUP w Warszawie.  

Niektóre badania wykonywane w ramach międzylaboratoryjnych programów badawczych 
przeprowadzano przy użyciu nowej aparatury. Fakt uzyskania prawidłowych wyników potwierdza, iż były 
to zakupy uzasadnione.  
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W ramach działań poprawiających obsługę klientów OUP wprowadzono w OUP i wszystkich wydziałach 
zamiejscowych terminale płatnicze pozwalające na realizację płatności za pomocą kart.  

3. Zapewnienie i odpowiednie szkolenie kadry technicznej dla realizacji ustawowych zadań OUP, 
których celem jest zapewnienie bezpiecznego obrotu w obszarze złotniczym.  

Z OUP w roku 2020 odeszły 4 osoby – jedna zmieniła pracę, trzy przeszły na emeryturę. Przyjęto trzech 
nowych pracowników technicznych – dwóch do Wydziału Technicznego w Warszawie, jedną osobę – 
do Laboratorium Analiz Chemicznych OUP. Osoby te przeszły kompleksowe szkolenia stanowiskowe i 
już samodzielnie obsługują stanowiska pracy. Ze względu na fakt miesięcznego zamknięcia OUP dla 
klientów i skierowanie niektórych pracowników do pracy w trybie zdalnym, wielu z nich odbywało w tym 
czasie szkolenia online – było to 247 szkoleń, głównie organizowanych przez KPRM oraz KSAP. 

4. Utrzymanie poprawności badań porównawczych stopów metali szlachetnych oraz zgodności 
wyników uzyskiwanych w ramach międzynarodowych programów badawczych – udział w kilku 
programach badawczych. 

Została przeprowadzona jedna runda wewnętrznych, międzywydziałowych porównań laboratoryjnych. 
Badaną próbką był stop złota, wszystkie uzyskane wyniki były prawidłowe.  

Od 2020 roku wszystkie wydziały zamiejscowe w okręgu warszawskim zostały włączone do badań 
biegłości organizowanych przez Stały Komitet Konwencji Wiedeńskiej, w zakresie analiz chemicznych 
stopów złota i srebra. Wyniki nadesłane w styczniu br. są prawidłowe. 

Ze względu na stan epidemii w pierwszym półroczu nie odbyła się jedna runda badań biegłości 
organizowanych przez Urząd Probierczy w Pradze. 

W drugim półroczu laboratoria okręgu warszawskiego uczestniczyły w badaniach biegłości 
organizowanych przez: francuskie laboratorium (laboratorium OUP w Warszawie i WZ Łódź), Instytut 
Metrologii w Sarajewie (laboratorium OUP w Warszawie), Instytut Metrologii w Celje (WZ Białystok), 
Stały Komitet Konwencji Wiedeńskiej (wszystkie laboratoria w okręgu warszawskim) oraz 
organizowanych przez Urząd Probierczy w Pradze (laboratorium OUP w Warszawie, WZ Bydgoszcz  
i Gdańsk). Uzyskane wyniki były na akceptowalnym poziomie. 

5. Kontynuacja działań nad dostosowaniem laboratoriów badawczych OUP do wymogów normy PN-
EN ISO/IEC 17025:2018-02, przygotowujących do akredytacji tych laboratoriów. 

Działania dotyczyły głównie weryfikacji instrukcji badawczych w zakresie badania metali szlachetnych 
metodami analizy chemicznej, instrukcji dotyczących kontroli jakości wyposażenia pomiarowego  
w zakresie wykonywania sprawdzeń bieżących. 

Opracowano zakres wymaganej dokumentacji zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. 
Przygotowano nową dokumentację dotyczącą wyposażenia pomiarowego, karty wyposażenia, listy 
wyposażenia. Przeprowadzono klasyfikację wyposażenia pod kątem wpływu na wyniki badań.  

Opracowano projekt procedury nadzoru nad wyposażeniem pomiarowym oraz zakres procedury nadzoru 
nad dokumentacją obowiązującą w laboratorium. 

W zakresie infrastruktury laboratorium, zakupiono nowy zestaw potencjometryczny dla WZ w Gdańsku, 
który zastąpił wyeksploatowany potencjometr oraz dwie mikrowagi dla WZ Gdańsk i WZ w Łodzi. 

6. Utrzymywanie i doskonalenie funkcjonujących systemów kontroli zarządczej i SZJ. 

System Zarządzania Jakością w Urzędzie jest zgodny z wymaganiami obowiązującej normy PN-EN ISO 
9001:2015 oraz jest prowadzony zgodnie z zakresem określonym w dokumentacji systemowej. Pomimo 
trudnej sytuacji wywołanej epidemią choroby COVID – 19 urząd realizował założone na rok 2020 cele 
jakościowe. Przeprowadzone audity zewnętrzne i wewnętrzne SZJ w OUP w Warszawie nie wykazały 
niezgodności.  

Prowadzona analiza satysfakcji klientów wykazała brak skarg na poziom świadczonych usług. W ciągu 
roku, gdy działalność urzędu była zawieszona, pracownicy wszystkich wydziałów brali udział w licznych 
szkoleniach on-line w ramach platformy e-learningowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, mających na 
celu podnoszenie wiedzy i kwalifikacji. Z powodu bardzo utrudnionych warunków pracy częściowo 
zrealizowano założone cele jakościowe.  
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W ramach kontroli zarządczej prowadzone są działania zapewniające realizację założonych celów i zadań. 
W ciągu roku przeprowadzono kolejną analizę i identyfikację ryzyka. Efektem podjętych działań są 
znowelizowane rejestry procesów i ryzyka, uwzględniające zagrożenia wywołane stanem epidemicznym, 
zmianami trybu pracy na częściową pracę zdalną, ograniczeniami w bieżącym funkcjonowaniu urzędu 
 i wydziałów zamiejscowych.  

Założone cele były systematycznie monitorowane i analizowane przez kierownictwo urzędu. Naczelnicy 
wydziałów i kierownicy komórek organizacyjnych dwa razy do roku składali pisemne sprawozdania z 
zarządzania ryzykiem. Analiza sprawozdań wykazała, że zidentyfikowane ryzyko jest minimalizowane 
poprzez stosowne działania, adekwatne do stopnia zagrożenia jego wystąpienia. 

7. Kontynuacja współpracy międzynarodowej prowadzonej w ramach Stałego Komitetu Konwencji 
Wiedeńskiej, Technicznej Grupy Roboczej tej Konwencji i Grupy Wyszehradzkiej (GV4), organizacja 
Posiedzenia SK w Gdańsku w marcu 2020. 

Wszystkie zaplanowane na rok 2020 konferencje zagraniczne, zarówno posiedzenie Stałego Komitetu 
Konwencji, które miało odbyć się w Gdańsku w marcu, jak też spotkania Technicznej Grupy Roboczej, 
jesienne posiedzenie SK oraz posiedzenie GV4 zostały odwołane z powodu pandemii. Jedyny wyjazd 
zagraniczny, jaki się odbył, to była wizyta kontrolna na Ukrainie, złożona przez pracownicę Laboratorium 
Analiz Chemicznych, która pełni funkcję wiceprzewodniczącej Technicznej Grupy Roboczej i była 
wydelegowana do czynności sprawdzających przed ponownym wszczęciem procesu przyjęcia Ukrainy 
do Konwencji.  

Jesienna sesja Stałego Komitetu Konwencji odbyła się w formie telekonferencji. Uczestniczyli w niej 
wspólnie przedstawiciele OUP oraz MRPiT.  

We współpracy z Departamentem Spraw Europejskich MRPiT przygotowywano stanowisko RP na 
posiedzenie Komisji UE w sprawie pilotażowego projektu przyspieszonego wzajemnego uznawania  
w sektorze metali szlachetnych. 

8. Doskonalenie metod kontroli internetowego obrotu wyrobami z metali szlachetnych na podstawie 
doświadczeń innych krajów.  

Kontrola internetowego obrotu wyrobami z metali szlachetnych miała charakter prewencyjny  
i informacyjny. Prowadzone przez wydział nadzoru działania w tym zakresie polegały na monitoringu 
podmiotów prowadzących e-obrót, rozpowszechnianiu informacji o zasadach jego prowadzenia w 
zakresie metali szlachetnych, przekazywania przedsiębiorcom (wytwórcom i podmiotom 
wprowadzającym wyroby z metali szlachetnych do obrotu) składającym wnioski o wpis znaku do rejestru 
pisemnych informacji o obowiązujących przepisach. Trwają intensywne prace legislacyjne zmierzające do 
zmiany ustawy Prawo probiercze, między innymi w obszarze nadzoru, czyli wprowadzenia przepisów 
umożliwiających przeprowadzenie kontroli przedsiębiorcy prowadzącego obrót handlowy przez Internet. 
Administracja probiercza postuluje wprowadzenie do ustawy nowych obowiązków dla przedsiębiorców 
prowadzących e-obrót, polegających na podaniu informacji o rodzaju metalu szlachetnego, z jakiego 
został wykonany oferowany do sprzedaży wyrób, informacji o próbie i masie tego metalu, na złożeniu 
deklaracji o dopełnieniu obowiązku oznaczenia wyrobów cechą probierczą i znakiem imiennym, na 
umieszczeniu graficznych wizerunków cech znajdujących się na wyrobach. 

Postulowane zmiany w przepisach ustawy znacząco zwiększają ochronę konsumentów dokonujących 
zakupów przez Internet. Wyroby z metali szlachetnych oferowane do sprzedaży na odległość poza 
lokalem przedsiębiorstwa, powinny spełniać identyczne wymogi, jak wyroby wprowadzane do obrotu  
w sposób tradycyjny. Uchwalenie nowelizacji ustawy w proponowanym kształcie znacząco ograniczy 
stosowanie niedozwolonych praktyk i wykluczy możliwość popełniania czynów zabronionych, to jest 
sprzedaży wyrobów bez wymaganych prawem cech i oznaczeń probierczych. 

9. Reaktywacja pracy Zespołu ds. probiernictwa i współpraca na jego forum z przedsiębiorcami, 
muzeami oraz wyższymi uczelniami. 

Ze względu na panującą pandemię nie reaktywowano pracy Zespołu ds. probiernictwa. Występujące 
ograniczenia nie pozwalają na organizację spotkań na terenie OUP ani na podróże do innych instytucji 
współpracujących. Główny cel współpracy dwóch grup roboczych działających w ramach Zespołu – 
grupy ds. potrzeb producentów oraz grupy ds. regulacji prawnych - dotyczący nowelizacji prawa 

probierczego – został zrealizowany po wszczęciu procesu nowelizacji. Wprawdzie większość postulatów 
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członków tych grup – na etapie konferencji uzgadniających w MR, została odrzucona, ale na tym etapie 
prace obydwu grup mogą zostać zakończone. W pozostałych dwóch grupach dawnego KZM jest wiele 
otwartych płaszczyzn współpracy, utrzymywane są kontakty z członkami obydwu grup i planowane jest 
opracowanie nowej formuły funkcjonowania Zespołu oraz wznowienie jego prac po ustąpieniu pandemii. 

10. Udział w procesie nowelizacji prawa probierczego, współpraca z MR i GUM w tym zakresie  
i opracowanie wstępnego projektu tego prawa. 

Przez cały rok trwały prace związane z nowelizacją prawa probierczego. Prowadzone były w OUP  
w Warszawie – w konsultacji z OUP w Krakowie. Przygotowano projekty następujących aktów 
prawnych:  

− nowy, poprawiony w odniesieniu do projektu z 2019 roku, projekt ustawy Prawo probiercze; 
− projekt rozporządzenia w sprawie wyrobów z metali szlachetnych;  
− projekt rozporządzenia w sprawie wzoru wniosku o utworzenie punktu probierczego oraz 

zakresu wyposażenia technicznego punktu probierczego; 
− projekt rozporządzenia w sprawie formularza wniosku zgłoszenia znaku imiennego do rejestru 

znaków imiennych; 
− projekt rozporządzenia w sprawie opłat za czynności organów administracji probierczej.  

Do wszystkich projektów przygotowano uzasadnienia i OSR. W procesie nowelizacji odbywały się 
konsultacje wewnętrzne w GUM, następnie projekty przekazywano do Ministerstwa Rozwoju 
(przekształconego w MRPiT).  

11. Wdrożenie przy pomocy GUM nowego programu finansowo-księgowego. 

Z dniem 1 stycznia 2020 r., rozpoczęto wdrażanie nowego systemu operacyjnego QUORUM. System 
został zakupiony przez z GUM i jego wdrożenie w jednostkach podległych poprzedziły liczne szkolenia. 
System obejmuje pełny zakres obsługi administracyjnej Urzędu tj. finanse i księgowość, kadry - płace, 
magazyn, środki trwałe. W Urzędzie wszystkie operacje związane z prowadzeniem gospodarki 
finansowej były prowadzone równolegle w starym systemie finansowo-księgowym RIF. Miało to na celu 
zabezpieczenie ciągłości pracy, dotrzymania terminów sprawozdawczych oraz porównania poprawności 
zapisów w księgach rachunkowych. 

Do dnia 31 grudnia 2020 roku wdrożono system w 90 %. Powyższe potwierdza zgodność 
wygenerowanych w obydwu systemach podstawowych sprawozdań finansowych i kadrowo – 
płacowych. Moduł - środki trwałe i magazyn, również w pełni odzwierciedla operacje przeprowadzone 
w OUP w Warszawie w 2020 r. 

W związku z planami migracji danych z programu obsługi interesantów OUP – Probierz oraz zapewnienia 
ciągłości pracy i możliwości wykorzystania wszystkich funkcji jakie oferuje system QUORUM, ważne jest 
zapewnienie bieżącego wsparcia merytorycznego i technicznego ze strony jednostki nadrzędnej. 

12. Kontynuacja działalności informacyjno-promocyjnej OUP – publikacje, udział w targach 
branżowych. 

Ze względu na panującą epidemię przedstawiciele OUP nie uczestniczyli w targach jubilerskich, zresztą 
niektóre tego rodzaju imprezy zostały odwołane. Zamieszczono dwie publikacje – artykuł w biuletynie 
„Metrologia i Probiernictwo” i wywiad w czasopiśmie branżowym „Polski Jubiler”.   

Aktualizowano stronę internetową OUP, zamieszczano na niej komunikaty dotyczące warunków pracy 
podczas epidemii.  

Opracowano szczegółową informację o zasadach wzajemnego uznawania cech probierczych na obszarze 
UE i procedurach obowiązujących w tym zakresie w RP. Informacja jest zamieszczona na stronie 
internetowej GUM. 

6.13. Okręgowy Urząd Probierczy w Krakowie 

1. Modernizacja wyposażenia technicznego polskich urzędów probierczych, pozwalająca na 
wykonywanie badań wyrobów ze stopów metali szlachetnych zgodnie z obowiązującymi 
standardami i oczekiwaniami interesantów oraz zwiększenie innowacyjności w dziedzinie 
oznaczania wyrobów cechami probierczymi. 

Wyposażenie powiększyło się poprzez zakup: 
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− kolejnego, piątego spektrometru fluorescencji rentgenowskiej, co pozwoli na prowadzenie 
kontrolnych badań sprawdzających prawidłowość i powtarzalność uzyskiwanych wyników 
badań przez wszystkie wydziały techniczne jednostki w trakcie prowadzonych badań 
sprawdzających; 

− kolejnego konduktometru do bezinwazyjnego badania sztabek i monet pod kątem sprawdzenia 
ich wnętrza, co umożliwi eliminację tych produktów w przypadku, gdy ich wnętrze zawiera 
metale nieszlachetne (miedź, ołów itp.) lub np.: wolfram lub jego węglik, których gęstość jest 
zbliżona do gęstości złota i metoda pomiaru gęstości nie jest miarodajna w ocenie ich jakości. 
Badanie to jest źródłem cennych informacji dla interesantów, którzy nie wyrażają zgody na 
inwazyjne badanie monet lub sztabek. 

2. Wykonanie rzeczowego i finansowego planu (2 400 000 sztuk i 6 200 000 PLN). 

Plan rzeczowy został wykonany na poziomie 2.031.023 sztuk, co stanowi 84,62 % założonego planu w 
wysokości 2.400.000 sztuk wyrobów z metali szlachetnych na 2020 rok. Zbadano i oznaczono cechami 
probierczymi 454 sztuk wyrobów z platyny, 1.242.184 sztuk wyrobów ze złota i 788.385 sztuk wyrobów 
ze srebra. Plan rzeczowy nie został obniżony w związku z sytuacją związana z zagrożeniem. 

Natomiast plan finansowy, który na 2020 rok został ustalony na poziomie 6.200.000,-zł obniżono 
 w związku z pandemią do kwoty 5.000.000,-zł i został wykonany na poziomie 5.102.266,44 zł, co 
stanowi 102 % obniżonego planu dochodów. 

3. Wykonanie planu kontroli probierczych w liczbie – 350. 

Plan kontroli probierczych, który został ustalony na 2020 rok na poziomie 350 nie został wykonany  
w związku z sytuacją epidemiczną, co spowodowało zawieszenie ich przeprowadzania. W ramach 
nadzoru wykonano jedynie 69 kontroli w tym: 57 w sklepach jubilerskich (w tym w 7 lombardach i 3 
działalności w formie e-sprzedaży) oraz 12 w zakładach złotniczych. Wystawiono 26 zaleceń 
pokontrolnych i udzielono 11 pouczeń. Nałożono 15 mandatów na kwotę 2.900,00 zł. 

4. Zwiększenie efektywności kontroli zawartości metali szlachetnych w wyrobie w miejscu obrotu 
poprzez stosowanie w trakcie ich przeprowadzania ręcznego spektrometru, co jest szczególnie 
przydatne przy kontroli jakości wyrobów zwolnionych z obowiązku badania i oznaczania  
w urzędach probierczych. 

W 2020 roku skuteczność i efektywność kontroli miała być nie tylko zwiększona poprzez poszerzenie 
kontrolowanego obszaru, ale również poprzez stosowanie w trakcie ich przebiegu ręcznego 
spektrometru fluorescencji rentgenowskiej, który umożliwiałby kontrolę próby wyrobów, które są 
wprowadzane do obrotu, a równocześnie, z uwagi na mała masę zwolnione z obowiązku badania i 
oznaczania w urzędach probierczych. W 2020 roku uzyskano zezwolenie ze strony Państwowej Agencji 
Atomistyki na jego użytkowanie, ale z uwagi na sytuację w kraju, rozpoczęcie eksploatacji tej aparatury 
nastąpi najprawdopodobniej w początkach II kwartału 2021 w momencie wznowienia zewnętrznych 
kontroli probierczych. 

5. Odbycie audytu nadzoru dla kontynuacji i doskonalenia SZJ (styczeń - luty 2020), utrzymanie 
funkcjonujących systemów jakości po wdrożeniu w 2018 roku nowej normy EN ISO 9001:2015. 

W wyniku przeprowadzonego w lutym 2020 audytu nadzoru zostało w raporcie z niego podkreślone 
bardzo wysokie zaangażowanie dyrektora i kierownictwa Urzędu we wszystkie obowiązujące procesy  
i w całokształt systemu zarządzania w OUP. Urząd wyróżnia się bardzo pozytywnymi ocenami klientów 
i partnerów współpracujących z wydziałem technicznym i wydziałami zamiejscowymi. System jakości 
działa prawidłowo, zapewniając realizację założonych celów i jest ciągle doskonalony. Podczas 
przeprowadzanego audytu nie stwierdzono niezgodności. Urząd spełnia standardy oraz kryteria zawarte 
w raporcie. 

6. Kontynuacja udziału w międzynarodowych programach badawczych sprawdzających poprawność 
uzyskiwanych wyników w laboratoriach chemicznych Okręgu (Round Robin, LABTEST). 

Wydział Techniczny w Urzędzie tradycyjnie uczestniczył w programie badawczym Round Robin dla 
srebra i złota metoda XRF. Ponadto, od 2020 roku Konwencja dołączyła do kolejnych elementów tego 
programu, z zastosowaniem metod analitycznych również dla złota i srebra, laboratoria chemiczne 
wydziałów zamiejscowych. Argumentacją była chęć sprawdzenia prawidłowości uzyskiwanych wyników 
przez jednostki, które mają uprawnienia do umieszczania cechy konwencyjnej CCM. 
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Dodatkowo, Wydział Techniczny i Wydziały Zamiejscowe we Wrocławiu i Poznaniu uczestniczyli 
również w prowadzonym od lat przez Urząd Probierczy w Pradze programie LABTEST, jak również  
w programie pilotowanym przez Bośnię i Hercegowinę. 

7. Prace legislacyjne - uczestnictwo w przygotowaniu materiałów do nowelizacji ustawy Prawo 
probiercze -kontynuacja. 

Prowadzono intensywne działania w zakresie przygotowania materiału do nowelizacji ustawy  
z 1 kwietnia 2011 roku „Prawo probiercze”, jak również aktów wykonawczych do niej w postaci 
rozporządzenia MF w sprawie opłat za czynności organów administracji probierczej i trybu ich pobierania. 
Współpraca przebiegała i przebiega na linii dwa okręgowe urzędy probiercze w Krakowie i w Warszawie, 
Główny Urząd Miar oraz Wydział Prawa Technicznego przy Departamencie Obrotu Towarami 
Wrażliwymi i Bezpieczeństwa Technicznego w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii. Planowane 
jest w najbliższym czasie skierowanie jednolitego tekstu projektu do „Wpisu do wykazu prac 
legislacyjnych RM”. 

8. Współpraca międzynarodowa - kontynuowanie współpracy międzynarodowej w ramach Konwencji 
o kontroli i cechowaniu wyrobów z metali szlachetnych oraz Grupy Wyszehradzkiej - GV4. 

Nie odbyło się planowane 86 Posiedzenie Konwencji o kontroli i cechowaniu wyrobów z metali 
szlachetnych, które miało być organizowane w Polsce w Gdańsku. Przyczyną było zagrożenie 
epidemiczne. Posiedzenie Konwencji, w którym uczestniczył dyrektor OUP –Kraków i dwie osoby 
oddelegowane odbyło się 30 września 2020 roku drogą telekonferencji. Z tych samych przyczyn nie 
odbyło się w 2020 roku Posiedzenie GV4, którego organizatorem miał być Urząd Probierczy  
w Budapeszcie (Węgry). 

9. Utrzymanie infrastruktury probierczej poprzez realizację zadań inwestycyjnych i remontowych w 
oparciu o przyznane w 2020 roku środki na poziomie 295 000 PLN (zakup 1 szt. spektrometru 
fluorescencji rentgenowskiej i konduktometru do nieinwazyjnego badania sztabek i monet ze 
stopów metali szlachetnych). 

W ramach przyznanych środków na wydatki inwestycyjne w wysokości 295 000,-zł dokonano zakupu 
spektrometru fluorescencji rentgenowskiej, konduktometru do bezinwazyjnego zbadania wypełnienia. 
Zrealizowano również niewielkie prace remontowe w jednostkach terenowych celem poprawy 
warunków bhp i p.poż. oraz zapewnienia stosownych zabezpieczeń związanych z sytuacją zagrożenia 
epidemicznego dla zapewnienia ochrony pracowników i interesantów jednostki. 

10. Kontynuacja doskonalenia systemu Kontroli Zarządczej w Urzędzie i podległych jednostkach. 

Na podstawie prowadzonej dokumentacji dotyczącej Systemu Kontroli Zarządczej uznano, że wdrożony 
i systematycznie modyfikowany system kontroli zarządczej zapewnia realizację celów i zadań w sposób 
zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy we wszystkich procesach zachodzących w 
Urzędzie. W ramach systemu przeprowadzony jest m.in. proces samooceny oraz identyfikacji ryzyka, 
które są jednymi z ważniejszych elementów planowania pracy w kolejnym okresie zarówno w zakresie 
stawianych właścicielom przyszłościowych celów jak również w obszarze zasobów ludzkich  
i wyposażenia niezbędnego do ich realizacji. W związku z pandemią COVID19, kierownictwo Urzędu 
podjęło w porozumieniu z Głównym Urzędem Miar szereg działań mających na celu ochronę klientów i 
pracowników Urzędu oraz przygotowanie Urzędu do pracy w warunkach zwiększonego ryzyka 
epidemicznego. Konieczność czasowego zawieszenia przyjmowania wyrobów, kolejno ograniczenia ich 
przyjmowania oraz ogólne spowolnienie gospodarki sprawiły, że nie zostały osiągnięte zamierzone cele 
w zakresie planowanych dochodów oraz liczby zbadanych i oznaczonych sztuk. 

11. Uczestnictwo w posiedzeniach Zespołów ds. probiernictwa – kontynuacja. 

W I półroczu 2020 roku z przyczyn związanych z zagrożeniem epidemicznym nie odbyło się żadne 
posiedzenie Zespołu ds. probiernictwa. Decyzja ta była uzasadniona niebezpieczeństwem związanym z 
koniecznością delegacji do Warszawy oraz ograniczeniami w przemieszczaniu się między 
województwami. Kontakty z członkami zespołów ograniczały się jedynie do korespondencji drogą e-
mailową lub telefonicznie. W III kwartale 2020 roku nastąpiła zmiana koncepcji działania zespołów. 
Powstał zespół pn. „Konsultacyjny Zespół GUM ds. probiernictwa KZGUM5”, który nie rozpoczął pracy 
ze względu na trwająca pandemię. 
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12. Współpraca z przemysłem, nauką i innymi instytucjami krajowymi - w ramach Konsultacyjnego 
Zespołu ds. Probiernictwa, ścisła współpraca z branżą, przemysłem i wyższymi uczelniami oraz 
dalsza współpraca z Wydziałem Metali Nieżelaznych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie 
w zakresie wizytacji Wydziałów Technicznego i Nadzoru Urzędu, staży, praktyk studentów i 
absolwentów, jak również partycypacji w pracach inżynierskich i magisterskich w zakresie ustalania 
ich tematów, jak również realizacji programu badań. Prowadzenie Seminarium „Prawo probiercze” 
dla studentów studiów magisterskich (kontynuacja ponad 20-letniej współpracy). 

Współpracę z przemysłem, nauką i innymi instytucjami w ramach Konsultacyjnego Zespołu ds. 
Probiernictwa omówiono w pkcie.11. Natomiast I kwartał 2020 roku był bardzo intensywny w zakresie 
współpracy z Wydziałem Metali Nieżelaznych AGH. Na przełomie 2019/2020 roku dyrektor OUP 
prowadziła Seminarium z Prawa probierczego. Dwie grupy studentów tego wydziały wizytowały Wydział 
Techniczny i Wydział Nadzoru w Okręgu w celu zapoznania się ze specyfiką pracy na poszczególnych 
stanowiskach pracy. Ponadto, dyrektor uczestniczył w obronie pracy inżynierskiej, której temat został 
ustalony przez Urząd i całość pracy była realizowana i pilotowana przez Urząd. Bezpośrednie kontakty  
z AGH zostały ograniczone przez pandemię. 

13. Wdrożenie przy współpracy z GUM nowego programu finansowo-księgowego. 

Wprowadzenie w Urzędzie nowego systemu ZSI Quorum doprowadziło do komputeryzacji kilku 
obszarów, które dotychczas prowadzone były w formie papierowej. Dzięki współpracy kilku działów  
i jednostki nadrzędnej, wdrożenie systemu przebiegło sprawnie. Dalsza praca i współpraca  
z wyznaczonym pracownikiem w GUM pozwala na jeszcze bardziej efektywne wykorzystanie tego 
systemu dla potrzeb Urzędu. 

 

 

7. Publikacje pracowników GUM 

 

W czasopismach naukowych 

1. K. Orłowska, M. E. Mognaschi, K. Kwoka, T. Piasecki, P. Kunicki, A. Sierakowski,  
W. Majstrzyk, A. Podgórni, B. Pruchnik, P. di Barba, T. Gotszalk: A method of magnetic field 
measurement in a scanning electron microscope using a microcantilever magnetometer. 
Metrology and Measurement Systems, Vol. 27 (2020). 

2. Ewa Malejczyk, Wojciech Hyk: Certyfikacja materiałów odniesienia na przykładzie wybranego 
ciekłego wzorca gęstości. Cz. II. Ocena stabilności. Analityka 1/2020. 

3. Ewa Malejczyk, Wojciech Hyk: Certyfikacja materiałów odniesienia na przykładzie wybranego 
ciekłego wzorca gęstości. Cz. III. Charakterystyka Metrologiczna. Analityka 2/2020. 

4. A. Hantz: Analiza świadectw wzorcowania na przykładzie wagi i wzorca masy. Jakie korzyści i 
jakie zagrożenia dla laboratorium niesie za sobą zachowanie lub brak spójności pomiarowej w 
odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Biuletyn informacyjny POLLAB 
BI 1/58/2020. Elementy doskonalenia pracy laboratoriów. Warszawa 2020. 

5. Z. L. Warsza, J. Puchalski: Estymacja niepewności rozszerzonej punktów charakterystyki z dwóch 
pomiarów kontrolnych. Pomiary Automatyka Robotyka nr 4/2020. 

6. Z. L. Warsza, J. Puchalski: Niepewności pomiarów w metodzie regresji liniowej. Część 1. Prosta i 
jej pasma niepewności dla nieskorelowanych danych pomiarowych. Pomiary Automatyka 
Robotyka nr 3/2020. 

7. Z. L. Warsza, J. Puchalski: Niepewności pomiarów w metodzie regresji liniowej Część 2. 
Niepewności prostej dla zmiennej Y o skorelowanych danych. Pomiary Automatyka Robotyka nr 
4/2020. 

8. A. Schüller, S. Heinrich, Ch. Fouillade, A. Subiel, L. De Marzi, F. Romano, P. Peier,  
M. Trachsel, C. Fleta, R. Kranzer, M. Caresana, S. Salvador, S. Busold, A. Schönfeld,  
M. McEwen, F. Gomez, J. Solc, C. Bailat, V. Linhart, J. Jakubek, J. Pawelke, M. Borghesi, R. P. 
Kapsch, A. Knyziak, A. Boso, V. Olsovcova, Ch. Kottler, D. Poppinga, I. Ambrozova, C. S. Schmitzer, 
S. Rossomme, M. C Vozenin: The European Joint Research Project UHDpulse – Metrology for 
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W materiałach konferencyjnych 

1. Z. L. Warsza, J. Puchalski: Estimation of Uncertainties in Indirect Multivariable Measurements: 
Part 1. Case of Correlated Quantities. Materiały Konferencyjne XXIV Konferencja Naukowo -
Techniczna Automatyzacja. Warszawa 2020. 

2. Z. L. Warsza, J. Puchalski: Estimation of Uncertainties in Indirect Multivariable Measurements: Part 
2. Influence of the Processing Function Accuracy. Materiały Konferencyjne XXIV Konferencja 
Naukowo-Techniczna Automatyzacja. Warszawa 2020. 

3. Anna Pietrzak: Portfolio GUM w obszarze materiałów odniesienia. Materiały konferencyjne –
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Artykuły zakwalifikowane do publikacji w 2021 roku 

1. E. Burcon, M. Kozicki: Wyznaczenie niepewności wzorcowania czujników temperatury  
w podzakresach MST-90. Zakwalifikowane do publikacji w Pomiary Automatyka, Robotyka. 

2. J. D. Fidelus, K. Cybul: Realizacja projektu EMPIR JRC 18SIB08 „Comprehensive traceability for 
force metrology services” w Głównym Urzędzie Miar. Zakwalifikowane do publikacji w monografii 
naukowej Politechniki Śląskiej. 

3. Z. L. Warsza, J. Puchalski: Estymacja niepewności pomiarów pośrednich 2D poprzez czwórnik 
impedancyjny. Zakwalifikowane do publikacji w monografii naukowej Politechniki Śląskiej. 

4. Z. L. Warsza, J. Puchalski: Wyznaczanie pasma niepewności charakterystyki liniowej 
z pomiarów w dwu punktach. Zakwalifikowane do publikacji w monografii naukowej Politechniki 
Śląskiej. 

5. M. Babij, W. Majstrzyk, A. Sierakowski, P. Janus, P. Grabiec, Z. Ramotowski, A. Yacoot,  
T. Gotszalk: MEMS displacement generator for atomic force microscopy metrology. Measurement 
Science and Technology. Accepted Manuscript. 

6. A. Zoń: Praktyczne realizacje definicji podstawowych jednostek miar w świetle ostatnich zmian SI. 
Zakwalifikowane do publikacji w Pomiary Automatyka Robotyka. 

7. K. Listewnik, R. Jóźwiak, I. Nissen: Influence of surface object movement parameters on the 
hydroacoustic RGB classification method. Applied Acoustics. 

 

 

8. Załączniki 

 

Załącznik 1 Zestawienie zadań GUM       
Załącznik 2 Zestawienie zadań OUM w Warszawie      
Załącznik 3 Zestawienie zadań OUM w Krakowie      
Załącznik 4 Zestawienie zadań OUM we Wrocławiu      
Załącznik 5 Zestawienie zadań OUM w Poznaniu       
Załącznik 6 Zestawienie zadań OUM w Katowicach      
Załącznik 7 Zestawienie zadań OUM w Gdańsku      
Załącznik 8 Zestawienie zadań OUM w Łodzi      
Załącznik 9 Zestawienie zadań OUM w Bydgoszczy      
Załącznik 10 Zestawienie zadań OUM w Szczecinie       
Załącznik 11 Zestawienie zadań OUM w Białymstoku      
Załącznik 12 Zestawienie zadań OUP w Warszawie      
Załącznik 13 Zestawienie zadań OUP w Krakowie       
 

https://www.sciencedirect.com/science/journal/0003682X


Zestawienie działań Głównego Urzędu Miar Załącznik nr 1
do Sprawozdania z rocznego planu działania 

Głównego Urzędu Miar na 2020 r. 

Lp.
Cel główny

(Nr)

Nr działania 
głównego z 

Aneksu/ 
strategii 

(jeśli 
dotyczy)

Nazwa działania

Stopień 
realizacji 
działania

%

Komórka 
realizująca 
(Symbol)

1 2 3 4 6 7

1. 1, 3, 4, 5 2 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury metrologicznej 
zapewniającej spójność pomiarową w dziedzinie audiometrii. 
Etap III: Modyfikacja metodyki wzorcowania sprzęgaczy 
mechanicznych:
- Zaprojektowanie nowego stanowiska do wzorcowania 
sprzęgaczy mechanicznych
- Nowelizacja metodyki wyznaczania czułości sprzęgacza w 
funkcji częstotliwości 
- Nowelizacja metodyki wyznaczania impedancji 
mechanicznej sprzęgaczy
- Modyfikacja metodyki szacowania niepewności
- Badania wstępne i walidacja (porównanie 
międzylaboratoryjne)
- Publikacja

10 L1

2. 1, 3, 4 3 Budowa infrastruktury metrologicznej zapewniającej spójność 
pomiarową w dziedzinie drgań mechanicznych w zakresie 
udarów. Budowa stanowiska pomiarowego do wzorcowania 
przetworników udarów zgodnie z normą ISO 16063-22.
Badanie stabilności długoterminowej stanowiska
- Wykonanie badań różnych typów przetworników udarów (w 
miarę ich dostępności).
- Potwierdzenie właściwości metrologicznych stanowiska w 
porównaniu międzylaboratoryjnym.

90 L1

Opis realizacji

5

Projekty badawczo-rozwojowe

Akustyka, Ultradźwięki i Drgania
Zaprojektowano nowe stanowisko do wzorcowania sprzęgaczy 
mechanicznych, ale rozpoczęcie prac zostało opóźnione, a ostatecznie 
przesunięte na 2021 r. z powodu pandemii COVID-19 i związanej z nią  
pracy zdalnej, szczególnie w II i IV kwartale. Główne wysiłki 
Laboratorium L1 były skierowane na realizację zamówień klientów. 
Dodatkowo awarii uległ wzmacniacz mocy, niezbędny na stanowisku 
do wzorcowania sprzęgaczy mechanicznych i konieczna była jego 
wymiany na nowy. Zakup wzmacniacza mocy B&K typ 2718  
zrealizowano w IV kwartale.

W ramach badań stabilności stanowiska i doskonalenia kompetencji 
personelu  przeprowadzono wzorcownia przetworników dla klientów 
zewnętrznych oraz przetworników kontrolnych będących na 
wyposażeniu laboratorium. Zlecono też wzorcowanie przetworników 
kontrolnych GUM w akredytowanym laboratorium firmy SPEKTRA. 
Porównanie otrzymanych wyników z wynikami uzyskanymi na 
stanowisku w GUM potwierdziło   właściwości metrologiczne 
stanowiska i utrzymanie jego parametrów, a tym samy potwierdziło 
kompetencje techniczne GUM do wzorcowań w zakresie udarów 
mechanicznych.
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3. 1, 2, 4 5 Budowa infrastruktury metrologicznej i kompetencji 
personelu w dziedzinie ultradźwięków w zastosowaniach 
medycznych.
Etap I
- Budowa (zakup) systemu pomiarowego wzorca pierwotnego 
mocy ultradźwiękowej z układem do pomiaru konduktancji 
promieniowania, łącznie ze szkoleniem pracownika L1.
- Budowa (zakup) systemu do wzorcowania wtórnego 
hydrofonów, łącznie ze szkoleniem pracownika L1.
- Utworzenie Grupy Roboczej ds. ultradźwięków w 
zastosowaniach medycznych w ramach KZM ds. zdrowia i 
bezpieczeństwa żywności.

15 L1

4. 1, 2, 3, 4 6 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury metrologicznej 
zapewniającej spójność pomiarową w dziedzinie akustyki w 
zakresie częstotliwości infradźwiękowych.
Etap II
- Rozbudowa i modernizacja stanowiska do wzorcownia 
mikrofonów pomiarowych w zakresie częstotliwości 
infradźwiękowych metodami wtórnymi; opracowanie założeń 
oraz projektu rozbudowy i modernizacji stanowiska.
- Modyfikacja oprogramowania stanowiska wzorca 
państwowego (procedury obliczeniowej), zgodnie 
z wynikami najnowszych prac badawczych dotyczących 
poprawek uwzględniających przewodnictwo 
cieplne w sprzęgaczach akustycznych w zakresie małych 
częstotliwości (pod warunkiem nowelizacji normy IEC 61094-
2).

10 L1

W marcu 2020 zatrudniono w GUM głównego metrologa  
odpowiedzialnego merytorycznie za działalność w L1 w dziedzinie 
ultradźwięków. Niestety pandemia COVID-19 i wiosenny lockdown 
zarówno w Polsce, jak i w Wlk. Brytanii bardzo mocno odbiły się na 
realizacji projektu. Opracowano trzy aneksy do umowy z NPL, 
przesuwające terminy dostawy systemów pomiarowych do GUM oraz 
zmieniające formę szkolenia dotyczącego etapu I ze stacjonarnego na 
zdalne. Szkolenie zostało przeprowadzone w IV kwartale i zostało 
zarejestrowane.  W styczniu 2020 wykonano serie pomiarów drgań 
mechanicznych w pomieszczeniu przewidzianym do instalacji 
stanowisk pomiarowych; obecnie trwa remont tego pomieszczenia. 
Zakupiono niezbędne urządzenia i pomocniczy sprzęt pomiarowy (m. 
in. demineralizator, tlenomierz, butelki do przechowywania wody 
odgazowanej, temohigrometr). System pomiarowy dotyczący etapu I, 
który zgodnie z aneksem nr 3 do umowy miał być  dostarczony do 
GUM do 10 grudnia 2020 r., nie został dostarczony w terminie z 
przyczyn leżących po stronie NPL. Trwają rozmowy z NPL w tej 
sprawie.

Etap II rozbudowy i modernizacji infrastruktury metrologicznej  miał się 
rozpocząć od potwierdzenia stopnia równoważności uzyskiwanych 
wyników w zakresie małych częstotliwości poprzez udział w 
porównaniu kluczowym CCAUV.A-K6. GUM wykonał pomiary w 
ramach porównania w 2019 r. ale z powodu pandemii wystąpiło 
opóźnienie w harmonogramie porównania; brak jest obecnie informacji 
na temat postępu prac. 
Pracowano nad założeniami do projektu rozbudowy i modernizacji 
stanowiska do wzorcownia mikrofonów pomiarowych w zakresie 
częstotliwości infradźwiękowych metodami wtórnymi, ale rozpoczęcie 
prac zostało opóźnione, a ostatecznie przesunięte na 2021 r. z powodu 
pandemii COVID-19 i związanej z nią  pracy zdalnej, szczególnie w II i 
IV kwartale. Główne wysiłki Pracowni Akustyki były skierowane na 
realizację zamówień klientów.
Nie podjęto prac dotyczących modyfikacji oprogramowania, ponieważ 
nie znowelizowano jeszcze normy IEC 61094-2.
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5. 1, 3, 4 7 Modernizacja stanowisk pomiarowych w kierunku możliwości 
wzorcowania systemów przetworników cyfrowych 
stosowanych w dziedzinie akustyki i drgań mechanicznych.
- Analiza oferty rynku w zakresie przetworników MEMS w 
dziedzinie drgań.
- Analiza oferty rynku w zakresie przetworników MEMS w 
dziedzinie akustyki.

40 L1

6. 1, 2 Opracowanie metodyki badań okresowych urządzenia SRS-
35, służącego do sterowania pomiarami oraz do akwizycji 
danych i analizy wyników pomiarów na stanowisku wzorca 
państwowego wielkości drgań mechanicznych.
- Opracowanie metodyki weryfikacji  poprawności pracy 
części elektrycznej stanowiska (kontrolera) we współpracy z 
L52 (wspólny projekt).

50 L1

7. 1, 2 10 Budowa infrastruktury metrologicznej i kompetencji 
personelu w dziedzinie akustyki podwodnej. 
Etap II
-  Budowa stanowiska pomiarowego do wzorcowania 
hydrofonów metodą wibrującej kolumny wody w zakresie 
małych częstotliwości, publikacja.
- Poszukiwanie funduszy krajowych / europejskich na 
sfinansowanie budowy basenów pomiarowych i ich 
wyposażenia.
- Kontynuacja spotkań w ramach Grupy Roboczej ds. budowy 
infrastruktury metrologicznej w dziedzinie akustyki 
podwodnej.

20 L1

Opracowano algorytm postępowania przy wzorcowaniu 
przetworników MEMS. Ponieważ poziom zaawansowania 
programistycznego do obsługi przetworników MEMS przekraczał 
kompetencje pracowników L1, nawiązano współpracę z L5, które 
podjęło się opracowania oprogramowania kontrolera do 
przetworników MEMS. Zgodnie z relacją prace nad pierwszą wersją 
oprogramowania zostały zakończone.
Ograniczenia w organizacji pracy związane z pandemią COVID-19 
przerwały przejście do integracji dotychczasowych wyników pracy ze 
stanowiskami do wzorcowania w L1.

Opracowano algorytm badania okresowego urządzenia SRS-35. 
Wyznaczono dane wejściowe niezbędne do przeprowadzenia badania. 
Skompletowano niezbędny sprzęt, opracowano wstępną wersję 
programu do sterowania pomiarami. Wykonano pierwsze pomiary. 
Uzyskane wyniki potwierdzają poprawność założonej metodyki w 
szerokim zakresie częstotliwości. Dopracowania wymaga algorytm 
pomiaru kontrolnego sygnału w zakresie bardzo małych i bardzo 
dużych częstotliwości.

Zgodnie z zatwierdzoną kartą pomysłu: nr 0005.2019 „Budowa 
stanowiska pomiarowego do wzorcowania hydrofonów metodą 
wibrującej kolumny wody w zakresie małych częstotliwości” w 2020 r. 
wykonano układ sprzęgacza akustycznego do wzorcowania 
hydrofonów w zakresie małych częstotliwości metodą wibrującej 
kolumny wody  oraz zakupiono  wielokanałowy system pomiarowy 
umożliwiający wytwarzanie, przetwarzanie i analizę sygnałów. 
Przeprowadzono niezbędny remont w pomieszczeniach budynku 
Wydziału Zamiejscowego OUM Gdańsk w Gdyni-Witomino i 
zainstalowano w nich zakupione wyposażenie pomiarowe. 
Opracowano Kartę założeń projektu, która czeka na zatwierdzenie.
W styczniu 2020 r. odbyło się 4. spotkanie Grupy Roboczej ds. 
Akustyki Podwodnej, podsumowujące dwuletnią aktywność Grupy i 
formułujące zadania na przyszłość. Wstrzymano organizację  kolejnych 
spotkań Grupy Roboczej ze względu na pandemię COVID-19.
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8. 1, 2, 3 11 (10), 
12 (11)

Prace badawczo-rozwojowe o charakterze ciągłym związane z 
utrzymaniem państwowego wzorca czasu i częstotliwości, 
porównaniami międzynarodowymi oraz utrzymaniem i 
bieżącą charakteryzację istniejących łączy światłowodowych.
 - Ocena pracy wzorców atomowych, weryfikacji poprawek 
kalibracyjnych, analiza wyników porównań, porównywanie 
wyników uzyskanych z różnych systemów pomiarowych.

90 L2

9. 1, 2, 3 11 (10), 
12 (11)

Badania możliwości i sposobu sterowania UTC(PL) w oparciu 
o sygnały z fontann cezowych i charakteryzacja parametrów 
metrologicznych nowego wzorca czasu i częstotliwości w 
GUM (masera wodorowego z autotuningiem wnęki 
rezonansowej).
- Gromadzenie danych pomiarowych umożliwiających 
wyznaczanie poprawek UTC(PL) do fontann cezowych, 
symulacje sterowania UTC(PL), ocena stabilności i dryftu 
nowego wzorca czasu i częstotliwości, ocena wpływu 
temperatury.

50 L2

10. 4 Budowa przenośnego wzorca do porównań 
międzylaboratoryjnych opartego na generatorze rubidowym.
- Opracowanie układów generacji sygnałów wyjściowych i 
układu sterowania, opracowanie układu elektronicznego, 
weryfikacja poprawności działania, optymalizacja parametrów 
pracy, montaż i budowa całego urządzenia, końcowa 
charakteryzacja.

95 L2

Czas i częstotliwość
Dokonywano oceny pracy bieżącej posiadanych wzorców, stabilności 
sygnałów wyjściowych, uczestniczono w porównaniach 
międzynarodowych i analizowano uzyskiwane wyniki porównań. Nie 
zaobserwowano odstępstw od poprawnej pracy wzorców. Wymagana 
jest dodatkowa analiza poprawek kalibracyjnych systemu TTS-4 w 
GUM w odniesieniu do wyników publikowanych przez BIPM i 
wyników uzyskiwanych na łączu światłowodowym GUM-AOS.

Ze względu na brak dostępności w GUM bezpośrednich danych 
pomiarowych z fontann cezowych pracujących w AOS i PCSS, analizy 
pracy masera wodorowego są realizowane z pośrednictwem porównań 
sygnałów UTC(PL) i UTC(AOS) - porównanie szumu 
krótkoterminowego, oraz udziału w tworzeniu UTC i UTCrapid. 
Aktualne warunki pracy masera wodorowego są znacznie lepsze niż 
roku poprzednim i stwierdzono większą stabilność dryftu 
częstotliwości (obserwowane wahania temperatury nie przekraczają 
0.1 K), co prowadzi do znacznie lepszej jakości sygnałów wyjściowych 
z masera i do lepszej prognozy i jakości sterowania UTC(PL). 
Prace są kontynuowane.

Zmontowano docelowe układy do wewnętrznej synchronizacji pętli 
PLL i syntezy DDS do realizacji sygnałów wyjściowych. 
Optymalizowano ustawienia oprogramowania sterującego pętlami PLL 
i syntezą DDS oraz parametry sygnałów wyjściowych (minimalizacja 
szumu i weryfikacja stabilności). Przygotowano układ zasilający i 
rozpoczęto montaż całego urządzenia.
W I kw. roku 2021 przewidywane jest dokończenie montażu i budowy 
całego urządzenia i przeprowadzenie końcowej charakteryzacji.
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Zestawienie działań Głównego Urzędu Miar Załącznik nr 1
do Sprawozdania z rocznego planu działania 

Głównego Urzędu Miar na 2020 r. 

11. 1, 2, 3 12 (11) Monitorowanie właściwości odbiorników GNSS do transferu 
czasu (projekt #1152 EURAMETu) oraz badania nad 
podnoszeniem precyzji i dokładności transferu czasu przy 
użyciu sygnałów GNSS.
- Wyznaczanie różnic pomiędzy odbiornikami GNSS do 
transferu czasu podłączonymi do tej samej skali odniesienia, 
przeprowadzanie analiz oraz w miarę możliwości 
udoskonalanie metod obliczeniowych, analiza wyników 
pomiarów PPP w odniesieniu do porównań 
światłowodowych.

50 L2

12. 3, 4 13 (12) Rozwijanie systemów dystrybucji czasu urzędowego i 
weryfikacji synchronizacji do czasu urzędowego.
- Weryfikacja mechanizmów autentykacji w weryfikacji 
dokładności synchronizacji do serwerów czasu urzędowego, 
testy synchronizacji z zastosowaniem protokołu PTP i ew. 
White-Rabbit, gromadzenia i analiza danych pomiarowych z 
porównań serwerów NTP posiadanych przez uczestników 
TA(PL).

15 L2

13. 1, 2, 3 12 (11) Porównania TWSTFT z wykorzystaniem łącza 
światłowodowego GUM-AOS oraz analiza asymetrii opóźnień 
na łączu światłowodowym GUM-FTMC.
- Analiza możliwości realizacji i jakości wyników porównań 
metodą TWSTFT z udziałem łącza
światłowodowego, gromadzenie i zestawienie danych 
pomiarowych, analiza stabilności krótko- i długoterminowej.

20 L2

14. 1,2,3 11 (10),
12 (11)

Projekt ROCIT - Robust Optical Clocks for International 
Timescales (EMPIR) - udział GUM w zakresie prac nad 
algorytmem sterowania lokalnej skali czasu UTC(k) do 
dostępnych lokalnie lub zdalnie zegarów optycznych

60 L2

Prace prowadzono w ograniczonym zakresie do posiadanych przez 
GUM odbiorników GNSS i systemu TTS-4 w AOS. Prowadzono analizy 
porównawcze, również z wykorzystaniem łącza światłowodowego 
GUM-AOS, i analizy ciągłości pracy nowego systemu TTS-5 
pracującego w GUM. Stwierdzono nietypowe problemy firmware'u 
odbiornika Javad, który okresowo zatrzymywał pomiary i gubił 
synchronizację fazy. Planowane jest przewiezienie systemu TTS-5 do 
producenta w celu dalszej weryfikacji jego działania.
Szersze prace w ramach projektu #1152 EURAMETu planowane na 
kolejne lata. (Projekt wieloletni o charakterze pracy ciągłej).

Od 1.07.2020 r. prace w tym zakresie są realizowane w ramach 
projektu "e-CzasPL" - system niezawodnej i wiarygodnej dystrybucji 
czasu urzędowego na obszarze RP. W roku 2020, poprzez prace 
własne i dialog techniczny, przeprowadzano analizy i przygotowywano 
specyfikacje techniczne i opisy funkcjonalne docelowych systemów do 
realizacji (zakup infrastruktury technicznej, system kodowanych 
sygnałów czasu, budowa portalu i funkcjonalności planowanych 
aplikacji).

Prace realizowane we współpracy z IŁ, AOS CBK PAN, AGH, PCSS i 
FTMC. Prowadzono porównania TWSTFT sygnału UTC(PL) i 
utrzymywano łącza światłowodowe GUM-AOS i GUM-FTMC.  
Gromadzono dane pomiarowe. Na łączu GUM-FTMC obserwowano 
długoterminowe wahania stabilności czasu propagacji. Ze względu na 
ograniczenia czasowe, szczegółowa analiza i zestawienie danych 
pomiarowych z różnych systemów została przełożona na lata 
następne.

Prace prowadzono w oparciu o udostępnione dane pomiarowe 
lokalnych zegarów optycznych przez partnerów projektu (m.in. NPL, 
OP i UMK) oraz rzeczywiste charakterystyki  lokalnych i zdalnych 
systemów do transferu czasu analogicznych do użytkowanych przez 
GUM. Opracowany algorytm uwzględnia różne możliwości dowiązania 
UTC(k) do zegara optycznego i podlega dalszym weryfikacjom i testom. 
Z powodu pandemii dostęp do nowych danych z zegarów optycznych 
jest utrudniony.
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Zestawienie działań Głównego Urzędu Miar Załącznik nr 1
do Sprawozdania z rocznego planu działania 

Głównego Urzędu Miar na 2020 r. 

15.  1, 2, 3, 4, 5 14 (13) Budowa stanowiska do pomiarów zapylenia powietrza 
atmosferycznego. Etap III
- Badania porównawcze czujników optycznych stosowanych 
do pomiarów zapylenia powietrza.

60 L3

16.  1, 2, 3, 4, 5 16 (15) Opracowanie metodyki wytwarzania i certyfikacji nowych 
wielopierwiastkowych matrycowych materiałów odniesienia. 
Etap II.
- Badania w kierunku określenia jednorodności i stabilności 
kandydatów na materiały odniesienia.
- Opracowanie dokumentacji dotyczącej wytwarzania i 
certyfikacji matrycowych materiałów odniesienia.
- Dopracowanie metodyki certyfikacji materiałów odniesienia 
na podstawie wyników porównań międzynarodowych. 

80 L3

17.  1, 2, 3, 4, 5 15 (14) Opracowanie nowych pierwotnych materiałów odniesienia – 
substancje o wysokiej czystości.
- Opracowanie dokumentacji dotyczącej wytwarzania i 
certyfikacji materiałów odniesienia KHP o wysokiej czystości 
zgodnie z wymaganiami ISO 17034. 

100 L3

Chemia
Wykonano nowe roztwory soli KCl w wodzie ultra czystej o stężeniach 
10-4 l/l, 5·10-4 l/l, 10-3 l/l. Ponownie poddano testom układ do 
generowania cząstek o rozmiarze mikrometrowym testując różne 
przepływy dozowania roztworu soli celem przygotowania się do badań 
porównawczych czujników optycznych stosowanych do pomiarów 
zapylenia powietrza.  Wygenerowano aerozole z wykonanych 
wcześniej roztworów soli KCl w wodzie ultra czystej o stężeniach 10-4 

l/l, 5·10-4 l/l, 10-3 l/l. W trakcie wykonywania pomiarów wystąpił 
problem przy generacji aerozolu przy przepływie zadanego roztworu 
powyżej 2 ml/h, polegającego na skraplanie aerozolu na wyjściu z 
generatora.  Powyższy problem uniemożliwia wykonywanie badań 
czujników optycznych stosowanych do pomiarów zapylenia powietrza. 
W związku z tym niezbędna jest konsultacja z serwisem (producentem) 
sytemu generowania próbek w celu eliminacji problemu i wznowienia 
badań. W związku z ograniczeniem prac (ze względów 
epidemiologicznych) w IV kwartale 2020 r. nie została dokonana 
konsultacja z serwisem (producentem serwisu).

Opracowano wysokoprecyzyjną procedurę pomiarową z 
wykorzystaniem techniki ICP-OES (HP-ICP-OES), która pozwala na 
zastosowanie tej techniki do badań jednorodności certyfikowanych 
materiałów odniesienia stężenia masowego pierwiastków 
produkowanych w Laboratorium.
Opracowano procedurę przygotowania roztworów pierwiastków w 
wodzie morskiej oraz procedurę pomiarową z wykorzystaniem techniki 
ICP-MS. Przeprowadzono pomiary próbek wody morskiej, uzyskane 
wyniki badań przesłano w formie raportu do organizatorów 
porównania kluczowego/pilotażowego, odpowiednio CCQM-
K155/P196. 

Opracowano dokumentację dotyczącą wytwarzania i certyfikacji 
materiału odniesienia  o wysokiej czystości (Wyznaczanie zawartości 
wodoroftalanu potasu metodą miareczkowania kulometrycznego). - 
Działanie zakończono.
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Zestawienie działań Głównego Urzędu Miar Załącznik nr 1
do Sprawozdania z rocznego planu działania 

Głównego Urzędu Miar na 2020 r. 

18.  1, 2, 3, 4, 5 Budowa stanowiska do badania czujników 
konduktometrycznych stosowanych do pomiarów wody 
czystej i ultraczystej.
- Opracowania materiałów odniesienia w zakresie 
przewodności elektrycznej właściwej od 5 µS/cm do 50 
µS/cm oraz opracowanie dokumentacji zgodnie z normą ISO 
17034.  

100 L3

19. 3 23 Przebadanie i wdrożenie metody wyznaczania wartości 
współczynnika załamania światła ciekłych wzorców 
refraktometrycznych metodą goniometryczną.
- Wykonanie wstępnych pomiarów ciekłych wzorców 
refraktometrycznych.

0 L3/L4

20. 1 Wpływ temperatury na lepkość olejów wzorcowych.
Wyznaczanie współczynnika temperaturowego dla danego 
wzorca wiskozymetrycznego.

20 L3

21. 1 39 Modernizacja infrastruktury metrologicznej zapewniającej 
spójność pomiarową w dziedzinie gęstości, m.in. opracowanie 
procedur pomiarowych w aplikacji LabVIEW dla nowych 
urządzeń pomiarowych, wymiana elementów stanowiska, 
modernizacja systemu sterowania i akwizycji danych.

20 L3

22. 2 Udział w projekcie EMPIR rhoLiq Establishing traceability for 
liquid density measurements. Przygotowanie i udział w 
porównaniach międzynarodowych gęstości cieczy metodami 
ważenia hydrostatycznego i gęstościomierzy oscylacyjnych - 
pomiary w zakresie (5÷60)°C. Badanie wpływu wielkości 
wpływających (lepkość, napięcie powierzchniowe, ciecze 
nienewtonowskie), opracowanie nowych certyfikowanych 
materiałów odniesienia, udział w opracowaniu przewodników 
EURAMETu. 

60 L3

23. 1 Ocena stabilności i jednorodności wybranych wzorców 
gęstości – materiałów odniesienia, zgodnie z Guide 35 
Reference materials – Guidance for characterization and 
assessment of homogeneity and stability.

100 L3

Opracowano procedurę wytwarzania oraz wzorcowania 
certyfikowanych materiałów odniesienia przewodności elektrycznej 
właściwej w zakresie od 5 mS/cm do 50 mS/cm. 
Potwierdzono zdolności pomiarowe w zakresie wzorcowania 
czujników konduktometrycznych stosowanych do pomiarów bardzo 
niskich przewodności (udział w porównaniu uzupełniającym EURAMET 
1462).

Etap prac zaplanowanych do wykonania na rok 2020 został 
wstrzymany ze względu na ograniczenia spowodowane sytuacją 
pandemii 

Przeprowadzanie pomiarów w miarę włączania nowych odczynników 
do badań. 

Kolejne procedury pomiarowe w aplikacji LabVIEW są w trakcie 
wdrażania, pozostałe prace opóźnione ze względu na pandemię.

W projekcie rhoLiq zmodyfikowano terminy ( opóźnienie ze względu 
na pandemię i duże obciążenie NMI-uczestników bieżącymi zadaniami). 
W GUM   zgłoszono uwagi do raportu z porównań diagnostycznych 
metodą ważenia hydrostatycznego oraz opracowano raport  z 
porównań diagnostycznych za pomocą gęstościomierzy oscylacyjnych . 
Ukazała się publikacja dot. pomiarów gęstości cieczy 
nienewtonowskich.

Wykonano pomiary dla wybranych ciekłych wzorców etanolowych, 
uruchomiono nową usługę pomiarową, opublikowano kolejne artykuły.
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Zestawienie działań Głównego Urzędu Miar Załącznik nr 1
do Sprawozdania z rocznego planu działania 

Głównego Urzędu Miar na 2020 r. 

24. 2 Udział w projekcie EMPIR Certified forensic alcohol reference 
materials (ALCOREF).
- Opracowanie instrukcji przygotowania CRM etanolu w 
wodzie oraz instrukcji oznaczania etanolu 
w wodzie;
- Opracowanie budżetu niepewności CRM w wodzie;
- Udział w trzech porównaniach międzylaboratoryjnych.

90 L3

25. Modernizacja infrastruktury metrologicznej zapewniającej 
spójność pomiarową w dziedzinie objętości statycznej, w 
szczególności małych objętości – automatyzacja i 
komputeryzacja stanowisk pomiarowych.
Rozwój i udoskonalenie metod pomiarowych dla zastosowań 
medycznych i laboratoryjnych związanych z wyznaczaniem 
mikroobjętości.  Modernizacja stanowiska do wyznaczania 
objętości mikropipet tłokowych z wykorzystaniem mikrowagi 
z pułapką parową o obciążeniu maksymalnym 21 g i 
dokładności odczytu 1 µg. Opracowanie rozwiązań dla 
zastosowań medycznych i laboratoryjnych dotyczących 
wzorcowania biuret i dozowników tłokowych 
(automatycznych) o pojemnościach nominalnych od 1 µl do 
10 000 µl oraz wzorcowania pipet wielokanałowych, w tym 
metod pomiarowych i metod szacowania niepewności.
Modernizacja i automatyzacja systemu zbierania i 
przetwarzania danych pomiarowych (masy, temperatury, 
parametrów środowiskowych) oraz poprawa warunków 
środowiskowych pomieszczeń laboratoryjnych

90 L3Zrealizowano kolejny etap modernizacji stanowiska do wyznaczania 
objętości mikropipet tłokowych z wykorzystaniem nowozakupionej 
mikrowagi z pułapką parową o obciążeniu maksymalnym 21 g i 
dokładności odczytu 1 µg.

Opracowano i zatwierdzono w GUM instrukcje oznaczania etanolu w 
roztworach wodnych dwoma metodami dostępnymi w GUM. 
Opracowana wersja w języku  angielskim została przekazana liderowi 
pakietu roboczego WP2 jako wkład GUM do dokumentu D3  
wymaganego przez EURAMET jako potwierdzenie osiągnięcia 
rezultatów projektu. Opracowano raport z certyfikacji materiałów 
odniesienia, zawierający wyniki przeprowadzonych badań 
jednorodności i stabilności oraz budżet niepewności, w języku polskim i 
angielskim. Wersję w języku angielskim  przekazano liderowi pakietu 
roboczego WP2 jako wkład GUM do dokumentu D4 wymaganego 
przez EURAMET jako potwierdzenie osiągnięcia rezultatów projektu.  
Udział w  opracowaniu raportu z porównania EURAMET QM.S-14 w 
celu przekazania go jako dokumentu D5 wymaganego przez EURAMET 
oraz akceptacji przez CCQM BIPM.  Udział w opracowaniu  raportu z 
porównania EURAMET.QM.S-13, w celu przekazania go jako 
dokumentu D6 wymaganego przez EURAMET oraz akceptacji przez 
CCQM BIPM. Opracowano artykuł nt. efektów udziały GUM w 
projekcie do publikacji w Biuletynie GUM. Wprowadzono  CRMs 
powstałe w wyniku projektu do oferty GUM.  
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Zestawienie działań Głównego Urzędu Miar Załącznik nr 1
do Sprawozdania z rocznego planu działania 

Głównego Urzędu Miar na 2020 r. 

(montaż bezwiatrowej instalacji klimatycznej z 
automatycznymi czujnikami do pomiaru temperatury 
powietrza, ciśnienia i wilgotności).

26. 1, 4 18 (17) Modernizacja państwowego wzorca długości. Etap II.
 - Zbudowanie układu optomechanicznego umożliwiającego  
poszerzenie zakresu pomiarowego państwowego wzorca. 

0 L4

27. Opracowanie nowej metody wzorcowania dalmierzy 
laserowych. Etap III.
 - Przeprowadzenie badań nad możliwością wzorcowania 
dalmierzy laserowych z wykorzystaniem światłowodowej linii 
opóźniającej i innych kompaktowych metod (kontynuacja 
prac).

0 L4

28. 3 Wdrożenie metody wzorcowania skanerów 3D. Etap II.
- wdrożenie metody wzorcownia skanerów 3D
- badania z użyciem nowych wzorców pomiarowych.

75 L4

29. 4 Wdrożenie metody shearing techniques .
- Wykonanie pomiarów wybranych autokolimatorów metodą 
shearing techniques. 
- Wyznaczenie wartości błędów interpolacji metodą shearing 
techniques. 

0 L4

30. 2, 3, 5 Udział w projekcie EMPIR: Standards for the evaluation of the 
uncertainty of coordinate measurements in industry 
(EUCoM).
Przy współpracy z partnerami projektu w roku 2019 zostanie:
- sprawdzona metoda oparta na powtórzeniach i obrotach 
nieskalibrowanego przedmiotu poddawanego pomiarowi,
- sprawdzony model i metodologia oceny niepewności z 
zastosowaniem przybliżonego podejścia porównawczego.

90 L4

Długość
Etap II został przeniesiony na rok 2021 ze względu na sytuację 
kadrową oraz ograniczenia związane z pandemią COVID-19 

Etap III został przeniesiony na rok 2021 ze względu na sytuację 
kadrową oraz ograniczenia związane z pandemią COVID-19 

Przeprowadzono badania nad możliwościami pomiarowymi skanera 
3D. Wykonano wzorcowanie niskorefleksyjnego granitowego wzorca 
płaskości oraz wzorca kulowego. Przeprowadzono próbne pomiary z 
modułem oprogramowania do wzorcowania skanerów i nowymi 
wzorcami. Wykryte w trakcie pomiarów nieprawidłowości w działaniu 
skanera zostały usunięte we współpracy z dostawcą.

Prace zaplanowane do wykonania na rok 2020 zostały przeniesione na 
2021, ze względu na pandemię i częściowo pracę zdalna

Rozpoczął się obieg artefaktów pomiarowych i zbieranie danych 
pomiarowych w celu weryfikacji modelu i metodologii oceny 
niepewności. Pomiary w GUM są opóźnione z powodu COVID-19. W 
grudniu (zamiast we wrześniu) w trybie spotkań zdalnych odbyło się 
trzecie spotkanie robocze uczestników projektu. 
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31. 2, 3, 5 Udział w projekcie EMPIR: Large Volume Metrology 
Applications (LAVA).
Przy współpracy z partnerami projektu:
- Opracowane zostaną algorytmy do analizy obrazu z 
systemów wizyjnych tworzonych w ramach projektu.
- Opracowane zostaną algorytmy do filtrowania i konsolidacji 
danych z wielu systemów służących do pomiarów pozycji. 
- Zbudowany zostanie innowacyjny system fotogrametryczny 
do inspekcji części przemysłowych. 
- Opracowany zostanie budżet niepewności dla systemów 
fotogrametrycznych.
- Przeprowadzona zostanie kampania pomiarowa na 
stanowisku 50 m komparatora interferencyjnego 
w GUM, w której będą uczestniczyć NPL, VTT, CNAM i 
INRIM.
- Dokonana zostanie implementacja Uniwersalnego Interfejsu 
dla urządzeń LVM na bazie Laser Trackera Radian.
- Zostaną zorganizowane porównania międzylaboratoryjne 
wśród uczestników projektu. Pomiary wykonane zostaną dla 
wybranych artefaktów nowoopracowanymi innowacyjnymi 
przyrządami pomiarowymi.
- Rozpoczęte zostaną prace nad przygotowaniem koncepcji 
demonstratora technologii opracowanych w ramach projektu. 

90 L4

32. 1, 4 Budowa pierwszego w kraju stanowiska do wzorcowania 
tachimetrów i laser trackerów. Etap II.
- Przygotowanie dokumentacji stanowiskowej na bazie 
wiedzy zdobytej podczas stażu w NPL i projektu LaVA.

100 L4Dokumentacja dla stanowiska do wzorcowania tachimetrów i laser 
trackerów została przygotowana. Opisane zostało stanowisko 
pomiarowe, instrukcja wykonania wzorcowania, formularze, 
oprogramowanie do analizy wyników pomiarów oraz budżet 
niepewności. 

Przy współpracy z partnerami projektu opracowany został raport na 
temat algorytmów do analizy obrazu z systemów wizyjnych 
tworzonych w ramach projektu. Wykonano przegląd  algorytmów do 
filtrowania i konsolidacji danych z wielu systemów służących do 
pomiarów pozycji. W związku z pandemią prace partnerów 
zagranicznych nad innowacyjnym system fotogrametryczny do 
inspekcji części przemysłowych są opóźnione.  
Przeprowadzono przygotowania 50 m komparatora interferencyjnego 
do przeprowadzenia kampanii pomiarowych w GUM. Wykonano 
analizę budżetu niepewności systemu pomiarowego pod kątem 
pomiarów planowanych podczas kampanii pomiarowej. W związku z 
ograniczeniem możliwości organizacji spotkania międzynarodowego 
oraz opóźnieniami w pracach nad nowatorskimi przyrządami 
pomiarowymi opracowywanymi przez zagranicznych partnerów z NPL, 
VTT, CNAM i INRIM kampania pomiarowa na stanowisku 50 m 
komparatora interferencyjnego w GUM została przełożona na 
następny rok. Również organizacja porównań międzylaboratoryjnych 
dla wybranych artefaktów została przełożona.  
 Rozpoczęte zostały prace nad przygotowaniem koncepcji 
demonstratora technologii opracowanych w ramach projektu. 
Wykonano dokumentację układu pomiarowego oraz scenariusz 
badania do zastosowania podczas testów implementacji Uniwersalnego 
Interfejsu dla urządzeń LVM na bazie Laser Trackera Radian.  
 W ramach projektu odbyło się jedno spotkanie projektowe w Turynie 
przed końcem 18 miesiąca projektu wyznaczającego połowę projektu. 
Podczas spotkania zaprezentowane zostały przyrządy do pomiarów 
warunków środowiskowych dla systemów LVM. Pod koniec roku 
odbyło się wirtualne spotkanie projektowe. W związku z pandemią 
czas realizacji projektu został wydłużony o 9 miesięcy.
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Zestawienie działań Głównego Urzędu Miar Załącznik nr 1
do Sprawozdania z rocznego planu działania 

Głównego Urzędu Miar na 2020 r. 

33. 1 21 Udział w projekcie wykorzystania mikroukładów 
elektromechanicznych do zapewnienia wzorców wymiarów 
dla użytkowników mikroskopów bliskich oddziaływań i 
mikroskopów elektronowych.
- Aktualizacja wniosku przez uczestników. Ponowna próba 
uzyskania finansowania dla projektu.

0 L4

34. 1, 4 16 (15) Budowa stanowiska na bazie multisensorowej maszyny 
pomiarowej. Etap II.
- Przeprowadzenie i analiza wyników porównań wewnątrz 
laboratoryjnych
- Przygotowanie dokumentacji stanowiskowej.

75 L4

35. 1, 4 18 (17) Rozwój możliwości pomiarowych w dziedzinie 
nanometrologii.
- Realizacja działania uwarunkowana uzyskaniem 
finansowania na zakup mikroskopu sił atomowych.

0 L4

36. 2, 3, 5 Udział w projekcie EMPIR: 18RPT01 ProbeTrace - 
Traceability for contact probes and stylus instruments 
measurements. 
Przy współpracy z partnerami projektu zostanie wykonane:
 - Opracowanie teoretyczne metody wzorcowania 
przyrządów stykowych z wykorzystaniem wzorców opartych 
na przetwornikach przemieszczenia, 
- Przeprowadzenie wstępnych testów i rozruchu dostępnych 
przetworników, 
- Zostanie rozpoczęta budowa stanowiska i układu do 
testowania przetworników jako wzorców do kalibracji 
przyrządów czujnikowych.

75 L4

Projekt będzie realizowany w ramach EMPIR MetExSPM we 
współpracy m.in. z Politechnika Wrocławska

Zaktualizowano dokumentację stanowiskowa, udział w szkoleniach e-
lerningowych Hexagon w zakresie współrzędnościowych pomiarów w 
trybie stykowym i optycznym, rozbudowa bazy oprogramowania 
pozwalającego wzorcować różnego rodzaju wzorce i obiekty 
przestrzenne

Brak środków na zakup AFM. Projekt będzie realizowany w ramach 
EMPIR MetExSPM we współpracy m.in. z Politechnika Wrocławska

W 2020 r. wraz z partnerami projektu zbadano stan techniki z zakresu 
numerycznych metod redukcji szumu w pomiarach chropowatości 
powierzchni i pomiarów kształtu (np. okrągłości). Zgromadzono 
informacje z Narodowych Instytutów Metrologicznych (NMI) i 
laboratoriów wzorcujących spoza konsorcjum, które wykorzystują 
referencyjne mikroskopy interferencyjne do pierwotnej kalibracji 
wzorców głębokości. Przeanalizowano istniejące metody kalibracji 
czujników pomiarowych stosowanych w urządzeniach pomiarowych, 
mając na celu znalezienie najlepszych obecnie wartości niepewności i 
największych zakresów pomiarowych i opracowano zestawienie 
modeli aktuatorów w celu zestawienia ich właściwości. Na podstawie 
zgromadzonych danym przygotowano wkłady merytoryczne do 
raportu z projektu. 
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Zestawienie działań Głównego Urzędu Miar Załącznik nr 1
do Sprawozdania z rocznego planu działania 

Głównego Urzędu Miar na 2020 r. 

37. 2, 3, 5 Udział w projekcie EMPIR: 18SIB01 GeoMetre Large-Scale 
Dimensional Metrology for Geodesy.
- Opracowanie projektu i budowa bazy geodezyjnej WUT200 
o długości 230 metrów. 
- Wykonanie serii pomiarów i analiza danych zebranych na 
bazie geodezyjnej WUT200, 
przygotowanie raportu.
- Opracowanie projektu i budowa bazy geodezyjnej 
EURO5000 o długości 5 kilometrów. 
- Wykonywanie serii pomiarów bazy geodezyjnej EURO5000. 

90 L4

38. 2, 3, 5 Udział w projekcie EMPIR: sieć metrologiczna AdvManuNet. 15 L4

W 2020 r. opracowany został projekt bazy geodezyjnej WUT200 o 
długości 230 metrów. Ze względu na przeciągający się remont 
sąsiadującego z bazą budynku  budowa bazy została przełożona na 
następny rok. Opracowany został projekt na podstawie którego 
wybudowana została baza geodezyjna EURO5000 o długości 5 
kilometrów. Przeprowadzono jedną z dwóch planowanych kampanii 
pomiarowych na bazie geodezyjnej z zastosowaniem metod GNSS oraz 
optycznych dalmierzy laserowych. Podczas pomiarów wykorzystano 
zdalnie sterowane drony do zebrania informacji o warunkach 
środowiskowych wzdłuż wiązki laserowej przemierzającej dystans 5 
km między skrajnymi punktami bazy. Pierwsza kampania pomiarowa 
nie odbyła się z powodu wiosennego ograniczenia możliwości 
podróżowania spowodowanego pandemią.  Przygotowano model 
wpływu warunków środowiskowych na pomiary na długich 
dystansach. Wykonano analizę niepewności pomiaru warunków 
środowiskowych przy kilku scenariuszach rozmieszczenia czujników 
oraz ich niepewności. Wnioski z badań posłużą do przygotowania 
budżetu niepewności.  Przeprowadzono analizę możliwych do 
zastosowania czujników środowiskowych. Raport z analizy posłużył do 
wytypowania czujników, które zostały zakupione przez PW. Nowe 
czujniki środowiskowe zostały wykorzystane podczas kampanii 
pomiarowej na bazie geodezyjnej EURO5000. W ramach projektu 
odbyło się jedno spotkanie projektowe w Paryżu na którym 
zaprezentowane zostały prototypowe przyrządy do pomiarów na 
dalekich dystansach. Odbyło się również spotkanie wirtualne tuż przed 
końcem 18 miesiąca projektu wyznaczającego połowę projektu. W 
związku z pandemią czas realizacji projektu został wydłużony o 6 
miesięcy.   

W ramach dotychczasowych prac:  zdefiniowano kluczowe sektory 
przemysłowe (KIS), przeanalizowano zapotrzebowanie 
przedsiębiorców oraz możliwości ich zaspokojenia przez europejskie 
instytuty metrologiczne. Przygotowano również wstępną 
dokumentację mającą na celu stworzenie w następnym roku 
Europejskiej Sieci Metrologicznej dla zaawansowanej produkcji.  
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Zestawienie działań Głównego Urzędu Miar Załącznik nr 1
do Sprawozdania z rocznego planu działania 

Głównego Urzędu Miar na 2020 r. 

39. 1 25 (26) Budowa kwantowego wzorca napięcia AC.
Etap 2020. Uczestniczenie w  procedurze przetargowej na 
zakup kwantowego wzorca napięcia AC oraz wstępne prace 
adaptacyjne pomieszczenia, w którym wzorzec będzie 
zainstalowany.  

100 L5

40. 1, 4 Udział w projekcie EMPIR: „A versatile electrical impedance 
calibration laboratory based on digital impedance bridges.
Etap 2020. Realizacja prac konstrukcyjnych i badawczych 
mostka. Zakupy niezbędnych, brakujących elementów 
elektronicznych. Będzie konieczność wypożyczenia 
odpowiedniego wysokostabilnego źródła wielokanałowego z 
Politechniki Śląskiej, a w przyszłości zakupienia takiego. Prace 
są prowadzone zgodnie z harmonogramem projektu.

90 L5

41. 1, 4 26 Udział w projekcie EMPIR: „A digital traceability chain for AC 
voltage and current”.
Etap 2020. Realizacja prac ujętych w tzw. kamieniach 
milowych projektu zgodnie 
z harmonogramem projektu.

50 L5

Elektryczność i Magnetyzm
Odbyła się procedura przetargowa i wyłoniono dostawcę. Dokonano 
zakupu stanowiska kwantowego wzorca napięcia elektrycznego 
przemiennego. W ramach zakupu odbyła się dostawa, instalacja, 
uruchomienie, sprawdzenie działania i szkolenie pracowników GUM, 
przez przedstawicieli dostawcy – firmy Supracon. Dokonano również 
niezbędnych adaptacji pomieszczenia pomiarowego, w którym 
zainstalowano nowy wzorzec. Prace związane z badaniem i 
wdrażaniem wzorca oraz adaptacja pomieszczenia będą kontynuowane 
w roku 2021. 
Zrealizowano zakup chasiss oraz wysokostabilne źródło wielokanałowe 
z Politechniki Śląskiej. Konstruowane były i badane wzorce impedancji 
na potrzeby weryfikacji mostków powstałych w ramach projektu. 
Realizowane były poszczególne kamienie milowe wynikające z 
harmonogramu projektu.

Realizacja części prac ujętych w tzw. kamieniach milowych projektu 
oraz wnioskowanie do MSU o przedłużenie czasu trwania projektu o 
rok w związku z opóźnieniami wynikającymi z pandemii.
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Zestawienie działań Głównego Urzędu Miar Załącznik nr 1
do Sprawozdania z rocznego planu działania 

Głównego Urzędu Miar na 2020 r. 

42. 1, 4 28 Budowa i wdrożenie stanowiska pomiarowego do badania 
przyrządów pomiarowych bardzo niskich prądów DC - 
dostosowanie struktury stanowisk pomiarowych do redefinicji 
ampera.
Etap 2020. Wyspecyfikowanie niezbędnych elementów 
stanowiska klatki Faradaya, mierników niskiego prądu DC  
(elektrometrów, pikoamperomierzy) w celu  rozszerzenia 
zakresu pomiaru natężenia prądu DC na bardzo małe wartości 
poprzez wykorzystanie  niskoprądowego źródła opartego na 
komorze jonizacyjnej znajdującego się w Samodzielnym 
Laboratorium Promieniowania Jonizującego (L8). Realizacja 
działania ze strony lab. L5 wymagała będzie zakupu 
wyposażenia stanowiska. Wdrożenie takiego stanowiska jest 
podstawą do budowy w przyszłości stanowiska opartego na 
redefinicji ampera.

0 L5

43. 4 Opracowanie metody wzorcowania boczników prądowych 
metodą porównawczą z zastosowaniem przetworników 
termicznych ACDC. 
Etap 2020. Przeprowadzenie  próbnych pomiarów  i  analiza  
przydatności metody do stosowania w laboratorium.

0 L5

44. 4 Projekt i budowa adaptera umożliwiającego wzorcowanie 
wzorców dwu- i trójzaciskowych (w układzie asymetrycznym i 
symetrycznym) w układzie czteroprzewodowym.
Etap 2020. Kontynuacja prac konstrukcyjnych. 

100 L5

45. 1, 4 Zaprojektowanie i wykonanie wzorców pojemności 
(impedancji) w termostacie dla odtwarzania jednostki 
indukcyjności dla zakresu: 5mH ÷ 10H, przy 1kHz.
Etap 2020. Kontynuacja prac konstrukcyjnych. Wzorce są 
wykonane, ale wymagają zamontowania w obudowach 
termostatyzowanych i weryfikacji metrologicznej.

50 L5

46. 1 Zaprojektowanie i wykonanie 2 szt. termostatyzowanych 
wzorców rezystancji AC/DC o wartości 12906,4 Ω.
Etap 2020. Kontynuacja prac konstrukcyjnych.

70 L5Zakup wysokostabilnych rezystorów firmy Vishay, opracowanie nowej 
koncepcji wzorców - zwiększenie ilości konstruowanych wzorców. 
Zakup i przygotowanie obudów (wiercenie otworów i malowanie 
proszkowe).

W związku realizacją zadań związanych z procedurą przetargową, 
zakupem i dostawą kwantowego wzorca napięcia, realizacja 
przedmiotowego projektu została zawieszona i będzie kontynuowana 
w 2021 roku.

W związku realizacją zadań związanych z procedurą przetargową, 
zakupem i dostawą kwantowego wzorca napięcia, realizacja 
przedmiotowego projektu została zawieszona i będzie kontynuowana 
w 2021 roku.

Zostały zakończone prace konstrukcyjne i rozpoczęte badania adaptera 
z wzorcami pojemności typu GR 1409 w celu potwierdzenia 
możliwości stosowania na stanowisku pomiarowym  i wykazania 
możliwości stosowania uproszczonego układu pomiarowego - 
modernizacja układu pomiarowego mostka AH.

Wykonanie obudów i termostatów na potrzeby wzorców oraz 
dobranie elementów wzorców odniesienia (impedancji) - pomiary 
wartości nominalnych dla poszczególnych wzorców indukcyjności.
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Zestawienie działań Głównego Urzędu Miar Załącznik nr 1
do Sprawozdania z rocznego planu działania 

Głównego Urzędu Miar na 2020 r. 

47. 1 Budowa termostatyzowanego wzorca pojemności 
elektrycznej 10nF dla przenoszenia jednostki 
w stosunku 1:1.
Etap 2020. Kontynuacja prac konstrukcyjnych. Montaż 
elementów wzorca w obudowie termostatyzowanej i 
weryfikacja metrologiczna wzorca.

50 L5

48. 1, 4 Zaprojektowanie i wykonanie 5 wzorców pojemności 
elektrycznej (w termostacie) o wartościach: 1 nF, 10 nF, 100 
nF, 1 µF i 10 µF do sprawdzania precyzyjnych mostków i 
mierników impedancji. 
Etap 2020. Kontynuacja prac konstrukcyjnych. Montaż 
elementów wzorca w obudowie termostatyzowanej i 
weryfikacja metrologiczna wzorców.

90 L5

49. 1, 4 Zaprojektowanie i wykonanie termostatu dla wzorca 
pojemności 1404-A o wartości 1000 pF.
Etap 2020. Budowa zaprojektowanego termostatu - potrzeba 
zakupienia obudowy.

50 L5

50. 4 Analiza możliwości poszerzenia zakresu częstotliwości pracy 
w komorze bezodbiciowej do 40 GHz.
W roku 2020 opracowany będzie wykaz wyposażenia 
potrzebny do realizacji działania rozszerzenia zakresu 
częstotliwości pracy w komorze.

50 L5

51. 4 Rozwój komory GTEM w kierunku wyższych częstotliwości 
pracy do 6 GHz.
- Wykonanie i uruchomienie wzmacniacza 6 GHz do 
sprawdzania jednorodności pola elektromagnetycznego w 
komorze. 

20 L5

52. 1, 4 (24) 
25

Budowa stanowiska do pomiarów bardzo małych mocy i 
energii elektrycznej prądu przemiennego.
- Wdrożenie przyrządu typ WT5000 firmy Yokogawa, 
opracowanie instrukcji pomiarowej.

100 L5

53. 1, 4 Pomiar efektywnego współczynnika odbicia źródeł sygnałów 
wielkiej częstotliwości.
Opracowanie dokumentacji stanowiskowa. Do działania 
stanowiska w pełnym zakresie potrzebne są jeszcze zakupy 
wysokiej jakości zwarcia przesuwnego oraz linii powietrznej.

80 L5

Projekt został zakończony. Wdrożono na stanowisko pomiarowe 
analizator typ WT5000 firmy Yokogawa, układ wprowadzono do   
instrukcji wzorcowania.

Kontynuacja prac. Opracowano budżet niepewności i instrukcję 
wzorcowania. Przewidywane zakończenie w 2021 roku.

Zakup i przygotowanie obudów (wiercenie otworów i malowanie 
proszkowe). Przygotowanie układu termostatu.

Zakończenie prac konstrukcyjnych, przeprowadzenie wstępnych badań 
i pomiarów wzorca, przekazanie  do dalszych badań na Politechnikę 
Śląską w ramach współpracy w projekcie EMPIR VersICAL. 

Zakup  obudów i ich przygotowanie  do wiercenia otworów, zakup i 
przygotowanie elementów modułu termostatów. Prowadzenie prac 
koncepcyjno-konstruktorskich dot. termostatu.

Prowadzone były prace koncepcyjne i projektowe, wyszukano i 
wyselekcjonowano firmy, które zajmują się dystrybucją i montażem 
absorberów w kraju, zapoznano się z ofertami absorberów firm. 
opracowano wykaz wyposażenia potrzebny do realizacji projektu.

Sprawdzono możliwości wykonania w Polsce lub zakupu potrzebnych 
wzmacniaczy  w USA lub Niemczech do realizacji projektu. Ostatecznie 
zostały wyselekcjonowane  firmy, które posiadają w swojej ofercie 
wymagany sprzęt.  Prowadzono prace projektowe nad wzmacniaczem 
pomiarowym małej mocy do 6 GHz do sprawdzenia PEM w  
rozszerzonym zakresie pracy komory.
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Zestawienie działań Głównego Urzędu Miar Załącznik nr 1
do Sprawozdania z rocznego planu działania 

Głównego Urzędu Miar na 2020 r. 

54. 1, 4 Badania stałej cewki wzorców pola magnetycznego.
- Wykonywanie pomiarów parametrów cewek i ich analiza.

100 L5

55. 4 Budowa aktywnego ekranu tła pola magnetycznego w 
zakresie do 10 kHz. Budowa ekranu jest niezbędna dla 
uzyskania dokładniejszych pomiarów pola elektrycznego i 
magnetycznego. Aktywny ekran zapewni odizolowanie 
stanowiska pomiarowego od wpływów zakłóceń 
zewnętrznych w laboratorium. Działanie w trakcie realizacji. 
Zakupione zostały potrzebne komponenty. Aby była jednak 
możliwość dokończenia budowy ekranu potrzebne jest 
zatrudnienie nowego pracownika.

0 L5

56. 1, 4 Prace inicjujące wzorce częstotliwości terahertzowych.
- Kontynuacja prac związanych z analizą dokładności pomiaru 
częstotliwości w paśmie T przy zastosowaniu laserów o różnej 
długości fal. Na podstawie analizy podjęte zostaną dalsze 
prace zmierzające do zaprojektowania i  zbudowania wzorca. 
Projekt ma na celu przybliżenie się do wytycznych EURAMET-
u.

60 L5

57. 1, 4 Udział w projekcie EMPIR: SRT-s02 TEMMT "Traceability for 
electrical measurements at millimetre‑wave and terahertz 
frequencies for communications and electronics technologies.
W ramach projektu wykonywane będą porównania 
materiałowe przy pomocy rezonatorów otwartych.
Prace są realizowane zgodnie z harmonogramem projektu.

80 L5

Przeprowadzono część niezbędnych pomiarów do realizacji zadania. 
Przeprowadzono wzorcowanie części cewek Helmholtza w czeskim 
NMI. Wykonane badania i wzorcowania w CMI po przeprowadzeniu 
kolejnych badań pozwolą na wnikliwą charakterystykę wzorców pola 
magnetycznego oraz na przedstawienie wyników w postaci 

 nieformalnego porównania bilateralnego.

Prace konstrukcyjne w toku. Sytuacja epidemiczna w kraju spowolniła 
znacznie prace związane z projektem. Brak zatrudnienia nowego 
pracownika, praca zdalna oraz obostrzenia związane z dystansem 
społecznym wpłynęły znacząco na opóźnienie możliwości realizacji 

 projektu.

W roku 2020 przeprowadzono podstawowe badania z laserami 650 
nm. Badano zmienność charakterystyki ogólnodostępnych tanich 
laserów pod wpływem zmian napięcia i temperatury. Do pomiaru 
zdudnień wykorzystywano fotodiody o zakresie maksymalnie kilku 
megaherców, które okazały się niewystarczające do zaobserwowania 
zdudnień. W związku z tym wyselekcjonowano do zakupu fotodiody 
zwiększające zakres częstotliwości.

W ramach udziału w projekcie zrealizowano następujące działania:
1. Odbyło się spotkanie partnerskie w styczniu 2020;
2. Odbyła się telekonferencja dotycząca porównania 
międzynarodowego w zakresie pomiarów materiałowych. Porównanie 
zostało zarejestrowane w EURAMET;
3. Wykonano pomiary sprawdzające dokładność rezonatora Fabry-
Perot na zakupionych przez GUM próbkach;
4. GUM wziął udział w porównaniu badań próbek materiałowych;
5. Przygotowano materiały na warsztaty, które miały się odbyć we 
wrześniu 2020 w Utrechcie. Ostatecznie termin został przesunięty na 
rok 2021.
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58. 1, 4 (26)
27

Modernizacja nowoczesnego wzorca mocy i energii prądu 
przemiennego (rozszerzenie zakresu na duże prądy do 200 A).
- Wzorzec mocy elektrycznej jest w trakcie modernizacji. Do 
pełnej realizacji modernizacji potrzebny jest zakup 
precyzyjnych boczników prądowych warunkujący pełne 
zrealizowanie projektu.
Do zakończenia działania potrzebny jest zakup boczników i 
wykonanie porównań.

100 L5

59. 1, 4 30 (32) Opracowanie metod pomiarowych i budowa stanowiska 
pomiarowego do wzorcowania czytników mikropłytek i ich 
kontrolnych wzorców.
- Realizacja dodatkowych zamówień uzupełniających (gotowe 
wzorce kontrolne do różnych typów czytników, prototypowe 
wzorce kontrolne do różnych typów czytników wykonane we 
współpracy z polskim producentem osprzętu optycznego).
- Dostosowanie uchwytu stosowanego przy badaniach 
jednorodności filtrów optycznych do pomiaru wzorców 
kontrolnych czytników na wzorcu pierwotnym.
Kontynuowanie wdrażania zakupionych elementów 
stanowiska pomiarowego do wzorcowania czytników - 
wzorców  kontrolnych ( badanie ich charakterystyk 
pomiarowych).

40 L6

60. 1, 4 29 (31) Opracowanie metody wzorcowania fotometrycznych i 
kolorymetrycznych przyrządów stosowanych do pomiarów 
parametrów świetlnych oświetlania drogowego, iluminacji 
obiektów, monitorów oraz reklam LED - matrycowe mierniki 
luminancji świetlnej. 
Pomiary wzorców fotometrycznych (iluminant A) i wzorców 
roboczych (inne temperatury barwowe) oraz walidacja 
zastosowanych metod wzorcowania. Wstępne zapisy  trybu 
postępowania.

40 L6

Projekt został zakończony. Wdrożono na stanowisko pomiarowe. 
Przygotowano dokumentację wzorca państwowego jednostki miary 
mocy i energii prądu elektrycznego przemiennego. Zakup zestawu 
boczników umożliwi stosowanie metody podstawowej odtwarzania 
jednostki miary mocy i energii prądu elektrycznego przemiennego w 
szerszym zakresie prądów

Fotometria i Radiometria
  Prowadzono dalsze prace w zakresie dostosowania uchwytu do badań 
jednorodności filtrów optycznych do pomiaru wzorców kontrolnych 
czytników na wzorcu pierwotnym. W ramach projektu strategicznego 
zakupiona została przystawka, wraz z oprogramowaniem sterującym, 
umożliwiająca pomiar różnego typu płytek walidacyjnych – wzorców 
kontrolnych czytników mikropłytek. W celu wyznaczenia zera 
przeprowadzono pomiary pustej przystawki w szerokim zakresie 
długości fali. Opracowano sposób regulacji położenia płytki względem 
wiązki padającej spektrofotometru. Zmierzono płytkę walidacyjną 
marki Starna przy pięciu długościach fali: (440, 465, 546, 590, 635) nm. 
Opracowano otrzymane wyniki i porównano  je z aktualnym 
certyfikatem producenta.  Odnotowano opóźnienie w realizacji pracy z 
powodu braków kadrowych i możliwości wykonywania pracy tylko w 
formie hybrydowej na skutek  pandemii. 

Zrealizowano wzorcowanie dedykowanych wzorców światłości 
kierunkowej (temperatura barwowa najbliższa 2353 K) i wzorców 
fotometrycznych roboczych (inne temperatury barwowe). 
Zaproponowano wstępne zapisy trybu postępowania. Podjęcie 
dalszych  badań, skutkujące wdrożeniem postępowania pomiarowego i 
stosowaniem  go w praktyce laboratoryjnej, będzie możliwe po zakupie  
matrycowego miernika luminancji. Miernik umożliwi przeprowadzenie 
pomiarów weryfikujących skuteczność zastosowanych rozwiązań. 
Opóźnienie w realizacji zaplanowanych zadań jest wynikiem  nie 
zrealizowania zaplanowanego (przez pracownię L62) zakupu 
inwestycyjnego.
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61. 1, 4 30 (32) Opracowanie metody pomiarowej i budowa stanowiska 
pomiarowego do wzorcowania densytometrów oraz 
spektrodensytometrów wykorzystywanych do kontroli 
jakości wydruku w produkcji poligraficznej.
- Przeprowadzenie wstępnych pomiarów na  zakupionym 
spektrodensytometrze oraz  analiza uzyskanych wyników na 
potrzeby opracowania  nowej metody pomiarowej 
wykorzystanej do  utworzenia  stanowiska pomiarowego do 
wzorcowania densytometrów i spektrodensytometrów.           
                                                                                      

30 L6

62. 3, 4, 8 34 Opracowaniu założeń merytorycznych do wymagań norm 
przedmiotowych dotyczących znaków ewakuacyjnych w 
punkcie: „właściwości fotometryczne materiałów 
fosforescencyjnych". 
- Analiza obowiązujących norm przedmiotowych, 
przygotowanie wstępnych założeń metrologicznych (wybór 
rodzaju źródeł naświetlania, poziomy natężeń oświetlenia, 
czas).
- Konsultacje z przedstawicielami producentów materiałów 
na znaki bezpieczeństwa – ewentualna ankieta 
zainteresowania współpracą (konsultacje, udział w tworzeniu 
założeń).

35 L6

63. 1 35 Budowa modułowego stanowiska pomiarowego prototypu 1 
kilograma nr 51 – wzorca państwowego jednostki masy, etap 
III.
- Konstrukcja oprzyrządowania do przechowywania i 
umieszczania wzorców w komparatorze w atmosferze azotu, 
badania testowe, wykonywanie pomiarów.

78 L7

Wykonanie pomiarów widmowego współczynnika luminancji 
wzorników barwy w geometrii pomiaru 45:0 na spektrodensytometrze 
DF-7 firmy Konica Minolta oraz na spektrofotometrze ColorFlex firmy 
HunterLab. Obliczenie parametrów kolorymetrycznych L*,a*,b*, 
współrzędnych trójchromatycznych X,Y,Z oraz współrzędnych 
chromatyczności x y dla iluminantu D50 i obserwatora 
kolorymetrycznego 2st. Przeprowadzenie analizy porównawczej 
uzyskanych wyników. 

Przeprowadzono wstępne pomiary próbek materiałów 
fosforescencyjnych, których wartość luminancji świetlnej była 
realizowana poprzez odpowiednie dobranie ilości fosforescentu. 
Pomiary prowadzono przy użyciu fotometru do pomiaru małych 
wartości wielkości fotometrycznych. Analiza uzyskanych wyników 
zostanie wykorzystana na potrzeby opracowania nowej metody 
określania czasu zaniku fosforescencji będącej uzupełnieniem 
wymagań normy DIN 67510-1. Trwają prace studyjne nad 
stosowaniem kamery (odczyt i przesyłanie informacji) w pomiarach 
długoczasowych. 

Masa
Na stanowisku kontynuowano wykonywanie pomiarów i prac 
przygotowujących do przenoszenia jednostki masy  1 kg po redefinicji. 
Przeprowadzono analizę zebranych wyników. Rozpoczęto pomiary   
porównawcze na stanowisku  masy  niestety etap nie został 
zrealizowany z powodu awarii dotychczasowego komparatora 
AT1006. 
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64. 3 41 Wypracowanie metodyki metrologicznej systemu do pomiaru 
masy i gabarytów pojazdów oraz wdrożenie przepisów 
krajowych.
- Konsultacje, uzgodnienia, wizyty robocze w terenie .
- Rozpoczęcie prac legislacyjnych.
- Prace przy inwestycji GDDKiA związane z budową 
laboratorium doświadczalnego ww. zakresie. 

80 L7

65. 1 36 Ustanowienie stanowiska państwowego wzorca jednostki 
ciśnienia.
 zakup stanowisk pomiarowych w skład których wchodzą 
zespoły pomiarowe tłok-cylinder dla różnych zakresów 
pomiarowych ciśnienia – kontynuacja prac 
Zakup stanowiska do pomiaru ciśnienia dynamicznego.

50 L7

66. 1 Budowa stanowiska ciśnienia dynamicznego 50 L7

Kontynuowano współpracę z firmą AM Technologies przedstawicielem 
amerykańskiej firmy FLUKE Calibration, która produkuje 
najdokładniejsze ciśnieniomierze ob.-tł. na świecie. AM Technologies 
przygotowała wyczerpującą ofertę na zakup w  pełni automatycznego 
ciśnieniomierza PG9602 (13 kPa ÷ 10 MPa) współpracującego z 
dwoma zespołami pomiarowymi tłok-cylinder PC-9602-10 i PC-9602-
100, nieautomatycznego ciśnieniomierza ob.-tł. RUSKA 2465A-754  
(1,4 kPa ÷ 7 MPa) współpracującego z trzema zespołami pomiarowymi. 
Ponownie oszacowano koszty stanowiska, jego instalację oraz 
szkolenie personelu – projekt Kampus Kielce.
Przygotowano opis do arkuszy kalkulacyjnych zgodnych z 
przewodnikiem EURAMET Calibration Guide No. 17 (Version 4.0 
(04/2019).

GUM wybrał nową propozycję lokalizacji laboratorium badawczego na 
terenie lądowiska w Broczynie k/Czaplinka. GUM opracował list 
intencyjny, który powinien być zaakceptowany przez GDDKiA, GITD, 
GUM i Gminę Czaplinek, który umożliwiłby rozpoczęcie prac 
inwestycyjnych przez GDDKiA. W sierpniu 2020 r. skierowano list 
intencyjny do GDDKiA do akceptacji. L71 wizytowało dwukrotnie 
lądowisko i opracowało nowe założenia do budowy laboratorium 
doświadczalnego zlokalizowanego w Broczynie. W grudniu GITD 
rozpoczęła postepowanie w zakresie zwołania KS zgodnie z eMIM. 
GUM opracował projekty nowego rozporządzenia dla HS WIM i 
zmiany w rozporządzeniach towarzyszących.

Przeprowadzono ankietę dotyczącą rozpoznania odbiorców usługi 
wzorcowania przyrządów do pomiarów ciśnienia dynamicznego na 
potrzeby powstającego Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego 
Głównego Urzędu Miar w Kielcach. Nawiązano współpracę z VTT z 
Finlandii w sprawie budowy stanowiska ciśnienia dynamicznego. 
Zebrano oferty cenowe na budowę stanowisk do wzorcowania 
przyrządów do pomiarów ciśnienia dynamicznego w zakresie do 6000 
bar. 
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67. 1 Modernizacja stanowiska odniesienia ciśnieniomierza 
hydrostatycznego.
- Analiza techniczna, wymiana podłączeń, układu optycznego, 
badanie charakterystyk pomiarowych.

80 L7

68. 1 38 Modernizacja stanowiska wzorcowego twardości Rockwella 
dla skal N i T.
- Opracowanie założeń, modernizacja układu napędowego i 
pomiarowego. 
Modernizacja stanowiska S2 do wzorcowania wzorców 
twardości Rockwella (skale A, B, C, D, F, G, H i K).
- Opracowanie założeń, modernizacja układu napędowego i 
pomiarowego.

95 L7

69. 1 Rozbudowa stanowiska momentu siły.
- Opracowanie założeń do rozbudowy stanowiska momentu 
siły, zakup mechanicznych elementów do obsługi stanowiska, 
badanie charakterystyk pomiarowych.

15 L7

70. 1 Udział w projekcie przemysłowym EMPIR JRC 18SIB08 
ComTraForce „Comprehensive traceability for force 
metrology services” - realizowany od 1 września 2019 r. - 
Współudział w przygotowaniu i rozdzieleniu zakresu prac 
badawczych w poszczególnych WP. 

60 L7

Ukończono przywracanie do sprawności stanowiska odniesienia 
ciśnieniomierza hydrostatycznego, przeprowadzono badanie 
charakterystyk pomiarowych stanowiska stosując ciśnieniomierz 
elektroniczny RUSKA 7000,  wywzorcowano pierwsze przyrządy dla 
klientów (mikromanometry kompensacyjne MK-1
i MK-2). Rozpoczęto pracę badawczo-rozwojową opisującą  
przeprowadzane działania i nowelizację instrukcji wzorcowania 
ciśnieniomierzy hydrostatycznych IW3-M.P.

Zakładane prace główne związane z modernizacją stanowiska zostały 
zakończone w grudniu 2019 r. W 2020 r. założono obudowę do 
stanowiska. Ostateczne prace związane z przekazaniem stanowiska 
oraz ze szkoleniem na tym stanowisku zostały wstrzymane ze względu 
na sytuację z Covid 19.  

Opracowano założenia do rozbudowy stanowiska momentu siły. 
Sytuacja kadrowa zmusiła do kontynuowania zadania w roku kolejnym.

W pakiecie roboczym WP3  przeprowadzono badania siły statycznej 
wykorzystując maszyny wzorcowe siły GUM o najmniejszej 
niepewności pomiarowej. 
Przeprowadzono kalibracje oraz badania pełzania i histerezy dla 
przetwornika siły HBM Z4A a także zmodernizowano i przygotowano 
twardościomierz Rockwella do badań histerezy dla siły ciągłej (2 
publikacje IMEKO 2020). 
W ramach pakietu roboczego WP6 dot. wpływu projektu (impact)   
szeroko rozreklamowano projekt ComTraForce zamieszczając 
szczegółowe informacje o projekcie na stronie internetowej GUM, w 
publikacjach (Biuletyn GUM, prace MKM2020) oraz prezentując go na 
wystąpieniach publicznych (III Konferencja Innowacje-Przemysł-
Akredytacje, MKM2020). 
W ramach pakietu roboczego WP7,  uczestniczono w comiesięcznych 
spotkaniach projektowych online dot. WP3.
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71. 2 Udział w projekcie EMPIR Developing research capabilities 
for traceable intraocular pressure measurement (in-TENSE).
- Współudział w przygotowaniu spotkania EMPIR (in-TENSE) 
w GUM. Współudział w przygotowaniu 
nowej rekomendacji pt. Ophthalmic instruments, Non-contact 
tonometers w ramach podkomitetu OIML TC18/p2.

100 L7

72. 1 Współudział w przygotowaniu projektu EMPIR JRP (SRT-g04) 
 “Traceable mechanical and electrical power measurement for 
efficiency determination of wind turbines” (WindEfficiency).

7 L7

73. 1 Współudział w przygotowaniu projektu EUROMET  EMPIR 
JRP (SRT-g13) “High throughput metrology for nano-wire 
energy harvesting devices”.

7 L7W ramach tego zadania opracowano pod przewodnictwem 
przedstawiciela GUM tzw. Deliverable 6 pn. Biała księga koncepcji 
inteligentnej specjalizacji w celu zapewnienia skoordynowanego i 
zoptymalizowanego podejścia do metrologii IOP w Europie Centralnej.

Z końcem maja 2020 roku, zgodnie z harmonogramem zakończyła się 
realizacja projektu EMPIR 16RPT03 inTense pn.: „Developing research 
capabilities for traceable intraocular pressure measurements”. 
Przedstawiciel Laboratorium odpowiadał w konsorcjum za Work 
Package 3, tj. opracowanie koncepcji inteligentnej specjalizacji w 
zakresie pomiarów IOP.
W ramach tego zadania opracowano pod przewodnictwem 
przedstawiciela GUM tzw. Deliverable 6 pn. Biała księga koncepcji 
inteligentnej specjalizacji w celu zapewnienia skoordynowanego i 
zoptymalizowanego podejścia do metrologii IOP w Europie Centralnej.
Dokument wraz z innymi produktami wytworzonymi w ramach 
projektu został zatwierdzony przez MSU. Ostatnie prace konsorcjum 
przypadły na czas pandemii, przez co nie było możliwe zorganizowanie 
spotkań uczestników prac. Odbyło się kilka spotkań wirtualnych.
W trakcie projektu opracowano także project nowej rekomendacji 
OIML pn.: “Ophthalmic instruments, Non-contact tonometers”. Prace 
realizował podkomitet techniczny TC 18 OIML “Medical Measuring 
Instruments”. Dokument został uzgodniony I oczekuje na publikację.
Ze względu na pandemię na maj roku 2021 przesunięto ostateczne 
szkolenie uczestników, które ma odbyć się w Czechach w miejscowości 
Most.

Przedstawiciel Laboratorium odpowiadał w konsorcjum za Work 
Package 3, tj. opracowanie koncepcji inteligentnej specjalizacji w 
zakresie pomiarów IOP.
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74. 3 42 Uruchomienie systemu pomiarów masy i gabarytów pojazdów 
w Polsce.
- Działania będą obejmować: wyposażenie pasa testowego do 
badania systemów HS-WIM, przygotowanie rozporządzenia 
dotyczącego badania systemów pomiarowych HS-WIM, ZT 
zgłoszonych systemów HS-WIM, wyposażenie terenowej 
służby miar w przyrządy pomiarowe do legalizacji systemów 
HS-WIM, szkolenie legalizatorów systemów HS-WIM, 
powołanie koordynatora krajowego/kierownika technicznego 
ds. systemów pomiarowych HS-WIM, badanie biegłości 
systemów pomiarowych HS-WIM, wprowadzenie nowej 
dziedziny pomiarowej do systemu akredytacji pod nr 15.04, 
przygotowanie do akredytacji laboratoria wzorcujące systemy 
pomiarowe HS-WIM.

70 L7

75. 1 37 Budowa ultraprecyzyjnego analizatora wydechu stosowanego 
w krajowych instytutach metrologicznych i laboratoriach 
akredytowanych.
- Zakup lasera próbkującego ze sterownikami i uchwytami, 
kolimatora, sprzętu optycznego. Montaż prototypowego 
stanowiska.

100  L7

76. 1 43 Budowa wzorca pierwotnego kermy w powietrzu 
promieniowania gamma nuklidów: 
cez Cs-137 i kobalt Co-60.
- Powtórzenie wyznaczenia współczynników poprawkowych 
(doświadczalnie), przygotowanie wzorca do udział w 
porównaniach kluczowych.

90 L8

77. 1 43 Budowa wzorca pierwotnego dawki pochłoniętej w wodzie w 
polu promieniowania gamma nuklidu kobalt Co-60 – wzorzec 
jonometryczny.
- Powtórzenie wyznaczenie współczynników poprawkowych 
(doświadczalnie), wyznaczenie objętości pomiarowej komory, 
przygotowanie wzorca do udział w porównaniach 
kluczowych.

90 L8

Promieniowanie Jonizujące
Przeprowadzono porównania kluczowe w polu promieniowania gamma 
nuklidu Co-60 (raport w trakcie uzgadniania). Porównania kluczowe w 
polu promieniowania gamma nuklidu Cs-137 nie odbyły się ze 
względów techniczno-organizacyjnych po stronie BIPM.

Przeprowadzono porównania kluczowe dla dawki pochłoniętej w 
wodzie w polu promieniowania gamma nuklidu Co60. Raport w trakcie 
uzgadniania.

GUM wytypował rodzaj sprzętu pomiarowego i towarzyszącego  
niezbędnego do wykonania badań do ZT oraz do wykonywania 
legalizacji.

Do stanowiska ultraprecyzyjnego analizatora wydechu dokupiono 
kontroler ciśnienia z akcesoriami (sterownikiem, głowicą pomiarową 
zaworem i kablami), splitter światłowodowy, generator sygnałów i 
termometr elektroniczny, które stanowią bazę dla wspólnego projektu 
realizowanego z UMK w Toruniu. Przygotowano Kartę pomysłu i Kartę 
założeń projektu  budowy ultraprecyzyjnego analizatora wydechu. 
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78. 1 43 Budowa wzorca pierwotnego dawki pochłoniętej w wodzie w 
polach promieniowania X (od średniej energii fotonów 50 
keV) i gamma (kobalt Co-60) – wzorzec kalorymetryczny.
- Budowa prototypu kalorymetru grafitowego, 
- Rozpoczęcia wyznaczenia współczynników poprawkowych 
kalorymetru grafitowego, 
- Wyznaczenie masy rdzenia kalorymetru grafitowego oraz 
wymiarów geometrycznych,
- Wyznaczenie ciepła właściwego zmontowanego rdzenia, 
- Wyznaczenie współczynników poprawkowych 
(doświadczalnie i metodami obliczeniowymi).

60 L8

79. 1 44 Opracowanie układu spektrometrycznego do bezinwazyjnego 
pomiaru napięcia lamp rentgenowskich (Rozbudowa 
stanowiska wzorca odniesienia kermy w powietrzu 
promieniowania X o możliwość wzorcowania przyrządów 
wykorzystywanych 
w diagnostyce medycznej).
- Zaprojektowanie elementów stanowiska, zakup 
spektrometru (w zależności od możliwości finansowych).

80 L8

80. 1 43, 44 Wykorzystanie metod interferometrycznych do pomiaru 
dawek promieniowania.
- Projekt i budowa stanowiska z wykorzystaniem dwóch 
interferometrów Mickelsona w celu punktowego pomiaru 
dawki, stworzenie oprogramowania do kamer CCD.

80 L8

81. 1 45 Budowa stanowiska dla brachyterapii.
- Opracowanie projektu stanowiska dla brachyterapii,
- Wykonanie stanowiska, wykonanie pomiarów z 
wykorzystaniem komory studzienkowej, w zależności od 
możliwości finansowych.

80 L8

82. 1 43 Udział w projekcie EMPIR - 17RPT01 DOSEtrace "Research 
capabilities for radiation protection dosimeters"

100 L8

Zbudowano prototyp kalorymetru grafitowego. Wyznaczono 
podstawowe parametry kalorymetru (masa rdzenia, ciepło właściwe, 
pojemność cieplną). Wyznaczono wstępnie współczynnik przejścia 
Dw/Dg metodami Monte Carlo. Dokładne wyznaczenie współczynnika 
odbędzie się po stworzeniu modelu matematyczno - fizycznego 
irradiatora promieniowania gamma nuklidu Co60 i wygenerowaniu 
plików IAEAphsp.

Opracowano układ pomiarowy i zakupiono spektrometr. Wykonano 
wstępne pomiary widm promieniowania X dla różnych wartości 
napięcia i prądu na lampie RTG.

Zaprojektowano i zestawiono układy interferometrów Michealsona i 
Macha-Zendera dla pomiarów z fantomem wodnym. trwają prace nad 
stworzeniem oprogramowania do sterowania pomiarami, akwizycji i 
analizy danych.

Opracowano stanowisko mobilne wzorca wtórnego dla brachyterapii. 
Przeprowadzono wzorcowanie komory studzienkowej w IAEA. 
Zakupiono drugą komorę studzienkową wraz z zestawem adapterów 
dla różnych źródeł promieniowania gamma wykorzystywanych w 
brachyterapii HDR.

Udział w dwóch spotkaniach roboczych (w tym przygotowywanie 
dokumentów do raportów M18), bieżące prace zgodnie z 
harmonogramem pakietów roboczych. Prace nad konstrukcją fantomu 
dla komory Hp(3).
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83. 1 43 Udział w projekcie EMPIR - 18HLT04 UHDpulse "Metrology 
for advanced radiotherapy using particle beams with ultra-
high pulse dose rates"

100 L8

84. 1 43, 44, 45 Udział w projekcie EMPIR - 19NET03 supportBSS "Support 
for a European Metrology Network on reliable radiation 
protection regulation"

100 L8

85. 1, 3, 4, 5, 8 Udoskonalenie metod pomiarowych w zakresie przepływu 
gazu przy niskim ciśnieniu.
- Wdrażanie zakupionych elementów do zastosowania do 
metod pomiarowych.

100 L9

86. 1, 3, 4, 5, 8 Opracowanie metodyki i założeń do budowy wzorca / 
stanowiska pomiarowego do wzorcowania gazomierzy 
powietrzem przy wysokim ciśnieniu - kontynuacja.
- Przygotowanie założeń metrologicznych.

20 L9

87. 1, 3, 4, 5, 8 Modernizacja (kontynuacja) stanowiska pomiarowego S03 do 
badania typu UE ciepłomierzy hybrydowych w zakresie 
przeliczników z parami czujników temperatury.

80 L9

88. 4, 5, 8 51, 52
(48, 49)

Poprawa niepewności wzorca odniesienia GUM w pomiarach 
przepływu wody.
- Przeprowadzenie analizy budżetu niepewności, weryfikacja 
istniejących składników niepewności i metody obliczeniowej, 
analiza wyników pomiarów, uwzględnienie dodatkowych 
czynników wpływających na niepewność stanowiska wzorca 
odniesienia - kontynuacja

80 L9

Aktualizacja i ocena założeń metrologicznych. Ograniczono prace ze 
względu na Covid-19 i ograniczenie zasobów personalnych.

Wdrożono do stosowania nowy czujnik SPRT. 

Przeprowadzono analizę niepewności synchronizacji urządzeń 
przerzutowych. Ograniczono prace ze względu na Covid-19 i 
ograniczenie zasobów personalnych.

Udział w dwóch spotkaniach organizowanych zdalnie (w kwietniu oraz 
w czerwcu). W ramach WP1 prowadzone były prace związane z 
przygotowaniem modelu matematycznego do obliczeń metodami 
Monte Carlo dla głowicy terapeutycznej METAS. Przygotowanie 
artykułu opisującego projekt.

Udział w spotkaniu rozpoczynające działalność w ramach projektu. 
Prace nad budową bazą wiedzy w ramach WP1 oraz projektem sieci 
metrologicznej. 

Przepływy
"Zrealizowano - zakupione przepływomierze błonkowe zostały 
wywzorcowane i są wykorzystywane w bieżącej pracy oraz do 
porównań.
Zakupiono nową pompę próżniową o większym zakresie oraz aspirator 
stosowany do małych przepływów na stanowisku wzorca strumienia 
objętości i przepływu gazu.
Wdrożono metodę wzorcowania stanowisk z kontrolnymi zbiornikami 
dzwonowymi z zastosowaniem dysz Venturiego o przepływie 
krytycznym, umożliwiającą wzorcowanie małych dawek pomiarowych." 
W planowanym zakresie zrealizowano w całości.
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89. 1, 3, 5, 8 50 (47) Zwiększenie możliwości pomiarowych w zakresie 
mikroprzepływów (z uwzględnieniem możliwości pomiarów 
przepływu gazu przy ciśnieniu min do 6 bar) - Przygotowanie 
założeń metrologicznych i budowa nowego stanowiska 
pomiarowego. 

0 L9

90. 1, 3, 5, 8 50 (47) Zwiększenie możliwości pomiarowych o zakres pomiarów 
przepływu gazu przy ciśnieniu min do 6 bar w zakresie 
strumieni objętości do ok. 20 m3/h - Przygotowanie założeń 
metrologicznych i budowa nowego stanowiska pomiarowego.

20 L9

91. 1 53 Ustanowienie państwowego wzorca jednostki miary objętości 
przepływu i strumienia objętości gazu. Przygotowanie 
dokumentacji.

20 L9

92. 1, 3 55 (52) Budowa mobilnego generatora wilgotności względnej.
- Zbudowanie pierwszego prototypu generatora wilgotności 
względnej, analiza istniejących rozwiązań, badania 
metrologiczne systemów generowania wilgotności względnej.

50 L10

93. 1,2 54 (51) Modernizacja stanowiska wzorca państwowego temperatury  
w zakresie od -189 °C do +961 °C. 
- Kontynuacja (w 2019 brak środków finansowych).

50 L10

94. 3, 4, 7 57 (54) Regulacje przewodniki metrologiczne dla przemysłu, 
laboratoriów badawczych i wzorcujących – badania 
charakterystyk metrologicznych.
- Badanie   charakterystyk metrologicznych Polskich 
czujników rezystancyjnych i pojemnościowych do pomiaru 
temperatury i wilgotności względnej. 
- Analiza istniejących dokumentów odniesienia regulujących 
przechowywanie, transportowanie produktów 
farmaceutycznych. 
- Opracowanie dokumentów odniesienia związanych z 
komorami klimatycznym/ termostatycznymi.

50 L10

Analiza danych wejściowych do raportu Euramet P1189, zakup 
przetworników RH/T do wykorzystania, budowa prototypu opóźniona 
ze względu na pandemię, modyfikacja tematu na "System regulacji 
wilgotności względnej"

Zakup czujnika SPRT, komórki aluminium, skanera MicroK. Wdrażanie 
przyrządów pomiarowych

Wstrzymano prace ze względu na brak środków finansowych.

Aktualizacja i ocena założeń metrologicznych. Ograniczono prace ze 
względu na Covid-19, ograniczenie środków finansowych i zasobów 
personalnych.

Rozpoczęcie przygotowywania dokumentacji. Przygotowanie do 
wzorcowanie wzorcowych zbiorników pomiarowych i do udziału w 
porównaniach międzynarodowych (zaplanowane na marzec br.)

Ze względu na przystąpienie do projektu Euramet P1459 - Metrologia 
temperatury powietrza, który dotyczy stworzenia przewodnika dla 
przemysłu, laboratoriów badawczych i wzorcujących wykonano 
badania charakterystyk metrologicznych czujników rezystancyjnych. 
Opracowane dane przesłano do koordynatora.

Termometria
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95. 3, 4 58 (55) Budowa stanowiska do porównań międzylaboratoryjnych i 
zapewnienia spójności pomiarowej dla komór klimatycznych.
- Analiza istniejących międzynarodowych dokumentów, 
wytycznych dotyczących komór klimatycznych i 
termostatycznych. 
- Opracowanie procedury postepowania podczas 
wzorcowania komór klimatycznych.

90 L10

96. 1 Opracowanie metody interpolacji niepewności w 
podzakresach MST-90.

70 L10

97. 1, 3 Opracowania metod pomiarowych najwyższej dokładności w 
termometrii w powiązaniu z wytycznymi międzynarodowych 
organizacji metrologicznych oraz analizy stosowanych 
budżetów niepewności pomiarów – walidacja pomiarów 
rezystancyjnych.
- Analiza poprawność pomiarów rezystancji przez stosowane 
mostki. 
- Dwustronne porównanie używanych mostków przez 
zastosowanie przyrządów RBC (Resistance Bridge Calibrator). 
- Weryfikacja poprawność pomiarów rezystancji.

90 L10

98. 7, 8 57 Rozwój metodyki badań kas rejestrujących.
Przygotowanie i wdrożenie metodyki badań kas 
rejestrujących mających postać oprogramowania.

100 L11

99. 3 60 (57) Przygotowanie i rozwój zasad, norm i przepisów w zakresie 
stosowania w przyrządach pomiarowych rozwiązań 
informatycznych.
Wykorzystanie możliwości rejestracji i przesyłu danych w 
przyrządach pomiarowych do cyfryzacji systemu certyfikacji i 

25 L11

100. 1,2 Udział w projekcie EMPIR - 18RPT02 adOSSIG 60 L11

Przygotowano i wdrożono metodykę badań kas rejestrujących 
mających postać oprogramowania zgodną z zapisami nowego 
rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących 
mających postać oprogramowania z dnia 26 maja 2020 r.

W 2020 roku w ramach projektu:
- Przygotowano aplikację „adOSSIG Browser” która służy do filtracji 
wyników bazy danych pomiarów medycznych z Uniwersytetu 
Newcastle.
- Przygotowano wstępne założenia do drugiej aplikacji która ma być 
zrealizowana przez GUM w najbliższych miesiącach
- Przygotowano raport techniczny oraz raport finansowy za połowę 
projektu. 

Przeanalizowano istniejące dokumenty międzynarodowe dotyczące 
wzorcowania komór klimatycznych i termostatycznych. Opracowano i 
wdrożono procedurę wzorcowania komór klimatycznych i 
termostatycznych IW7-T.H. Wykonano weryfikację metody poprzez 
przeprowadzenie dwóch zewnętrznych porównań 
międzylaboratoryjnych.

Opracowano metodę interpolacji niepewności w podzakresach MST-
90.

Zrealizowano analizę i weryfikację poprawności pomiarów rezystancji 
przez stosowane mostki - praca ciągła. Niezrealizowano porównania 
mostków przy zastosowaniu RBC - pandemia. 

Laboratorium Wsparcia Przemysłu

Udział w pracach zespołu zajmującego się przygotowaniem propozycji 
zmian rozporządzenia PKM. Ciąg dalszy prac nastąpi w ramach prac 
nad zmianami rozporządzeń technicznych dotyczących wymagań dla 
poszczególnych przyrządów pomiarowych.
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Lp.
Cel główny

(Nr)

Nr działania 
głównego z 

Aneksu/ 
strategii 

(jeśli 
dotyczy)

Nazwa działania

Stopień 
realizacji 
działania

%

Komórka 
realizująca 
(Symbol)

1 2 3 4 6 7

1. 1, 2 2, 3, 5, 6, 7 Utrzymanie infrastruktury technicznej i kompetencji 
personelu na poziomie właściwym dla członka Komitetu 
Doradczego ds. Akustyki, Ultradźwięków i Drgań (CCAUV) 
Międzynarodowego Komitetu Miar (CIPM), zgodnie z 
kryteriami członkostwa określonymi przez CIPM. 
Infrastruktura techniczna w dziedzinie
Akustyka, Ultradźwięki i Drgania obejmuje obecnie 
stanowiska:
- wzorca państwowego ciśnienia akustycznego,
- do wzorcowania wzorców wtórnych: mikrofonów 
pomiarowych i kalibratorów akustycznych
- do wzorcowania wzorców audiometrycznych
- do wzorcowania i badania akustycznej aparatury 
pomiarowej,
- wzorca państwowego wielkości drgań mechanicznych, 
- do wzorcowania wzorców wtórnych: przetworników drgań 
mechanicznych i kalibratorów drgań
- do wzorcowania metodami wtórnymi w zakresie udarów 
- do wzorcowania i badania aparatury do pomiaru drgań 
mechanicznych 
Działania związane z utrzymaniem infrastruktury i 
kompetencji personelu obejmują:
1. Monitoring stabilności wzorców, wymiana wzorców i 
innych elementów wyposażenia niespełniających wymagań.
2. Nadzór nad wyposażeniem pomiarowym zgodnie z 
procedurą systemu zarządzania.
3. Udział w porównaniach kluczowych.

100 L1Prace mające na celu utrzymanie infrastruktury technicznej mają 
charakter ciągły i obejmują regularne wzorcowania wzorców i 
aparatury pomiarowej, badanie stabilności wzorców, udział w 
międzynarodowych porównaniach kluczowych i uzupełniających, 
bieżącą weryfikację stanowisk pomiarowych w czasie realizacji 
zamówień. Prace te obejmują także niezbędne naprawy i/lub wymianę 
niesprawnej aparatury oraz uzupełnianie zestawu wzorców na 
stanowiskach wzorów państwowych.
W 2020 r. wykonano naprawę i wymianę zużytych elementów wzorca 
państwowego wielkości drgań mechanicznych; wykonano 
wzorcowania przetworników udarów w akredytowanym laboratorium 
firmy SPEKTRA, wykonano przegląd, naprawę i konserwację  sprężarki 
zasilającej stanowisko wzorca państwowego wielkości drgań 
mechanicznych w sprężone powietrze; uzupełniono zestaw 
laboratoryjnych mikrofonów wzorcowych na stanowisku wzorca 
państwowego ciśnienia akustycznego o nowy mikrofon klasy LS2 oraz 
wymieniono na nowy uszkodzony (niestabilny) wzmacniacz mocy na 
stanowisku do wzorcowania sprzęgaczy mechanicznych stosowanych 
w audiometrii.
Dokonano przeglądu wszystkich instrukcji wzorcowania i dokonano ich 
nowelizacji  zgodnie ze znowelizowaną procedurą Nadzór nad 
dokumentami.
Pracownicy Pracowni Akustyki wzięli udział w projekcie zainicjowanym 
przez przewodniczącego TC29 IEC, mającym na celu zbadanie 
właściwości mikrofonów i kalibratorów różnych typów; wyniki pracy 
posłużą do opracowania nowej normy określającej wymagania dla 
mikrofonu transferowego stosowanego do wzorcowania

Opis realizacji

5

 Utrzymanie infrastruktury metrologicznej - wzorców i stanowisk pomiarowych

Akustyka, Ultradźwięki i Drgania
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4. Udział w projektach badawczych krajowych i 
międzynarodowych.
5. Udział w konferencjach naukowych krajowych i 
zagranicznych.

2. 1 10 Techniczne zapewnienie ciągłości działania i dostępności 
wzorcowych sygnałów z państwowego wzorca czasu i 
częstotliwości.

100 L2

3. 4 Utrzymanie infrastruktury do realizacji wzorcowań i ekspertyz 
w dziedzinie czasu i częstotliwości.

100 L2

4. 4 Modernizacja pomieszczeń i systemu klimatyzacji dla 
wzorców czasu i częstotliwości.
Działanie na 2020 rok - optymalizacja pracy klimatyzacji.

80 L2

5. 1, 4 Utrzymanie wzorców i stanowisk pomiarowych w 
dziedzinach:
- analizy gazów;
- elektrochemii;
- analiz nieorganicznych.

100 L3

6. 1 39 Utrzymywanie stanowiska pomiarowego ważenia 
hydrostatycznego (państwowego wzorca jednostki miary 
gęstości).   

100 L3

7. 1 Utrzymywanie stanowisk pomiarowych:
-  gęstościomierzy oscylacyjnych;
- do pomiarów piknometrycznych;
- do pomiarów napięcia powierzchniowego;
- do wzorcowania gęstościomierzy przepływowych.

100 L3

8. 1 Utrzymywanie stanowiska pomiarowego wzorca jednostki 
miary lepkości kinematycznej.

100 L3

Zapewniono ciągłość utrzymania infrastruktury do realizacji 
wzorcowań.

Zapewniono ciągłość utrzymania infrastruktury do realizacji 
wzorcowań.

Złożono dokumentację do ustanowienia PWJM lepkości kinematycznej

Czas i Częstotliwość

Zapewnienie spójności pomiarowej w kraju poprzez utrzymanie i 
modernizację (wymiana i doposażenie w nowe przyrządy pomiarowe)  
21 stanowisk pomiarowych w tym 3 PWJM oraz 2 wzorców 
odniesienia GUM odtwarzających i przekazujących jednostki miar.

Chemia

kalibratorów. Ze względu na pandemię COVID-19 niemożliwy był 
udział pracowników L1 w konferencjach naukowych.

Zrealizowano (w tym: zakupiono tubę cezową do wzorca 5071A Hp).

Zrealizowano.

Działanie klimatyzacji jest obecnie bardziej efektywne (znacznie 
stabilniejsza temperatura) niż przed modernizacją pomieszczeń. 
Monitorowano w trybie ciągłym warunki środowiskowe, natomiast ze 
względu na pandemię i ograniczone możliwości czasowe nie podjęto 
dalszych prób modyfikacji układu nawiewu i nastaw klimatyzacji.
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9. 1 Utrzymywanie stanowisk pomiarowych do wzorcowania:                                                 
- wzorcowych wiskozymetrów kapilarnych szklanych; 
- użytkowych wiskozymetrów kapilarnych szklanych;                                                    
- wiskozymetrów Höplera;
- kubków wypływowych;                            
- wiskozymetrów rotacyjnych; 
- wzorców lepkości cieczy w temperaturach (25 ÷ 80) ⁰C.

100 L3

10. Utrzymywanie stanowiska pomiarowego do wzorcowania 
refraktometrów Pulfricha i wzorców współczynnika załamania 
światła 

100 L3

11. Utrzymywanie stanowiska do pomiarów objętości statycznej 100 L3

12. Utrzymywanie stanowiska pomiarowego do wzorcowania 
refraktometrów wizualnych i fotoelektrycznych 

100 L3

13. 1 Utrzymywanie stanowiska pomiarowego analizatorów 
wydechu.

100 L3

14.

4

Utrzymanie infrastruktury do realizacji wzorcowań i ekspertyz 
z zakresu działalności Laboratorium, w tym utrzymanie oraz 
modernizacja państwowych wzorców jednostek miar oraz 
wzorców odniesienia.

100 L4

15. 4 Modernizacja stanowiska do wzorcowania zespołów 
kompensacji interferometrów laserowych - wdrożenie do 
pracy nowego wyposażenia pomiarowego po wykonaniu 
stolika mobilnego do stanowiska.

70 L4

16. 4 Zainstalowanie systemu monitoringu warunków 
środowiskowych w pomieszczeniach laboratoryjnych - 
przygotowanie i wdrożenie oprogramowania do rejestracji i 
analizy wyników.

75 L4

17. 4 Modernizacja stanowiska do wzorcowania stołów, głowic i 
goniometrów.

50 L4

Zapewniono ciągłość utrzymania infrastruktury do realizacji 
wzorcowań. Zakup mikrowagi do stanowiska wzorcowania mikropipet.

Zapewniono ciągłość utrzymania infrastruktury do realizacji 
wzorcowań.

Zapewniono ciągłość utrzymania infrastruktury do realizacji 
wzorcowań. wdrożenie do pracy nowego termostatu o większej 
stabilności temperatury przy pomiarach n,
-zakup czujnika temperatury PT-100 z miernikiem cyfrowym,
-zakup kamery micro USB do okularu w refraktometrze Pulfricha,
- instalacja dygestorium w pracowni 

Zapewniono ciągłość utrzymania infrastruktury do realizacji 
wzorcowań.

Zapewniono ciągłość utrzymania infrastruktury do realizacji 
wzorcowań.

Długość
Infrastruktura do realizacji wzorcowań jest utrzymywana, a awarie 
wyposażenia pomiarowego są skutecznie usuwane.

Przeprowadzono próbne pomiary oraz zakupiono dodatkowe elementy 
wyposażenia stanowiska. Zlecono do wykonania drobne zmiany w 
konstrukcji stolika mobilnego. Wykonanie pełnej weryfikacji metody 
zostało przeniesiona na 2021 r. w związku z ograniczeniami 
spowodowanymi przez COVID-19. 

Wykonano podstawową wersję oprogramowania do akwizycji danych 
pomiarowych oraz roboczą wersję ich prezentacji. Narzędzia do analizy 
wyników są nadal opracowywane.

Nie zrealizowano modernizacji ze względu na ograniczenia związane z 
pandemia. Zapewniono ciągłość utrzymania stanowiska oraz 
zaktualizowano instrukcje wzorcowania stołów, głowic i goniometrów. 
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18. 4 Modernizacja generatora małych kątów - instalacja nowo 
zakupionych elementów.

100 L4

19. 4 Badania stanowisk do pomiaru: okrągłości i chropowatości 
oraz stanowiska maszyny współrzędnościowej.

60 L4

20. 4 Modernizacja stanowiska 50 m komparatora 
interferencyjnego - automatyzacja metody wzorcowania 
dalmierzy laserowych.

30 L4

21. 8 Modernizacja stanowiska do badania w warunkach 
użytkowania prędkościomierzy kontrolnych.

0 L4

22. 8 Zakup i uruchomienie stanowiska do badania kart drugiej 
generacji do tachografów cyfrowych.

0 L4

23. 1, 4 26 Modernizacja i utrzymanie państwowych wzorców jednostek 
miar:
- napięcia elektrycznego stałego;
- rezystancji;
- pojemności elektrycznej;
- jednostki miary stosunku napięć elektrycznych 
przemiennych o częstotliwości 50 Hz;
- stosunku prądów elektrycznych przemiennych o 
częstotliwości 50 Hz;
- napięcia elektrycznego przemiennego.

80

L5

24. 1, 4 28 Modernizacja i utrzymanie stanowisk pomiarowych w 
dziedzinach DCV i R; RLC; ACDC; HV; E.

100 L5

Elektryczność i Magnetyzm

Uruchomiono system rejestracji obrazu z wynikami pomiarów w 
korytarzu geodezyjnym za pomocą zakupionych kamer i punktu 
dostępowego WiFi. Przygotowano wstępną wersję oprogramowania 
do analizy przechwyconych obrazów. Opracowano koncepcję dalszej 
automatyzacji metody wzorcowania.

Nie zrealizowano modernizacji ze względu na ograniczenia związane z 
 pandemią.

Nie zrealizowano z powodu braku środków finansowych na zakup 
stanowiska. 

Wzorzec napięcia elektrycznego stałego - naprawa elementów wzorca 
(naprawa półprzewodnikowego złącza JVS oraz układu mikrofalowego 
, prace diagnostyczne, wzorcowanie źródeł napięcia 732B w BIPM.
Wzorzec napięcia elektrycznego przemiennego - wzorcowanie 
przetworników AC/DC w PTB (Niemcy) celem utrzymania spójności 
pomiarowej, konserwacja wzorców.
Dla ww. i pozostałych wzorców przeprowadzono standardowe 
czynności związane z ich utrzymywaniem i  użytkowaniem (np. 
konserwacje).

Wzorce R - wzorcowanie w PTB,
Wzorce AC - zakup i instalacja kwantowego wzorca napięcia 
elektrycznego przemiennego 
Wzorce RLC - modernizacja  poprzez budowę nowych wzorców RC, 
adaptera do pomiarów z układu trójzaciskowego do 
czterozaciskowego, prace konstrukcyjne nad nowym cyfrowym 
mostkiem impedancji w ramach projektu EMPIR VersICAL, Wzorce 
impedancji (rezystory AC) - wzorcowanie w CMI Czechy) celem 
utrzymania spójności pomiarowej, konserwacja stanowisk.
Dla ww. i pozostałych stanowisk przeprowadzono standardowe 
czynności związane z ich utrzymywaniem i  użytkowaniem (np. 
konserwacje).

Zrealizowano.

Realizowano w ramach projektów EMPIR ProbeTrace i EUCoM.
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25. 1, 4 27 Modernizacja i utrzymywanie wzorców pomiarowych:
- mocy i energii czynnej prądu przemiennego;
- mocy w.cz.;
- parametrów rozproszenia w.cz.;
- natężenia pola magnetycznego;
- natężenia pola elektrycznego.

100 L5

26. 1, 4 Modernizacja i utrzymywanie stanowisk do badań 
kompatybilności elektromagnetycznej.

100 L5

27. 1, 4 Modernizacja i utrzymywanie stanowiska do badań 
odporności na promieniowane pole elektromagnetyczne w 
komorze GTEM.

100 L5

28. 1, 2, 4 30 Utrzymywanie wzorca pierwotnego widmowego 
współczynnika przepuszczania i długości fali.

100 L6

29. 1, 4 Utrzymywanie wzorca wtórnego widmowego współczynnika 
przepuszczania i długości fali.

80 L6

30. 1, 4 30 Utrzymywanie stanowiska pomiarowego do wzorcowania 
spektrofotometrów

100 L6Okresowe wzorcowania wzorców roboczych do stanowiska 
pomiarowego do wzorcowania spektrofotometrów na wzorcu 
pierwotnym widmowego współczynnika przepuszczania. Aktualizacja 
arkuszy obliczeniowych, budżetów niepewności. Przegląd i 
uaktualnienie dokumentacji stanowiska.

Wzorcowania na tym stanowisku w zakresie przypisanych mu w 
dokumentacji systemowej usług nie były wykonywane w 2020 r. 
Usługi wzorcowania w odniesieniu do wzorca wtórnego zostały 
przekazane do OUM Gdańsk i OUM Łódź. Rozważano możliwości 
dalszego wykorzystania stanowiska pomiarowego poza systemem 
zarządzania. Rozpatrywano różne warianty (m.in. do celów 
eksperymentalnych, prowadzenia prac naukowo badawczych, 
szkoleniowych). W zakresie utrzymania stanowiska pomiarowego były 
wykonywane okresowe wzorcowania wzorców roboczych do 
stanowiska pomiarowego wzorca wtórnego widmowego 
współczynnika przepuszczania na wzorcu pierwotnym widmowego 
współczynnika przepuszczania. Nie przeprowadzono testów 
walidacyjnych Spektrofotometru CINTRA 20 - wzorca wtórnego 
widmowego współczynnika przepuszczania z powodu jego awarii.

Wzorce mocy i energii - wzorcowanie licznika wzorcowego RD-22 w 
PTB (Niemcy), naprawa licznika RD-33 i modułu RR-TAD 
przygotowanie dokumentacji wzorca państwowego.
Ponadto dla wszystkich wzorców przeprowadzono standardowe 
czynności związane z ich utrzymywaniem i  użytkowaniem (np. 
konserwacje).

Wykonano wzorcowanie własne generatora impulsów Burst w 
zestawie Modula. Ponadto przeprowadzono standardowe czynności 
związane z  utrzymywaniem i  użytkowaniem stanowisk (np. 
konserwacje.
Przeprowadzono kalibracje komory GTEM i czynności związane z  
utrzymywaniem i  użytkowaniem stanowiska do narażeń (np. 
konserwacje).

Fotometria i Radiometria
 Wykonanie testów walidacyjnych Spektrofotometru CARY 
5000.Obsługa w zakresie kontroli bieżących i sprawdzeń okresowych 
Spektrofotometru CARY 5000. Przegląd i uaktualnienie dokumentacji 
stanowiska.

Strona 31/141



Zestawienie działań Głównego Urzędu Miar Załącznik nr 1
do Sprawozdania z rocznego planu działania 

Głównego Urzędu Miar na 2020 r. 

31. 1, 4 31 Utrzymywanie państwowych wzorców jednostek miar:
- światłości;
- strumienia świetlnego.

100 L6

32. 1, 4 31, 33 Utrzymywanie wzorców odniesienia:
- temperatury barwowej;
- czułości widmowej;
- połysku;
- widmowego współczynnika odbicia w geometrii 8:d;
- widmowego współczynnika luminancji w geometrii 0:45;
- skali szarej widmowego współczynnika odbicia w geometrii 
8:d;
- Glossy Ceramic Colour Standards w geometriach 8°:d i 
0:45°.

100 L6Temperatura barwowa: przeprowadzono komparację wzorca 
odniesienia (sprawdzanie charakterystyk metrologicznych przez 
porównania wewnętrzne) zgodnie z ustalonym harmonogramem 
sprawdzań, przeprowadzenie wzorcowania wzorców roboczych, 
sprawdzanie i konserwacja poszczególnych elementów stanowiska, 
utrzymanie dokumentacji: aktualizacja danych dotyczących 
charakterystyk metrologicznych przyrządów wchodzących w skład 
stanowiska wzorca odniesienia zgodnie z wynikami wzorcowań tych 
przyrządów. W grudniu 2020 r. wzorce temperatury barwowej 
najbliższej zostały wysłane do zagranicznego NMI w celu 
potwierdzenia ich jakości metrologicznej.
Czułość widmowa: przeprowadzono porównania wewnętrzne zgodnie 
z ustalonym harmonogramem sprawdzań, sprawdzanie i konserwacja 
poszczególnych elementów stanowiska, utrzymanie dokumentacji: 
aktualizacja danych dotyczących charakterystyk metrologicznych 
przyrządów wchodzących w skład stanowiska wzorca odniesienia 
zgodnie z wynikami wzorcowań tych przyrządów.
Połysk: przeprowadzono komparację wzorca odniesienia (sprawdzanie 
charakterystyk metrologicznych przez porównania wewnętrzne) 
zgodnie z ustalonym harmonogramem sprawdzań, przeprowadzenie 
wzorcowania wzorców roboczych, sprawdzanie i konserwacja 
poszczególnych elementów stanowiska, utrzymanie dokumentacji: W 
grudniu 2020 r. wzorce wysokiego połysku zostały wysłane do 
zagranicznego NMI w celu potwierdzenia ich jakości metrologicznej. 
Aktualizacja danych dotyczących charakterystyk metrologicznych 
przyrządów wchodzących w skład stanowiska wzorca odniesienia 
zgodnie z wynikami wzorcowań tych przyrządów, zakup płytek ze szkła 
czarnego przeznaczonych na przygotowanie wzorców wysokiego 
połysku oraz połyskomierza roboczego.

Światłość; Strumień świetlny: przeprowadzanie komparacji 
(sprawdzanie charakterystyk metrologicznych przez porównania 
wewnętrzne) zgodnie z ustalonym harmonogramem sprawdzań, 
sprawdzanie i konserwacja poszczególnych elementów stanowiska 
wzorca, utrzymanie dokumentacji: aktualizacja danych dotyczących 
charakterystyk metrologicznych przyrządów wchodzących w skład 
stanowiska wzorca państwowego zgodnie z wynikami wzorcowań tych 
przyrządów. W grudniu 2020 r. wzorce światłości kierunkowej i 
strumienia świetlnego zostały wysłane do zagranicznego NMI w celu 
potwierdzenia ich jakości metrologicznej.
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33. 4 30, 31 Utrzymywanie stanowisk pomiarowych do wzorcowania:
- wzorców i mierników luminancji;
- wzorców światłości i luksomierzy;
- mierników światła białego stosowanych w NDT;
- mierników UV stosowanych w NDT;
- wzorców czułości widmowej (bezwzględnej) przy 
wybranych długościach fali promieniowania 
laserowego;
- wzorców czułości widmowej w zakresie widmowym (380-
1600) nm;
- wzorców temperatury barwowej i kolorymetrów;
- połyskomierzy.

80 L6

34. 1, 4 Utrzymywanie stanowisk pomiarowych:
- widmowego współczynnika odbicia w geometrii 8:d;
- widmowego współczynnika odbicia w geometrii d:0;
- widmowego współczynnika luminancji w geometrii 45:0;
- widmowego współczynnika luminancji w geometrii 0:45.

80 L6

35. 1, 4 Modernizacja i utrzymanie stanowiska pomiarowego 
widmowego współczynnika odbicia w geometrii 8:d.

100 L6

36. 1 Utrzymanie stanowisk do wzorcowania:
- wzorców kopii 1 kg;
- wzorców masy klas dokładności E1 i E2;
- wzorców masy klas dokładności F1, F2 i M1;
- gęstościomierzy zbożowych.

80 L7

Dotyczy wszystkich stanowisk: przeprowadzenie wzorcowania 
stanowiskowych przyrządów pomiarowych, sprawdzanie i konserwacja 
poszczególnych elementów stanowiska, utrzymanie dokumentacji: 
aktualizacja danych dotyczących charakterystyk metrologicznych 
przyrządów wchodzących w skład stanowiska wzorca państwowego 
zgodnie z wynikami wzorcowań tych przyrządów. Wdrożono do 
stosowania we wzorcowaniu mierników luminancji oraz kalibratorów 
fotometrycznych spektroradiometr  (realizacja współpracy i nadzoru 
merytorycznego nad terenową służbą miar). Odczyt odległości na 
ławie fotometrycznej; dotyczy stanowisk pomiarowych do 
wzorcowania: wzorców i mierników luminancji, wzorców światłości i 
luksomierzy, kolorymetrów (wykonano wzorcowanie).

Przeprowadzenie okresowych wzorcowań wzorców roboczych i 
kontrolnych w geometrii 8:d i d:0.  Aktualizacja arkuszy 
obliczeniowych, budżetów niepewności. Przegląd i aktualizacja 
dokumentacji stanowiska.

Wykonanie wzorcowań wzorca roboczego na stanowisku S01 
(geometria 8:d) na spektrofotometrze Cary5E firmy Varian oraz na 
spektrofotometrze Lambda 950S firmy PerkinElmer. Wykonanie 
analizy porównawczej uzyskanych wyników wzorca widmowego 
współczynnika odbicia w geometrii 8:di i 8:de. Aktualizacja arkuszy 
obliczeniowych dla zakresów pomiarowych  (380-780) nm i (380-
2400) nm. Przeprowadzenie porównań międzynarodowych COOMET 
PR-S11 w zakresie pomiarów barwy w świetle odbitym w geometrii 
pomiaru 8:di i 8:de.

Masa
Zakup: wag firmy Axis: o obciążeniu Max 220 g i d=0,1 mg oraz 
obciążeniu Max 1000 g i  d= 0,001 g,. Dokonano naprawa wagi - 
komparatora masy KC1000. Ponadto wykonano wzorcowania 
wzorców masy i komparatorów wg harmonogramu.

Przeprowadzenie okresowych sprawdzeń stabilności zestawu wzorców 
DM05 Glossy Ceramic Colour Standards w geometriach 8:d na 
spektrofotometrach Cary5E i PerkinElmer oraz w geometrii  0:45 na 
spektrofotometrze ColorFlex.
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37. 1 Utrzymanie stanowiska do wzorców masy i stanowisk 
pomiarowych do wzorcowania wzorców masy.

100 L7

38. 1 Utrzymanie stanowiska do badania wag nieautomatycznych i 
mierników wag tensometrycznych. 

100 L7

39. 1 Utrzymywanie stanowisk pomiarowych do wzorcowania:
- ciśnieniomierzy obciążnikowo – tłokowych, 
- ciśnieniomierzy sprężynowych, elektronicznych i 
hydrostatycznych.

100 L7

40. 1 Utrzymywanie stanowisk wzorcowych siły:
- do: 500 N, 5 kN, 55 kN, 500 kN, 3000 kN;
- z zestawem obciążników do 500 N;
- do wzorcowania maszyn wytrzymałościowych.

100 L7

41. 1 Utrzymanie stanowiska wzorcowego momentu siły. 20 L7

42. 1 Utrzymywanie stanowiska do wzorcowania 
twardościomierzy.

100 L7

43. 1 Utrzymywanie wzorców odniesienia twardości:
- Brinella;
- Vickersa;
- Rockwella.

100 L7

Wykonano wzorcowania przyrządów pomiarowych wg 
harmonogramu. Zakupiono pochyłomierz. Prace bieżące - konserwacja 
stanowisk pomiarowych, wymiana zużytych elementów. 

1. Wykonano wzorcowanie w LNE zespołu pomiarowego tłok-cylinder 
nr 6664 i 19 szt. przyrządów pomiarowych w GUM. 
2. Przeprowadzono bieżącą konserwację przyrządów pomiarowych w 
Pracowni Ciśnienia i konserwację przed wzorcowaniem przyrządów 
terenowej służby miar. 
3. Przeprowadzono aktualizację i nowelizację zgodnie z nową 
procedurą GUM dokumentów szj IW1-M.P, IW2-M.P  .
4. Zakupiono przyłącza ciśnieniowe do modernizacji stanowisk.

1. Wykonano porównania stanowisk wzorcowych siły 500 N z 5 kN, 5 
kN z 55 kN, 55 kN z 500 kN.
2. Wykonano wzorcowanie obu zestawów obciążników do 500 N. 
3. Wykonano wzorcowanie siłomierzy wchodzących w skład 
stanowiska pomiarowego do wzorcowania maszyn 
wytrzymałościowych. 
4. Wykonano wzorcowanie dwóch termohigrobarometrów w GUM.

Wykonano wzorcowania wzorców masy i komparatorów wg 
harmonogramu. Prace bieżące - konserwacja stanowisk pomiarowych, 
wymiana zużytych elementów. 

Przygotowano dokumentację na zakup usługi wzorcowania w PTB. Ze 
względu na awarię stanowiska w PTB, wzorcowanie trzech 
przetworników momentu siły przesunięto na następny rok.

Zrealizowano coroczne sprawdzenia okresowe.

Przygotowanie stanowiska Rockwella do porównań z OUM Warszawa 
w 2020 r., regulacja napędu w twardościomierzach,  wymiana oleju i 
smarowanie. 
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44. 1 43, 44 Modernizacja stanowiska wzorca kermy w powietrzu i dawki 
pochłoniętej w wodzie.

100 L8

45. 1 43, 44 Kontrola stabilności wzorców GUM:
- wzorzec  kermy w powietrzu promieniowania gamma;
- wzorzec  kermy w powietrzu promieniowania X;
- wzorzec  dawki pochłoniętej w wodzie promieniowania 
gamma.

100 L8

46. 1 44 Trening aparatów RTG. 100 L8

47. 1 43, 44 Utrzymanie sprawności irradiatorów gamma. 100 L8

48. 1, 4, 8 47, 48, 49 Utrzymywanie i rozwój wzorca odniesienia GUM jednostki 
miary:
- objętości przepływu i strumienia objętości gazu;
- objętości przepływu i strumienia objętości wody.

100 L9

49. 1, 4, 8 49 Utrzymanie i rozwój wielofunkcyjnego stanowiska 
badawczego do badań  mechanicznych, środowiskowych i 
kompatybilności elektromagnetycznej wodomierzy.

100 L9

Wykonywane co 6 tygodni.

Przeprowadzono kontrolę stabilności.

Przepływy
Prace mające na celu utrzymanie infrastruktury technicznej mają 
charakter ciągły i obejmują regularne wzorcowania wzorców i 
aparatury pomiarowej, badanie stabilności wzorców, udział w 
międzynarodowych porównaniach kluczowych i uzupełniających, 
bieżącą weryfikację stanowisk pomiarowych w czasie realizacji 
zamówień. Prace te obejmują także niezbędne naprawy lub wymianę 
niesprawnej aparatury  oraz wdrażanie zakupów inwestycyjnych i 
bieżących. Ze względu na awarię, wyłączono z eksploatacji wciągnik 
przy stanowisku wzorca odniesienia objętości przepływu wody. 
Wzorcowanie przetworników temperatury przełożono na kolejny rok.

Prace mające na celu utrzymanie infrastruktury technicznej mają 
charakter ciągły i obejmują regularne wzorcowania wzorców i 
aparatury pomiarowej, badanie stabilności wzorców, udział w 
międzynarodowych porównaniach kluczowych i uzupełniających, 
bieżącą weryfikację stanowisk pomiarowych w czasie realizacji 
zamówień. Prace te obejmują także niezbędne naprawy lub wymianę 
niesprawnej aparatury  oraz wdrażanie zakupów inwestycyjnych i 

 bieżących.

Promieniowanie jonizujące
Prace nad komorami jonizacyjnymi zostały zakończone. Odbyły się 
porównania kluczowe dla kermy w powietrzu i dawki pochłoniętej w 
wodzie w polu promieniowania gamma nuklidu Co60. Raporty z 
porównań w trakcie uzgadniania.  Prace nad kalorymetrem grafitowym 
zakończone. Trwają testy i wyznaczanie współczynników 
poprawkowych.  Rozpoczęto prace konstrukcyjne nad zaprojektowaną 
w laboratorium nową ławą pomiarową dla stanowiska wzorca kermy w 
powietrzu promieniowania X.

Kontrola stabilności wzorców przeprowadzana raz na kwartał.
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50. 1, 4, 8 Utrzymanie i rozwój stanowiska pomiarowego do badania 
typu UE:
- przeliczników – podzespołów ciepłomierzy do wody,
- par czujników temperatury – podzespołów ciepłomierzy do 
wody;
- ciepłomierzy hybrydowych w zakresie przeliczników z 
parami czujników temperatury.

100 L9

51. 1, 3, 4 Utrzymywanie i modernizacja stanowisk pomiarowych do 
wzorcowania:
- platynowych czujników termometrów rezystancyjnych i 
komórek punktów stałych;
- termoelementów metodą porównawczą;
- termometrów szklanych cieczowych, termometrów 
elektrycznych i czujników termometrów rezystancyjnych;
- wzorcowych higrometrów punktu rosy z chłodzonym 
lustrem w odniesieniu do wzorca podstawowego;
- generatora temperatury punktu rosy;
- użytkowych higrometrów punktu rosy przez porównanie z 
wzorcowym higrometrem punktu rosy przy zastosowaniu 
generatora dwustrumieniowego;
- mierników wilgotności względnej i temperatury powietrza 
przy zastosowaniu komory klimatycznej;
- wilgotnościomierzy do ziaren zbóż i nasion oleistych oraz 
oznaczania wilgotności ciał stałych metodami suszarkowo-
wagowymi.

100 L10

52. 7, 8 57 Utrzymanie i rozwój stanowisk badań oprogramowania. 100 L11

53. 7, 8 57 Rozwój obszaru działania stanowisk badania oprogramowania 
przyrządów pomiarowych.

100 L11

54. 7, 8 Utrzymanie i rozwój stanowisk badań kas rejestrujących. 100 L11Stworzono narzędzia programistyczne wspierające analizę 
poprawności danych przesyłanych do centralnego repozytorium kas 
rejestrujących.

Termometria
Zakup i wdrażanie czujnika SPRT, komórki aluminium, skanera mK, 
przewodu podgrzewanego z kontrolerami, przetworników RH/T.  
Okresowe wzorcowania wzorców odniesienia i przyrządów 
wzorcowych, badanie stabilności (powtarzalności i odtwarzalności), 
badania rozkładów przestrzennych termostatów i komór 
klimatycznych, wymiana mediów w termostatach (olej silikonowy, 
alkohol etylowy). Okresowe wykonywanie tunningów nastaw pieców. 
Inspekcje okresowe komórek punktów stałych. Badanie kanałów RBC 
w mK. Prace modernizacyjne RBC. Badanie gradientów w piecach. 
Aktualizacja oprogramowania do akwizycji danych.

Laboratorium Wsparcia Przemysłu
Zakupiono sprztęt komputerowy i oprogramowanie usprawniające 
realizację badań oprogramowania.

Zakupiono kamery inspekcyjne umożliwiające weryfikację zgodności 
wewnętrznej konstrukcji przyrządu z dokumentacją w kontekście 
braku dostępu do kluczowych elementów przyrządów. 

Prace mające na celu utrzymanie infrastruktury technicznej mają 
charakter ciągły i obejmują regularne wzorcowania wzorców i 
aparatury pomiarowej, badanie stabilności wzorców, bieżącą 
weryfikację stanowisk pomiarowych w czasie realizacji zamówień. 
Prace te obejmują także niezbędne naprawy lub wymianę niesprawnej 
aparatury  oraz wdrażanie zakupów inwestycyjnych i bieżących.
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55. 1, 4 Utrzymanie i rozwój zakresu usług świadczonych przez 
warsztat mechaniczny.

80 L11

56. 1, 4 Udział w pracach rozwojowych stanowisk pomiarowych 
laboratoriów metrologicznych.
Automatyzacja stanowisk pomiarowych i badawczych 
laboratoriów GUM.

70 L11

Rozwój możliwości wytwórczych poprzez zakupy maszyn i narzędzi:
- frezarka CNC MILL 1636,
- nożyce gilotynowe ręczne stołowe HLS 1050 x 2.0 BERNARDO;
- głowica wytaczarska automatyczna GWZA-18 - chwyt Morse 4;
- profesjonalna spawarka do plastiku Bosite-D przemysłowa;
- nożyce gilotynowe do kształtowników i prętów;
- szlifierka taśmowa pion poziom tarczowa BDS 6x9 Cormak;
- szlifierka kątowa Ryobi.
Zapewnienie stałej dostępności materiałów na potrzeby realizacji 
zleceń.
Przygotowanie narzędzi informatycznych wspierających nadzór nas 
stanem parku maszynowego i dostępnością materiałów.
Utrzymanie możliwości wytwórczych wobec zmian kadrowych, 
uzupełnienie potencjału kadrowego i merytorycznego warsztatu.
Wdrożenie programu- AnnRiami - program do odczytu wskazań 
analogowych przyrządów pomiarowych - 100%;
- Neureco - modyfikacja programu na potrzeby realizacji scenariusza 
odczytu wskazań cyfrowego przyrządu pomiarowego 100%
- DefleBeam - program obliczający rozkłady momentów, kątów ugięć, 
strzałki ugięć, zmiany rzutu długości belki obciążonej w sposób ciągły - 
po zmianach modelu - realizacja 100%;
- CalTime - program do rejestracji i prezentacji terminów kalibracji 
przyrządów pomiarowych lub terminów przeglądów maszyn oraz 
powiadamiania komunikatami mailowymi o zbliżających się terminach 
do wskazanych osób z określonymi wyprzedzeniem i interwałem 
czasowym - 100%;
- VoiceComm - Aplikacja do sterowania głosem innych procesów 
współpracujących z VoiceComm. Zastosowanie do zdalnego 
sterowania programami metrologicznymi. Projekt w fazie początkowej - 
10%;
- ViewMeAs - aplikacja do sieciowego udostępniania na stacjach 
roboczych obrazu z kamer przyrządów pomiarowych na stanowiskach 
laboratoryjnych. Projekt w fazie początkowej - 10%;
- aplikacja adOSSIG browser – aplikacja tworzona w ramach projektu 
EMPIR adOSSIG, – 100%;
- aplikacja serwerowa JWMD – serwer warunków środowiskowych, – 
100%;
- aplikacja KLIMET A30 – aplikacja zbierająca dane z stacji warunków 
środowiskowych komparatora masy Mettler Toledo AT1005, – 100%;
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Lp.
Cel główny

(Nr)

Nr działania 
głównego z 

Aneksu/ 
strategii 

(jeśli 
dotyczy)

Nazwa działania

W-praca 
własna

N-współ. 
z nauką 

P-współ.
z przemysłem

Komórka 
realizująca 
(Symbol)

1 2 3 4 6 7

1. 3 Budowa nowoczesnych laboratoriów w ramach projektu 
"Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar 
- Etap I", umożliwiających nawiązanie i rozwój współpracy z 
nauką (m.in. uczelnie) oraz przemysłem w zakresie nowych 
technologii.

W, N, P GUM 
Współpraca w ramach Projektu "Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar - Etap I"

W 2020 roku w ramach realizacji projektu Kampus wykonano poniższe 
najważniejsze działania:
• ogłoszono i rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wybór 
generalnego wykonawcy robót budowlanych oraz podpisano umowę o 
roboty budowlane;
• uzgodniono możliwość zapewnienia w projekcie zewnętrznej usługi 
zastępstwa inwestycyjnego oraz opracowano dokumentację 
przetargową i wszczęto postępowanie na wyłonienie Inwestora 
Zastępczego;
• przeprowadzono negocjacje z Komisją Europejską dotyczące 
możliwości obniżenia poziomu działalności gospodarczej w projekcie, 
co umożliwiło zwiększenia dofinansowania projektu o 25,5 mln PLN; 
• zaktualizowano agendę badawczą w projekcie oraz dokumentację 
niezbędną do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu po zmianie 
zakresu rzeczowego i zwiększeniu dofinansowania;
• rozwiązano Porozumienie o dofinansowaniu projektu „Świętokrzyski 
Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM)” oraz 
złożono wniosek o dofinansowanie dla projektu „Świętokrzyski 
Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar – Etap I”, 
uwzględniającego zmniejszony zakres rzeczowy (rezygnacja z budowy 
dwóch z ośmiu laboratoriów) i zwiększone dofinansowanie. Złożony

Opis realizacji

5

 Współpraca z przemysłem, nauką i innymi instytucjami krajowymi

- aplikacja JWMD SIP 3002 – aplikacja sterująca stanowiskiem w L41, - 
50%;
- aplikacja Magneto – aplikacja służąca do akwizycji danych z 
czujników pola magnetycznego w laboratorium L5, - 15%;
- projektowanie i realizacja stanowiska do certyfikacji zegarków- 35%.
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1. 3 Prace w ramach Konsultacyjnych Zespołów Metrologicznych 
(w tym Grup Roboczych):
1. KZM do spraw zdrowia i bezpieczeństwa żywności (KZM1),
2. KZM do spraw energii (KZM2),
3. KZM do spraw technologii i procesów przemysłowych 
(KZM3),
4. KZM do spraw infrastruktury i zastosowań specjalnych 
(KZM4),
5. KZM do spraw środowiska i zmian klimatycznych (KZM5),
6. KZM do spraw pojazdów o napędzie elektrycznym (KZM6),
7. KZM do spraw regulacji rynku (KZM7),
8. KZ do spraw probiernictwa (KZM8),
9. KZ do spraw rozwoju przemysłu województwa 
świętokrzyskiego (KZM9).

W, P, N GUMPo prawie 4 latach funkcjonowania KZM wprowadzono zmiany, które 
obejmują między innymi skonsolidowanie zakresu tematycznego 
prowadzonych prac oraz zmianę nazw Zespołów. Wynikiem podjętych 
działań było uchylenie decyzji o powołaniu KZM oraz powołanie w 
dniu 31 sierpnia 2020 r. 6 Konsultacyjnych Zespołów Głównego 
Urzędu Miar (KZGUM):
1. Konsultacyjnego Zespołu GUM ds. procesów przemysłowych i 
zaawansowanych technik pomiarowych, KZGUM1;
2. Konsultacyjnego Zespołu GUM ds. zdrowia i bezpieczeństwa 
żywności, KZGUM2;
3. Konsultacyjnego Zespołu GUM ds. energii i ochrony środowiska, 
KZGUM3;
4. Konsultacyjnego Zespołu GUM ds. regulacji rynku, KZGUM4;
5. Konsultacyjnego Zespołu GUM ds. probiernictwa, KZGUM5;
6. Konsultacyjnego Zespołu GUM ds. rozwoju przemysłu 
województwa świętokrzyskiego, KZGUM6. 
Sytuacja spowodowana pandemią COVID-19, wpłynęła na realizację 
prac KZGUM, w tym na możliwość organizacji spotkań, jednak 
wybrane prace zapoczątkowane w ramach KZM są nadal 
kontynuowane. W III kw. Prezes GUM powołał:
1. 34 Członków KZGUM1,
2. 21 Członków KZGUM2,
3. 26 Członków KZGUM3,
4. 21 Członków KZGUM6
spośród "przedstawicieli środowisk gospodarczych, naukowych, a także 
organów administracji miar i administracji probierczej", którzy wyrazili 
chęć współpracy oraz posiadają wiedzę z zakresu działalności danego 
KZGUM. W przypadku KZGUM5 podjęta została decyzja o 
wstrzymaniu prac i ich wznowieniu w 2021 r.
KZM 1: Korespondencja mailowa, wideokonferencje, konsultacje 
telefoniczne w ramach grup roboczych ds. rozporządzenia o 
analizatorach wydechu i budowy ultraprecyzyjnego analizatora 
wydechu.

Prace w ramach Konsultacyjnych Zespołów Metrologicznych

wniosek został oceniony pozytywnie, w związku z czym jeszcze w 
2020 roku podpisano Porozumienie o dofinansowanie nowego 
projektu;
• przeniesiono na GUM własność gruntów przeznaczonych pod 
budowę Kampusu.
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1. 1, 2, 3, 5 Udział w ocenie, analiza zaleceń i rekomendacji wynikających 
z raportów ekspertów biorących udział w spotkaniach KT.

W, P, N BS

1. 3, 5, 7, 8 Udział w pracach Komitetów Technicznych działających przy 
PKN:

W GUM

- KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, 
Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar
w Elektryce,
- KT 10 ds. Zastosowań Metod Statystycznych,

- KT 51 Pomiarów Przemysłowych Wielkości 
Nieelektrycznych,
- KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do 
Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych,
- KT 104 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej,

- KT 105 ds. Elektroakustyki oraz Zapisu Dźwięku i Obrazu,

- KT  115 ds. Hałasu w Środowisku,

- KT 157 ds. Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy, 

- KT 182 Ochrony Informacji w Systemach 
Teleinformatycznych,
- KT 249 ds. Analiz Chemicznych, 

- KT 257 ds. Metrologii Ogólnej,

- KT 284 ds. Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych 
Mechanicznych,
- KT 322 ds. Materiałów Odniesienia.

Pracownicy GUM brali udział w pracach  komitetów technicznych, jako 
przedstawiciele członka, czyli GUM. Prace obejmowały opiniowanie 
norm europejskich (EN), międzynarodowych (ISO, IEC) wprowadzanych 
do zbioru Polskich Norm, europejskich i międzynarodowych 
dokumentów normalizacyjnych, głosowania oraz przygotowanie 
tłumaczeń bądź ich weryfikacja.  
 Intensywność prac w różnych komitetach była różna.

KZM5: W styczniu 2020 odbyło się 4. spotkanie Grupy Roboczej ds. 
Akustyki Podwodnej.
KZM 7: Korespondencja i konsultacje telefoniczne w ramach grup 
roboczych ds. tachografów, rynku paliw i bezpieczeństwa ruchu 
drogowego.
Współpraca z BS w zakresie przekształcania KZM7 w KZGUM4 
(powołania nowego KZGUM ds. regulacji rynku).

Prace w ramach Komitetów Technicznych GUM
W związku z sytuacją spowodowaną pandemią COVID-19 spotkania w 
ramach KT nie doszły do skutku.

Prace w ramach współpracy z PKN
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1. 3 Współpraca z działem PCA dot. akredytacji laboratoriów 
wzorcujących.
Zapewnienie spójności pomiarów w systemach oceny 
zgodności, będącej przedmiotem krajowego systemu 
akredytacji.

W GUM

1. 1 Współpraca w ramach tworzenia TA(PL), porównań 
światłowodowych i TWSTFT. 

N L2

2. 3 Współpraca z Uniwersytetem Warszawskim.
Wykłady i ćwiczenia praktyczne dla słuchaczy Studiów 
Podyplomowych w zakresie Metrologii Chemicznej.

N L3

3. 3, 4 Współpraca naukowa ramach umowy z Politechniką 
Warszawską. 
Prowadzenie wspólnych prac badawczo-rozwojowych.

W, N L5

4. 3, 4 Współpraca zw. ramach umowy z AGH. 
Prowadzenie we współpracy prac badawczo-rozwojowych w 
zakresie jakości energii.

W, N L5

5. 3, 4 Współpraca naukowa ramach umowy z Uniwersytetem 
Technicznym w Zielonej Górze.
Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie 
pomiaru impedancji AC/DC.

W, N L5

6. 3, 4 Współpraca naukowa ramach umowy z Politechniką Śląską. 
Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie 
pomiarów napięcia elektrycznego oraz w zakresie 
przetworników termicznych AC/DC.

W, N L5

7. 1, 8 Współpraca z UMK z Torunia i przemysłem (KZM 3 GR 6 ds. 
budowy ultraprecyzyjnego analizatora wydechu) obejmująca 
realizację projektu "Budowa analizatora wydechu o 
najmniejszej niepewności pomiaru przyrządowej w oparciu o 
laser próbkujący". 

W, P, N L7

Prace w ramach współpracy z PCA
W ramach współpracy opiniowano dokumenty DA-01 "Opis systemu 
akredytacji" oraz  DA-06 "Polityka dotycząca spójności pomiarowej 
wyników pomiaru". Przygotowywano stanowiska dla członka Rady ds. 
Akredytacji. 
Przygotowano dokumenty związane ze zmianą członka GUM w Radzie.

Współpraca z innymi instytucjami krajowymi
Współpraca wieloletnia o charakterze ciągłym - prowadzono kontakty 
robocze i uczestniczono w porównaniach ciągłych względem sygnału 
UTC(PL), przygotowywano dane o wyznaczenia TA(PL) i przekazywano 
do BIPM w ramach tworzenia UTC (porównania kluczowe), 
prowadzono porównania TWSTFT za pośrednictwem IŁ. 

W zakresie L2 - wykład odwołano ze względu na pandemię. Zajęcia 
praktyczne w laboratoriach L3 odwołane ze względu na pandemię.

Współpraca z PW została wstrzymana z powodu pandemii.

Współpraca z AGH została wstrzymana z powodu pandemii.

Kontynuacja współpracy w ramach weryfikacji działania mostka 
impedancji małych wartości - wspólny projekt badawczo-rozwojowy z 
UT w Zielonej Górze, użyczenie wzorców (boczników prądowych AC) 
na potrzeby dalszych badań mostka.

Prowadzenie prac wstrzymane w związku z pandemią - prace będą 
kontynuowane w kolejnych latach. 

Prowadzono uzgodnienia mailowe i w aplikacji TEAMS na różnych 
etapach realizacji projektu. (patrz pkt. 76 Projekty badawczo-
rozwojowe). 
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8. 1 43, 44, 45 Współpraca z Instytutem Metrologii i Inżynierii Biomedycznej 
Wydziału Mechatroniki PW.
Projektowanie i budowa elementów stanowisk pomiarowych 
GUM w ramach prac dyplomowych.

N L8

9. 1 43 Współpraca ze Świętokrzyskim Centrum Onkologii - pomiary 
kalorymetrem grafitowym w wiązce akceleratorowej.

W, N L8

10. 3, 4, 5 Współpraca z CLPB PGNiG w dziedzinie przepływu gazu (gaz 
pod wysokim ciśnieniem, pomiary przepływu skroplonego 
gazu LNG). Przygotowywanie wspólnych artykułów, 
wystąpienia konferencyjne, prowadzenie wspólnych badań.

W, P L9

11. 3, 5 Współpraca z Instytutem Metrologii i Inżynierii Biomedycznej 
Wydziału Mechatroniki PW. Projektowanie, wykonanie i 
testowanie elementów stanowisk pomiarowych w 
laboratorium w ramach praktyk studenckich i prac 
dyplomowych.

W, N L9

12. 1, 3 Współpraca z INTiBS - Badania rezystancyjne mostków. W, N L10

13. 7, 8 Współpraca z inspekcjami, o których mowa w ustawie o 
towarach paczkowanych. Transfer wiedzy i informacji.

W BNiK

14. 3, 7, 8 57 Udział w pracach grupy CertiSec_PL (MC, NASK, IŁ, EMAG) w 
celu budowy systemu certyfikacji oprogramowania w oparciu 
o normy Common Criteria.

P, N L11

15. 7, 8 Współpraca z SDFUR KIGEiT. Rozwój i doskonalenie 
metodyki badań kas rejestrujących online – realizowane w 
ramach Grupy Roboczej ds. Kas Rejestrujących GR9.

P L11

Na podstawie doświadczeń z kalorymetrem grafitowym opracowano 
koncepcje nowego kalorymetru grafitowego. Będzie ona realizowana 
w ramach drugiego doktoratu wdrożeniowego. W ramach pierwszego 
doktoratu wdrożeniowego powstał projekt stanowiska wzorca 
pierwotnego kermy w powietrzu w polu promieniowania gamma 
nuklidów Co60 i Ir192 wykorzystywanych w brachyterapii. W ramach 
pracy inżynierskiej została opracowana ekstrapolacyjna komora 
jonizacyjna do pomiarów w polach promieniowania beta i 
niskoenergetycznych fotonów promieniowania X. Prace na komora są 
kontynuowane w ramach pracy magisterskiej i maja na celu stworzenie 
wzorca pierwotnego dla promieniowania beta i X dla Hp(007).

Opracowano i wdrożono metodykę badań kas rejestrujących mających 
postać oprogramowania. Zakończono 2 procesy certyfikacji tego typu 
kas przeznaczonych dla rynku przewozów osobowych.

Nawiązano współpracę ze Świętokrzyskim Centrum Onkologii i 
uzgodniono terminy pierwszych wspólnych pomiarów wzorcami 
jonometrycznymi i kalorymetrycznymi.

Wieloletnia współpraca o charakterze ciągłym

Ze względu na pandemię, w 2020 r nie było zgłoszeń.

Zrealizowano badania, opracowany referat w recenzji INTiBSu

Wymiana informacji na temat podmiotów paczkujących: cokwartalne 
przesyłanie danych pobranych z eTP do IH oraz GIJHARS, 
przekazywanie danych otrzymanych z IH do OUMów

Brak działań grupy
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16. 7, 8 Współpraca z MF i MRPiT - wdrożenie kas rejestrujących 
mających postać oprogramowania. 

W L11

17. 7, 8 Współpraca z MRPiT i Ministerstwem Klimatu i Środowiska w 
zakresie wdrożenie inteligentnych liczników energii 
elektrycznej LZO i wykorzystania ich możliwości technicznych 
do cyfryzacji systemu nadzoru metrologicznego. 

W L11, L5, BNiK

Lp.
Cel główny 
ze Strategii

(Nr)

Nr działania 
głównego z 

Aneksu/ 
strategii 

(jeśli 
dotyczy)

Nazwa działania
Organizacja/

Instytucja

Komórka 
realizująca 
(Symbol)

1 2 3 4 6 7

1. 1, 2, 3, 5 Udział w  posiedzeniu:
- komitetu i podkomitetów TCAUV EURAMET oraz  w 
posiedzeniu podkomitetu SC Dźwięki powietrzne;
- komitetu i podkomitetów TCAUV EURAMET oraz w 
posiedzeniu podkomitetu SC Przyspieszenie i drgania;
- komitetu i podkomitetów TCAUV EURAMET oraz  w 
posiedzeniu podkomitetu SC Ultradźwięki i Akustyka 
podwodna.

EURAMET L1

2. 1 ,2, 3 Udział w  posiedzeniu  Komitetu Technicznego EURAMET-u 
ds. Czasu i Częstotliwości  
(TC TF-EURAMET).

EURAMET L2

Analizowano proces tworzenia systemu przepływu danych z Liczników 
Zdalnego Odczytu w celu wskazania danych przydatnych do realizacji 
zadań nadzoru rynku w tym obszarze. 
BNiK - analiza rejestrów zdarzeń generowanych przez LZO z punktu 
widzenia legalizacji oraz oceny ich wpływu na spełnianie wymagań 
metrologicznych w ramach realizowanego przez organy administracji 
miar nadzoru.

Opis realizacji

5

 Współpraca międzynarodowa
Zagraniczne wyjazdy służbowe

Posiedzenie  TCAUV EURAMET odbyło się w trybie zdalnym i 
przebiegało w dwóch etapach: pierwszy etap w maju 2020 r.  (zgodnie 
z pierwotnym planem) dotyczył tylko komitetu TCAUV, drugi, we 
wrześniu 2020 r., obejmował posiedzenia komitetu TCAUV i 
podkomitetów SC Dźwięki powietrzne, SC Przyspieszenie i drgania 
oraz SC Ultradźwięki i Akustyka podwodna. Na posiedzeniu wybrano 
nowego przewodniczącego CCAUV, którym został Enver Sadikoglu, 
TUBITAK-UME, Turcja

Wyjazd został odwołany. Zrealizowano w trybie zdalnym z 
kilkumiesięcznym opóźnieniem. Przedstawiono raport z pilotowanych 
przez GUM porównań uzupełniających w zakresie pomiarów 
przedziału czasu i propozycję nowego projektu w ramach EURAMETu 
(dot. strategii systemu wyznaczania UTC(k)).

Opracowano i wdrożono metodykę badań kas rejestrujących mających 
postać oprogramowania. Zakończono 2 procesy certyfikacji tego typu 
kas przeznaczonych dla rynku przewozów osobowych.
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3. 1, 2, 5 Udział w  posiedzeniu:
- Podkomitetu Technicznego ds. Analiz Gazów, 
- plenarnym korespondentów Komitetu Technicznego TC MC 
EURAMET i udział w posiedzeniu Podkomitetu Technicznego 
ds. Analiz Elektrochemicznych oraz wspólnym posiedzeniu 
Podkomitetów Technicznych ds. Analiz Elektrochemicznych i 
Analiz Nieorganicznych.

EURAMET L3

4. 2 Udział w posiedzeniu:
- podkomitetu technicznego EURAMET ds. gęstości i lepkości 
i komitetu technicznego EURAMET TC-M.

EURAMET L3

5.  2, 3, 5 Udział w posiedzeniu Korespondentów Komitetu 
Technicznego Długości EURAMET - TC-L.

EURAMET L4

6. 1, 2, 3, 5 Udział w posiedzenie Komitetu Technicznego EURAMET-u 
ds. Elektryczności i Magnetyzmu (TC-EM EURAMET).

EURAMET L5

7. 1 Udział w posiedzeniu korespondentów TC-PR EURAMET. EURAMET L6

8. 2 Udział w posiedzeniu:
- plenarnym komitetu technicznego EURAMET TC-M ;
- podkomitetu technicznego EURAMET ds. siły i momentu 
siły oraz komitetu technicznego 
EURAMET TC-M;
- podkomitetu technicznego EURAMET ds. ciśnienia i 
komitetu technicznego EURAMET TC-M;
- podkomitetu technicznego EURAMET ds. masy i komitetu 
technicznego EURAMET TC-M;
- podkomitetu technicznego EURAMET ds. objętości 
statycznej komitetu technicznego EURAMET TC-F;
- komitetu technicznego TC3, TC5 ds. siły i momentu siły oraz 
twardości IMEKO 2020.

EURAMET    L7

9. 1 43, 44 , 45 Udział w posiedzeniu  korespondentów TC-IR EURAMET. EURAMET L8

W trakcie posiedzenia Podkomitetów Technicznych w METAS (Berno, 
Szwajcaria) przedstawiciele GUM wzięli udział w omówieniu porównań 
kluczowych, uzupełniających oraz pilotażowych. Zapoznali się z 
wynikami przeglądów deklaracji CMCs z dziedziny chemii, z planami 
CCQM i WGs co do przyszłych aktywności.

Wyjazd został odwołany z powodu pandemii, przełożony na kolejny 
rok.

Posiedzenie TC-L EURAMET odbyło się w trybie online

Posiedzenie TC-EM EURAMET odbyło się w trybie online  w dniach 21-
22.10.2020 r.

Wyjaśnienie statusu porównań kluczowych i uzupełniających z 
udziałem GUM, rozważania nad możliwością uruchomienia SCP z 
udziałem GUM, udział w szkoleniu z obsługi nowej bazy KCDB

Wyjazdy zagraniczne nie odbyły się z powodu pandemii.

Zadanie zrealizowane. Omówienie planów TC - IR, wymiana 
doświadczeń. Prezentacja działalności GUM w dziedzinie. Szczegółowe 
informacje zawarto w sprawozdaniu z wyjazdu służbowego.
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10. 2, 5 Udział w posiedzeniu:
 - plenarnym Komitetu Technicznego EURAMET TC-Flow;
 - Podkomitetu Technicznego ds. Przepływu Cieczy;
 - Podkomitetu Technicznego ds. Przepływu Gazu.

EURAMET L9

11. 2 Udział w posiedzeniu:
- plenarnym korespondentów Komitetu Technicznego 
EURAMET TC-THERM dla wielkości pomiarowej 
TEMPERATURA,
- plenarnym korespondentów Komitetu Technicznego 
EURAMET TC-THERM dla Podkomitetu WILGOTNOŚĆ.

EURAMET L10

12. 1, 2, 3 Udział w posiedzeniu  korespondentów TC-IM EURAMET. EURAMET BS

13.  1, 2, 3, 4 Udział w posiedzeniu EURAMET TC-Q. EURAMET BDG

14.  1, 2, 5 Udział w posiedzeniu:
- CCQM Working Group on Gas Analysis (2 spotkania), 
- plenarnym Komitetu Doradczego ds. Liczności Materii 
(CCQM BIPM) i udział w posiedzeniach Grupy Roboczej 
CCQM ds. Analiz Elektrochemicznych (EAWG) i ds. Analiz 
Nieorganicznych (IAWG),
- Grupy Roboczej CCQM ds. Analiz Nieorganicznych (IAWG) 
oraz wspólnym posiedzeniu z Grupą ds. Analiz 
Elektrochemicznych (EAWG).

CIPM L3

15. 2 Udział w posiedzeniu Komitetu Doradczego ds. Masy i 
Wielkości Pochodnych CCM przy Międzynarodowym 
Komitecie Miar.

CIPM L7

16. 3 Udział w spotkaniu Grupy Roboczej CCM - WGH (twardość). CIPM L7

Uczestniczono w posiedzeniu (online). Przedstawiciel (kierownik L9) 
przedstawił cykliczne, 5 - letnie sprawozdanie z funkcjonowania 
systemu zarządzania.  Jednogłośnie zostało potwierdzone zaufanie do 
Systemu Zarządzania Jakością GUM i spełnienie wymagań 
porozumienia CIPM MRA.

Uczestniczono w posiedzeniu EURAMET TC-F (online). Zgłoszono 
udział w porównaniach wzorcowych zbiorników dzwonowych za 
pomocą gazomierza rotorowego.

Zrealizowano w trybie zdalnym

W związku z sytuacją pandemii COVID-19 i decyzją DGU podjętą w 
dn. 02.03.2020 r. o odwołaniu wyjazdów zagranicznych wszystkich 
pracowników GUM, przedstawiciel GUM nie wziął udziału w spotkaniu 
TC IM realizowanym tylko w trybie stacjonarnie w dniach 4-5.03.2020 
r. w Wilnie. 

Wyjazd został odwołany. Spotkania w grupach roboczych 
zrealizowano w trybie zdalnym z kilkumiesięcznym opóźnieniem. Na 
spotkaniach omawiano aktualny stan realizacji porównań 
organizowanych przez CCQM, w szczególności w dziedzinie analiz 
substancji nieorganicznych i pomiarów elektrochemicznych. 

Posiedzenie nie odbyło się

Spotkanie nie odbyło się
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17. 2 Udział w posiedzeniu grupy roboczej CCM-WGDV Gęstość i 
Lepkość przy Międzynarodowym Komitecie Miar.

CIPM L3

18. 2 Udział w posiedzeniu:
- plenarnym Komitetu Technicznego EURAMET TC-Flow; 
Podkomitetu Technicznego ds. Objętości statycznej;

CIPM L3

19. 2 Udział w posiedzeniu JCGM WG 2 (BIPM)  (2 wyjazdy). BIPM BS

20. 2, 1, 3 Posiedzenie Komitetu Doradczego ds. Czasu i Częstotliwości: 
CCTF i spotkania WG CCTF.

BIPM L2

21. 2, 7 Posiedzenie organizacji NoBoMet. NoBoMet BC

22. 2, 5 Spotkanie grupy roboczej WG11 organizacji WELMEC. WELMEC L5

23. 2, 5 Spotkanie grupy roboczej WG13 organizacji WELMEC. WELMEC L9

24. 2, 7 Spotkanie grupy roboczej WG8 organizacji WELMEC. WELMEC BC

25. 2, 7 Spotkanie grupy roboczej WG10 organizacji WELMEC. WELMEC BC, L9

26. 2 ,8 Udział w spotkaniu Grupy Roboczej WELMEC WG7. WELMEC L11

27. Udział w spotkaniu Grupy Roboczej WELMEC WG 2. WELMEC BC

28. Udział w spotkaniu Grupy Roboczej WELMEC WG 2. WELMEC BC

29. 3 Udział w posiedzeniu Komitetu technicznego OIML 
TC17/SC7 dotyczącego nowelizacji zalecenia OIML 
R126:2012.

OIML L3

30. 1, 2, 3 Udział w posiedzeniu grupy projektowej ds. nowelizacji 
dyrektyw technicznych OIML.

OIML BS

31. 2 Udział w posiedzeniu grupy doradczej ds. nowelizacji 
instytucji metrologicznych na Ukrainie x2.

PTB/UKRCS
M

BS

32. Udział w wizycie studyjnej w METAS/BEV/PTB. METAS/BEV
/PTB

BS

Spotkanie odwołane ze względu na pandemię

Spotkanie w trybie online odbyło się w dniach 06-07.10.2020 r. 

Spotkanie nie odbyło się

Grupa została rozwiązana

Spotkanie odbyło się w formie online. Planowany wyjazd na Ukrainę 
nie odbył się ze względu na COVID. Podczas spotkania omówiono 
różne warianty reformy ukraińskiej administracji miar. Obecnie grupa 
czeka na propozycje działań ze strony Ukrainy.

Posiedzenia nie odbyło się

Wyjazd został odwołany, spotkanie TC-F Objętość Statyczna 
przełożone na styczeń 2021 (on-line 27.01.2021)

Uczestnictwo w trybie telekonferencji w jednym posiedzeniu. 
Ponadto, uczestnictwo w dwóch, wcześniej nie planowanych),  tzw. 
„follow-up” jednodniowych spotkaniach.

Zrealizowano w trybie zdalnym w zmienionej formule. Posiedzenie 
podzielono na dwa etapy - pierwszy etap odbył się w październiku 
2020, drugi etap jest planowany na rok 2021. Bez przedstawiania 
raportów z działalności za ostatni okres. Rozszerzone przygotowania 
do redefinicji sekundy SI oraz do odstąpienia od wprowadzania sekund 
przestępnych do UTC.

Spotkanie odbyło się w trybie online

Spotkanie odwołane ze względu na pandemię, przełożone na luty 
2021 r.Spotkanie odbyło się w trybie online we wrześniu 2020 r.

Spotkanie przełożono ze względu na pandemię COVID19 na luty 2021 
w trybie zdalnym
Spotkanie odbyło się w lutym 2020 r. 

jw., kolejnego spotkania nie było

Spotkanie nie doszło do skutku ze względu na pandemię COVID.
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33. 2, 3, 7, 8 Udział w 55 posiedzeniu CIML oraz 16 posiedzeniu 
Międzynarodowej Konferencji Metrologii Prawnej.

CIML  (Chiny) BS

34.  1, 2, 3 Udział Kierownictwa w 14 posiedzeniu Zgromadzenia 
Ogólnego EURAMET.

EURAMET BS

35.  2, 3, 7, 8 Udział Kierownictwa w 37 posiedzeniu Komitetu WELMEC. WELMEC BS

36.  1, 2, 3 Udział Kierownictwa  w posiedzeniu dyrektorów NMI. Francja BS

37. 2 Udział w posiedzeniu grupy ds. reformy BIPM. BIPM BS

38. 2, 3, 5 Udział w spotkaniu "partnering meeting". EURAMET L4

39. 2, 3, 5 Udział w spotkaniu roboczym w ramach projektu badawczego 
EMPIR 17IND03 LaVA.

EURAMET L4

40. 2, 3, 5 Udział w spotkaniu roboczym  w ramach projektu 
badawczego EMPIR 17NRM03 EUCoM.

EURAMET L4

41. 2, 3, 5 Udział w spotkaniu roboczym w ramach projektu badawczego 
EMPIR R02JRP Probetrace (2 spotkania).

EURAMET L4

42. 2, 3, 5 Udział w spotkaniu roboczym w ramach projektu badawczego 
EMPIR 18SIB01 GeoMetre.

EURAMET L4

43. 2, 3, 5 Udział w spotkaniu roboczym w ramach Europejskiej Sieci 
Metrologicznej AdvManuNet.

EURAMET L4

Spotkanie odbyło się w formie online z udziałem delegacji GUM. 
Podczas spotkania omówiono pracę BIPM od czasu ostatniego 
spotkania. Podkreślono zaangażowanie NMI w walce z pandemią. Kilka 
Instytutów przedstawiło działania z zakresu walki z COVID.

Spotkanie odbyło się w formie online z udziałem delegacji GUM. 
Przedstawiciele GUM wypełnili ankietę dotyczącą dalszych prac grupy. 
Najbliższe spotkanie online grupy II poł. lutego

Udział w 4 spotkaniach on-line dotyczy projektów EMPIR Call Industry 
SRT i04, i09, i12, i15 

Spotkanie odbyło się w styczniu 2020 r. w Turynie

Udział w spotkaniu on-line w grudniu

Spotkania nie odbyły się, ze względu na pandemię przełożone na luty 
2021 r. w formie zdalnej

Spotkanie odbyło się w lutym 2020 r. w Paryżu

 Udział w trzech spotkaniach on-line. 

55 pos. CIML odbyło się w formie online z udziałem przedstawiciela 
GUM. 16 posiedzenie Międzynarodowej Konferencji Prawnej zostało 
przełożone na 2021 r. Podczas spotkania CIML zatwierdzono 
dokumenty finansowe OIML, nowe projekty OIML, raporty z prac 
OIML za 2019 r. 

Spotkanie odbyło się w formie online z udziałem delegacji GUM. 
Podczas spotkania wybrano nowego przewodniczącego EURAMET, 
część przewodniczących komitetów technicznych. Zatwierdzono 
utworzenie nowej sieci metrologicznej Northern Smart Specialization. 
Zatwierdzono raporty z prac Komitetów Technicznych.

Spotkanie odbyło się w formie online z udziałem delegacji GUM. 
Wybrano nowego przewodniczącego WELMEC, nowych 
przewodniczących grup roboczych. Zatwierdzono raporty z prac grup 
roboczych WELMEC, oraz nowe przewodniki. Zmieniono nazwy 
niektórych grup roboczych, zatwierdzono sprawozdanie z 
poprzedniego posiedzenia. 
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44. 1, 2, 3, 5 Udział w spotkaniu partnerskim w ramach projektu EMPIR 
17RPT03 "DIG-AC".

EURAMET L5

45. 1, 2, 3, 5 Udział w warsztatach w ramach projektu EMPIR 17RPT04 
"VersICaL".

EURAMET L5

46. 1, 2, 3, 5 Udział w spotkaniu partnerskim w ramach projektu EMPIR 
18SIB09 "TEMMT" (2 spotkania).

EURAMET L5

47. 1, 2, 3, 5 Udział w spotkaniu TC-EM Workshop on the EMPIR 2020 
Call.

EURAMET L5

48. 1, 2, 3, 5 Spotkanie w ramach realizacji projektu badawczego EMPIR. EURAMET L5

49. 3 Udział w spotkaniu w ramach projektu EMPIR 16RPT02 
ALCOREF.

EURAMET L3

50. Udział w spotkaniu w ramach projektu 16RPT03 inTENSE: 
Developing research capabilities for traceable intraocular 
pressure measurements.

EURAMET L7

51. Udział w spotkaniu w ramach projektu EMPIR 18RPT02 
adOSSIG "Developing an infrastructure for improved and 
harmonised metrological checks of blood-pressure 
measurements in Europe.

 L7/L11

52. Udział w spotkaniu "kick-off meeting" w ramach projektu 
EMPIR "Traceable mechanical and electrical power 
measurement for efficiency determination of wind turbines" 
(WindEfficiency).

EURAMET L7

Spotkania projektowe odbywały się on-line. Spotkanie szkoleniowe ze 
względu na pandemię przeniesiono na rok 2021.

W roku 2020 odbyły się dwa spotkania w ramach projektu EMPIR 
adOSSIG w formie online. - adOSSIG 9 Months Meeting - w dniach 4-5 
marca 2020r – omówienie postępu prac oraz planów i harmonogramu 
na kolejne miesiące, demonstracja pracy symulatora. 
- adOSSIG M18 meeting - w dniach 19-20 listopada 2020r – 
omówienie postępu prac, napotkanych problemów, omówienie 
harmonogramu na kolejne miesiące. 

Udział w spotkaniu inauguracyjnym projektu WindEFCY w PTB "Kick-
off meeating" w dniach 21-22.09.2020 r.

Spotkanie  planowane było w sierpniu 2020 r. w ramach konferencji 
CPEM, ale ze względu na pandemię nie odbyło się. W zamian 
zorganizowano telekonferencje we wrześniu i październiku 2020 na 
których omawiano aktualne postępy prac w ramach projektu.

W roku 2020 odbyły się z powodu pandemii tylko spotkania online w 
trakcie których omawiano realizację poszczególnych etapów 
harmonogramu projektu oraz rozważano przedłużenie trwania 
projektu.

Odbyły się dwa spotkania partnerskie, jedno bezpośrednie w styczniu 
2020 (omówienie organizacji porównania międzynarodowego 
przenikalności elektromagnetycznej materiałów do częstotliwości 
THz), drugie w trybie online w październiku  2020 (omówienie 
transferu wiedzy w wyniku realizacji projektu i pozostałych spraw 
organizacyjnych).

Spotkanie robocze TC EM dotyczące nowych projektów EMPIR odbyło 
się w styczniu w Paryżu bezpośrednio po spotkaniu partnerskim EMPIR 
TEMMT.

Spotkanie nie odbyło się z powodu pandemii

Spotkanie odwołano, odbędzie się w styczniu 2021 w trybie on-line
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53. Udział w spotkaniu "kick-off meeting" w ramach projektu 
"High throughput metrology for nano-wire energy harvesting 
devices".

EURAMET L7

54. 3 Udział w spotkaniu w ramach projektu EMPIR RhoLiq. EURAMET L3

55. 3 Udział w spotkaniu roboczym w ramach projektu EMPIR. EURAMET L7

56. 3 Udział w spotkaniu w ramach projektu EMPIR 18SIB08 
ComTraForce.

EURAMET L7

57. 1 Udział w tzw. partnering meeting organizowanych w ramach 
EMPIR (2 spotkania).

EURAMET L8

58. 1 43, 44, 45 Spotkania w ramach projektu EMPIR 17RPT01 DOSEtrace (2 
spotkania).

EURAMET L8

59.  1, 2, 3, 4, 5 Udział w spotkaniu członków Komitetu EMPIR (dwa 
posiedzenia).

EURAMET BS

60.  2, 5 Udział w warsztatach EURAMET dot. zagadnień formalno-
finansowych EMPIR.

EURAMET BS/BF

61.  1, 2, 3 Udział w warsztatach dotyczących Europejskich Sieci 
Metrologicznych.

EURAMET BS

Udział w spotkaniu inauguracyjnym projektu NanoWires w PTB "Kick-
off meeating" w dniach 17-18.09.2020 r.

Spotkanie przeniesiono na 2021 r.

Nie uczestniczono w roboczym spotkaniu EMPIR.

Udział w spotkaniach wirtualnych projektu ComTraForce  w dniu  
2020 r.

Z uwagi na trwającą pandemię oba spotkania odbyły się w trybie on-
line.
29. Spotkanie Komitetu EMPIR, 27-28.05.2020 r., 1 osoba – w drodze 
dyskusji zatwierdzono ostateczną listę wybranych tematów projektów, 
które przeszły do II etapu wezwania 2020, omówiono aktualny stan 
zaawansowania prac nad nowym programem (EPM) oraz dalsze 
działania w tym kierunku, omówiono także wiele drobnych spraw 
dotyczących działań w ramach Komitetu EMPIR.
30. Spotkanie Komitetu EMPIR, 17-18.11.2020 r., 1 osoba – w drodze 
dyskusji wyłoniono projekty do realizacji od 2021 r., w tym również 
projekty w ramach nowej inicjatywy z zakresu Capacity Building czyli 
Small Collaborative Projects, omówiono aktualny stan prac nad 
przygotowaniem nowego programu (EPM), wybrano nowych członków 
Podkomitetu ds. Budowania Potencjału, omówiono najważniejsze 
działania do realizacji i ich harmonogram związane z pierwszym 
wezwaniem w ramach nowego programu, omówiono bieżące sprawy 
Komitetu.

Warsztaty on-line, 19.03.2020 r., udział wzięły 3 osoby (Prezes + 2 os. 
z BS); warsztaty dotyczyły metodyki obliczania i wykazywania 
wysokości krajowego współfinansowania działań realizowanych w 
ramach nowego programu (EPM) oraz w ramach Europejskich Sieci 
Metrologicznych.
w 2020 r. nie zorganizowano warsztatów dotyczących Europejskich 
Sieci Metrologicznych

Nie zrealizowane ze względu na brak tematów z zakresu działalności.

Udział w 2 spotkaniach roboczych (w trakcie spotkania TC-IR oraz 
zdalnie - M27).
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62. 2, 8 Udział w spotkaniu TC IM 1448 Digital Calibration Certificate. METAS L11

63. 2, 8 Udział w warsztatach Digital Transformation in Legal 
Metrology.

PTB/OIML L11

64. 1, 2, 5 Udział w spotkaniach EMNs. EURAMET L3

65. 1, 3 Udział w spotkaniu Europejskiej Sieci Metrologicznej z 
dziedziny Długości.

EURAMET L4

66.  1, 2, 3, 5 Udział w spotkaniu rozpoczynającym działalność sieci  w 
ramach  European Metrology Networks “Quantum 
Technologies” .

EURAMET L5

67.  1, 2, 3, 5 Udział w spotkaniu ogólnym działalność sieci  w ramach  
European Metrology Networks “Quantum Technologies” .

EURAMET L5

68. 1, 2, 3, 5 Udział w Europejskiej Sieci Metrologicznej ds. Smart Grid. EURAMET L5

69. 1, 5 Udział w warsztatach EURAMET dot. Pomiarów przepływu. EURAMET L9

70. 1, 3, 5 Udział w spotkaniu EMN Energy Gases. EURAMET L9

71. 1, 2, 3 Europejskie Forum Czasu i Częstotliwości - EFTF 2020. Europa L2

72. 2, 3, 5 Udział w konferencji MacroScale 2020. Europa L4

73. 2, 3, 5 Udział w konferencji MetroMeet 2020. Europa L4

74. 2, 3, 5 Udział w konferencji 3D Metrology Conference 2020. Europa L4

75. 2, 7 Posiedzenie Grupy Roboczej Komisji Europejskiej "Przyrządy 
Pomiarowe" (dwa spotkania).

Belgia,
Bruksela

BC

76.  1, 2, 3, 4, 5 Udział w spotkaniu Grupy Roboczej BoD - Working Group for 
Capacity Building .

Europa BS

77. 1 Wyjazd do CMI w celu kalibracji wzorców pola EM. Czechy, Praga L5

Zrezygnowano z udziału ze względu na pandemię

Uczestniczono w spotkaniach online oraz prowadzono ciągłe prace na 
dedykowanej platformie Sharepoint

Odwołane przez organizatora ze względu na pandemię. (Temat 
wystąpienia był zgłoszony).Odwołane przez organizatora ze względu na pandemię. 

Zrezygnowano z udziału ze względu na pandemię

Zrezygnowano z udziału ze względu na pandemię

Nie było spotkania KE ze względu na pandemię - przełożone na 
kwiecień 2021

Z uwagi na trwającą pandemię spotkanie odbyło się w trybie on-line.
5. Spotkanie Grupy Roboczej, 7-8.10.2020 r., 1 osoba – omówiono 
zrealizowane i planowane działania z zakresu Budowania Potencjału, z 
uwzględnieniem sytuacji pandemii, omówiono współpracę i działania 
podejmowane w zakresie Budowania Potencjału przez BIPM, 
COOMET, APMP, EMNs, każdy z uczestników zreferował informacje 
zawarte w Rocznym Raporcie, zaprezentowano najnowsze informacje 
dotyczące WELMEC oraz nowego programu (EPM).

Z powodu pandemii wyjazd pracownika laboratorium nie odbył się. 
Wzorce pola EM zostały wywzorcowane w CMI.

Spotkanie nie odbyło się, ponieważ sieć nie powstała  

Spotkanie online odbyło sią w dniu 25.06.2020 i formalnie 
zapoczątkowało działalność sieci. Omawiane były ogólne zagadnienia 
związane z siecią (struktura, zakładane efekty, zakres działania). 

Spotkanie online odbyło sią w dniu 3-4.06.2020.  Omawiane były 
etapy działalności sieci i jej zakres.

Spotkanie odbyło się w styczniu 2020 r. z udziałem przedstawiciela 
GUM

Warsztaty nie odbyły się (odwołano) ze względu na pandemię.

Spotkania nie odbywały się 

Spotkanie online odbyło sią w dniu 04.11.2020.  Omawiane były etapy 
działalności sieci i jej zakres.
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78. 1 Dwa wyjazdy do BIPM w celu zawiezienia i odebrania wzorca 
1 kg do porównań.

BIPM L7

79. 3 Dwa wyjazdy do PTB w celu zawiezienia i odebrania 
przyrządów do wzorcowania

PTB, Niemcy, 
Brunszwik

L7

80. 1 Wyjazd na porównania kluczowe BIPM.RI(I)-K6 comparison 
of national accelerator beam facilities.

BIPM L8

81. 1 43, 44, 45 Wyjazd na porównania kluczowe BIPM.RI(I)-K2, BIPM.RI(I)-
K3, BIPM.RI(I)-K7.

BIPM L8

82. 1, 2 Przetransportowanie przyrządu uczestniczącego w 
porównaniach EURAMET.

Europa L10

83. 1, 2, 3 Udział w posiedzeniu Polsko-Ukraińskiej  Międzyrządowej 
Komisji ds. Współpracy Gospodarczej.

Ukraina BS

84.  1, 2, 3, 4 Peer review. Wizyty ekspertów GUM adekwatne do 
harmonogramu wizyt wzajemnych w innych NMI (w ramach 
projektu 1109 oraz w zależności od bieżących potrzeb - w 
ramach innego projektu).

Europa BDG

85. 1 43, 44, 45 Spotkanie w ramach projektu EMPIR 18HLT04 UHDpulse. EURAMET L8

86. 1 43, 44, 45 Spotkanie w ramach projektu EMPIR 19NET03 supportBSS. EURAMET L8

87. 1, 2, 3, 5 11 Udział w spotkaniach roboczych konsorcjantów w ramach 
projektu EMPIR: ROCIT (18SIB05).

EURAMET L2

88. 2., 5. Udział w warsztatach dotyczących rejestrowania i rozliczania 
czasu pracy

EURAMET BS, BF

89. 2., 5. Udział w warsztatach dotyczących potencjalnych tematów z 
obszaru Research Potential

EURAMET BS

Pierwszy etap zrealizowany w lutym 2020 r. na spotkaniu w Turynie, 
drugi etap zrealizowany w trybie zdalnym.

Warsztaty on-line, 28.10.2020 r., zorganizowane przez EURAMET 
MSU, dotyczyły praktycznej realizacji raportowania czasu pracy w 
projektach realizowanych w ramach programu EMPIR oraz pracy w 
ramach EMNs, zgodnej z wymaganiami dokumentu Horyzont 2020

Warsztaty on-line, 8.12.2020 r., zorganizowane przez EURAMET, 
dotyczyły potencjalnych propozycji tematów projektów z zakresu 
Research Potential for the Green Deal, wezwanie 2021 w ramach 
nowego programu - EPM

Przewiezienie platynowo-irydowego wzorca państwowego 1 kg do 
siedziby Międzynarodowego Biura Miar i Wag (BIPM) w Sèvres pod 
Paryżem w ramach  zaplanowanego porównania międzynarodowego. Z 
powodu pandemii Covid -19 zrealizowano etap pierwszy. W 
październiku zawieziono wzorzec państwowy 1 kg wraz z jego stalową 
kopią do BIPM . 

Ze względu na awarię stanowiska w PTB, wyjazdy  z przyrządami do 
wzorcowania przesunięto na następny rok.

Wyjazd nie odbył się ze względu na pandemię.

Wyjazd nie odbył się ze względu na pandemię.

Wyjazd nie odbył się ze względu na pandemię.

Spotkanie nie odbyło się ze względu na COVID.

Nie odbywały się

Udział w dwóch spotkaniach organizowanych zdalnie (w kwietniu oraz 
w czerwcu). Na spotkaniach zostały uszczegółowione zadania do 
realizacji przez L8 w ramach WP1 związane z obliczeniami metodami 
Monte Carlo dla głowicy terapeutycznej METAS.

W dniach 23-24 czerwca odbyło się w trybie zdalnym spotkanie 
rozpoczynające działalność w ramach projektu.
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90. 2. Udział w projekcie Twinning dla GEOSTM, Gruzja PTB, Niemcy BS

91. 2, 3, 5 Udział w posiedzeniu Komitetu Technicznego TC29 IEC 
Electroacoustics oraz Grup Roboczych: MT 4: Sound level 
meters, WG 5: Measurement microphones, MT 17: Sound 
calibrators, WG 21: Head and ear simulators

L1

1. 2, 3, 5 Organizacja spotkania oraz kampanii pomiarowej w ramach 
projektu EMPIR 17IND03 LaVA.

EMPIR L4

2. 2, 3, 5 Organizacja spotkania w ramach projektu EMPIR 18SIB01 
GeoMetre.

EMPIR L4

3. 4, 8 Wizyta robocza w celu porównania, harmonizacji i  rozwoju 
metod badań w zakresie badań oprogramowania przyrządów 
pomiarowych.

EUROPA L11

4. 3, 4 Wizyta robocza w zakresie metod numerycznych, metrologii 
medycznej i kwantowej.

EUROPA L11

5. 1, 2, 3 Spotkania Komitetów Technicznych opiniujących działalność 
Samodzielnych Laboratoriów GUM.

Specjaliści z 
różnych NMI 
(adekwatnie do 

ustalonego 
harmonogramu) 

BS

6. 1, 2, 3 Wizyta delegacji SAMR - nawiązanie współpracy pomiędzy 
GUM a administracją miar ChRL

przedstawi-
ciele SAMR 

(Chiny)

BS

7. 1, 2, 3 Wizyta delegacji z METAS - omówienie zasad funkcjonowania 
administracji miar Polski i Szwajcarii

METAS/
Szwajcaria

BS

8. 1, 2, 3 Wizyta delegacji z NIST (wizyta na etapie uzgodnień) NIST BS

9. 1, 2, 3, 4 Wizyty Peer review  (adekwatnie do harmonogramu wizyt 
peer review).

MIKES 
Finlandia,

SMU 
Słowacja,

CMI Czechy

BDG

Nie zrealizowano ze względu na ograniczenia związane z pandemią 
COVID-19.
Wizyta nie odbyła się, brak odpowiedzi ze strony NIST

21-22 stycznia 2020 roku odbyło się  peer-review w dziedzinie 
"Elektryczność" przeprowadzone przez MIKES  

Wizyty delegacji zagranicznych/organizacja posiedzeń międzynarodowych (również wizyty gości z zagranicy w ramach KT opiniujących działalność lab.)
Nie zrealizowano ze względu na ograniczenia związane z pandemią 
COVID-19.
Nie zrealizowano ze względu na ograniczenia związane z pandemią 
COVID-19.
Nie zrealizowano ze względu na ograniczenia związane z pandemią 
COVID-19.

Nie zrealizowano ze względu na ograniczenia związane z pandemią 
COVID-19.
Nie zrealizowano ze względu na ograniczenia związane z pandemią 
COVID-19

Nie zrealizowano ze względu na ograniczenia związane z pandemią 
COVID-19.

Posiedzenie, które miało się odbyć w Warszawie w dniach 23 - 27 
marca 2020, przeprowadzono w formie telekonferencji.

We współpracy, z wiodącą rolą PTB, z instytucjami z Portugalii, Austrii, 
Rumunii i Łotwy przygotowano dokumentację umożliwiającą 
zgłoszenie konsorcjum do projektu twinningowego, zaprezentowanie 
propozycji podczas spotkania selekcyjnego on-line
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1. 1, 2, 4, 5 Porównanie EURAMET AUV.V-K5 w zakresie wzorcowania 
przetworników drgań metodą bezwzględną  (10 Hz - 20 kHz)

BKSV-DPLA, 
Dania

L1

2. 1, 2, 3 11 Udział GUM w międzynarodowych porównaniach 
atomowych skal czasu  metodą TWSTFT 

VNIFTRII, 
Rosja, 

Zielenograd 
(Andrey 
Naumov)

L2

3. 1, 2, 4, 5 Generatory przedziałów czasu - porównanie uzupełniające w 
zakresie pomiarów przedziału czasu - pilotowanie porównania 
przez GUM - projekt EURAMETu

GUM L2

4. 1, 4, 5 Mieszanina gazowa do legalizacji analizatorów spalin 
samochodowych 

EURAMET/
CCQM

L3

5. 1, 4, 5 Mieszanina gazowa SO2 w azocie/powietrzu syntetycznym EURAMET/
CCQM

L3

6. 1, 4, 5 Mieszanina gazowa CO2 w azocie/powietrzu syntetycznym EURAMET/
CCQM

L3

7. 1, 4, 5 Materiał odniesienia konduktometryczny CIPM CCQM L3

8. 1, 4, 5 Materiał odniesienia - konduktometryczny - niskie 
przewodności

CIPM CCQM L3

9. 1, 4, 5 Materiał odniesienia - pH CIPM CCQM L3

10. 1, 4, 5 Materiał odniesienia - ilość substancji CIPM CCQM L3

11. 1, 4, 5 Matrycowy materiał odniesienia (bezpieczeństwo żywności) z 
dziedziny analiz nieorganicznych

CIPM CCQM L3

12. 1, 4, 5 Matrycowy materiał odniesienia (ochrona środowiska) z 
dziedziny analiz nieorganicznych

CIPM CCQM
L3

Porównania zakończone - draft A raportu z porównań.

Zadanie przesunięte na rok 2021.

Supplementary CCQM comparison Euramet.QM-S12 "Electrolytic 
conductivity at pure water level" - zadanie zakończone raportem 
końcowym.

CCQM-K19.2018 Key Comparison on Borate Buffer - zadanie 
zakończone raportem GUM wysłanym do organizatorów

Zadanie przesunięte na rok 2021.

Zadanie przesunięte na następne lata.

CCQM-K155/P196 "Elements and tributyltin in sea water" - zadanie 
zakończone raportem GUM wysłanym do organizatorów

Porównania międzynarodowe
W styczniu 2020, zgodnie z harmonogramem,  w Pracowni Drgań 
wykonano pomiary w ramach porównania EURAMET AUV.V-K5 w 
zakresie wzorcowania przetworników drgań metodą bezwzględną  (10 
Hz - 20 kHz). Wyniki pomiarów przesłano do pilota porównania (BKSV-
DPLA, Dania ) zgodnie z planem. Pandemia COVID-19 wpłynęła 
niekorzystnie na harmonogram porównania. Brak jest na razie 
informacji na temat jego dalszego przebiegu. 

Zadanie o charakterze ciągłym - zadanie przewidziane na rok 2020 
zrealizowane.

Zadanie przewidziane na rok 2020 - zrealizowane. Wzorce zostały 
wysłane w 3-cią pętlę porównań z karnetem ATA.

Wykonano i wywzorcowano mieszaniny gazowe mające być wzorcami 
odniesienia w porównaniach międzynarodowych. Ze względu pandemii 
przeprowadzenie porównań przeniesione na 2021 r.

Porównania zakończone - draft A raportu z porównań.
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13. 2 Materiały odniesienia - wzorce wiskozymetryczne 
ASTM, BIPM

L3

14. 2 Materiały odniesienia - wzorce napięcia powierzchniowe 
EURAMET 

L3

15. 1, 4 Wzorce kreskowe mikroskopowe
EURAMET

L4

16. 1, 2, 4 Autokolimator fotoelektryczny GUM L4

17. 1 Wzorce chropowatości EURAMET L4

18. Pryzma wielościenna EURAMET L4

19. 1 Kondensator wzorcowe
NMI (Europa)

L5

20. 1 Analizator mocy Yokogawa WT5000 lub innego przyrządu 
wzorcowego

NMI (Europa)
L5

21. 1 Wzorcowy licznik energii elektrycznej prądu przemiennego 
typ RD33

NMI (Europa)
L5

22. 1, 2 Porównanie uzupełniające APMP.PR-S7 (Spectral grey-scale 
diffuse reflectance)

APMP L6

23. 1, 2 Porównanie dwustronne dla skali szarości BelGIM L6

24. 1, 2 Porównanie  wzorców barwy w  świetle  odbitym 
(COOMET.PR-S11)

 "Institute of 
Metrology" 

(Ukraina)

L6

25. 2 Państwowy wzorzec jednostki masy - prototyp kilograma nr 
51 

BIPM, Francja
L7

26. Porównania bilateralne w dziedzinie ciśnienia, ciśnieniomierz 
ob.-tł. CMI

L7

27. 1 Porównania w dziedzinie twardości HRC
CMI

L7

28. 1 Porównania w dziedzinie twardości HRN/HRT
CMI

L7

29. 1 Porównania kluczowe BIPM.RI(I)-K1 Measurement of air 
kerma for Cobalt 60    BIPM.RI(I)-K5 Measurement of air 
kerma for Caesium 137 BIPM, Paryż L8

30. 1 Porównania kluczowe BIPM.RI(I)-K4 Measurement of 
absorbed dose to water for Cobalt 60 BIPM, Paryż L8

Zakończono pomiary, odesłano wzorce i przekazano wyniki do 
organizatora

Rozpoczęto porównanie międzynarodowe.  Państwowy wzorzec 1 kg 
został dostarczony do BIPM.  
Porównania bilateralne nie wymagane. CMI uznało wcześniej 
przeprowadzone porównania dla ciśnienia 250 MPa

Rozpoczęto porównania bilateralne GUM-INRIM w 2020 r. Planowane 
zakończenie porównań jest przewidziane w sierpniu 2021 r. 

Rozpoczęcie porównań bilateralnych GUM-INRIM przeniesiono na 
2021 r.

Pomiary w GUM i BIPM przeprowadzono w okresie luty-wrzesień dla 
porównania kluczowego K1 (raport w trakcie przygotowania). 
Porównania kluczowe dla K5 nie odbyły się ze względów techniczno-
organizacyjnych po stronie BIPM.

Pomiary w GUM i BIPM przeprowadzono w okresie luty-wrzesień 
(raport w trakcie przygotowania).

Zamiast porównania zostało zrealizowane wzorcowanie.

Rozpoczęcie porównania odłożone w czasie przez organizatora 

Realizacja odłożona na inny termin

Pomiary zrealizowano we wrześniu 2020 r., raport przekazano do 
pilota porównań

Realizacja odłożona na inny termin

Pomiary zrealizowano w grudniu 2020 r., raport w przygotowaniu

Nie odbyły się, planowane na 2021

Porównanie nie odbyło się z powodów organizacyjnych - być może 
będzie przełożone na rok 2021
Brak możliwości realizacja ze względu na pandemię, ze względu na 
zmianę priorytetów porównanie niekonieczne.

Zakończone - opublikowany raport końcowy ASTM, rezultaty 
pozytywne 

Brak możliwości realizacja ze względu na pandemię 
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Zestawienie działań Głównego Urzędu Miar Załącznik nr 1
do Sprawozdania z rocznego planu działania 

Głównego Urzędu Miar na 2020 r. 

31. 1 Porównania kluczowe BIPM.RI(I)-K2 Measurement of air 
kerma for low energy X rays

BIPM, Paryż L8

32. 1 Porównania kluczowe BIPM.RI(I)-K3 Measurement of air 
kerma for medium energy X rays BIPM, Paryż L8

33. 1 Porównania kluczowe BIPM.RI(I)-K7 Measurement of air 
kerma in mammography beams

BIPM, Paryż L8

34. 1 Porównania dwustronne GUM-IAEA (POL/2020/CRP/01 - 
kerma w powietrzu dla zakresu ochrony radiologicznej) IAEA L8

35. 1 Porównania dwustronne GUM-IAEA (POL/2020/CRT/01 - 
kerma w powietrzu oraz dawka pochłonięta w wodzie dla 
zakresu terapeutycznego)

IAEA L8

36. 1 Komórka punktu stałego, wzorcowy czujnik temperatury lub 
higrometr EURAMET

L10

1. 1, 2, 3, 4 Wzorcowe przetworniki udarów typu 2270 prod. Endevco (3 
szt.)

SPEKTRA 
(Niemcy)

L1

2. 1, 5 Mieszaniny gazowe na potrzeby przemysłu wydobywczego - 
4 sztuki

VSL 
(Holandia)

L3

3. 4 Zestaw dwóch pierścieni wzorcowych o numerach 41964 i 
880 oraz tłoczka wzorcowego o numerze 41905

METAS L4

4. 1, 2, 4 Wzorzec głębokości nierówności (0,24 / 0,75 / 2,4 / 7,5 / 24 
/ 75 um)

PTB L4

5. 6 Zespół pomiarowy UTP-10 MATT 
automotive

L4

6. 1 Półprzewodnikowe źródło napięcia BIPM L5

7. 1 Rezystory wzorcowe  PTB L5

8. 1 Przetwornik napięciowy AC/DC PTB L5

9. 1 Wzorcowy licznik energii elektrycznej prądu przemiennego 
typ RD22

PTB, Niemcy L5

Pomiary w GUM i IAEA przeprowadzono w okresie wrzesień-listopad. 
Porównania zakończone wynikiem pozytywnym. 

Pomiary w GUM i IAEA przeprowadzono w okresie październik-
listopad. Porównania zakończone wynikiem pozytywnym. 

Wzorcowanie licznika w wyniku zmiany w planie współpracy z 
zagranicą

Wzorcowanie zostało zrealizowane zgodnie z planem.

Wzorcowanie przetworników zostało zrealizowane zgodnie z planem.

Porównania kluczowe K7 nie odbyły się ze względu na pandemię 
(konieczność osobistego transportu wzorca do BIPM). Zostaną one 
przeprowadzone w roku 2021 (w przypadku braku możliwości wyjazdu 
z wykorzystaniem wzorców transferowych).

Rozpoczęcie porównania przesunięte na 2021 

Wzorcowania przyrządów pomiarowych
Wzorcowanie przetworników udarów, stosownych na stanowisku 
wzorca odniesienia udarów, wykonano w akredytowanym 
laboratorium firmy SPEKTRA - producenta stanowiska. 

Nie zrealizowano ze względu na ograniczenia związane z pandemią 
COVID-19.
Wzorcowanie zrealizowano w grudniu.

Nie zrealizowano ze względu na odmowę realizacji zlecenia w 2020 
przez PTB.

Wzorcowanie zostało zrealizowane zgodnie z planem.

Zadanie rozpoczęte w 2020 roku -wzorce dostarczone do BIPM, 
wzorcowanie wykonane, odbiór wzorców i inne czynności 
merytoryczne związane z wzorcowaniem będą kontynuowane w roku 
2021. 

Porównania kluczowe K2 nie odbyły się ze względu na pandemię 
(konieczność osobistego transportu wzorca do BIPM). Zostaną one 
przeprowadzone w roku 2021 (w przypadku braku możliwości wyjazdu 
z wykorzystaniem wzorców transferowych).
Pomiary w GUM i BIPM przeprowadzono w okresie styczeń-czerwiec 
(raport w trakcie przygotowania).
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Zestawienie działań Głównego Urzędu Miar Załącznik nr 1
do Sprawozdania z rocznego planu działania 

Głównego Urzędu Miar na 2020 r. 

10. 1 Wzorce temperatury barwowej PTB, Niemcy L6

11. 1 Wzorce strumienia świetlnego PTB, Niemcy L6

12. 1 Wzorce światłości kierunkowej PTB, Niemcy L6

13. 2 3 tensometryczne przetworniki momentu siły oraz 1 
przetwornik siły 10 MN 

PTB
Brunszwik, 

Niemcy

L7

14. 1 Państwowy wzorcowy gęstościomierz 20 L nr 111 PTB
Brunszwik, 

Niemcy

L7

15. 1, 2 Ciśnieniomierz ob.-tł. 5404S, zespół pomiarowy nr 6664 LNE
Francja

L7

16. 1, 2 Przetwornik temperatury - 4 sztuki PLUM L9

17. 1,2 Wzorcowanie komory studzienkowej IAEA L8

Lp.
Cel główny

(Nr)

Nr działania 
głównego z 

Aneksu/ 
strategii 

(jeśli 
dotyczy)

Planowana 
liczba

(publikacji, 
wydarzeń

lub 
uczestników)

Wykonanie
Komórka 

realizująca 
(Symbol)

1 2 3 5 6 7

1. 1 1 BS
2. 1 0 L3, BS

3. 1 1 L1-L10, BS

4. 3, 5 2 0 L9

5. 3, 5 2 2 L7, BS

6. 1 1 L1, BS

7. 2 2 BS

8. 1 1 L8

Wzorcowanie zrealizowano w listopadzie/grudniu.

Nazwa działania

4

Transfer wiedzy - działania informacyjno - promocyjne
Publikacje naukowe

Broszura SI - BIPM

Publikacje dotyczące dziedziny masa i wielkości związane

Publikacje dotyczące dziedziny przepływy (przepływ gazu, przepływ cieczy)

Wzorce pomiarowe o najwyższych właściwościach metrologicznych w kraju przechowywane w Głównym Urzędzie 
Miar; wydanie drugie

Przewodnik GUM "Analizatory Wydechu"

Wzorcowanie przesunięte na początek 2021.

Wzorcowanie przesunięte na początek 2021

Wzorcowanie przesunięte na początek 2021

Ze względu na awarię stanowiska w PTB realizacja w roku 2021.

Nie zrealizowano ze względu na brak możliwości wzorcowania w PTB.  
Przeprowadzone zostały  wzorcowania   gęstościomierzy I rzędu 1 L i 
1/4 L od Państwowego gęstościomierza zbożowego 20 L nr  111

Wykonano wzorcowanie zespołu pomiarowego nr 6664 
ciśnieniomierza ob.-tł. 5404S.

Nie zrealizowano ze względu na ograniczenia związane z pandemią 
COVID-19.

Przewodnik dziedzinowy GUM z zakresu akustyki, ultradźwięków i drgań mechanicznych

Biuletyn GUM Metrologia i Probiernictwo

Publikacje naukowe z zakresu ochrony radiologicznej i fizyki medycznej
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Zestawienie działań Głównego Urzędu Miar Załącznik nr 1
do Sprawozdania z rocznego planu działania 

Głównego Urzędu Miar na 2020 r. 

1. 1 1 BS

2. 3, 5 1 1
Działania 

związane z 
Międzynaro-

dowym Rokiem 
Dźwięku nie 

były 
prowadzone 

(zarówno Polsce 
jak i w skali 

międzynaro-
dowej) ze 

względu na 
pandemię 

COVID-19. 

L1

3. 1 0 BS

4. 1 0 BS

5. 2 0 BS

1. 3, 5 1 Odwołane z 
powodu 
pandemii 

L1

2. 3, 5 1 Rezygnacja z 
udziału 

L1

3. 1, 3, 5 11 Odwołane z 
powodu 
pandemii 

L1, L2, L4, L5, 
L7, L11, BS

4. 1, 3, 4, 5 13 Udział zdalny 
6 osób.

L2,L4,L5,L6,
L7,L9,L10,

L11, BS, BC

5. 1, 3, 4, 5 5 Odwołane z 
powodu 
pandemii 

BS, L10, L7

6. 1, 3, 5 2 Odwołane z 
powodu 
pandemii 

L3

Międzynarodowe Seminarium Metrologów

Międzyuczelniana Konferencja Metrologów

Podstawowe Problemy Metrologii 

XLVIII Szkoła Zimowa Akustyki Środowiska i Wibroakustyki

Otwarte Seminarium z Akustyki OSA'2020
Konferencje, sympozja, kongresy itp.

Publikacje informacyjno-promocyjne

Wydanie 2 opowiadań dla dzieci i młodzieży o gazach i cząsteczkach oraz kilogramie

Wydanie albumu prac plastycznych dzieci 

Publikacja informatora o GUM - aktualizacja struktury laboratoriów zgodnie ze statutem GUM z grudnia 2019 r.

Opracowanie informatora dotyczącego działalności GUM w dziedzinie akustyki, ultradźwięków i drgań prowadzonej 
obecnie i planowanej w przyszłości, w związku z Międzynarodowym Rokiem Dźwięku 2020 (International Year of 
Sound 2020) ogłoszonym przez International Commision for Acoustics (ICA) w związku z rezolucją UNESCO: 
Resolution 39 C/49 25 September 2017 on “The Importance of Sound in Today’s World: Promoting Best Practices”

Działalność Głównego Urzędu Miar. Raport za 2019 r.

Akademia Chemii Analitycznej
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Zestawienie działań Głównego Urzędu Miar Załącznik nr 1
do Sprawozdania z rocznego planu działania 

Głównego Urzędu Miar na 2020 r. 

7. 1, 3, 5 2 Odwołane z 
powodu 
pandemii 

L3

8. 1, 3, 5 13 Odwołane z 
powodu 
pandemii 

L3

9. 3, 5 1 Odwołane z 
powodu 
pandemii 

L4

10. 3, 5 1 Rezygnacja  L4
11. 5 1 Odwołane z 

powodu 
pandemii 

L5

12. 5 1 Odwołane z 
powodu 
pandemii 

L5

13. 1, 3, 5 7 Odwołane z 
powodu 
pandemii 

L6

14. 1, 3, 5 2 Odwołane z 
powodu 
pandemii 

L6

15. 1, 3, 5 2 Odwołane z 
powodu 
pandemii 

L6

16. 1, 3, 5 2 Rezygnacja 
z udziału 

L6

17. 1, 3, 5 4 Rezygnacja 
z udziału 

L6

18. 1, 3, 5 4 Rezygnacja 
z udziału 

L6

19. 5 3 Odwołane z 
powodu 
pandemii 

L7

20. 5 1 Rezygnacja L3
21. 3, 5, 7 2 4 L9, ZMI

Konferencja Oświetleniowa 

Dni Variana (udział bezpłatny)

Konferencja E-MRS Warszawa

Konferencja metrologiczna "Systemy pomiarowe w badaniach naukowych i w przemyśle"

Współrzędnościowa Technika Pomiarowa

Metrologia w Technikach Wytwarzania

Materiały odniesienia - produkcja i zastosowanie w laboratoriach

 Sympozjum POLLAB 

Seminarium Analityczne MS Spektrum Zakopane (udział bezpłatny)     

Konferencja radiometryczna i kolorymetryczna

Ogólnopolskie Sympozjum "Nauka i przemysł - metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości"

Konferencja "Zbiorniki rurociągi i instalacje"

Konferencja reologiczna

Sympozjum Klubu Pollab

Konferencja kolorymetryczna
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Zestawienie działań Głównego Urzędu Miar Załącznik nr 1
do Sprawozdania z rocznego planu działania 

Głównego Urzędu Miar na 2020 r. 

22. 1 Konferencja 
odbyła się we 

wrześniu 
2020 r.

BDG-WZP

23. Odwołane z 
powodu 
pandemii 

BS

24. 3., 5. 2 BS, L7

25. 1 1 L3

26. 1 L2

27. 1 L2

1. Odwołane z 
powodu 
pandemii 

BS

2. Działania 
związane z 

Międzynaro-
dowym Rokiem 

Dźwięku nie 
były 

prowadzone 
(zarówno Polsce 

jak i w skali 
międzynaro-

dowej) ze 
względu na 
pandemię 

COVID-19. 

L1

3. Odwołane z 
powodu 
pandemii 

BS

4. Odwołane z 
powodu 
pandemii 

BS

1. 3 GUM

1 / 16 L1

ERC Space and Robotics Event

Prowadzenie szkoleń specjalistycznych
Wykłady i zajęcia praktyczne z zakresu:

- nowelizacji norm dotyczących mierników poziomu dźwięku, filtrów pasmowych i kalibratorów akustycznych i ich 
wpływ na wzorcowanie tych przyrządów;

Konferencja metrologiczna w GUM z okazji Światowego Dnia Metrologii - 20.05.2020

Konferencja Zamówienia Publiczne na dostawy i usługi - 3 dni

Inne wydarzenia (np. Piknik naukowy itp.)

Piknik z okazji Dnia Dziecka

Noc muzeów

Jednodniowe seminarium poświęcone działalności GUM w dziedzinie akustyki, ultradźwięków i drgań, w związku z 
Międzynarodowym Rokiem Dźwięku 2020 (International Year of Sound 2020) ogłoszonym przez  International 
Commision for Acoustics (ICA) w związku z rezolucją UNESCO: Resolution 39 C/49 25 September 2017 on “The 
Importance of Sound in Today’s World: Promoting Best Practices”. 

Udział w Pikniku naukowym 

III Konferencja Innowacje-Pomiary-Akredytacje (on-line)

Seminarium "Bezpieczne zarządzanie pracą w laboratorium"

Dane satelitarne dla administracji – potrzeby, wyzwania, plany na przyszłość
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Zestawienie działań Głównego Urzędu Miar Załącznik nr 1
do Sprawozdania z rocznego planu działania 

Głównego Urzędu Miar na 2020 r. 

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L2

L3

L3

L3

L3

L3

L3

L3

L5

2 / 15 L5

L5

L5

L5

1 L10

L9

L9

L9

L9

L9

4 1 L7

L7

L7

L7

L7

L7

- legalizacja, sprawdzanie odmierzaczy paliw ciekłych i odmierzaczy LPG;

- wzorcowania przyrządów do pomiaru wilgotności powietrza; 

- wzorcowania/sprawdzanie  przekładników prądowych i  napięciowych;

- wzorcowania multimetrów cyfrowych i kalibratorów;

- sprawdzanie wag nieautomatycznych

- wzorcowanie wzorców refraktometrycznych i refraktometru Pulfricha

- wyznaczania gęstości przy kontroli towarów paczkowanych;

- wzorcowania pehametrów i konduktometrów oraz wzorcowanie elektrod pH i czujników konduktometrycznych, 
szacowanie niepewności wyników pomiarów;

- wzorcowania przyrządów z dziedziny czasu i częstotliwości  (odrębne szkolenia dla każdego rodzaju/grupy 
przyrządów pomiarowych:  sekundomierzy elektronicznych i mechanicznych sterowanych ręcznie oraz sekundomierzy 

- wzorcowania mierników drgań maszyn;

- sprawdzania oraz wzorcowanie zbiorników pomiarowych;

- wzorcowanie wag nieautomatycznych elektronicznych klasy dokładności II i III

- wzorcowania kalibratorów akustycznych z uwzględnieniem wymagań normy PN-EN IEC 60942:2018-06;

- wzorcowania filtrów pasmowych z uwzględnieniem wymagań normy PN-EN 61260-3:2016-10;  

- wzorcowania mierników poziomu dźwięku z uwzględnieniem wymagań normy PN-EN 61672-3:2014;

- wzorcowania mierników drgań mechanicznych działających na człowieka wg nowej normy PN EN ISO 8041-1:2017 
;

- wzorcowania kalibratorów drgań mechanicznych;

- wzorcowania przetworników drgań mechanicznych;

- wzorcowanie wzorców masy klasy dokładności M1, M2

- wzorcowanie wzorców masy klasy dokładności E2, F1, F2

- wzorcowanie ciśnieniomierzy elektronicznych i sprężynowych

- wzorcowanie przepływomierzy do gazów

- legalizacja gazomierzy;

- legalizacji ciepłomierzy;

- wzorcowania rezystorów wzorcowych;

- wzorcowania wzorców R, L, C oraz mostków i mierników RLC;

- sprawdzania liczników energii elektrycznej podczas legalizacji;

- wzorcowania analizatorów wydechu;

- wzorcowanie wag nieautomatycznych elektronicznych klasy dokładności I

- wzorcowania areometrów;

- legalizacji analizatorów spalin samochodowych;

- wzorce pehametryczne wtórne otrzymywanie i certyfikacja;
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Zestawienie działań Głównego Urzędu Miar Załącznik nr 1
do Sprawozdania z rocznego planu działania 

Głównego Urzędu Miar na 2020 r. 

L7

L4

L4

L4

L4

L4

L4

L4

L4

1 1 / 15 L10

1 L10
1 / 6 BC

 - prawna kontrola metrologiczna beczek; 1 / 1 BC

2. 3 1 L11

3. 3 2 BS

4. 3 3 BS

5. 3 5 1 -odbyło się 
w trybie 
zdalnym 

BS

1. 3, 5 2 0 L9, L4

2. 3, 5 6 1 / 1 BDG-WKR

3. 3 60 osób Odwołane
 z powodu 
pandemii 

GUM

1. 3 średnio raz 
w miesiącu

BDG-WKR

2. 3 ok. 10 BDG-WKR

1. 1 100 BS

Seminarium z zakresu metrologii ogólnej pt. "Praktyczne realizacje definicji podstawowych jednostek miar w świetle 
ostatnich zmian SI" dla studentów II stopnia studiów Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Szkoły Nauk Ścisłych 
UKSW w Warszawie. 

- sprawdzania tachografów;

Szkolenie z zakresu metrologii ogólnej

- wzorcowania płytek interferencyjnych płaskich i płaskorównoległych;

Szkolenie z zakresu niepewności pomiaru

Szkolenie specjalistyczne w dziedzinie weryfikacji sposobu zabezpieczeń oprogramowania dla OUM Odwołane 
z powodu 
pandemii 

- pomiarów liniałów krawędziowych za pomocą profilometru stykowego;

- wzorcowania płytek wzorcowych metodą porównawczą;

- wzorcowania płytek kątowych;

- wzorcowana twardościomierzy Rockwella, Brinella, Vickersa;

Zarządzanie i redagowanie strony internetowej Urzędu 

Wizyty w GUM (np. wycieczki szkolne itp.)
Odwołane
 z powodu 
pandemii 

Redagowanie i aktualizacja informacji zawartych na stronie internetowej dotyczących działalności GUM.

Wizyty studentów z uczelni wyższych celem zapoznania się z pracą w Laboratoriach GUM.

Wizyty wycieczek szkolnych.
Zwiedzanie wystaw historycznych oraz laboratoriów, wycieczki tematyczne.

Wykłady i zajęcia praktyczne w Laboratoriach GUM dla słuchaczy studiów podyplomowych w zakresie metrologii 
chemicznej UW.

Praktyki/wolontariaty dla studentów w szczególności kierunków: elektronika, mechatronika, chemia, fizyka, 
informatyka, inne - wolontariat w L4

- wzorcowanie termometrów szklanych cieczowych;

- wzorcowanie czujników rezystancyjnych, termoelementów i termometrów elektrycznych;

- wzorcowania przymiarów i dalmierzy laserowych;

- wzorcowania płyt pomiarowych i liniałów powierzchniowych;

- prawna kontrola metrologiczna zbiorników pomiarowych do cieczy zainstalowanych na stałe na pojazdach 
drogowych

- wzorcowania wzorców chropowatości;

Staże dla studentów kierunków: metrologia, mechatronika
Staże i praktyki studenckie w GUM
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Zestawienie działań Głównego Urzędu Miar Załącznik nr 1
do Sprawozdania z rocznego planu działania 

Głównego Urzędu Miar na 2020 r. 

1. 3, 7 Przeprowadzo
no audyt 

wewnętrzny 
w dziedzinie 
przepływu 

gazu w OUM 
w Poznaniu.

L9, L10

Lp.
Cel główny

(Nr)

Nr działania 
głównego z 

Aneksu/ 
strategii 

(jeśli 
dotyczy)

Plan Wykonanie
Komórka 

realizująca
(Symbol)

1 2 3 5 6 7

1. 4, 8 12 914 11 284 L1 - L10

2. 4, 8 130 79 L1, L2, L4, L5, 
L7, L9

3. 4 10 9 L1, L4, L5

4. 4 1000 1884 L3

5. 4, 8 100 105 BC

6. 4, 8

11 7 BC

3 1 BC

1 0 BC

7. 

36 48 L2

132 131 L2

4, 8 1 0 BC

Inne
Wizyty robocze w Okręgowych Urzędach Miar

Moduł B

Moduł D

Moduł G

 - przekazywanie wzorcowych sygnałów czasu i częstotliwości

Inne:

Nazwa działania

4

 - porównywanie zegarów atomowych względem UTC(PL)

Zatwierdzenie typu  

Ocena zgodności:

Ekspertyzy

Badania

Wytwarzanie i certyfikacja materiałów odniesienia

Czynności metrologiczne

 - homologacja typu

Wzorcowanie
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Lp.
Cel główny

(Nr)

Nr działania 
głównego z 

Aneksu/ 
strategii 

(jeśli 
dotyczy)

Plan Wykonanie
Komórka 

realizująca
(Symbol)

1 2 3 5 6 7

1. 4, 8 25 18 BC

2. 4, 8 65 78 BC

3. 8 50 38 BNiK, BC, L4

4. 6, 8 0 11 L4

5. 6 15 BC

6. 6, 8 60 32 L5, L9

7. 6, 8 20 59 BC

8. 8 400  535 L4

9. 8 560 551 BC

10. 3, 4

1 0 L4

1 1 L4

1 0 L4

0 1 L3

5 2 L3

-objętość statyczna 0 1 L3

15 2 L7

2 0 L7

10 8 L7

5 1 L3

1 0 L8

1 1 L10

5 3 L7

3 0 L7

3 0 L7

4

Certyfikacja kas rejestrujących
 Inne czynności

- przyrządy do pomiaru gęstości i lepkości (w tym materiały odniesienia)

- promieniowanie jonizujące

Ocena dokumentacji związanej z wydawaniem zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie instalacji, napraw i 
sprawdzania tachografów

Wydawanie zezwoleń na prowadzenie warsztatów w zakresie instalacji, sprawdzeń, przeglądów i napraw tachografów

- płytka kątowa

- płyty pomiarowe

- suwmiarki, mikrometry

- ciekłe wzorce refraktometryczne

- analizator wydechu

- wzorce masy kl. E2/F1

- wzorce masy kl. M1

- wagi nieautomatyczne kl. I, II

Nazwa działania

Organizacja i przeprowadzanie porównań krajowych:

Organizacja egzaminów dla techników warsztatów tachografów 

Udział w komisji egzaminacyjnej dla kandydatów na technika warsztatu

Ocena dokumentacji związanej z wydawaniem upoważnień do legalizacji 

Upoważnienia do legalizacji

Opiniowanie wniosków, rozpatrywanie zmian danych dotyczących utworzonych punktów legalizacyjnych.

Tworzenie punktów legalizacyjnych

- twardościomierz Rockwella

- czujnik elektroniczny

- ciśnieniomierz elektroniczny

- twardościomierz Brinella
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3 0 L7

1 1 L10

 - termometr szklany 0 3 L10

- czujnik PRT 0 1 L10

1 0 L10

11. 4, 8 2 1 BC

12. 8 1000 1173 BC

13. 4, 8 1 0 BC

Lp.
Cel główny

(Nr)

Nr działania 
głównego z 

Aneksu/ 
strategii 

(jeśli 
dotyczy)

Nazwa działania Opis realizacji Plan Wykonanie
Komórka 

realizująca
(Symbol)

1 2 3 4 5 6 7 8

1. 1 1 1 L8

2. 1 1 1 L10

1. 6, 8 10 3
(z powodu 
pandemii 

ograniczoną 
liczbę 

bezpośrednich 
kontroli)

BNiK

1. 6 64 55 L7

Kontrola działalności Laboratorium Wzorców Radioaktywności w Narodowym Centrum Badań Jądrowych Ośrodku 
Radioizotopów POLATOM, przygotowanie raportu pokontrolnego.

Kontrola działalności Laboratorium Wzorca Temperatury będącego depozytariuszem państwowego wzorca jednostki 
miary temperatury dla zakresu od 13,8033 K do 273,16 K, przygotowanie raportu pokontrolnego.

Wydawanie certyfikatów techników warsztatu (w tym egzaminy)

Wydawanie świadectw funkcjonalności

- twardościomierz Vickersa

- komora klimatyczna, termostatyczna

Nadzór nad  działalnością Instytucji Desygnowanych (DI) przechowywujących państwowe wzorce
Czynności kontrolne wynikające z ustawy Prawo o miarach, Prawo probiercze, o towarach paczkowanych, o systemie oceny zgodności  i nadzoru rynku, o tachografach

Nadzór

Nadzór nad działalnością terenowej administracji miar
Przeprowadzenie kontroli jednostek podległych w zakresie poprawności i skuteczności ich funkcjonowania, w tym 
prawidłowego realizowania przez nie zadań wynikających z ustaw: Prawo o miarach, Prawo probiercze, o 
tachografach, systemach oceny zgodności i nadzorze rynku, o towarach paczkowanych.

Ocena podwykonawców (dostawcy dużych wzorców).
Nadzór w zakresie stosowania legalnych jednostek miar lub właściwego stosowania oraz spełniania wymagań przez przyrządy pomiarowe podlegające prawnej kontroli metrologicznej 
i posiadania ważnych dowodów tej kontroli

- termohigrometr

Wydawanie certyfikatów podmiotów szkolących
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1. 8 6 5 BNiK

2. 8 3 4 BNiK

1. 8 6 3 BNiK

Lp.
Cel główny

(Nr)

Nr działania 
głównego z 

Aneksu/ 
strategii 

(jeśli 
dotyczy)

Nazwa działania

Stopień 
realizacji 
działania

%

Komórka 
realizująca
(Symbol)

1 2 3 4 6 7

1. 6 1, 66, 67 Wsparcie informatyczne dla projektów realizowanych przez 
GUM:
- Projekt Świteź;
- Projekt Kampus.

100 BDG

2. 8 Obsługa techniczna serwerowni oraz infrastruktury sieciowej. 100 BDG

3. 8 Zapewnienie ciągłości dostępu do informatycznych usług 
biurowych.

100 BDG

4. 8 Utrzymanie i zarządzanie systemami o charakterze ogólnym. 100 BDG

5. 8 Utrzymanie i zarządzanie systemami dedykowanymi. 100 BDG

6. 5 Świadczenie usługi wsparcia technicznego dla pracowników 
GUM korzystających z infrastruktury IT.

100 BDG

7. 8 Obsługa telefonii stacjonarnej i mobilnej. 100 BDG

8. 5 Doskonalenie kompetencji. 100 BDG

9. 6 Utrzymanie ujednoliconego systemu gospodarki własnej dla 
GUM i administracji terenowej.

100 BDG

10. 6 Uruchomienie telefonii VOIP. 30 BDG

11. 8 System korelacji logów. - BDG

Nadzór nad podmiotami prowadzącymi warsztaty
Czynności kontrolne wynikające z ustawy o tachografach 

Czynności kontrolne wynikające z ustawy Prawo Probiercze

Opis realizacji

5

Czynności kontrolne wynikające z ustawy o tachografach dot. wydawania certyfikatu podmiotom szkolącym w 
obszarze tachografów.

Wykonanie kontroli działania Okręgowych Urzędów Probierczych oraz Wydziałów Zamiejscowych.

Wykonywanie kontroli warsztatów tachografów  prowadzonych przez podmioty w ramach udzielonego im przez 
Prezesa GUM zezwolenia.

zrealizowano

praca ciągła

usunięte z planu - brak środków

częściowo zrealizowane - pozostała część przeniesiona na 2021r

praca ciągła

praca ciągła

Technologia Informatyczna (IT)
praca ciągła

praca ciągła

praca ciągła

praca ciągła

praca ciągła
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12. 8 Zakup urządzeń zapewniających poprawność działania oraz 
redundantność toru AV w Sali 105 i 106.

- BDG

13. 8 Redundantne łącze internetowe. 100 BDG

14. 8 System zarządzania listami dostępowymi. 100 BDG

15. 3 Budowa odseparowanego środowiska dla składowania 
danych z przyrządów pomiarowych.

- BDG

16. 6 Budowa zintegrowanego z GUM środowiska sieciowego w 
OUP Warszawa.

100 BDG

17. 8 System ochrony przed atakami ATP. - BDG

18. 8 System dystrybucji uprawnień w ramach sesji rejestrowanych 
połączeń.

100 BDG

19. 8 Zapewnienie backupu fizycznego środowiska serwerowego. 100 BDG

20. 8 Dodatkowa przestrzeń dyskowa dla środowiska bacupowego 
maszyn wirtualnych.

100 BDG

21. 8 Budowa środowiska dla archiwalnych danych cyfrowych. 100 BDG

22. 8 Budowa klastra maszyn wirtualnych dla środowiska 
Unixowego.

- BDG

23. 4 Utrzymanie i rozwój oprogramowania wspomagającego 
działalność KZM.

100 L11

24. 4 Wdrożenie programu ewidencji maszyn warsztatowych i 
materiałów oraz nadzoru nad wyposażeniem warsztatowym i 
pomiarowym.

90 L11

zrealizowano

usunięte z planu - brak środków

usunięte z planu - brak środków

zrealizowano

usunięte z planu - brak środków

zrealizowano

usunięte z planu - brak środków

zrealizowano

zrealizowano

zrealizowano

usunięte z planu - brak środków

Program zainstalowany w wewnętrznej sieci Urzędu w okresie 
pandemii był wykorzystywany w ograniczonym zakresie. Nie 
zgłoszono ze strony użytkowników potrzeb modyfikacji czy usunięcia 
błędów w działaniu programu. Bazda danych używana była na doraźne 
potrzeby wglądu w dane konsultacyjnych zespołów metrologicznych.

(1) Program do ewidencji maszyn warsztatowych i nadzoru nad 
wyposażeniem warsztatowym  - przetestowany, do wdrożenia. 
(2)Program do ewidencji materiałów - w fazie testów, do wdrożenia. (3) 
Przygotowano i wdrożono program do nadzoru nad terminami obsługi 
technicznej i wzorcowań przyrządów pomiarowych i wzorców w 
laboratoriach GUM
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Lp.
Cel główny

(Nr)

Nr działania 
głównego z 

Aneksu/ 
strategii 

(jeśli 
dotyczy)

Nazwa działania Opis realizacji
Planowana 

liczba
Wykonanie

Komórka 
realizująca
(Symbol)

1 2 3 4 5 6 7 8

1. 3, 4, 5, 6, 7, 
9

Przygotowanie projektu rozporządzenia wydawanego na 
podstawie art. 9a ustawy – Prawo o miarach dotyczącego 
analizatorów wydechu.

Projekt rozporządzenia został przygotowany. 1 1 BDG 
(koordynacja)

2. 3, 4, 5, 6, 7, 
10

Przygotowanie projektu rozporządzenia wydawanego na 
podstawie art. 9a ustawy – Prawo o miarach dotyczące 
mierników poziomu dźwięku.

Projekt rozporządzenia został przygotowany. 1 1 BDG 
(koordynacja)

3. 3, 4, 5, 6, 7, 
10

Przygotowanie projektu rozporządzenia Rady Ministrów w 
sprawie legalnych jednostek miar.

Projekt rozporządzenia został przygotowany i nowe 
rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie legalnych 
jednostek miar zostało opublikowane w dniu 5 czerwca 
2020 r. (Dz. U. 2020. 1024) wraz z obwieszczeniem 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2020 r. o 
sprostowaniu błędów (Dz. U. 2020. 1224).

1 1 BDG 
(koordynacja)

4. 3, 4, 5, 6, 7, 
10

Przygotowanie projektu nowelizacji ustawy o tachografach i 
ewentualnie wymaganych zmian do jej aktów wykonawczych.

Wstępny i roboczy projekt ustawy został 
przygotowany. Przygotowano projekt rozporządzenia 
zmieniającego rozporządzenie ws. urządzeń 
niezbędnych do wykonywania instalacji, sprawdzania, 
przeglądów i napraw tachografów.

1 1 BDG 
(koordynacja)

5. 7, 8 Przygotowanie projektu rozporządzenia wydawanego na 
podstawie art. 9a ustawy – Prawo o miarach dotyczącego  
systemów HS-WIM.

Wstępny projekt został przygotowany. 1 1 BDG 
(koordynacja)

1. 3, 4, 5, 6, 7, 
8

Przygotowanie projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo 
probiercze z projektami aktów wykonawczych wynikającymi z 
zakresu zmian zawartych w projekcie ustawy.

Projekty ustawy i aktów wykonawczych zostały 
przygotowane.

1 1 BDG 
(koordynacja)

2. Przygotowanie projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o 
miarach. 

Przygotowano projekt ustawy w ramach zmiany 
ustawy Prawo probiercze.

1 1 BDG 
(koordynacja)

Przygotowywanie projektów aktów zewnętrznych

Prace legislacyjne
Inicjowanie prac legislacyjnych w sprawach miar
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3. 7 Przygotowanie projektów rozporządzeń ministra właściwego 
ds. gospodarki dotyczących prawnej kontroli metrologiczne 
systemów HS-WIM.

Przygotowano projekt rozporządzenia, w tym w 
zakresie oprogramowania.

1 1 BDG 
(koordynacja)

4. 7, 8 Przygotowanie projektu zmiany rozporządzenia w sprawie 
prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych w 
zakresie wymagań dla oprogramowania przyrządów 
pomiarowych. 

Przygotowano wstępny projekt rozporządzenia 
zmieniającego rozporządzenie ws. prawnej kontroli 
metrologicznej przyrządów pomiarowych.

1 1 BDG 
(koordynacja)

5. Przygotowanie projektu zmiany rozporządzenia  MF w 
sprawie opłat  za czynności urzędowe wykonywane przez 
organy administracji miar i podległe im urzędy.

Przygotowano wstępny projekt, ale wyłącznie w 
zakresie systemów HS-WIM.

1 1 BDG 
(koordynacja)

6. Przygotowanie projektu zmian rozporządzenia w sprawie 
uznawania wzorców jednostek miar za państwowe wzorce 
jednostek miar. 

Prace nad projektem zmiany rozporządzenia w sprawie 
uznawania wzorców jednostek miar za państwowe 
wzorce jednostek miar nie zostały rozpoczęte ze 
względu na fakt, iż konieczne jest najpierw 
wprowadzenie odpowiednich zmian w nadrzędnym 
akcie prawnym jakim jest ustawa – Prawo o miarach.

1 0 BDG 
(koordynacja)

1. 3, 4, 5, 6, 7, 
8

Opiniowanie pod względem formalno-prawnym decyzji 
Prezesa GUM, zarządzeń Prezesa GUM, decyzji i zarządzeń 
DGU; przygotowywanie projektów aktów prawnych 
będących w kompetencji BDG.

W tym decyzje i zarządzenia Prezesa GUM, decyzje i 
zarządzenia DGU, obwieszczenia Prezesa GUM

60 156 BDG 

1. 3, 4, 5, 6, 7, 
8

Uzgadnianie w ramach uzgodnień wewnętrznych treści aktu 
prawnego przekazanego do opinii, opiniowanie pod 
względem formalno-prawnym aktów powszechnie 
obowiązujących nadesłanych do Urzędu, udział w 
konferencjach uzgodnieniowych i posiedzeniach komisji 
prawniczych.

W tym notyfikacje, projekty ustaw i rozporządzeń 50 627 BDG 
(koordynacja)

1. 3, 4, 5, 6, 7, 
8

nie dotyczy Uzgadnianie treści i opiniowanie pod względem formalno-
prawnym treści dokumentów nadesłanych do Urzędu (inne 
dokumenty normatywne nadesłane z zewnątrz).

Opinie prawne na potrzeby GUM 5 9 BDG 
(koordynacja)

Opiniowanie nadsyłanych do Urzędu projektów aktów prawnych

Opiniowanie projektów dokumentów GUM pod względem formalnoprawnym

Przygotowywanie projektów aktów wewnętrznych GUM
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Lp.
Cel główny

(Nr)

Nr działania 
głównego 
ze strategii 

(jeśli 
dotyczy)

Nazwa działania 

Stopień 
realizacji 
działania

%

Komórka 
realizująca 
(Symbol)

1 2 3 4 6 7

1. 8 Modernizacja stanowiska do wzorcowania liczników energii 
elektrycznej i sprawdzania stanowisk do legalizacji liczników - 
zakup i uruchomienie  licznika wzorcowego.

100 OUM  Warszawa

2. 8 Modernizacja stanowiska do o legalizacji i wzorcowania 
odważników i wzorców masy poprze zakup komparatora 
masy Max. = 500 g.

0 OUM  Warszawa

3. 8 Zakup stanowiska kontrolnego - przepływomierza masowego - 
do sprawdzania i kontroli odmierzaczy gazu ciekłego propan-
butan.

100 OUM  Warszawa

4 8 Modernizacja stanowisk kontrolnych do sprawdzania wag 
nieautomatycznych 

100 OUM  Warszawa

5 8 Modernizacja stanowiska kontrolnego do sprawdzania 
wzorcowych płytek długości 

100 OUM  Warszawa

6 8 Modernizacja stanowiska do sprawdzania wgłębników 
twardości 

100 OUM  Warszawa

Opis realizacji

5

 Utrzymanie infrastruktury metrologicznej - wzorców i stanowisk pomiarowych
Zakupiono i uruchomiono wzorcowy licznik wzorcowy.

Wartość ofert przekraczała kwotę przeznaczoną do realizacji tego 
zadania - na powyższą sytuację w szczególności miała wpływ sytuacja 
panująca w kraju i na świecie związana z pandemią koronawirusa.  
Pierwotne środki finansowe zostały przeznaczone na dofinasowanie 
innych zadań. Zakup komparatora został wpisany do planu na rok 
2021. 

Zakupiono stanowisko kontrolne - przepływomierz masowy do 
sprawdzania i kontroli odmierzaczy gazu ciekłego propan-butan.

W ramach realizacji tego zadania zakupiono "dokładkowe" wzorce 
masy klasy dokładności F2 oraz wzorzec masy klasy dokładności E2 o 
masie 20 kg.

W ramach realizacji tego zadania zakupiono zestaw płytek 
interferencyjnych. 

W ramach realizacji tego zadania zakupiono zestaw 17 szt. wzorców 
twardości Brinella oraz 21 szt. wzorców twardości Rockwella
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Lp.
Cel główny

(Nr)

Nr działania 
głównego 
ze strategii 

(jeśli 
dotyczy)

Nazwa działania

W-praca 
własna

N-współ. 
z nauką 

P-współ.
z przemysłem

Komórka 
realizująca 
(Symbol)

1 2 3 4 6 7

1. 5 2 Udział przedstawiciela OUM w Warszawie w zespole dot. 
legalizacji przepływomierzy do ścieków 
w przewodach otwartych - wymiana doświadczeń, 
wypracowania wspólnego stanowiska i opracowania 
wspólnego stanowiska.

W OUM  Warszawa

2. 6 6 Udział przedstawiciela OUM w Warszawie ma na celu 
wymiany doświadczeń dotyczących prawnej 
kontroli metrologicznej oraz przeprowadzania kontroli 
odmierzaczy paliw ciekłych i gazu ciekłego 
propan-butan. 
Praca w zespole roboczym odbywa się na bieżąco, w ramach 
spotkań organizowanych przez GUM.

W OUM Warszawa

1. 6 6 Przewodniczenie przez pracownika OUM w Warszawie 
"Centrum Kompetencyjnego - Zbiorniki pomiarowe" - tj. 
koordynacja w opiniowaniu dokumentów metrologicznych w 
zakresie prac centrum, udzielanie odpowiedzi i wyjaśnień dot. 
interpretacji przepisów metrologicznych itp.

W OUM Warszawa

2. Przewodniczenie przez pracownika OUM w Warszawie 
"Centrum Kompetencyjnego - Instalacje pomiarowe" - tj. 
koordynacja w opiniowaniu dokumentów metrologicznych w 
zakresie prac centrum, udzielanie odpowiedzi i wyjaśnień dot. 
interpretacji przepisów metrologicznych itp.

W OUM Warszawa

Opis realizacji

5

 Współpraca z przemysłem, nauką i innymi instytucjami krajowymi

Prace w ramach Konsultacyjnych Zespołów Metrologicznych
W roku 2020 (z uwagi na panującą pandemię COVID) nie zostało 
zorganizowane żadne spotkanie - niemniej jednak OUM w Warszawie 
deklaruje chęć dalszej współpracy w tym zakresie. 

W roku 2020 (z uwagi na panującą pandemię COVID) nie zostało 
zorganizowane żadne spotkanie - niemniej jednak OUM w Warszawie 
deklaruje chęć dalszej współpracy w tym zakresie. 

Prace w ramach Centrów Kompetencyjnych programu ŚWITEŹ

W ramach przewodniczenia Centrum kompetencyjnego pracownicy 
OUM zostali zobowiązani do prac związanych z koordynacją prac, w 
tym opiniowaniem dokumentów oraz udzielaniem odpowiedzi dot., 
zapytań i interpretacji przepisów metrologicznych. W roku 2020 do 
centrum kompetencyjnego wpłynęła jedna sprawa związana z 
użytkowaniem przepływomierza kontrolnego do celów związanych z 
legalizacją i kontrolą instalacji pomiarowych  

W ramach przewodniczenia Centrum kompetencyjnego pracownicy 
OUM zostali zobowiązani do prac związanych z koordynacją prac, w 
tym opiniowaniem dokumentów oraz udzielaniem odpowiedzi dot., 
zapytań i interpretacji przepisów metrologicznych. W roku 2020 do 
centrum kompetencyjnego nie wpłynęła żadna sprawa wymagająca 
zajęcia stanowiska 
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3. 6 6 Udział pracowników OUM w Warszawie w pracach centrów 
kompetencyjnych dotyczących poszczególnych rodzajów 
przyrządów pomiarowych - współudział w opiniowaniu 
dokumentów, opracowywaniu interpretacji i wyjaśnień itp.

W OUM Warszawa

1. 3 7 Zaprezentowanie głosu przedstawiciela administracji miar w 
pracach dotyczących normalizacji, głosowanie za przyjęciem 
(odrzuceniem) norm, opiniowanie dokumentów, itp.

N OUM Warszawa

2. 3 7 Przewodniczenie przez pracownika OUM w Warszawie 
Komitetowi Technicznemu ds. Pomiarów Przemysłowych 
Wielkości Nieelektrycznych działającym przy Polskim 
Komitecie Normalizacyjnym - koordynacja prac komitetu, 
wydawanie opinii, udzielanie wyjaśnień itp.

N OUM Warszawa

1. 3 7 Zaprezentowanie głosu przedstawicieli administracji miar w 
pracach dotyczących nadzoru nad 
użytkownikami przyrządów pomiarowych w zakresie 
dystrybucji i sprzedaży paliw, wymiana wzajemnych 
doświadczeń.

P OUM Warszawa

Lp.
Cel główny

(Nr)

Nr działania 
głównego 
ze strategii 

(jeśli 
dotyczy)

Planowana 
liczba

(publikacji, 
wydarzeń

lub 
uczestników)

Wykonanie
Komórka 

realizująca 
(Symbol)

1 2 3 5 6 7

1. 3 1 0 OUM  Warszawa

1. 4 2 0 OUM  Warszawa

Współpraca z Urzędem Regulacji Energetyki

W roku 2020 (z uwagi na panującą pandemię COVID) URE nie 
zorganizowało żadnego spotkania czy konsultacji - niemniej jednak 
OUM deklaruje chęć dalszej współpracy w tym zakresie. 

Nazwa działania

4

Transfer wiedzy - działania informacyjno - promocyjne

W ramach prac związanych z przewodniczeniem Komitetowi 
Technicznemu KT 51, przedstawiciel OUM (pełniący obowiązki 
przewodniczącego tego komitetu) w ciągu 2020 r. 15 razy opiniował 
różnego rodzaju dokumenty i wyrażał opinię w zakresie prowadzonych 
przez siebie sprawach. 

Praca w ramach współpracy z PKN

W ramach prac związany z udziałem w komitecie technicznym PKN 
przedstawiciel OUM brał udział w głosowaniu nad przyjęciem norm, 
opiniowaniu dokumentów, udzielaniu konsultacji itp.. W roku 2020 
brał udział w 41 różnego rodzaju pracach.

W ramach prac w centrach kompetencji pracownicy OUM 
uczestniczyli w pracach dotyczących m.in.. wyrażania opinii 
dotyczących interpretacji przepisów, opracowania nowelizacji 
instrukcji sprawdzania i innych.  

Konferencje, sympozja, kongresy itp..

Wycieczki szkolne w siedzibach Wydziałów Zamiejscowych w ramach dni otwartych - zaprezentowanie historii 
Urzędu, przybliżenie zagadnień związanych z metrologią i pomiarami.

„Wygłoszenie wykładu dotyczącego towarów paczkowanych oraz roli administracji miar w ochronie rynku w tym 
zakresie na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach”.

Wizyty w OUM w Warszawie (np. wycieczki szkolne itp.)

Zarządzanie i redagowanie strony internetowej Urzędu 
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1. 4 1 100 % - 
aktualizacja 

strony odbywa 
się bieżąco w 
miarę potrzeb

OUM  Warszawa

Lp.
Cel główny

(Nr)

Nr działania 
głównego 
ze strategii 

(jeśli 
dotyczy)

Plan Wykonanie
Komórka 

realizująca
(Symbol)

1 2 3 5 6 7

1. 4 14 910 24 515 OUM  Warszawa

2. 4 406 402 OUM  Warszawa

3. 5 20 33 OUM  Warszawa

4. 5 1 539 2 033 OUM  Warszawa

5. 5 211 180 255 527 OUM  Warszawa

6. 5 2 210 3 032 OUM  Warszawa

Lp.
Cel główny

(Nr)

Nr działania 
głównego 
ze strategii 

(jeśli 
dotyczy)

Plan Wykonanie
Komórka 

realizująca
(Symbol)

1 2 3 5 6 7

1. 6, 8 10 5 OUM  Warszawa

2. 8 10 0 OUM  Warszawa

Zatwierdzenie typu

Legalizacja pierwotna

Wzorcowanie

Ekspertyzy

Legalizacja ponowna

Ocena zgodności - Moduł F

Nazwa działania 

4

Aktualizacja danych OUM w Warszawie w zakresie świadczonych usług, ogłoszeń o przetargach i naborach, informacji 
dotyczących działalności Urzędu itp.

Wydawanie zezwoleń na prowadzenie warsztatów w zakresie instalacji, napraw i sprawdzania tachografów cyfrowych. 
Liczba oględzin jest zależna od liczby zleceń otrzymanych z GUM.

Tworzenie punktów legalizacyjnych  - przeprowadzanie oględzin w siedzibie wnioskodawcy (liczba oględzin jest 
zależna od liczby zleceń otrzymanych z GUM)

Nazwa działania 

4

 Czynności metrologiczne

 Inne czynności

Strona 72/141



Zestawienie działań OUM Warszawa Załącznik nr 2
do Sprawozdania z rocznego planu działania 

Głównego Urzędu Miar na 2020 r.

Lp.
Cel główny

(Nr)

Nr działania 
głównego 
ze strategii 

(jeśli 
dotyczy)

Nazwa działania Opis realizacji Plan Wykonanie
Komórka 

realizująca
(Symbol)

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Kontrola poprawności działania wydziałów zamiejscowych w 
zakresie wykonywania prawnej kontroli metrologicznej, 
wydawania dowodów tej kontroli, gospodarki stemplami i 
naklejkami legalizacyjnymi oraz poprawności sprawowania 
nadzoru nad przestrzeganiem przepisów ustawy Prawo o 
miarach i ustawy o towarach paczkowanych.

W ramach przeprowadzanych kontroli analizie 
poddawano m.in. :  prawidłowość prowadzonej 
gospodarki stemplami i naklejkami legalizacyjnymi, 
poprawność prowadzenia rejestru zgłoszeń, 
poprawność przeprowadzania czynności 
metrologicznych (w tym sporządzania zapisek 
sprawdzania i świadectw legalizacji), poprawność 
przeprowadzania kontroli użytkowników przyrządów 
pomiarowych oraz kontroli producentów towarów 
paczkowanych oraz sposób realizacji skarg i wniosków.

6 6 kontroli
 w wydziałach 
zamiejscowych      
3 kontrole - w 
wydziale usług 
metrologiczna.

OUM  Warszawa

1. Kontrola poprawności wykonywania prawnej kontroli 
metrologicznej, stosowania poprawnych protokołów 
sprawdzeń, właściwej gospodarki stemplami i naklejkami 
legalizacyjnymi, przestrzegania harmonogramu okresowej 
kontroli wyposażenia punktu legalizacyjnego.

W ramach przeprowadzanych kontroli sprawdzano 
posiadanie ważnej decyzji o utworzenie punktu 
legalizacyjnego, przestrzeganie harmonogramu 
okresowych kontroli metrologicznych posiadanego 
wyposażenia, sporządzanie protokołów z badań oraz 
gospodarki stemplami i naklejkami legalizacyjnymi. 

18 6 OUM  Warszawa

Nadzór nad jednostkami upoważnionymi do legalizacji pierwotnej lub ponownej

Nadzór nad działalnością punktów legalizacyjnych

 Nadzór

Czynności kontrolne wynikające z ustawy Prawo o miarach
Nadzór nad działalnością terenowej administracji miar
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1. Kontrola przestrzegania warunków udzielonego 
upoważnienia, w tym poprawności rejestrowania zgłoszeń 
przyrządów pomiarowych, poprawności wykonywania 
czynności legalizacyjnych oraz ich dokumentowania oraz 
gospodarki stemplami i naklejkami legalizacyjnymi.

W ramach przeprowadzanych kontroli analizie 
poddawano m.in. posiadanie ważnego upoważnienia 
Prezesa GUM, sposób przechowywania i gospodarkę 
stemplami legalizacyjnymi, sposób dokumentowania 
czynności legalizacyjnych oraz prowadzania rejestru 
zgłoszeń przyrządów pomiarowych. 

5 4 OUM  Warszawa

1. Kontrola przestrzegania obowiązku stosowania legalnych 
jednostek miar, spełnienia wymagań przez przyrządy 
podlegające prawnej kontroli metrologicznej, posiadania przez 
użytkowników przyrządów pomiarowych ważnych dowodów 
legalizacji oraz przestrzegania warunków właściwego 
stosowania.

W ramach sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem 
przepisów ustawy Prawo o miarach dokonywano 
kontroli użytkowników przyrządów pomiarowych - w 
największej liczbie w placówkach handlowych, stacjach 
paliw ciekłych i LPG, placówkach pocztowych, stacjach 
kontroli pojazdów i innych 

1 530 749 OUM  Warszawa

1. 490 227 OUM  Warszawa

1. 100 121 OUM  Warszawa

1. 30 29 OUM  Warszawa

Lp.
Cel główny

(Nr)

Nr działania 
głównego 
ze strategii 

(jeśli 
dotyczy)

Nazwa działania

Stopień 
realizacji 
działania

%

Komórka 
realizująca
(Symbol)

Nadzór w zakresie stosowania legalnych jednostek miar lub właściwego stosowania oraz spełniania wymagań przez przyrządy pomiarowe podlegające prawnej kontroli metrologicznej i posiadania 
ważnych dowodów tej kontroli

Czynności kontrolne wynikające z ustawy o Tachografach Cyfrowych

Rejestracja paczkujących i producentów butelek miarowych oraz prowadzenie rejestru znaków identyfikacyjnych producentów butelek miarowych

Kontrola poprawności stosowanego przez paczkującego systemu kontroli wewnętrznej ilości towaru paczkowanego oraz przez producenta butelek miarowych 

Czynności kontrolne wynikające z ustawy o Towarach paczkowanych

Rejestracja producentów towarów paczkowanych z obszaru działania OUM, w tym także aktualizacja zgłoszeń.

Nadzór nad podmiotami prowadzącymi warsztaty

Kontrola przestrzegania przez producenta towaru paczkowanego zapisów ustawy w zakresie wprowadzania na rynek 
produktów spełniających przepisy ustawy w zakresie masy (objętości) nominalnej.

Kontrola przestrzegania warunków udzielonego zezwolenia, w tym przeprowadzanie audytów technicznych i procedur

Opis realizacji
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1 2 3 4 6 7

1. 4 Udział w zespole roboczym ds. programu ŚWITEŹ. W obecnej chwili 
OUM nie jest w 
stanie określić 

stopnia 
zaawansowania 

prac 

OUM  Warszawa

2. 4 Wdrożenie w OUM w Warszawie programu QUORUM w 
zakresie obsługi kadrowo - księgowo - płacowej

100 OUM  Warszawa

Lp.
Cel główny

(Nr)

Nr działania 
głównego 
ze strategii 

(jeśli 
dotyczy)

Nazwa działania Opis realizacji
Planowana 

liczba
Wykonanie

Komórka 
realizująca
(Symbol)

1 2 3 4 5 6 7 8

1. 7 4, 6 Opiniowanie nadesłanego przez GUM projektu aktu 
prawnego pod kątem zapisów merytorycznych i formalnych 
odnoszących się do działalności administracji miar.

W ramach realizacji tego zadania OUM - po 
przeanalizowaniu przesłanego projektu dokumentu i 
zebraniu uwag z właściwym merytorycznie komórek 
organizacyjnych - przesłał swoje uwagi i spostrzeżenia 
do przesłanych dokumentów. 

Liczba opinii jest 
zależna od 

liczby 
nadesłanych 
dokumentów 
przez GUM

1 OUM  Warszawa

 Prace legislacyjne

Opiniowanie nadsyłanych do Urzędu projektów aktów prawnych

5

 IT

W roku 2020 w OUM w Warszawie w komórce księgowej i kadrowej 
wdrożono program QUORUM. W roku 2020 zakończono pracę na 
dotychczas użytkowanym programie kadrowo-księgowym SOFTAR

W roku 2020 pracownicy OUM w Warszawie brali udział w 
spotkaniach i telekonferencjach dotyczących udoskonalania programu 
SWITEŹ. W pracach zespołu każdorazowo brał udział delegowany na 
stałe przedstawiciel OUM, a w miarę potrzeby także inni pracownicy 
urzędu . 
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Lp.
Cel główny

(Nr)

Nr działania 
głównego 
ze strategii 

(jeśli 
dotyczy)

Nazwa działania 

Stopień 
realizacji 
działania

%

Komórka 
realizująca 
(Symbol)

1 2 3 4 6 7

1. 4, 6 Utrzymanie zdolności pomiarowej, modernizacja lub wymiana 
wyeksploatowanego wyposażenia pomiarowego na nowe.

Zadanie ma 
charakter 
procesu

OUM Kraków 

2. 4, 6 Wprowadzenie do użytkowania stanowiska do sprawdzania 
przekładników-uzupełnienie stanowiska o zestaw 
transportowy.

0 OUM Kraków 

3. 4, 6 37 Dalsze rozszerzenie możliwości pomiarowych w zakresie 
przyrządów do pomiaru temperatury poprzez zakup 
precyzyjnego termometru (miernika) 2-kanałowego. 

100 OUM Kraków 

4. 4, 6 38 Rozbudowa stanowiska do sprawdzania cieczy spożywczych 
na bazie zakupionej kolby pomiarowej do cieczy 
spożywczych.

100 OUM Kraków 

5. 4, 6 Dalsza sukcesywna wymiana wyeksploatowanych wag 
mechanicznych poprzez zakup nowoczesnych komparatorów.    

100 OUM Kraków 

6. 4, 6 Rozszerzenie możliwości pomiarowych laboratorium w 
zakresie twardości poprzez zakup kalibratora po pomiary 
zagłębienia w twardościomierzach Rockwella.

100 OUM Kraków 

7. 4, 6 Rozszerzenie działalności i utrzymanie możliwości 
pomiarowych w zakresie temperatury i ciśnienia.

100 OUM Kraków 

Opis realizacji

5

 Utrzymanie infrastruktury metrologicznej - wzorców i stanowisk pomiarowych
Zadanie sukcesywnie realizowane. Nadal w OUM Kraków wyposażenie 
wymaga ciągłej wymiany.

Rezygnacja z realizacji zadania w 2020 r. na rzecz wprowadzenia 
nowych zadań lp 7  w przedmiotowej tabeli.  

Poprzez zakup zrealizowany w 2020 r. dla Laboratorium Termometrii i 
Przepływu.

Poprzez zakup zrealizowany w 2020 r. dla Laboratorium Termometrii i 
Przepływu.

W 2020 r zrealizowano poprzez zakup komparatora masy dla Wydziału 
Legalizacji. Wymiana wyeksploatowanych wag zostanie utrzymana w 
kolejnych latach.

Poprzez zakup pneumatycznej pompki kalibracyjnej wraz z 
wyposażeniem i zakup czujnika wzorcowego. (Wniosek o zmianę planu 
rzeczowo-finansowego inwestycji z dn. 19.10.2020 r.).

Poprzez zakup zrealizowany w 2020 r. dla Laboratorium Masy.
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Lp.
Cel główny

(Nr)

Nr działania 
głównego 
ze strategii 

(jeśli 
dotyczy)

Nazwa działania

W-praca 
własna

N-współ. 
z nauką 

P-współ.
z przemysłem

Komórka 
realizująca 
(Symbol)

1 2 3 4 6 7

1. 3, 7 Udział w posiedzeniach zespołów, dyskusja oraz 
przygotowywanie opinii. Podejmowanie działań na rzecz 
realizacji potrzeb polskiego przemysłu i społeczeństwa 
informowanie pracowników OUM poprzez wewnętrzne 
szkolenia, narady i przekazywanie sprawozdań - podnoszenie 
kwalifikacji personelu. Udział pracowników OUM Kraków w 
tworzeniu projektu Świteź.

W, N, P OUM Kraków 

1. 3, 4, 5, 6 Utrzymanie zakresu posiadanej akredytacji, cykliczne audyty, 
rozszerzanie  akredytowanego personelu, udział 
w konferencjach tematycznych.

W OUM Kraków 

1. 5, 6 Udział w sympozjach i szkoleniach doskonalenie zawodowe, 
podnoszenie kwalifikacji pracowników, transfer wiedzy 
metrologicznej.

W, N OUM Kraków 

2. 5 Udział w cyklicznych spotkania roboczych z organizacjami 
przedsiębiorców np. z Polską Izbą Paliw Płynnych.

P OUM Kraków 

0

Z uwagi na epidemię covid-19 spotkanie nie odbyło się.

Opis realizacji

5

 Współpraca z przemysłem, nauką i innymi instytucjami krajowymi

Prace w ramach Konsultacyjnych Zespołów Metrologicznych

Prace w ramach współpracy z PCA

Współpraca z innymi instytucjami krajowymi

Zadanie ograniczone możliwościami związanymi z trwaniem epidemii 
covid-19. Permanentny, w zależności od potrzeb udział dwóch 
pracowników Okręgowego Urzędu Miar w Krakowie w tworzeniu 
projektu Świteź - prace merytoryczne, konsultacje, udział w 
spotkaniach i konferencjach głównie droga on-line.

Utrzymanie akredytacji na podstawie oceny PCA w roku 2020. 
Rozszerzenie zakresu akredytacji o ekstensometry.

Strona 77/141



Zestawienie działań OUM Kraków Załącznik nr 3
do Sprawozdania z rocznego planu działania 

Głównego Urzędu Miar na 2020 r.

Lp.
Cel główny

(Nr)

Nr działania 
głównego 
ze strategii 

(jeśli 
dotyczy)

Planowana 
liczba

(publikacji, 
wydarzeń

lub 
uczestników)

Wykonanie
Komórka 

realizująca 
(Symbol)

1 2 3 5 6 7

1. 5 Udział w konferencjach, przygotowanie referatów, wystąpień. Brak możliwości realizacji z uwagi na ograniczenia 
związane z epidemią covid-19.

2 0 OUM Kraków 

1. 5 Udział w sympozjach, podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Brak możliwości realizacji z uwagi na ograniczenia 
związane z epidemią covid-19.

3 2 OUM Kraków 

1. 6 Organizowanie wystaw, spotkań z młodzieżą. Współpraca z Radiem Kraków - audycje propagujące 
zadania administracji miar.

3 3 OUM Kraków 

1. 3 Szkolenia ogólnometrologiczne oraz z poszczególnych 
dziedzin pomiarowych.

Realizacja zadania zgodnie z zapotrzebowaniem. wg 
zapotrzebowa-

nia

3 OUM Kraków 

1. 6 Praktyka studencka na stanowisku ds. metrologicznych. 
Przekazanie wiedzy, doświadczeń oraz promocja Urzędu.

Realizacja zadania zgodnie z zapotrzebowaniem. wg 
zapotrzebowa-

nia

1 OUM Kraków 

1. 6, 8 Redagowanie strony internetowej Urzędu, systematyczne 
zamieszczanie informacji na stronie internetowej, 
transparentność pracy Urzędu.

Informacje na stronie internetowej podlegały bieżącej 
redakcji w zależności od konieczności bądź potrzeby 
zmiany.

systematycznie systematycznie
w miarę potrzeb

OUM Kraków 

1. 6, 8 Współpraca z organami administracji rządowej i 
samorządowej.

Realizacja zadania zgodnie z zapotrzebowaniem - 
wymiana informacji z Inspekcją Handlową itp.

systematycznie systematycznie OUM Kraków 

Nazwa działania

4

Transfer wiedzy - działania informacyjno - promocyjne

Staże i praktyki studenckie w OUM w Krakowie

Prowadzenie szkoleń specjalistycznych

Inne wydarzenia np. Piknik naukowy

Konferencje, sympozja, kongresy itp..

Publikacje informacyjno-promocyjne

Inne

Zarządzanie i redagowanie strony internetowej Urzędu 
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Zestawienie działań OUM Kraków Załącznik nr 3
do Sprawozdania z rocznego planu działania 

Głównego Urzędu Miar na 2020 r.

Lp.
Cel główny

(Nr)

Nr działania 
głównego 
ze strategii 

(jeśli 
dotyczy)

Plan Wykonanie
Komórka 

realizująca
(Symbol)

1 2 3 5 6 7

1. 4 Wzorcowanie 33500 17630 OUM Kraków 

2. 4 350 283 OUM Kraków 

3. 4 2000 1520 OUM Kraków 

4. 4, 8 10 7 OUM Kraków 

5. 4, 8 150 78 OUM Kraków 

6. 4, 8 170000 157179 OUM Kraków 

7. 4000 3169 OUM Kraków 

Lp.
Cel główny

(Nr)

Nr działania 
głównego 
ze strategii 

(jeśli 
dotyczy)

Plan Wykonanie
Komórka 

realizująca
(Symbol)

1 2 3 5 6 7

1. 6, 8 6 4 OUM Kraków 

2. 6 6 OUM Kraków 

1. 8 4 2 OUM Kraków 

2. 4 0 OUM Kraków 

Nazwa działania 

4

 Czynności metrologiczne

Ekspertyzy

Badania

Badania do ZT na zlecenie GUM

Legalizacja pierwotna

Legalizacja ponowna

Ocena zgodności A2, F, F1

Nazwa działania 

4

Opiniowanie

Czynności sprawdzające

 Inne czynności

Wydawanie zezwoleń na prowadzenie warsztatów w zakresie instalacji, napraw i sprawdzania tachografów cyfrowych

Tworzenie punktów legalizacyjnych

Opiniowanie

Czynności sprawdzające
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Zestawienie działań OUM Kraków Załącznik nr 3
do Sprawozdania z rocznego planu działania 

Głównego Urzędu Miar na 2020 r.

Lp.
Cel główny

(Nr)

Nr działania 
głównego 
ze strategii 

(jeśli 
dotyczy)

Nazwa działania Opis realizacji Plan Wykonanie
Komórka 

realizująca
(Symbol)

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Nadzór Mniejsza ilość wykonanych czynności nadzorczych 
spowodowana została ograniczeniami 
epidemiologicznymi.

95 70 OUM Kraków 

1. Nadzór Zadanie zrealizowane w całości. 3 3 OUM Kraków 

1. 8 Nadzór Zadanie wykonane w części - ograniczenia związane z 
epidemią covid-19 uniemożliwiły realizację kontroli.

1200 175 OUM Kraków 

1. 8 Nadzór Rynku Zadanie wykonane w części - ograniczenia związane z 
epidemią covid-19 uniemożliwiły realizację kontroli.

13 6 OUM Kraków 

1. 8 Kontrola Zadanie wykonane w części - ograniczenia związane z 
epidemią covid-19 uniemożliwiły realizację kontroli.

400 106 OUM Kraków 

1. 8 Nadzór Zadanie zrealizowane w całości, przeprowadzono 
dodatkowo 3 audyty - możliwość realizacji - audyty 
realizowane w sposób zdalny.

46 49 OUM Kraków 

 Nadzór

Nadzór nad podmiotami prowadzącymi warsztaty

Czynności kontrolne wynikające z ustawy o Tachografach Cyfrowych

Kontrola poprawności stosowanego przez paczkującego systemu kontroli wewnętrznej ilości towaru paczkowanego oraz przez producenta butelek miarowych produkcji butelek miarowych

Czynności kontrolne wynikające z ustawy o Towarach paczkowanych

Inne

Nadzór w zakresie stosowania legalnych jednostek miar lub właściwego stosowania oraz spełniania wymagań przez przyrządy pomiarowe podlegające prawnej kontroli metrologicznej i posiadania 
ważnych dowodów tej kontroli

Nadzór nad jednostkami upoważnionymi do legalizacji pierwotnej lub ponownej

Nadzór nad działalnością punktów legalizacyjnych

Czynności kontrolne wynikające z ustawy Prawo o miarach
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Zestawienie działań OUM Kraków Załącznik nr 3
do Sprawozdania z rocznego planu działania 

Głównego Urzędu Miar na 2020 r.

Lp.
Cel główny

(Nr)

Nr działania 
głównego 
ze strategii 

(jeśli 

Nazwa działania

Stopień 
realizacji 
działania

%

Komórka 
realizująca
(Symbol)

1 2 3 4 6 7

1. 8 Informatyzacja Urzędu. 100 OUM Kraków 

Lp.
Cel główny

(Nr)

Nr działania 
głównego 
ze strategii 

(jeśli 
dotyczy)

Nazwa działania Opis realizacji
Planowana 

liczba
Wykonanie

Komórka 
realizująca
(Symbol)

1 2 3 4 5 6 7 8

1. 8 Zgłaszanie do jednostki nadrzędnej  propozycji zmian w 
obowiązujących regulacjach prawnych.

nie zgłaszano w zależności 
od potrzeb

2 OUM Kraków 

1. 8 Opiniowanie przesłanych do urzędu założeń i projektów 
aktów prawnych.

Zaopiniowano  8 aktów prawnych, głównie projektów 
rozporządzeń z obszaru metrologii.

w zależności 
od potrzeb

8 OUM Kraków 

1. 8 Opiniowanie przesłanych do urzędu założeń i projektów 
aktów prawnych.

Zaopiniowano 2 akty prawne z zakresu  oceny 
zgodności i nadzoru rynku.

w zależności 
od potrzeb

2 OUM Kraków 

1. 6 Przygotowywanie, wdrażanie i nadzorowanie sposobu 
realizacji aktów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora 
OUM.

Wydanie 12 Zarządzeń Dyrektora Okręgowego Urzędu 
Miar w Krakowie dotyczących m.in. zmian w ZFŚŚ, 
Centr Kompetencyjnych, Regulaminu pracy, Naboru na 
wolne stanowiska w Służbie Cywilnej, Cennika opłat 
JN 1445, opłat w nadzorze rynku, Harmonogramu 
audytów, powoływania komisji egzaminacyjnych, 
inwentaryzacji urzędu w roku 2020.

w zależności 
od potrzeb

3 OUM Kraków 

Inne

Prace w zakresie harmonizacji przepisów prawa polskiego z przepisami prawa Unii Europejskiej

Opiniowanie nadsyłanych do Urzędu projektów aktów prawnych

Inicjowanie prac legislacyjnych w sprawach miar

Opis realizacji

5

 IT

Przebudowa  wewnętrznej instalacji teleinformatycznej na ul. 
Krupniczej 11

 Prace legislacyjne

Strona 81/141



Zestawienie działań OUM Wrocław Załącznik nr 4
do Sprawozdania z rocznego planu działania 

Głównego Urzędu Miar na 2020 r.

Lp.
Cel główny

(Nr)

Nr działania 
głównego 
ze strategii 

(jeśli 
dotyczy)

Nazwa działania 

Stopień 
realizacji 
działania

%

Komórka 
realizująca 
(Symbol)

1 2 3 4 6 7

1. 4, 6 Modernizacja posiadanego wyposażenia, zwiększenie 
możliwości pomiarowych i jakości świadczonych usług w 
dziedzinie masy poprzez zakup komparatora masy o 
obciążeniu maksymalnym 25 kg, d = 10 mg

100 OUM Wrocław

2. 4, 6 Modernizacja posiadanego wyposażenia, zwiększenie 
możliwości pomiarowych i jakości świadczonych usług w 
dziedzinie masy poprzez zakup wzorców masy klasy 
dokładności E2 (1 mg - 200 g) - 2 komplety oraz wzorców 
masy klasy dokładności F2 (1 g - 2 kg) - 1 komplet.

0 OUM Wrocław

3. 4, 6 Modernizacja posiadanego wyposażenia, zwiększenie 
możliwości pomiarowych i jakości świadczonych usług w 
dziedzinie masy poprzez zakup wzorców masy klasy 
dokładności F1 (1 mg - 10 kg) - 2 komplety

100 OUM Wrocław

4. 4, 6 Zakup samochodu dostawczego - 2 szt. 100 OUM Wrocław

5. 4, 6 Modernizacja posiadanego wyposażenia i jakości 
świadczonych usług w zakresie kontroli jednostek 
paczkujących towary poprzez zakup zestawu kontrolnego: 
waga nieautomatyczna Max ≥ 6 kg, d ≤ 10 mg, opakowanie 
transportowe wagi, notebook, drukarka przenośna, 
oprogramowanie do wag

100 OUM Wrocław

Zakup zrealizowany w 2020 r., umowa nr 1/2020 z dnia 21.05.2020 r. - 
24.988,29 zł brutto;
przeznaczenie: Laboratorium Masy i Długości oraz Wydziału 
Zamiejscowego w Opolu.

Zakup zrealizowaniu w 2020 r., umowa nr 2/2020 z dnia 30.06.2020 r. 
- 149.960 zł brutto;
przeznaczenie: Wydział Legalizacji oraz Wydział Zamiejscowy w 
Opolu.

Zakup zrealizowany w 2020 r., umowa nr 4/2020 z dnia 23.09.2020 r. - 
33.300 zł brutto;
przeznaczenie: Wydział Nadzoru i Kontroli.

Opis realizacji

5

 Utrzymanie infrastruktury metrologicznej - wzorców i stanowisk pomiarowych
Zakup zrealizowany w 2020 r., umowa nr 5/2020 z dnia 30.09.2020 r. - 
73. 554 zł brutto;
przeznaczenie: Wydział Zamiejscowy w Legnicy.

Nie zrealizowano.
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Zestawienie działań OUM Wrocław Załącznik nr 4
do Sprawozdania z rocznego planu działania 

Głównego Urzędu Miar na 2020 r.

Lp.
Cel główny

(Nr)

Nr działania 
głównego 
ze strategii 

(jeśli 
dotyczy)

Nazwa działania

W-praca 
własna

N-współ. 
z nauką 

P-współ.
z przemysłem

Komórka 
realizująca 
(Symbol)

1 2 3 4 6 7

1. 5 Udział w posiedzeniach zespołów, dyskusja i 
przygotowywanie opinii.

W OUM Wrocław

2. 5 Opiniowanie założeń do projektu SWITEŹ, Centrum 
Kompetencyjne - towary paczkowane.

W OUM Wrocław

1. 4, 5, 6 Utrzymanie zakresu posiadanej akredytacji, cykliczne audyty, 
zweryfikowanie posiadanych dziedzin pomiarowych oraz 
akredytowanego personelu.

W OUM Wrocław

1. 5 Udział w sympozjach i szkoleniach doskonalenia 
zawodowego, podnoszenie kwalifikacji pracowników, transfer 
wiedzy metrologicznej. Współpraca z Klubem Polskich 
Laboratoriów Badawczych POLLAB. Nawiązanie współpracy z 
3. Wojskowym Ośrodkiem Metrologii, Politechniką 
Wrocławską.

W, N OUM Wrocław

Prace w ramach współpracy z PCA

W całym roku wiele spotkań i dyskusji panelowych (on-line), aktywne 
przygotowywanie opinii w ramach zespołów problemowych.

Dyrektor OUM Wrocław w 2020 r. kierował projektem ŚWITEŹ;
OUM Wrocław posiada uruchomione dwa Centra Kompetencyjne: 
Towarów Paczkowanych oraz Liczników energii elektrycznej.
Pracownicy OUM Wrocław są ekspertami w wielu Centrach 
Kompetencyjnych w poszczególnych dziedzinach pomiarowych.

Opis realizacji

5

 Współpraca z przemysłem, nauką i innymi instytucjami krajowymi

Audit  PCA w dn. 26-27.10..2020 r. potwierdził zakres posiadanej 
akredytacji wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

Nawiązanie współpracy z Wojskowym Ośrodkiem Metrologii w 
Oleśnicy (3.WOM) z siedzibą w Oleśnicy .

Współpraca z innymi instytucjami krajowymi
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Zestawienie działań OUM Wrocław Załącznik nr 4
do Sprawozdania z rocznego planu działania 

Głównego Urzędu Miar na 2020 r.

Lp.
Cel główny

(Nr)

Nr działania 
głównego 
ze strategii 

(jeśli 
dotyczy)

Planowana 
liczba

(publikacji, 
wydarzeń

lub 
uczestników)

Wykonanie
Komórka 

realizująca 
(Symbol)

1 2 3 5 6 7

1. 3 Redagowanie broszur informacyjnych określających zakres 
działań technicznych komórek organizacyjnych, JN1449 i 
OUM Wrocław.

Działanie niewykonane. 12 0 OUM Wrocław

1. 5 Udział w sympozjach i szkoleniach doskonalenia 
zawodowego, podnoszenie kwalifikacji pracowników, transfer 
wiedzy metrologicznej.

Z uwagi na obostrzenia związane z wprowadzonym 
stanem epidemii SARS-CoV-2 sympozja nie odbyły się.

ok. 5 0 OUM Wrocław

1. 3 "Noc Laboratoriów" - popularyzowanie wiedzy na temat 
metrologii poprzez przygotowanie i przeprowadzenie 
prezentacji poszczególnych stanowisk pomiarowych w OUM 
Wrocław.

Z uwagi na obostrzenia związane z wprowadzonym 
stanem epidemii SARS-CoV-2 wydarzenie nie odbyło 
się.

1 0 OUM Wrocław

2. 3 Konkurs na największą dynię w Polsce - stanie na straży 
poprawności pomiarów masy w konkursie organizowanym 
przez Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego.

Z uwagi na obostrzenia związane z wprowadzonym 
stanem epidemii SARS-CoV-2 wydarzenie nie odbyło 
się.

1 0 OUM Wrocław

1. 3 Przygotowanie i przeprowadzenie cyklu ogólnokrajowych 
szkoleń w zakresie BHP i ppoż.

Z uwagi na obostrzenia związane z wprowadzonym 
stanem epidemii SARS-CoV-2 szkolenie nie odbyło się.

1 0 OUM Wrocław

2. 3 Przygotowanie i przeprowadzenie pierwszego spotkania 
roboczego ogólnokrajowych spotkań specjalistów w 
dziedzinie długości i kąta.

Z uwagi na obostrzenia związane z wprowadzonym 
stanem epidemii SARS-CoV-2 spotkanie nie odbyło się.

1 0 OUM Wrocław

3. 5, 6 Udział w szkoleniach ogólnometrologicznych oraz z 
poszczególnych dziedzin pomiarowych, a także z zakresu 
obsługi aparatury kontrolno-pomiarowej.

Szkolenia metrologiczne ok. 3 3 OUM Wrocław

Prowadzenie szkoleń specjalistycznych

Inne wydarzenia np. Piknik naukowy

Konferencje, sympozja, kongresy itp..

Publikacje informacyjno-promocyjne

Nazwa działania

4

Transfer wiedzy - działania informacyjno - promocyjne
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Zestawienie działań OUM Wrocław Załącznik nr 4
do Sprawozdania z rocznego planu działania 

Głównego Urzędu Miar na 2020 r.

4. 3 Udział w szkoleniach specjalistycznych z zakresu zarządzania 
jakością, spotkania specjalistów z zakresu zarządzania, 
finansów, IT, szkolenia księgowe, kadrowe.

Szkolenia specjalistyczne ok. 3 4 OUM Wrocław

5. 3 Przygotowywanie i wprowadzanie merytorycznej treści do 
strony internetowej OUM Wrocław na stronie GUM i BIP.

Wprowadzane zmiany dot. przeprowadzanych 
rekrutacji, informacji bieżącej, zakresu działania OUM 
Wrocław

w miarę 
potrzeb

363 OUM Wrocław

Lp.
Cel główny

(Nr)

Nr działania 
głównego 
ze strategii 

(jeśli 
dotyczy)

Plan Wykonanie
Komórka 

realizująca
(Symbol)

1 2 3 5 6 7

1. 4 11 600 9 091 OUM Wrocław

2. 4 50 140 OUM Wrocław

3. 4, 8 48 300 150 256 OUM Wrocław

4. 4, 8 50 78 OUM Wrocław

Lp.
Cel główny

(Nr)

Nr działania 
głównego 
ze strategii 

(jeśli 
dotyczy)

Nazwa działania Opis realizacji Plan Wykonanie
Komórka 

realizująca
(Symbol)

1 2 3 4 5 6 7 8

1. 8 Sprawdzenie poprawności funkcjonowania wydziałów 
zamiejscowych OUM Wrocław.

Kontrole wewnętrzne w Wydziale Zamiejscowym w: 
Legnicy, Jeleniej Górze, Świdnicy, Brzegu, Opolu, Nysie

6 6 OUM Wrocław

Nazwa działania 

 Nadzór

Nadzór nad działalnością punktów legalizacyjnych

Nadzór nad działalnością terenowej administracji miar

Czynności kontrolne wynikające z ustawy Prawo o miarach

4

Legalizacja ponowna

Ocena zgodności - Moduł F

Wzorcowanie

Ekspertyzy

 Czynności metrologiczne
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Zestawienie działań OUM Wrocław Załącznik nr 4
do Sprawozdania z rocznego planu działania 

Głównego Urzędu Miar na 2020 r.

1. 8 Sprawdzenie poprawności funkcjonowania punktów 
legalizacyjnych.

Z uwagi na obostrzenia związane z wprowadzonym 
stanem epidemii SARS-CoV-2 dwa punkty legalizacyjne 
nie zostały sprawdzone.

6 4 OUM Wrocław

1. 8 Sprawdzenie poprawności funkcjonowania jednostek 
upoważnionych do legalizacji ponownej.

Z uwagi na obostrzenia związane z wprowadzonym 
stanem epidemii SARS-CoV-2 kontrole nie odbyły się.

2 0 OUM Wrocław

1. 8 Sprawdzenie poprawności stosowania legalnych jednostek 
miar, właściwego stosowania oraz spełniania wymagań przez 
przyrządy pomiarowe podlegające prawnej kontroli 
metrologicznej i posiadania ważnych dowodów  tej kontroli.

Z uwagi na obostrzenia związane z wprowadzonym 
stanem epidemii SARS-CoV-2 kontrole były 
przeprowadzane tylko w ciągu 5 miesięcy 2020 r.

1614 653 OUM Wrocław

2. 8 Sprawdzenie właściwego stosowania oraz spełniania 
wymagań przez przyrządy pomiarowe i wagi nieautomatyczne 
posiadające ocenę zgodności.

Z uwagi na obostrzenia związane z wprowadzonym 
stanem epidemii SARS-CoV-2 kontrole nie odbyły się.

14 0 OUM Wrocław

3. 8 Sprawdzenie właściwego stosowania oraz spełniania 
wymagań przez przyrządy pomiarowe podlegające prawnej 
kontroli metrologicznej i posiadania ważnych dowodów tej 
kontroli.

Z uwagi na obostrzenia związane z wprowadzonym 
stanem epidemii SARS-CoV-2 kontrole były 
przeprowadzane tylko w ciągu 5 miesięcy 2020 r.

16 7 OUM Wrocław

1. 8 Sprawdzenie poprawności stosowanego przez paczkującego 
systemu kontroli wewnętrznej ilości towaru paczkowanego 
oraz przez producenta butelek miarowych produkcji butelek 
miarowych.

Z uwagi na obostrzenia związane z wprowadzonym 
stanem epidemii SARS-CoV-2 kontrole były 
przeprowadzane tylko w ciągu 5 miesięcy 2020 r.

225 154 OUM Wrocław

1. 8 Rejestracja paczkujących i producentów butelek miarowych 
oraz prowadzenie rejestru znaku identyfikacyjnych 
producentów butelek miarowych.

Zarejestrowano 35. nowych paczkujących. 100 35 OUM Wrocław

Czynności kontrolne wynikające z ustawy o Tachografach

Rejestracja paczkujących i producentów butelek miarowych oraz prowadzenie rejestru znaków identyfikacyjnych producentów butelek miarowych

Kontrola poprawności stosowanego przez paczkującego systemu kontroli wewnętrznej ilości towaru paczkowanego oraz przez producenta butelek miarowych 

Czynności kontrolne wynikające z ustawy o Towarach paczkowanych

Nadzór w zakresie stosowania legalnych jednostek miar lub właściwego stosowania oraz spełniania wymagań przez przyrządy pomiarowe podlegające prawnej kontroli metrologicznej i posiadania 
ważnych dowodów tej kontroli

Nadzór nad jednostkami upoważnionymi do legalizacji pierwotnej lub ponownej
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Zestawienie działań OUM Wrocław Załącznik nr 4
do Sprawozdania z rocznego planu działania 

Głównego Urzędu Miar na 2020 r.

1. 8 29 20 OUM Wrocław

Lp.
Cel główny

(Nr)

Nr działania 
głównego 
ze strategii 

(jeśli 
dotyczy)

Nazwa działania

Stopień 
realizacji 
działania

%

Komórka 
realizująca
(Symbol)

1 2 3 4 6 7

1. 6 Poprawa funkcjonalności istniejących systemów 
informatycznych w celu poprawy organizacji i jakości obsługi 
klienta.

100 OUM Wrocław

2. 6 Naprawy sprzętu komputerowego: drukarek, serwerów, 
komputerów.

100 OUM Wrocław

3. 6 Zakup sprzętu i akcesoriów komputerowych w celu 
zapewnienia ciągłości pracy Urzędu.

100 OUM Wrocław

Lp.
Cel główny

(Nr)

Nr działania 
głównego 
ze strategii 

(jeśli 
dotyczy)

Nazwa działania Opis realizacji
Planowana 

liczba
Wykonanie

Komórka 
realizująca
(Symbol)

1 2 3 4 5 6 7 8

1. 7 Przygotowywanie opinii do przesłanych do OUM Wrocław 
założeń i projektów aktów prawnych.

Przygotowywane opinie dotyczyły przepisów 
epizodycznych w ustawie - Prawo o miarach.

wg potrzeb 4 OUM Wrocław

Nadzór nad podmiotami prowadzącymi warsztaty

Sprawdzenie poprawności funkcjonowania podmiotów prowadzących warsztaty tachografów zgodnie z posiadanymi 
zezwoleniami Prezesa GUM.

Opis realizacji

5

Opiniowanie nadsyłanych do Urzędu projektów aktów prawnych

 IT
Utworzono jeden wspólny Punkt Obsługi Klienta dla Laboratoriów 
Wzorcujących usytuowany przy wejściu do budynku OUM Wrocław w 
celu poprawy organizacji i jakości obsługi. Zakupiono komputer i 
urządzenie wielofunkcyjne do obsługi POK i zapewniono komunikację 
z laboratoriami i klientami zewnętrznymi.

Naprawy sprzętu komputerowego wykonywano na bieżąco.

Zakupiono 12 laptopów, 6 komputerów stacjonarnych, 5 urządzeń 
wielofunkcyjnych oraz akcesoria: pendrive'y, głośniki, kamerkę, 
switcha. 

 Prace legislacyjne
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Zestawienie działań OUM Poznań Załącznik nr 5
do Sprawozdania z rocznego planu działania 

Głównego Urzędu Miar na 2020 r.

Lp.
Cel główny

(Nr)

Nr działania 
głównego 
ze strategii 

(jeśli 
dotyczy)

Nazwa działania

Stopień 
realizacji 
działania

%

Komórka 
realizująca 
(Symbol)

1 2 3 4 6 7

1. 4 43 Poszerzenie oferty świadczonych usług poprzez budowę 
stanowiska pomiarowego do wzorcowania kluczy 
dynamometrycznych. Wdrożenie stanowiska pomiarowego 
oraz metody wzorcowania kluczy dynamometrycznych w celu 
rozwoju kompetencji technicznych oraz dostarczania usługi 
oczekiwanej przez klientów.

100 OUM Poznań

2. 4 43  Zapewnienie wysokiej jakości usług metrologicznych poprzez 
modernizację stanowiska pomiarowego do wzorcowania 
płytek wzorcowych o długościach nominalnych powyżej 100 
mm do 500 mm włącznie.   W 2020 roku planowane jest 
opracowanie instrukcji wzorcowania i oceny niepewności 
pomiarów przy wzorcowaniu płytek o długości do 500 mm. 

85 OUM Poznań

3. 4 43 Poszerzenie oferty świadczonych usług poprzez budowę 
stanowiska pomiarowego do sprawdzania taksometrów po 
ocenie zgodności. 

100 OUM Poznań

4. 4 43 Zapewnienie wysokiej jakości usług metrologicznych poprzez 
modernizację i rozwój stanowiska pomiarowego do 
wzorcowania tachometrów. W 2020 roku planowany jest 
zakup przyrządu kontrolnego do wzorcowania tachometrów z 
kompletem adapterów  o zakresie generowanych prędkości 
obrotowych wzorcowych: (10 ÷ 50.000) obr/min.

0 OUM PoznańZrezygnowano z zadania  z powodu braku możliwości jego realizacji w 
roku 2020. W odpowiedzi na przesłane zapytania ws. możliwości 
realizacji ww. zadania w 2020 roku, uzyskano od dwóch potencjalnych 
wykonawców odpowiedzi negatywne. Firma AEROSMITH produkuje 
przyrządy spełniające wymagania określone przez Laboratorium 
Długości i Przepływu  OUM w Poznaniu, ale aktualnie nie sprzedaje ich 
na teren UE z uwagi na brak znaku CE (odmowa sprzedaży ze strony 
firmy). Natomiast firma KING NUTRONICS nie była w stanie spełnić 
wymagań dotyczących zakresu pomiarowego i rozdzielczości, jak 
również aktualnie nie sprzedaje przyrządów na teren UE.

W 2020 r. zakupiono i wdrożono stanowisko pomiarowe  do 
sprawdzania taksometrów po ocenie zgodności dla Wydziału 
Zamiejscowego w Lesznie. 

Opis realizacji

5

Projekty badawczo-rozwojowe

W 2020 r. opracowano i wdrożono metodę wzorcowania kluczy 
dynamometrycznych. Na podstawie oceny PCA przeprowadzonej w 
dniach 20 i 21 października 2020 r. potwierdzone zostały kompetencje 
Laboratorium Masy OUM w Poznaniu 
do wzorcowania kluczy i wkrętaków dynamometrycznych. 

W 2020 r. wykonano osłonę termiczną do komparatora 
dwuczujnikowego stosowanego do wzorcowania płytek o wymiarach 
nominalnych do 500 mm aby zapewnić stabilne warunki środowiskowe 
w trakcie pomiarów. Dokonano zakupu wzorca odniesienia tj. 
kompletu płytek wzorcowych stalowych kontrolnych (8 szt.) o 
długościach nominalnych od 125 mm do 500 mm, klasy K. 
Opracowano metodę dwustykową wzorcowania płytek wzorcowych o 
wymiarach nominalnych do 500 mm. Kontynuacja zaplanowanych 
działań w 2021 r. obejmujących walidację metody oraz akredytację 
usługi wzorcowania płytek do 500 mm.
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Zestawienie działań OUM Poznań Załącznik nr 5
do Sprawozdania z rocznego planu działania 

Głównego Urzędu Miar na 2020 r.

5. 4 43 Zapewnienie wysokiej jakości usług metrologicznych poprzez 
działania usprawniające i poprawiające warunki wzorcowania 
przymiarów.  Poszerzenie zakresu wzorcowania przymiarów 
do 5m poprzez wykonanie ławy pomiarowej 5 m z 
wyposażeniem oraz remont pomieszczenia z przeniesieniem 
części instalacji elektrycznej i wykonaniem dodatkowego 
oświetlenia stanowiskowego; znowelizowanie instrukcji 
wzorcowania i oceny niepewności pomiarów przymiarów.

100 OUM Poznań

6 4 43 Modernizacja i rozwój stanowiska pomiarowego do 
wzorcowania ciśnieniomierzy w celu utrzymania i 
rozszerzenia możliwości pomiarowych w tym zakresie oraz 
usprawnienia realizacji tej usługi dla klientów OUM w 
Poznaniu.

100 OUM Poznań

Lp.
Cel główny

(Nr)

Nr działania 
głównego 
ze strategii 

(jeśli 
dotyczy)

Nazwa działania 

Stopień 
realizacji 
działania

%

Komórka 
realizująca 
(Symbol)

1 2 3 4 6 7

1. 4 43 Modernizacja  stanowiska pomiarowego do wzorcowania 
luksomierzy w celu  zapewnienia ciągłości realizacji 
wzorcowań luksomierzy oraz utrzymania dotychczasowego 
zakresu akredytacji w dziedzinie pomiarowej światłości.

0 OUM Poznań

Z końcem 2019 r. dokonano remontu wyznaczonego pomieszczenia 
Laboratorium Długości i Przepływu OUM w Poznaniu z przeniesieniem 
części instalacji elektrycznej i wykonaniem dodatkowego oświetlenia 
stanowiskowego. W grudniu 2020 r. wykonano ławę pomiarową o 
długości 5 m wraz wyposażeniem dodatkowym do mocowania 
przymiarów. Metoda wzorcowania przymiarów do 5 m została 
wdrożona w Laboratorium Długości i Przepływu OUM w Poznaniu.

Zadanie wprowadzone do realizacji w 2020 r. w związku  z rezygnacją 
z zadania związanego z zakupem stanowiska do wzorcowania 
tachometrów oraz modernizacją stanowiska do wzorcowania 
luksomierzy. Kontynuując realizowane prace modernizacyjne na 
stanowiskach do pomiarów ciśnienia zakupiono elementy stanowiska 
do wzorcowania ciśnieniomierzy do tlenu oraz manometr 
obciążnikowo – tłokowy do wzorcowania ciśnieniomierzy dla których 
medium roboczym jest olej, (przesunięty z planu inwestycyjnego na 
2022 r.). Dotychczas posiadane wyposażenie pochodzi z lat 70-tych 
ubiegłego wieku i jego stan techniczny ograniczył znacznie możliwości 
pomiarowe w zakresie wzorcowania ciśnieniomierzy oraz nie 
gwarantuje utrzymania tej kompetencji w OUM  w Poznaniu.

Opis realizacji

5

 Utrzymanie infrastruktury metrologicznej - wzorców i stanowisk pomiarowych
Zrezygnowano z zadania z powodu braku możliwości jego realizacji 
w 2020 r. W postępowaniu o zamówienie publiczne uzyskano jedną 
ofertę na dostawę elementów stanowiska pomiarowego do 
wzorcowania luksomierzy przekraczającą kwotę jaką przeznaczono na 
realizację zadania. Po zwiększeniu poprzez GUM, wartości zadania do 
wysokości jedynej oferty, procedowano treść  umowy. Wykonawca 
odstąpił od jej podpisania w związku z pandemią COVID-19.
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Zestawienie działań OUM Poznań Załącznik nr 5
do Sprawozdania z rocznego planu działania 

Głównego Urzędu Miar na 2020 r.

2. 4, 6 43 Utrzymanie (pod kątem technicznym i metrologicznym) 
stanowisk pomiarowych do wykonywania czynności 
metrologicznych. W ramach tego działania:
- wdrożenie metody sprawdzeń pośrednich stanowiska 
pomiarowego do legalizacji manometrów do opon pojazdów 
mechanicznych oraz stanowiska do wzorcowania 
ciśnieniomierzy;
-  wzorcowania, przeglądy i konserwacje wzorców odniesienia 
i stanowisk pomiarowych zgodnie z harmonogramami;
- zakup kolby pomiarowej jednomiarowej II rzędu o 
pojemności 500 dm3 stosowanej  do prawnej kontroli 
metrologicznej zbiorników pomiarowych wzorcowanych 
metodą objętościową i geometryczną  oraz do prawnej 
kontroli metrologicznej instalacji pomiarowych do ciągłego i 
dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda (cieczy 
spożywczych).

100 OUM Poznań

3. 6 44 Utrzymanie (pod kątem technicznym i metrologicznym) 
stanowisk pomiarowych do wykonywania nadzoru 
metrologicznego. W ramach tego działania - wzorcowania, 
przeglądy i konserwacje stanowisk pomiarowych 
(wzorcowanie przepływomierza masowego do gazu - WZ 
Leszno).

100 OUM Poznań

4. 6, 8 45 Rozwój bazy transportowej usprawniającej realizację 
czynności metrologicznych. Kontynuacja zadania w celu 
zapewnienia skutecznego nadzoru metrologicznego i nadzoru 
rynku oraz zabezpieczenia czynności z zakresu prawnej 
kontroli metrologicznej, oceny zgodności oraz wykonywania 
wzorcowania i ekspertyz przyrządów pomiarowych - zakup 
samochodu osobowego dla OUM w Poznaniu (segment 
kombivanów).

100 OUM Poznań

W Laboratorium Masy OUM w Poznaniu opracowano instrukcję 
sprawdzeń pośrednich stanowiska do wzorcowania i legalizacji 
ciśnieniomierzy (instrukcja  IS/L1/S4/01 wyd. 1 z dn. 22.12.2020 r.).
W celu utrzymania i potwierdzenia parametrów metrologicznych 
wzorców odniesienia i stanowisk pomiarowych przeprowadzone były 
konserwacje, przeglądy i wzorcowania zgodnie z harmonogramami.
Dla Wydziałów Zamiejscowych w Gnieźnie i Koninie dokonano zakupu 
kolb pomiarowych II rzędu o pojemności 500 dm3 do legalizacji 
zbiorników pomiarowych metodą objętościową i geometryczną  oraz 
legalizacji  instalacji pomiarowych do ciągłego i dynamicznego pomiaru 
ilości cieczy innych niż woda (cieczy spożywczych)
Dla WZ Gniezno kolba została zakupiona i wdrożona do stosowania  w 
maju 2020 r.
Dla WZ Konin kolba została zakupiona w listopadzie a wdrożona do 
stosowania w grudniu 2020 r.

W zakresie wyposażenia składnicy wzorców dużej masy (WZ Piła) 
przeprowadzono przeglądy konserwacyjno-gwarancyjne oraz przegląd 
przez UDT wózka jezdniowego podnośnikowego służącego do 
załadunku wzorców dużej masy. W celu potwierdzenia parametrów 
metrologicznych stanowisk pomiarowych stosowanych w nadzorze 
metrologicznym, zgodnie z harmonogramem przeprowadzono 
wzorcowania:
- przepływomierza masowego do gazu (WZ Leszno);
- kolby pomiarowej do paliw ciekłych o poj. 20 dm3 (OUM Poznań);
- piknometru metalowego 50 cm3 (OUM Poznań). 

W 2020 r. zakupiono samochód osobowy typu kombivan, który  
wykorzystywany jest przy realizacji nadzoru metrologicznego, nadzoru 
rynku, prawnej kontroli metrologicznych i innych badań.
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Zestawienie działań OUM Poznań Załącznik nr 5
do Sprawozdania z rocznego planu działania 

Głównego Urzędu Miar na 2020 r.

Lp.
Cel główny

(Nr)

Nr działania 
głównego 
ze strategii 

(jeśli 
dotyczy)

Nazwa działania

W-praca 
własna

N-współ. 
z nauką 

P-współ.
z przemysłem

Komórka 
realizująca 
(Symbol)

1 2 3 4 6 7

1. 3 Udział przedstawiciela  Okręgowego Urzędu Miar w Poznaniu 
w spotkaniach Zespołu Konsultacyjnego ds. Energii (GR 2 i 
GR 3).

N, P OUM Poznań

1. 3 Realizowanie przez Okręgowy Urząd Miar w Poznaniu zadań 
członka Komitetu Technicznego nr 51 ds. Pomiarów 
Przemysłowych Wielkości Nieelektrycznych PKN i Komitetu 
Technicznego KT 257 ds. Metrologii Ogólnej działających 
przy PKN. Uczestnictwo w pracach Komitetów Technicznych, 
w pracach Grup Projektowych oraz opiniowanie projektów 
Polskich Norm, Norm Europejskich i Norm 
Międzynarodowych oraz dokumentów normalizacyjnych.

W OUM Poznań

1. 3 Udział Okręgowego Urzędu Miar w Poznaniu w opiniowaniu 
dokumentów o charakterze wymagań i wytycznych dla 
działań w obszarze oceny zgodności (przegląd projektów 
dokumentów i zgłaszanie uwag).

W OUM Poznań

 Współpraca z przemysłem, nauką i innymi instytucjami krajowymi

Prace w ramach Konsultacyjnych Zespołów Metrologicznych 
W 2020 r. z uwagi na pandemię SARS-COV2 nie odbyły się spotkania 
Zespołu Konsultacyjnego ds. energii.

Prace w ramach współpracy z PKN

W ramach realizowanych zadań OUM w Poznaniu jako członka 
Komitetu Technicznego nr 51 ds. Pomiarów Przemysłowych Wielkości 
Nieelektrycznych PKN  i Komitetu Technicznego KT 257 ds. Metrologii 
Ogólnej działających przy PKN głosowano:
- nad projektem końcowym prPN-prEN 50212, prPN-prEN ISO 80000-
3 oraz prPN-prEN ISO 80000-11 (angielskie wersje);
- w ramach etapu ankiety nad prPN-prEN ISO 5167-3, prPN-prEN IEC 
60584-3 oraz prPN-prEN 13757-1 (angielskie wersje).
Opiniowano prPKN-ISO/IEC Guide 98-1 oraz prPKN-ISO/IEC Guide 
98-3 (polskie wersje), a także projekt końcowy nowej wersji normy ISO 
3966 oraz prPN-prEN 13757-1 (angielska wersja). Opiniowano 
stanowisko w sprawie rewizji norm ISO 4064 oraz stanowisko w 
sprawie ISO 9300. Brano udział w przeglądzie norm PN-ISO 
5168:2005, EN 14154-4:2014, ISO 2186:2007, ISO 10790:2015 oraz 
ISO 11631:1998.

Prace w ramach współpracy z PCA

W 2020 r. zgłoszono uwagi do projektów dokumentów PCA: DA - 05 
"Polityka dotycząca uczestnictwa w badaniach biegłości" i DA - 10 
"Akredytacja w zakresach elastycznych". 

5

Opis realizacji
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Zestawienie działań OUM Poznań Załącznik nr 5
do Sprawozdania z rocznego planu działania 

Głównego Urzędu Miar na 2020 r.

1. 3 Współpraca Okręgowego Urzędu Miar w Poznaniu z Klubem 
Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB. Uczestnictwo w 
pracach Komisji ds. Metrologii oraz Sekcji Laboratoriów 
Wzorcujących w celu wzajemnej współpracy i wymiany 
doświadczeń w zakresie systemów zarządzania, postanowień 
norm i przepisów prawa oraz wymagań jednostki 
akredytującej.

N, P OUM Poznań

2. 3 Współpraca Okręgowego Urzędu Miar w Poznaniu z 
Politechniką Poznańską na podstawie Listu intencyjnego z 
dnia 9 maja 2006 r. Konsultowanie w zakresie doskonalenia 
badań właściwości metrologicznych przyrządów do oceny 
jakości energii elektrycznej. Doskonalenie obszaru z zakresu 
oceny niepewności pomiaru przy wzorcowaniu 
współczynnika THD - mierników zniekształceń nieliniowych 
(analizatorów parametrów sieci zasilającej). 

N OUM Poznań

Lp.
Cel główny 
ze Strategii

(Nr)

Nr działania 
głównego 
ze strategii 

(jeśli 
dotyczy)

Nazwa działania
Organizacja/

Instytucja

Komórka 
realizująca 
(Symbol)

1 2 3 4 6 7

1. 8 3 Udział Dyrektora Urzędu w Welmec (European co-operation 
in Legal Metrology). Reprezentowanie administracji miar w 
grupie roboczej WG5 - nadzór metrologiczny.

WELMEC OUM Poznań

 Współpraca międzynarodowa

Zagraniczne wyjazdy służbowe

W 2020 r. Dyrektor OUM  w Poznaniu brał dwukrotnie udział w 
posiedzeniach WELMEC WG5. Ze względu na pandemię SARS COV2 
miały one charakter telekonferencji. Posiedzenia odbyły się w 
terminach 3 – 4 czerwca 2020 r. oraz 27 – 28 października 2020 r.

5

Współpraca z innymi instytucjami krajowymi

Z uwagi na pandemię SARS-COV2 w 2020 r. nie odbyły się spotkania 
Komisji ds. Metrologii oraz Sekcji Laboratoriów Wzorcujących 
działające w ramach Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych 
POLLAB.

W ramach współpracy z Politechniką Poznańską w 2020 r. trwały 
prace dotyczące oceny wpływu wartości THD na przetwornik 
wewnętrzny wzorca i przyrządu badanego. Wnioski zaprezentowane 
będą w przygotowywanym dokumencie. 

Opis realizacji
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Zestawienie działań OUM Poznań Załącznik nr 5
do Sprawozdania z rocznego planu działania 

Głównego Urzędu Miar na 2020 r.

Lp.
Cel główny

(Nr)

Nr działania 
głównego 
ze strategii 

(jeśli 
dotyczy)

Planowana 
liczba

(publikacji, 
wydarzeń

lub 
uczestników)

Wykonanie
Komórka 

realizująca 
(Symbol)

1 2 3 5 6 7

1. 3 Publikacja w Biuletynie GUM artykułu pt. "Badania 
twardościomierzy Vickersa w ujęciu znowelizowanej normy 
PN-EN ISO 6507-2:2018 - 05."
W 2019 r. opracowano materiał dotyczący badań 
twardościomierzy Vickersa zgodnie z PN-EN ISO 6507-
2:2018 - 05, który stanowi podstawę przygotowywanego 
artykułu.

Z uwagi na pandemię SARS COV2 oraz zaangażowanie 
pracownika wyznaczonego do napisania artykułu w 
wdrożenie metody wzorcowania kluczy 
dynamometrycznych nie przygotowano artykułu. 
Dodatkowo w związku z koniecznością szerszych 
konsultacji w odniesieniu do znowelizowanej normy 
PN-EN ISO 6507-2:2018 podjęto decyzję o 
wstrzymaniu realizacji działania.

1 50 OUM Poznań

1. 3 Sympozjum Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych 
POLLAB

Z uwagi na pandemię SARS-COV2 w 2020 r. nie 
odbyło się sympozjum Klubu Polskich Laboratoriów 
Badawczych POLLAB

1 0 OUM Poznań

1. 3 Międzynarodowe Targi Analityki i Technik Pomiarowych 
EUROLAB

Z uwagi na pandemię SARS-COV2 w 2020 r. nie 
odbyły się Międzynarodowe Targi Analityki i Technik 
Pomiarowych EUROLAB.

1 0 OUM Poznań

2. 3 Targi "Bezpieczeństwo Pracy w Przemyśle" Z uwagi na pandemię SARS-COV2 w 2020 r. nie 
odbyły się Targi  "Bezpieczeństwo Pracy w Przemyśle".

1 0 OUM Poznań

1. 3 Praktyki studenckie w OUM w Poznaniu. Z uwagi na pandemię SARS-COV2 w 2020 r. nie miały 
miejsca praktyki studenckie w OUM w Poznaniu.

4 0 OUM Poznań

Nazwa działania

4

Transfer wiedzy - działania informacyjno - promocyjne

Publikacje naukowe

Konferencje, sympozja, kongresy itp.

Inne wydarzenia np. Piknik naukowy

Staże i praktyki studenckie w OUM w Poznaniu
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1. 3 Współpraca edukacyjna z UAM w Poznaniu (przeprowadzanie 
wizyt studentów; zapoznanie ze specyfiką działalności 
urzędu; promowanie urzędu) Planowane dwie wizyty 
studentów UAM.

Z uwagi na pandemię SARS COV2 nie organizowano 
spotkań ze studentami UAM. 

2 0 OUM Poznań

1. 3 Prowadzenie strony internetowej Urzędu  na platformie 
informacyjnej GUM. Aktualizowanie treści na stronie w celu  
zapewnienia dostępu podmiotów gospodarczych do 
aktualnych informacji o realizowanych  usługach oraz 
podstawowej wiedzy w obszarze metrologii.

Dokonano aktualizacji w zakresie usług 
metrologicznych realizowanych przez OUM w 
Poznaniu.

1 2 OUM Poznań

1. 3 Seminarium dla Straży Miejskiej/Gminnej  w zakresie ustawy 
Prawo o miarach i prawnej kontroli metrologicznej 
przyrządów pomiarowych (dla miasta Poznania).

Przeprowadzono 2 seminaria dla 51 strażników Straży 
Miejskiej w Poznaniu.

1 2 OUM Poznań

2. 3 Udział w festynie, corocznie organizowanym przez Urząd 
Miasta Poznania oraz Towarzystwo Przyjaciół Poznańskiej 
Fary. Współorganizacja konkursu „Warkocz Magdaleny”.

Z uwagi na pandemię SARS COV2 festyn nie odbył się. 1 0 OUM Poznań

Lp.
Cel główny

(Nr)

Nr działania 
głównego 
ze strategii 

(jeśli 
dotyczy)

Plan Wykonanie
Komórka 

realizująca
(Symbol)

1 2 3 5 6 7

1. 4 10 863 9 325 OUM Poznań

2. 4 293 454 OUM Poznań

3. 4, 8 10 4 OUM Poznań

4. 4, 8 127 1 222 OUM Poznań

5. 4, 8 96 308 120 329 OUM Poznań

6. 4, 8 1 020 963 OUM Poznań

Inne

Nazwa działania 

4

 Czynności metrologiczne

Wzorcowanie

Ekspertyzy

Zatwierdzenie typu

Legalizacja pierwotna

Legalizacja ponowna

Ocena zgodności - Moduł F

Zarządzanie i redagowanie strony internetowej Urzędu 

Wizyty w OUM w Poznaniu
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Lp.
Cel główny

(Nr)

Nr działania 
głównego 
ze strategii 

(jeśli 
dotyczy)

Nazwa działania Opis realizacji Plan Wykonanie
Komórka 

realizująca
(Symbol)

1 2 3 4 5 6 7 8

1. 8 Sprawdzenie poprawności i zgodności z prawem działalności 
Wydziałów Zamiejscowych.

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły 
dokumentowania czynności związanych z prawną 
kontrolą metrologiczną przyrządów pomiarowych i 
uchybień podczas przeprowadzania czynności 
kontrolnych.

5 5 OUM Poznań

2. 8 Sprawdzenie poprawności i zgodności z prawem działalności 
wydziałów technicznych urzędu.

Skontrolowano Wydział Usług Metrologicznych, gdzie 
nie stwierdzono nieprawidłowości. Kontrola Wydział 
Legalizacji nie została jeszcze zakończona.

2 2 OUM Poznań

1. 8 Nadzór nad działalnością punktów legalizacyjnych. 
Sprawdzenie zgodności stanu faktycznego z danymi 
zawartymi we wniosku o utworzenie danego punktu 
legalizacyjnego.

Skontrolowano 7 punków legalizacyjnych; 
nieprawidłowości nie stwierdzono.

16 7 OUM Poznań

1. 8 Nadzór nad jednostkami upoważnionymi do legalizacji 
pierwotnej lub ponownej. Kontrola spełnienia warunków 
niezbędnych do wykonywania upoważnienia do legalizacji 
określonego rodzaju przyrządu pomiarowego.

Przeprowadzono 2 kontrole podmiotów posiadających 
upoważnienie do legalizacji przyrządów pomiarowych 
– analizatorów spalin samochodowych; nie 
stwierdzono nieprawidłowości.

3 2 OUM Poznań

Nadzór nad działalnością terenowej administracji miar

Nadzór nad działalnością punktów legalizacyjnych

Nadzór nad jednostkami upoważnionymi do legalizacji pierwotnej lub ponownej

Czynności kontrolne wynikające z ustawy Prawo o miarach

 Nadzór
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1. 8 Nadzór w zakresie stosowania legalnych jednostek miar lub 
właściwego stosowania oraz spełniania wymagań przez 
przyrządy pomiarowe podlegające prawnej kontroli 
metrologicznej i posiadania ważnych dowodów tej kontroli. 
Kontrola przestrzegania przez użytkowników przyrządów 
pomiarowych przepisów ustawy Prawo o miarach.

W trakcie kontroli użytkowników przyrządów 
pomiarowych (bez kontroli ewidencyjnych) 
sprawdzono 4307 szt. przyrządów pomiarowych, z 
czego zakwestionowano 135 szt. ze względu na brak 
legalizacji (133 szt.), niespełnienie wymagań (2 szt.). 
Badania metrologiczne wykonano w trakcie 68 
kontroli. Metrologicznie sprawdzono 107 odmierzaczy 
paliw ciekłych oraz 9 odmierzaczy gazu LPG; wszystkie 
spełniały wymagania. Sprawdzono metrologicznie 
także 14 wag, z których 6 nie spełniało wymagań.
W powyższych kontrolach nałożono 87 mandatów 
karnych na sumę 11 900 zł, zastosowano w 3 
kontrolach pouczenia z art. 41 kodeksu wykroczeń, 
skierowano 2 wniosek do sądu o ukaranie. 
Przeprowadzono 40 rekontroli.
Przeprowadzono 1 kontrolę użytkownika na podstawie 
sprawdzenia w ewidencji (użytkownik ciepłomierzy). 
Sprawdzono łącznie 625 szt. ciepłomierzy, nie 
zakwestionowano żadnej sztuki.

1 693 1 134 OUM Poznań

1. 8 Kontrola spełnienia przez wyroby (przyrządy pomiarowe) 
wprowadzane do obrotu wymagań prawnych.

W ramach tego zadania przeprowadzono 19 kontroli. 
Sprawdzono 84 wyroby (przyrządy pomiarowe), z 
czego metrologicznie sprawdzono 57. 
Zakwestionowany został 1 wyrób (waga 
nieautomatyczna) ze względu na niespełnianie 
wymagań. Wydano decyzje o zakazie udostępniania 
wyrobu oraz zalecenia o podjęciu działań w celu 
doprowadzenia wyrobu do zgodności w wymaganiami, 
co zostało przez dystrybutora zrealizowane.

30 19 OUM Poznań

Nadzór w zakresie stosowania legalnych jednostek miar lub właściwego stosowania oraz spełniania wymagań przez przyrządy pomiarowe podlegające prawnej kontroli metrologicznej i posiadania 
ważnych dowodów tej kontroli

 Inne
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1. 8 Kontrola poprawności stosowanego przez paczkującego 
systemu kontroli wewnętrznej ilości towaru paczkowanego 
oraz przez producenta butelek miarowych produkcji butelek 
miarowych. Kontrola przestrzegania wymagań dotyczących 
paczkowania produktów lub produkcji butelek miarowych.

Przeprowadzono 203 kontrole doraźne, 34 kontrole 
planowe, 16 działań sprawdzających, a 2 kontrole nie 
doszły do skutku. W 8 kontrolach stwierdzono 
nieprawidłowości, w tym 1 przypadek dotyczył braku 
zgłoszenia faktu paczkowania, w 2  stwierdzono 
negatywny wynik badanych partii; w 5 przypadkach 
stwierdzono niezalegalizowane wagi; w 1 niewłaściwie 
dobrane przyrządy pomiarowe. Sprawdzono 923 wagi, 
z których 6 szt. nie posiadało ważnej legalizacji, 5 szt. 
były źle dobranych w stosunku do wymagań. Ponadto 
sprawdzono 71 szt. innych przyrządów pomiarowych. 
Sprawdzono 290 partii towarów paczkowanych, z 
czego 2 partie nie spełniały wymagań. Nałożono 6 
mandatów na sumę 1300 zł oraz zastosowano 1 
pouczenie na podstawie art. 41 kodeksu wykroczeń. 
Sprawdzono 32 systemy kontroli wewnętrznej ilości 
towarów paczkowanych i 2 systemy kontroli 
wewnętrznej produkcji butelek miarowych, w których 
nie stwierdzono nieprawidłowości. Wpływy z tytułu 
opłat wyniosły 28 045 zł.

385 253 OUM Poznań

1. 8 Rejestracja paczkujących i producentów butelek miarowych 
oraz prowadzenie rejestru znaków identyfikacyjnych 
producentów butelek miarowych. Prowadzenie rejestru 
paczkujących i producentów butelek miarowych.

Zarejestrowano 29 nowych podmiotów paczkujących. 40 29 OUM Poznań

Czynności kontrolne wynikające z ustawy o Towarach paczkowanych

Kontrola poprawności stosowanego przez paczkującego systemu kontroli wewnętrznej ilości towaru paczkowanego oraz przez producenta butelek miarowych produkcji butelek miarowych

Rejestracja paczkujących i producentów butelek miarowych oraz prowadzenie rejestru znaków identyfikacyjnych producentów butelek miarowych

Strona 97/141



Zestawienie działań OUM Poznań Załącznik nr 5
do Sprawozdania z rocznego planu działania 

Głównego Urzędu Miar na 2020 r.

1. 8 Nadzór nad podmiotami posiadającymi zezwolenie Prezesa 
GUM do wykonywania działalności w zakresie instalacji, 
naprawy oraz sprawdzania urządzeń rejestrujących 
stosowanych w transporcie drogowym - tachografów 
samochodowych. Kontrola spełniania warunków niezbędnych 
do wykonywania zezwolenia na działalność gospodarczą w 
zakresie instalacji, naprawy oraz sprawdzania tachografów 
samochodowych. Nadzór nad podmiotami prowadzącymi 
warsztaty - kontrola spełnienia warunków niezbędnych do 
prowadzenia warsztatów tachografów cyfrowych.

Przeprowadzono 19 audytów. W ramach tych 
czynności stwierdzono następujące nieprawidłowości:
- w 10 przypadkach - brak świadectw ekspertyzy na 
urządzenia niezbędne do wykonywania instalacji, 
sprawdzania, przeglądów i napraw tachografów 
potwierdzających spełnianie szczegółowych wymagań 
przez te urządzenia.
- w 2 przypadkach - przechowywanie kart 
warsztatowych po upływie terminu, na jaki karta 
została wydana.
- w 1 przypadku - powstanie konfliktu interesów 
polegającego na braku bezstronności i niezależności 
podmiotu, który otrzymał zezwolenie na prowadzenie 
działalności w zakresie instalacji, sprawdzania, 
przeglądów i napraw tachografów – 1 przypadek.

55 19 OUM Poznań

Lp.
Cel główny

(Nr)

Nr działania 
głównego 
ze strategii 

(jeśli 
dotyczy)

Nazwa działania

Stopień 
realizacji 
działania

%

Komórka 
realizująca
(Symbol)

1 2 3 4 6 7

1. 6 46 Rozwój zaplecza informatyczno-biurowego 
(wdrożenie serwera dwuprocesorowego z oprogramowaniem - 
zakupionego w grudniu 2019r.) 

100% OUM Poznań

2. 6 46 Zapewnienie dostępu do Internetu w ramach obowiązującej 
umowy.

100% OUM Poznań

 IT

Zainstalowano i włączono do stosowania serwer dwuprocesorowy 
wraz z oprogramowaniem.

Zapewniono przesył danych cyfrowych w 2020 r. za kwotę 45.018,00 
zł

5

Czynności kontrolne wynikające z ustawy o Tachografach Cyfrowych

Nadzór nad podmiotami prowadzącymi warsztaty

Opis realizacji
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3. 6 46 Licencje i programy. (Aktualizacja wersji oprogramowania, 
przedłużenie ważności licencji).

100 OUM Poznań

4. 6 46 Naprawy sprzętu komputerowego: drukarek, serwerów, 
komputerów.

100 OUM Poznań

5. 6 46 Zakup sprzętu i akcesoriów komputerowych w celu 
zapewnienia ciągłości pracy OUM w Poznaniu.

100 OUM Poznań

Lp.
Cel główny

(Nr)

Nr działania 
głównego 
ze strategii 

(jeśli 
dotyczy)

Nazwa działania Opis realizacji
Planowana 

liczba
Wykonanie

Komórka 
realizująca
(Symbol)

1 2 3 4 5 6 7 8

1. 6 Dostosowanie regulacji wewnętrznych do obowiązujących 
przepisów. Aktualizacja regulacji wewnętrznych (zarządzeń 
Dyrektora OUM w Poznaniu, procedur wewnętrznych do 
nowej struktury) 
- kontynuacja.

W związku z koniecznością dostosowania regulacji 
wewnętrznych do aktualnych przepisów prawnych 
oraz nowej struktury w terenowej administracji miar 
zaktualizowano/opracowano 8 Zarządzeń Dyrektora 
OUM w Poznaniu oraz 38 procedur pomiarowych.

16 46 OUM Poznań

 Prace legislacyjne

Inne

Zakupiono w 2020 r. sprzęt komputerowy, drukujący za kwotę 
19.940,64 zł w tym: 
1 laptop, 1 szt. drukarka A4, 1 szt. urządzenie wielofunkcyjne A4, 6 szt. 
Mikro Tik Router, 13 dysków SSD, 5 zestawów do wideokonferencji 
(kamera i głośniki), oraz drobne akcesoria komputerowe (myszki, płyty 
główne, dyski)

Zakupiono w 2020 r. oprogramowanie na łączną kwotę 60 887,87 zł w 
tym:
- program szyfrujący ESET Endpoint Encryption za kwotę 3.247,20 zł, 
odnowienie licencji ESET  za kwotę 6.088,50 zł,
- oprogramowanie Windows PRO 12 szt. za kwotę 11.365,20 zł oraz 
Office Home& Bussines 2019 22 szt. za 22.459,80 zł,  
- pakiet serwisowy Axence nVision (106 szt. licencji stacji roboczych) 
za kwotę 6127,86 zł, 
- licencję na 1 rok do oprogramowania Cisco Webex za kwotę 1845,00 
zł, 
- pozostałe programy i licencje: PIT na kwotę 160,31 zł.
Zakup usługi serwisowania: Program Kadry, Płace za kwotę 8856,00 zł 
oraz program Sfinks, Seter za kwotę 738,00 zł

W 2020 r. wykonano naprawy sprzętu komputerowego, drukującego 
za kwotę 162,00 zł oraz naprawę notebooka 138,21 zł
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Lp.
Cel główny

(Nr)

Nr działania 
głównego 
ze strategii 

(jeśli 
dotyczy)

Nazwa działania 

Stopień 
realizacji 
działania

%

Komórka 
realizująca 
(Symbol)

1 2 3 4 6 7

1. 6 2 Wzorcowania przyrządów własnych, sprawdzenia. 100 OUM Katowice

2. 6 2 Zakup Kalibratora napięcia prądu stałego i przemiennego oraz 
rezystancji, który zastąpi obecnie stosowany wysłużony już 
kalibrator.

100 OUM Katowice

3. 6 2 Nowa siedziba OUM w Katowicach - zakup budynku. 0 OUM Katowice

Lp.
Cel główny

(Nr)

Nr działania 
głównego 
ze strategii 

(jeśli 
dotyczy)

Planowana 
liczba

(publikacji, 
wydarzeń

lub 
uczestników)

Wykonanie
Komórka 

realizująca 
(Symbol)

1 2 3 5 6 7

1. 3 Transfer wiedzy, organizowanie szkoleń specjalistycznych w 
zakresie pomiarów masy.  Poszerzenie zaplecza 
dydaktycznego niezbędnego do profesjonalnej organizacji 
szkoleń (modele przyrządów pomiarowych). Będzie to 
odpowiedź na potrzeby rynku. Organizacja szkoleń z zakresu: 
sprawdzanie analogowych tachografów samochodowych.

Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne szkolenia 
zostały przesunięte do momentu zniesienia obostrzeń.

2 0 OUM Katowice

2. 6 Transfer wiedzy, organizowanie szkoleń specjalistycznych w 
zakresie pomiarów masy.  Poszerzenie zaplecza 
dydaktycznego niezbędnego do profesjonalnej organizacji 
szkoleń (modele przyrządów pomiarowych). Organizacja 
szkoleń z zakresu masy dla pracowników służby miar. 

Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne szkolenia 
zostały przesunięte do momentu zniesienia obostrzeń. 
Przeprowadzono 2 szkolenia wewnętrzne z zakresu " 
Legalizacja wag nieautomatycznych" - liczba 
uczestników- 2 osoby; oraz " Sprawdzenie wag 
nieautomatycznych podlegających ocenie zgodności" - 
liczba uczestników 2 osoby

1 2 szkolenia 
wewnętrzne - 
4 uczestników 

szkolenia

OUM Katowice

W 2020 r. brak środków w budżecie na zakup nowego budynku.

Nazwa działania

4

Transfer wiedzy - działania informacyjno - promocyjne

Prowadzenie szkoleń specjalistycznych

Opis realizacji

5

 Utrzymanie infrastruktury metrologicznej - wzorców i stanowisk pomiarowych
Ogółem wywzorcowano 1459 przyrządów własnych.

Kalibrator napięcia, prądu i rezystancji został zakupiony w dniu 18 
listopada 2020 r. Jest on wzorem odniesienia w dziedzinie pomiaru 
napięcia i prądu AC i DC oraz rezystancji.
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1. 6 Działania informacyjno-promocyjne. Bieżąca aktualizacja strony internetowej OUM 
Katowice

w miarę 
potrzeb

100 OUM Katowice

Lp.
Cel główny

(Nr)

Nr działania 
głównego 
ze strategii 

(jeśli 
dotyczy)

Plan Wykonanie
Komórka 

realizująca
(Symbol)

1 2 3 5 6 7

1. 4 240 000 20 889 OUM Katowice
2. 4 4 000 392 OUM Katowice
3. 4, 8 9 6 OUM Katowice
4. 4, 8 600 615 OUM Katowice
5. 4, 8 170 000 208 666 OUM Katowice
6. 4, 8 3 2 OUM Katowice
7. 4, 8 310 528 OUM Katowice

Lp.
Cel główny

(Nr)

Nr działania 
głównego 
ze strategii 

(jeśli 
dotyczy)

Plan Wykonanie
Komórka 

realizująca
(Symbol)

1 2 3 5 6 7

1 3, 4 Porównania dwustronne w dziedzinach czas, częstotliwość, 
napięcie elektryczne, natężenie prądu, rezystancja, 
fizykochemia

W porównaniu dwustronnym w dziedzinach czasu i 
częstotliwości laboratorium odniesienia było 
Samodzielne Laboratorium Czasu i Częstotliwości 
GUM, natomiast w dziedzinie rezystancji OUM w 
Gdańsku, a w dziedzinach  prąd DC, napięcie AC prąd 
AC porównanie zostało wykonane z Samodzielnym 
Laboratorium Elektryczności i Magnetyzmu GUM. 
Otrzymaliśmy wynik zadowalający we wszystkich 
porównaniach.

6 6 OUM Katowice

 Czynności metrologiczne
4

Nazwa działania 

Zarządzanie i redagowanie strony internetowej Urzędu 

Ocena zgodności - Moduł D

Wzorcowanie
Ekspertyzy
Zatwierdzenie typu
Legalizacja pierwotna
Legalizacja ponowna

Ocena zgodności - Moduł F

4

Nazwa działania 

 Inne czynności

Organizacja i przeprowadzanie porównań krajowych
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Lp.
Cel główny

(Nr)

Nr działania 
głównego 
ze strategii 

(jeśli 
dotyczy)

Nazwa działania Opis realizacji Plan Wykonanie
Komórka 

realizująca
(Symbol)

1 2 3 4 5 6 7 8

1. 8 Nadzór Wykonywano kontrole Wydziałów Zamiejscowych 
OUM w Katowicach. Bez zaleceń. Plan kontroli nie 
został wykonany z powodu zagrożenia 
epidemiologicznego i nałożonych obostrzeń.

5 3 OUM Katowice

1. 8 Nadzór Kontrole wykonywania legalizacji w punktach 
legalizacyjnych. Sprawdzenie zgodności stanu 
faktycznego z danymi podanymi we wniosku o 
utworzenie punktu. Plan kontroli nie został wykonany z 
powodu zagrożenia epidemiologicznego i nałożonych 
obostrzeń.

14 10 OUM Katowice

1. 8 Nadzór Kontrole wykonywania legalizacji. Sprawdzenie 
zgodności stanu faktycznego z danymi podanymi we 
wniosku o upoważnienie do legalizacji.

3 1 OUM Katowice

1. 8 Nadzór Kontrola przyrządów pomiarowych w miejscach ich 
stosowania, kontrole użytkowników (w ewidencji). Plan 
kontroli nie został wykonany z powodu zagrożenia 
epidemiologicznego i nałożonych obostrzeń.

1360 428 OUM Katowice

1. 8 Nadzór Kontrola podmiotów paczkujących. Plan kontroli nie 
został wykonany z powodu zagrożenia 
epidemiologicznego i nałożonych obostrzeń.

300 145 OUM Katowice

 Nadzór

Czynności kontrolne wynikające z ustawy Prawo o miarach

Nadzór w zakresie stosowania legalnych jednostek miar lub właściwego stosowania oraz spełniania wymagań przez przyrządy pomiarowe podlegające prawnej kontroli metrologicznej i posiadania 
ważnych dowodów tej kontroli

Nadzór nad jednostkami upoważnionymi do legalizacji pierwotnej lub ponownej

Nadzór nad działalnością punktów legalizacyjnych

Nadzór nad działalnością terenowej administracji miar

Kontrola poprawności stosowanego przez paczkującego systemu kontroli wewnętrznej ilości towaru paczkowanego oraz przez producenta butelek miarowych 

Czynności kontrolne wynikające z ustawy o Towarach paczkowanych
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Zestawienie działań OUM Katowice Załącznik nr 6
do Sprawozdania z rocznego planu działania 

Głównego Urzędu Miar na 2020 r.

1. 8 Nadzór Uzupełnianie rejestru podmiotów paczkujących i 
producentów butelek miarowych funkcjonujących na 
terenie OUM w Katowicach. Plan kontroli nie został 
wykonany z powodu zagrożenia epidemiologicznego i 
nałożonych obostrzeń.

25 13 OUM Katowice

1. 8 Nadzór Wykonywanie czynności zgodnie z Ustawą o 
tachografach. Plan kontroli nie został wykonany z 
powodu zagrożenia epidemiologicznego i nałożonych 
obostrzeń.

73 24 OUM Katowice

Lp.
Cel główny

(Nr)

Nr działania 
głównego 
ze strategii 

(jeśli 
dotyczy)

Nazwa działania

Stopień 
realizacji 
działania

%

Komórka 
realizująca
(Symbol)

1 2 3 4 6 7

1. 4 4 Prace w ramach powołanego zespołu związane z projektem 
ŚWITEŹ

100 OUM Katowice

5

 IT

W realizację projektu ŚWITEŹ zaangażowane są trzy osoby. Dwie 
osoby są w zespole ds. analizy procesów i usług. Pan Jakub Neniczka 
jest członkiem zespołu w projektowanej usłudze rejestrowania 
podmiotu w rejestrze producentów i importerów towarów 
paczkowanych lub butelek miarowych, Pan Robert Czmok jest 
członkiem zespołu w usłudze ocena zgodności przyrządów 
pomiarowych. Pan Mirosław Wachowski jest członkiem zespołu ds. IT. 
Osoby zaangażowane w projekt w roku 2020 realizowały liczne 
zadania i opracowywały odpowiedzi na zagadnienia, które Wykonawca 
systemu zamieszcza na platformie Redmine, służącej do kontaktu z 
przedstawicielami administracji miar i sprawnej realizacji projektu. W 
miesiącu maju rozpoczęły się pierwsze prezentacje i testy 
projektowanego systemu w których przedstawiciele naszego urzędu 
brali udział. W następnych miesiącach prezentowane i testowane były 
kolejne wersje systemu rozbudowane o kolejne usługi i 
funkcjonalności. Oprócz prezentacji testów, w których biorą udział

Opis realizacji

Nadzór nad podmiotami prowadzącymi warsztaty

Czynności kontrolne wynikające z ustawy o Tachografach

Rejestracja paczkujących i producentów butelek miarowych oraz prowadzenie rejestru znaków identyfikacyjnych producentów butelek miarowych
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Zestawienie działań OUM Katowice Załącznik nr 6
do Sprawozdania z rocznego planu działania 

Głównego Urzędu Miar na 2020 r.

Lp.
Cel główny

(Nr)

Nr działania 
głównego 
ze strategii 

(jeśli 
dotyczy)

Nazwa działania Opis realizacji
Planowana 

liczba
Wykonanie

Komórka 
realizująca
(Symbol)

1 2 3 4 5 6 7 8

1. 6 12 Prace legislacyjne. Pracownicy OUM Katowicach brali udział w 
konsultacjach związanych z przepisami 
dostosowującymi przepisy metrologiczne do sytuacji 
epidemii. Uczestniczyli w telekonferencji CECIP, w 
której brali udział przedstawiciele różnych krajów w 
tym przedstawiciele polskiej administracji miar. 
Poruszane były tematy związane z wymaganiami 
prawnymi w poszczególnych krajach oraz występujące 
różnice.

w miarę 
potrzeb

2 OUM Katowice

 Prace legislacyjne

Opiniowanie nadsyłanych do Urzędu projektów aktów prawnych

wszystkie osoby zaangażowane w projekt łącznie z Wykonawcą 
systemu, często nasi przedstawiciele biorą udział w testach 
organizowanych samodzielnie w mniejszej grupie osób z zespołu 
projektowego.
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Zestawienie działań OUM Gdańsk Załącznik nr 7
do Sprawozdania z rocznego planu działania 

Głównego Urzędu Miar na 2020 r.

Lp.
Cel główny

(Nr)

Nr działania 
głównego 
ze strategii 

(jeśli 
dotyczy)

Nazwa działania 

Stopień 
realizacji 
działania

%

Komórka 
realizująca 
(Symbol)

1 2 3 4 6 7

1. 2 19 Zakup komparatora masy w ramach planu inwestycyjnego. 100 OUM Gdańsk

2. 2 21 Zakup stanowiska do wzorcowania wag platformowych oraz 
prawnej kontroli metrologicznej w ramach planu 
inwestycyjnego.

100 OUM Gdańsk

3. 2 23 Zakup analizatora wydechu w ramach planu inwestycyjnego. 100 OUM Gdańsk

Lp.
Cel główny

(Nr)

Nr działania 
głównego 
ze strategii 

(jeśli 
dotyczy)

Nazwa działania

W-praca 
własna

N-współ. 
z nauką 

P-współ.
z przemysłem

Komórka 
realizująca 
(Symbol)

1 2 3 4 6 7

1. 3 Udział w pracach grupy roboczej KZM ds. energii P OUM Gdańsk

2. 3 Udział w pracach grupy roboczej KZM ds. technologii i 
procesów przemysłowych.

P OUM Gdańsk

Opis realizacji

5

 Utrzymanie infrastruktury metrologicznej - wzorców i stanowisk pomiarowych
Zakupiono komparator masy, który pozwala na wzorcowanie wzorców 
masy i odważników klasy dokładności E2 i niższej w zakresie 
pomiarowym od 1 mg do 30 g,

Z zakupu stanowiska do wzorcowania wag platformowych oraz badań 
podczas prawnej kontroli metrologicznej zrezygnowano, ponieważ 
rozeznanie rynkowe wykazało, że politechnika nie była w stanie 
zbudować stanowiska o założonych wymaganych parametrach w 
wymaganym czasie, środki przeznaczone na ten cel zostały 
przekwalifikowane na zakup stanowiska do wzorcowania płytek 
wzorcowych, które zostało uszkodzone w wyniku zalania przez Urząd 
Probierczy, Stanowisko do wzorcowania płytek wzorcowych 
zakupiono w 2020 r.

W związku z zakupem gęstościomierza oscylacyjnego do stanowiska 
S34 zakup analizatora był zbyteczny. W ramach środków na zakup 
analizatora wydechu zakupiono i zmodernizowano symulatory 
wydechu w w/w/ stanowisku. 

Opis realizacji

5

 Współpraca z przemysłem, nauką i innymi instytucjami krajowymi

Prace w ramach Konsultacyjnych Zespołów Metrologicznych 
Nie brano udziału.

Nie brano udziału.
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Zestawienie działań OUM Gdańsk Załącznik nr 7
do Sprawozdania z rocznego planu działania 

Głównego Urzędu Miar na 2020 r.

3. 3 Udział w pracach grupy roboczej KZM ds. regulacji rynku. P OUM Gdańsk

1. 3 Doraźne opiniowanie dokumentów PCA dedykowanych 
laboratoriom wzorcującym.

W OUM Gdańsk

Lp.
Cel główny 
ze Strategii

(Nr)

Nr działania 
głównego 
ze strategii 

(jeśli 
dotyczy)

Nazwa działania
Organizacja/

Instytucja

Komórka 
realizująca 
(Symbol)

1 2 3 4 6 7

1. 4 Wzorcowanie przyrządów pomiarowych. Ardan 
Transformers 

Izrael

OUM Gdańsk

2. 4 Wzorcowanie i adiustacja mostka rezystancji GUILDLINE w 
laboratorium akredytowanym (USA/Kanada).

FLUKE B.V. OUM Gdańsk

Lp.
Cel główny

(Nr)

Nr działania 
głównego 
ze strategii 

(jeśli 
dotyczy)

Plan Wykonanie
Komórka 

realizująca
(Symbol)

1 2 3 5 6 7

1. 4 17 000 15 556 OUM Gdańsk

2. 4 490 455 OUM Gdańsk

3. 4 600 606 OUM Gdańsk

4. 4, 8 10 19 OUM Gdańsk

5. 4, 8 150 155 OUM Gdańsk

6. 4, 8 70 250 57 342 OUM Gdańsk

7. 4, 8 790 411 OUM Gdańsk

8. 4, 8 210 64 OUM Gdańsk

Legalizacja pierwotna

Legalizacja ponowna

Ocena zgodności - Moduł F

Ocena zgodności - Moduł F1

Prace w ramach współpracy z PCA

Nie brano udziału.

Nie opiniowano.

Opis realizacji

5

 Współpraca międzynarodowa

Wzorcowania przyrządów pomiarowych
Nie zgłoszono do wzorcowania.

Wzorcowanie i adiustacja kalibratorów temperatury w laboratorium 
FLUKE Nederland B.V. (Holandia).

 Czynności metrologiczne

Nazwa działania 

4

Wzorcowanie

Ekspertyzy

Badania - sprawdzenia

Zatwierdzenie typu - badania
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Zestawienie działań OUM Gdańsk Załącznik nr 7
do Sprawozdania z rocznego planu działania 

Głównego Urzędu Miar na 2020 r.

Lp.
Cel główny

(Nr)

Nr działania 
głównego 
ze strategii 

(jeśli 
dotyczy)

Plan Wykonanie
Komórka 

realizująca
(Symbol)

1 2 3 5 6 7

1. 6, 8 2 OUM Gdańsk

1. 6, 8 2 2 OUM Gdańsk

1. 8 30 26 OUM Gdańsk

2. 8 3 6 OUM Gdańsk

Lp.
Cel główny

(Nr)

Nr działania 
głównego 
ze strategii 

(jeśli 
dotyczy)

Nazwa działania Opis realizacji Plan Wykonanie
Komórka 

realizująca
(Symbol)

1 2 3 4 5 6 7 8

1. 5, 6 Dobrze zorganizowany OUM6 Nie przeprowadzono kontroli, w związku z 
zagrożeniem zarażeniem koronawirusem COVID-19 

7 0 OUM Gdańsk

1. 8 Zaspokojenie potrzeb gospodarki Nie przeprowadzono kontroli, w związku z 
zagrożeniem zarażeniem koronawirusem COVID-19 

8 0 OUM Gdańsk

1. 8 Zwiększenie świadomości metrologicznej klientów Kontrole użytkowników przyrządów pomiarowych oraz 
akcje informacyjno-szkoleniowe.

1841 299 OUM Gdańsk

Kontrola paczkujących

Szkolenia specjalistyczne

4

 Nadzór

Czynności kontrolne wynikające z ustawy Prawo o miarach

Nadzór nad działalnością terenowej administracji miar

Nadzór nad działalnością punktów legalizacyjnych

Nadzór w zakresie stosowania legalnych jednostek miar lub właściwego stosowania oraz spełniania wymagań przez przyrządy pomiarowe podlegające prawnej kontroli metrologicznej i posiadania 
ważnych dowodów tej kontroli

 Inne czynności

Organizacja i przeprowadzanie porównań krajowych

Inne

Nazwa działania 

Błędne zapisy w planie, powinno być to co jest poniżej

2 osobowe zespoły przeprowadziły czynności sprawdzające w 2 tworzonych punktach legalizacyjnych w: Miejskich 
Wodociągach Sp. z o.o. w Chojnicach; Mikrotronik Piotr Czarnecki Małgorzata Czarnecka w Olsztynie

Tworzenie punktów legalizacyjnych
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Zestawienie działań OUM Gdańsk Załącznik nr 7
do Sprawozdania z rocznego planu działania 

Głównego Urzędu Miar na 2020 r.

1. 8 Zapewnienie bezpieczeństwa w transporcie Audyty 13 3 OUM Gdańsk

1. 8 Kontrole w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o 
towarach paczkowanych - ochrona interesów konsumentów.

Nie przeprowadzono 300 kontroli, w związku z 
zagrożeniem zarażeniem koronawirusem COVID-19. W 
wyniku przeprowadzonych 124 kontroli nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

 300 kontroli 
paczkujących 

124 OUM Gdańsk

1. 8 Kontrole Nie przeprowadzono kontroli. 13 0 OUM Gdańsk

Lp.
Cel główny

(Nr)

Nr działania 
głównego 
ze strategii 

(jeśli 
dotyczy)

Nazwa działania

Stopień 
realizacji 
działania

%

Komórka 
realizująca
(Symbol)

1 2 3 4 6 7

1. 9 Udział pracowników Urzędu w projekcie Świteź. 100 OUM Gdańsk

Nadzór nad podmiotami prowadzącymi warsztaty

Opis realizacji

5

 IT
2 pracowników

Czynności kontrolne wynikające z ustawy o Tachografach Cyfrowych

Kontrola poprawności stosowanego przez paczkującego systemu kontroli wewnętrznej ilości towaru paczkowanego oraz przez producenta butelek miarowych produkcji butelek miarowych

Czynności kontrolne wynikające z ustawy o Towarach paczkowanych

Nadzór nad podmiotami posiadającymi zezwolenie Prezesa GUM do wykonywania działalności w zakresie instalacji, naprawy oraz sprawdzania urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie 
drogowym - tachografów samochodowych
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Zestawienie działań OUM Gdańsk Załącznik nr 7
do Sprawozdania z rocznego planu działania 

Głównego Urzędu Miar na 2020 r.

Lp.
Cel główny

(Nr)

Nr działania 
głównego 
ze strategii 

(jeśli 
dotyczy)

Nazwa działania Opis realizacji
Planowana 

liczba
Wykonanie

Komórka 
realizująca
(Symbol)

1 2 3 4 5 6 7 8

1. 8 7 Opiniowanie projektów ustaw i rozporządzeń. Opiniowano 6 projektów aktów prawnych m. in. 
ustawę z dnia 5 lipca 2018 r. o tachografach; 
rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i 
Technologii z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prawnej 
kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych; 
rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i 
Technologii z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie 
urządzeń niezbędnych do wykonywania instalacji, 
sprawdzania, przeglądów i napraw tachografów 
analogowych i cyfrowych; projektów ustaw 
regulujących organizację systemu nadzoru rynku.

30 6 OUM Gdańsk

 Prace legislacyjne
Opiniowanie nadsyłanych do Urzędu projektów aktów prawnych
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Zestawienie działań OUM Łódź Załącznik nr 8
do Sprawozdania z rocznego planu działania 

Głównego Urzędu Miar na 2020 r.

Lp.
Cel główny

(Nr)

Nr działania 
głównego 
ze strategii 

(jeśli 
dotyczy)

Nazwa działania

Stopień 
realizacji 
działania

%

Komórka 
realizująca 
(Symbol)

1 2 3 4 6 7

1. 4 Budowa stanowiska pomiarowego do wytwarzania wzorców 
pH.

85 OUM Łódź

2. 4 Budowa stanowiska pomiarowego do wytwarzania wzorców 
konduktometrycznych.

20 OUM Łódź

Lp.
Cel główny

(Nr)

Nr działania 
głównego 
ze strategii 

(jeśli 
dotyczy)

Nazwa działania 

Stopień 
realizacji 
działania

%

Komórka 
realizująca 
(Symbol)

1 2 3 4 6 7

1. 4, 6 Wykonywanie czynności związanych z wzorcowaniem 
przyrządów pomiarowych.

0 OUM Łódź

2. 4, 6 Modernizacja oraz rozszerzenie zdolności pomiarowych
stanowiska do wzorcowania termohigrometrów w
Laboratorium Termodynamiki poprzez zakup komory
klimatycznej.

0 OUM Łódź

3. 4, 6 Modernizacja stanowiska do wzorcowania sekundomierzy,
chronokomparatorów częstościomierzy poprzez zakup
generatora przebiegów dla Laboratorium Elektryczności.

100 OUM ŁódźDziałanie zostało zrealizowane.

Opis realizacji

5

 Utrzymanie infrastruktury metrologicznej - wzorców i stanowisk pomiarowych

Nie zrealizowano z powodu nie spełnienia wymagań przetargowych 
przez oferenta stwierdzone po dostarczaniu komory.
Zakup komory klimatycznej zaplanowano na 2024 rok.

Wykonywanie czynności związanych z wzorcowaniem przyrządów 
pomiarowych poprzez zakup komory klimatycznej zaplanowano na 
2024 rok.

Opis realizacji

5

Projekty badawczo-rozwojowe
Zrealizowano zakup wyposażenia do stanowiska do wzorców pH. 
Opracowano instrukcję postępowania IP/L41/23 "Materiały 
odniesienia pH". Badania jednorodności oraz stabilności krótko i 
długoterminowej zostały rozpoczęte w dniu 08.11.2019 r. Planujemy 
zakończyć je w 2021 r.

Zrealizowano zakupy wyposażenia do budowy stanowiska do wzorców 
konduktometrycznych.                                                                                            
Obecnie czekamy na przeszkolenie przez GUM w zakresie wytwarzania 
wzorców konduktometrycznych, po którym przystąpimy do realizacji 
kolejnych etapów.
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Zestawienie działań OUM Łódź Załącznik nr 8
do Sprawozdania z rocznego planu działania 

Głównego Urzędu Miar na 2020 r.

4. 4, 6 Modernizacja stanowiska do wzorcowania i sprawdzania
wzorców masy i odważników poprzez zakup komparatora
masy dla Wydziału Zamiejscowego w Kielcach. 

100 OUM Łódź

5. 4, 6 Modernizacja stanowiska do wytwarzania certyfikowanych
materiałów odniesienia (CRM) spektrofotometru dla
Laboratorium Chemii.

33 OUM Łódź

6. 4, 6 Rozbudowa stanowiska do wzorcowania kalibratorów
akustycznych poprzez zakup dwukanałowego wzmacniacza
mikrofonowego, mikrofonu z przedwzmacniaczem i
laboratoryjnego mikrofonu pojemnościowego z
przedwzmacniaczem dla Laboratorium Mechaniki.

100 OUM Łódź

7. 4 Modernizacja stanowisk pomiarowych poprzez zakup
klimatyzacji do Pracowni Pomiarów Objętości w Laboratorium
Termodynamiki, Pracowni Pomiarów Siły i Twardości oraz
Pracowni Akustyki w Laboratorium Mechaniki. 

100 OUM Łódź

8. 4, 6 Modernizacja stanowiska pomiarowego do wzorcowania
maszyn wytrzymałościowych w Laboratorium Mechaniki
poprzez zakup siłomierzy kontrolnych (tensometrycznych)
klasy 1, do pomiaru sił ściskających i rozciągających z zakresu
(50 kN ÷3 MN) – uzupełnienie posiadanego zestawu
siłomierzy pozwoli na rozszerzenie zakresu pomiarowego i
polepszenie niepewności pomiaru. 

100 OUM Łódź

Lp.
Cel główny

(Nr)

Nr działania 
głównego 
ze strategii 

(jeśli 
dotyczy)

Nazwa działania

W-praca 
własna

N-współ. 
z nauką 

P-współ.
z przemysłem

Komórka 
realizująca 
(Symbol)

1 2 3 4 6 7

1. 3 Udział w posiedzeniach grupy roboczej GR 3 ds. CRM. W, N, P OUM Łódź

2. 7 Regulacja rynku w obszarze technologii pomiaru. W, P OUM Łódź

Działanie zostało zrealizowane.

Opis realizacji

Działanie zostało zrealizowane.

Działanie w trakcie realizacji. Do pełnej modernizacji pozostaje  zakup 
jeszcze dwóch spektrofotometrów.

Działanie zostało zrealizowane.

Siłomierze zostały zakupione i dostarczone do GUM w celu ich 
wzorcowania.

5

 Współpraca z przemysłem, nauką i innymi instytucjami krajowymi

Prace w ramach Konsultacyjnych Zespołów Metrologicznych
W roku 2020 Laboratorium Chemii nie brało udziału w żadnym 
posiedzeniu.

W roku 2020 nie realizowano.
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Zestawienie działań OUM Łódź Załącznik nr 8
do Sprawozdania z rocznego planu działania 

Głównego Urzędu Miar na 2020 r.

3. 7 Zapewnienie stałego dialogu z zewnętrznymi środowiskami 
gospodarczymi i eksperckimi w określaniu strategicznych 
priorytetów działania GUM w zakresie rozwoju przemysłu 
województwa świętokrzyskiego.

W, N, P OUM Łódź

4. 7 Przygotowanie propozycji zmian prawnych przy współpracy 
ze środowiskami gospodarczymi i eksperckimi. Prace 
realizowane w ramach Konsultacyjnego Zespołu 
Metrologicznego ds. regulacji rynku.

W, P OUM Łódź

1. 3 Udział w pracach KT 322  ds. Materiałów Odniesienia. W OUM Łódź

2. 3 Udział w pracach KT 257  ds. Metrologii Ogólnej. W OUM Łódź

Prace w ramach współpracy z PKN

W 2020 roku działalność  Konsultacyjnego Zespołu Metrologicznego 
do spraw rozwoju przemysłu województwa świętokrzyskiego została 
wyhamowana ze względu na zagrożenie epidemiologiczne 
koronawirusem SARS-CoV-2. Ponadto została wprowadzona  nowa 
koncepcja jego funkcjonowania. W dniu 31 sierpnia 2020 r., Prezes 
Głównego Urzędu Miar wydał Decyzję nr 40 z dnia 31 sierpnia 2020r. 
w sprawie powołania Konsultacyjnego Zespołu Głównego Urzędu Miar 
do spraw rozwoju przemysłu województwa świętokrzyskiego. W roku 
2020 r. został również wyznaczony skład osobowy nowo powołanego 
Zespołu.

Konsultacyjny Zespół Metrologiczny do spraw regulacji rynku, został 
zastąpiony w dniu 31 sierpnia 2020 r. powołanym przez Prezesa 
Głównego Urzędu Miar, Konsultacyjnym Zespołem GUM ds. Regulacji 
rynku. 

W roku 2020 nie było żadnych spotkań. E-mailowo braliśmy udział w 
realizacji następujących zadań:                                                                                         
1) opiniowanie trzeciej wersji dokumentu OIML"Principles for the 
establishment of hierarchy schemes for measuring instruments"                                                                                              
2) przedstawienie opinii nt. propozycji przekształcenia REMCO w 
oficjalny komitet techniczny (TC)                                                               
3) propozycja rewizji ISO Guide 30 zamiast poprawki                             
4) zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego KT 322.  

W 2020 roku nie odbyło się żadne spotkanie komitetu. Braliśmy udział 
w opiniowaniach oraz głosowaniach dotyczących:
1) prPKN-ISO/IEC Guide 98-1 (polska wersja),
2) prPKN-ISO/IEC Guide 98-3 (polska wersja),
3) PN-EN ISO 80000-3 oraz PN-EN ISO 8000-11 (angielskie wersje).”
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do Sprawozdania z rocznego planu działania 

Głównego Urzędu Miar na 2020 r.

Lp.
Cel główny 
ze Strategii

(Nr)

Nr działania 
głównego 
ze strategii 

(jeśli 
dotyczy)

Nazwa działania
Organizacja/

Instytucja

Komórka 
realizująca 
(Symbol)

1 2 3 4 6 7

1. 1, 4, 6 Roztwór wzorcowy twardości ogólnej wody 35,7 mmol/dm3 

CaCO3.

Slovak
Institute of 
Metrology 
Bratislava

OUM Łódź

1. 1, 4, 6  Kalibrator podczerwieni Fluke w zakresie (-15 - 100) oC. Fluke 
Holandia

OUM Łódź

Lp.
Cel główny

(Nr)

Nr działania 
głównego 
ze strategii 

(jeśli 
dotyczy)

Plan Wykonanie
Komórka 

realizująca
(Symbol)

1 2 3 5 6 7

1. 4 14 374 14 633 OUM Łódź

2. 4 1 298 1 056 OUM Łódź

3. 4 12 000 8 008 OUM Łódź

4. 4, 8 156 78 OUM Łódź

5. 4, 8 75 223 54 450 OUM Łódź

6. 4, 8 4 8 OUM Łódź

7. 4, 8 7 6 OUM Łódź

8. 4, 8 14 3 OUM Łódź

9. 4, 8 69 203 OUM Łódź

10. 4, 8 1 064 1 079 OUM Łódź

Wytwarzanie i certyfikacja materiałów odniesienia

Nazwa działania 

4

Wzorcowanie

Ekspertyzy

Ocena zgodności - Moduł D

Ocena zgodności - Moduł D1

Ocena zgodności - Moduł F (NAWI)

Ocena zgodności - Moduł F (MID)

Ocena zgodności - Moduł F1

Legalizacja ponowna

Legalizacja pierwotna

Opis realizacji

5

 Współpraca międzynarodowa

Porównania międzynarodowe
Porównanie międzylaboratoryjne z SMU przeprowadzono w dniach 
17.02 – 07.04.2020 r. Uzyskano wynik pozytywny.

Wzorcowania przyrządów pomiarowych
Wzorcowanie zostało zrealizowane.

Czynności metrologiczne
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do Sprawozdania z rocznego planu działania 

Głównego Urzędu Miar na 2020 r.

Lp.
Cel główny

(Nr)

Nr działania 
głównego 
ze strategii 

(jeśli 
dotyczy)

Nazwa działania Opis realizacji Plan Wykonanie
Komórka 

realizująca
(Symbol)

1 2 3 4 5 6 7 8

1. 6 Nadzór Zrealizowano 100 % planu. 4 4 OUM Łódź

1. 8 Nadzór Zrealizowano 10 % planu z uwagi na ogłoszony stan 
pandemii i zawieszenie wykonywania kontroli przez 
większość 2020 roku.

10 1 OUM Łódź

1. 8 Nadzór Zrealizowano 33 % planu z uwagi na ogłoszony stan 
pandemii i zawieszenie wykonywania kontroli przez 
większość 2020 roku.

853 284 OUM Łódź

1. 8 Nadzór Zrealizowano 13 % planu z uwagi na ogłoszony stan 
pandemii i zawieszenie wykonywania kontroli przez 
większość 2020 roku.

31 4 OUM Łódź

1. 8 Nadzór Zrealizowano 51 % planu z uwagi na ogłoszony stan 
pandemii i zawieszenie wykonywania kontroli przez 
większość 2020 roku.

300 152 OUM Łódź

1. 8 Nadzór Zrealizowano 33 % planu z uwagi na ogłoszony stan 
pandemii i zawieszenie wykonywania kontroli przez 
większość 2020 roku.

15 5 OUM Łódź

 Nadzór
Czynności kontrolne wynikające z ustawy Prawo o miarach

Nadzór nad działalnością terenowej administracji miar

Nadzór nad działalnością punktów legalizacyjnych

Inne - Czynności kontrolne wynikające z ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku

Nadzór w zakresie stosowania legalnych jednostek miar lub właściwego stosowania oraz spełniania wymagań przez przyrządy pomiarowe podlegające prawnej kontroli metrologicznej i posiadania 
ważnych dowodów tej kontroli

Nadzór nad podmiotami prowadzącymi warsztaty

Czynności kontrolne wynikające z ustawy o Tachografach Cyfrowych

Kontrola poprawności stosowanego przez paczkującego systemu kontroli wewnętrznej ilości towaru paczkowanego oraz przez producenta butelek miarowych produkcji butelek miarowych

Czynności kontrolne wynikające z ustawy o Towarach paczkowanych

Strona 114/141



Zestawienie działań OUM Łódź Załącznik nr 8
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Głównego Urzędu Miar na 2020 r.

Lp.
Cel główny

(Nr)

Nr działania 
głównego 
ze strategii 

(jeśli 
dotyczy)

Nazwa działania

Stopień 
realizacji 
działania

%

Komórka 
realizująca
(Symbol)

1 2 3 4 6 7

1. 6 System informatyczny  - OUM Łódź

Lp.
Cel główny

(Nr)

Nr działania 
głównego 
ze strategii 

(jeśli 
dotyczy)

Nazwa działania Opis realizacji
Planowana 

liczba
Wykonanie

Komórka 
realizująca
(Symbol)

1 2 3 4 5 6 7 8

1. 7 60, 63 Uproszczenie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów 
pomiarowych

Nie realizowano OUM Łódź
Opiniowanie nadsyłanych do Urzędu projektów aktów prawnych

Opis realizacji

5

 IT
Zadanie ciągłe

 Prace legislacyjne
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Zestawienie działań OUM Bydgoszcz Załącznik nr 9
do Sprawozdania z rocznego planu działania 

Głównego Urzędu Miar na 2020 r.

Lp.
Cel główny

(Nr)

Nr działania 
głównego 
ze strategii 

(jeśli 
dotyczy)

Nazwa działania 

Stopień 
realizacji 
działania

%

Komórka 
realizująca 
(Symbol)

1 2 3 4 6 7

1. 6 Czynności techniczno-organizacyjne mające na celu 
zapewnienie właściwego stanu technicznego i 
metrologicznego posiadanego wyposażenia pomiarowego.

100  OUM Bydgoszcz

2. 4, 6 Uruchomienie stanowiska do wzorcowania profilometrów 
stykowych (rozszerzenie oferty realizowanych usług w 
zakresie geometrii powierzchni).

100  OUM Bydgoszcz

Opis realizacji

5

 Utrzymanie infrastruktury metrologicznej - wzorców i stanowisk pomiarowych
We wszystkich komórkach merytorycznych (Wydział Usług 
Metrologicznych, Wydział Legalizacji i Wydziały Zamiejscowe) oraz w 
Wydziale Nadzoru i Koordynacji zostały przeprowadzone - zgodnie z 
opracowanymi harmonogramami i według określonych procedur - 
wymagane czynności (serwisy, konserwacje, sprawdzenia okresowe 
oraz wzorcowania) w odniesieniu do posiadanego wyposażenia 
pomiarowego. Dzięki temu w 2020 r. bez problemów były realizowane 
zgłoszenia klientów oraz przeprowadzane czynności kontrolne. 

Stanowisko do wzorcowania profilometrów stykowych zostało 
przygotowane i wdrożone do stosowania w II kwartale 2020 r. 
Realizację powyższego działania poprzedziły niezbędne do wykonania 
czynności obejmujące opracowanie dokumentacji stanowiskowej, 
zawierającej  m.in. instrukcję wzorcowania i instrukcję szacowania 
niepewności pomiaru oraz przeprowadzenie porównań 
międzylaboratoryjnych. Kompetencje do realizacji wzorcowań 
profilometrów stykowych zostały potwierdzone podczas audytu PCA 
w IV kwartale 2020 r., co pozwoliło od połowy listopada 2020 r. 
rozpocząć realizację wzorcowań dla klientów w ramach posiadanej  
akredytacji PCA.
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Głównego Urzędu Miar na 2020 r.

Lp.
Cel główny

(Nr)

Nr działania 
głównego 
ze strategii 

(jeśli 
dotyczy)

Nazwa działania

W-praca 
własna

N-współ. 
z nauką 

P-współ.
z przemysłem

Komórka 
realizująca 
(Symbol)

1 2 3 4 6 7

1. 3 Kontynuacja współpracy OUM w Bydgoszczy z krajowymi 
przedsiębiorstwami przemysłu obronnego  oraz rozszerzenie 
zakresu działań poprzez nawiązanie dwustronnej współpracy 
z przemysłem gospodarki narodowej na terenie działania 
(zawarcie porozumienia z WZU w Grudziądzu w zakresie 
wzorcowania własnego wyposażenia pomiarowego przez 
OUM w Bydgoszczy).

P  OUM Bydgoszcz

Opis realizacji

5

 Współpraca z przemysłem, nauką i innymi instytucjami krajowymi
Współpraca z innymi instytucjami krajowymi

 W styczniu 2020 r. OUM w Bydgoszczy zawarł z WZU w Grudziądzu 
"Umowę o współpracy" w zakresie wzorcowania, organizacji kursów i 
szkoleń specjalistycznych oraz projektowania i koordynacji wspólnych 
przedsięwzięć w zakresie metrologii. W ramach ww. umowy w 2020 r. 
w OUM w Bydgoszczy zrealizowano wzorcowania przyrządów do 
pomiaru długości, temperatury, masy i rezystancji. W czerwcu 2020 r. 
zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy OUM w 
Bydgoszczy a 2 Wojskowym Ośrodkiem Metrologii w Bydgoszczy. 
Przewiduje ono m.in. realizację porównań międzylaboratoryjnych oraz 
wspólną organizację szkoleń i warsztatów. We wrześniu 2020 r. - w 
ramach prowadzonej współpracy - pracownicy Laboratorium Długości i 
Termometrii  przeprowadzili szkolenie ogólnometrologiczne oraz w 
zakresie wzorcowania przyrządów do pomiaru długości i kąta dla 
pracownika Bydgoskich Zakładów Elektromechanicznych "BELMA" 
S.A. w Bydgoszczy.
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Zestawienie działań OUM Bydgoszcz Załącznik nr 9
do Sprawozdania z rocznego planu działania 

Głównego Urzędu Miar na 2020 r.

Lp.
Cel główny 
ze Strategii

(Nr)

Nr działania 
głównego 
ze strategii 

(jeśli 
dotyczy)

Nazwa działania
Organizacja/

Instytucja

Komórka 
realizująca 
(Symbol)

1 2 3 4 6 7

1. 6  Wzorcowanie kalibratorów podczerwieni FLUKE 4180 i 
4181 (łącznie 2 szt.)

 Laboratorium 
producenta

 OUM Bydgoszcz

Lp.
Cel główny

(Nr)

Nr działania 
głównego 
ze strategii 

(jeśli 
dotyczy)

Planowana 
liczba

(publikacji, 
wydarzeń

lub 
uczestników)

Wykonanie
Komórka 

realizująca 
(Symbol)

1 2 3 5 6 7

1. 3, 5 1 0  OUM Bydgoszcz

2. 3, 5 1 0  OUM Bydgoszcz

1. 3, 5 2 1  OUM Bydgoszcz

1. 3 3 0  OUM Bydgoszcz

Opis realizacji

5

 Współpraca międzynarodowa

Wzorcowania przyrządów pomiarowych
W III kwartale 2020 r. została zrealizowana usługa wzorcowania 
kalibratorów podczerwieni FLUKE 4180 i FLUKE 4181 w 
akredytowanym laboratorium producenta (FLUKE HART SCIENTIFIC - 
Niderlandy) co zapewniło ciągłość realizacji usługi wzorcowania 
pirometrów radiacyjnych w pełnym zakresie pomiarowym (-15  - 500 ) 
°C, z zachowaniem zdolności pomiarowej CMC zgodnej z zakresem 
akredytacji PCA.

Nazwa działania

4

Transfer wiedzy - działania informacyjno - promocyjne

Wizyty w OUM w Bydgoszczy (np. wycieczki szkolne itp.)

Prowadzenie szkoleń specjalistycznych

  Konferencje, sympozja, kongresy itp..
Sympozjum POLLAB

Cykl spotkań z młodzieżą ze szkół średnich m. in. Zespołu Szkół Chemicznych, podczas których przekazane zostaną 
podstawowe informacje dotyczące metrologii w Polsce.

Metrologiczne szkolenia specjalistyczne (długość, kąt, ciśnienie, temperatura, masa, siła, elektryka,
elektronika).
Szkolenia powszechne (kadrowe, księgowe, informatyczne, zamówienia publiczne, prawo administracyjne,  
jakościowe, przeciwdziałanie korupcji, ochrona danych osobowych).

EUROLAB 2020 - Międzynarodowe Targi Analityki, Technik Pomiarowych i Farmacji
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Głównego Urzędu Miar na 2020 r.

1. 4 i 6 1 1  OUM Bydgoszcz

1. 3, 5 1 0  OUM Bydgoszcz

Lp.
Cel główny

(Nr)

Nr działania 
głównego 
ze strategii 

(jeśli 
dotyczy)

Plan Wykonanie
Komórka 

realizująca
(Symbol)

1 2 3 5 6 7

1. 4 12 275 12 056 OUM Bydgoszcz
2. 4 105 445 OUM Bydgoszcz
3. 4, 8 2 5 OUM Bydgoszcz
4. 4, 8 1 000 954 OUM Bydgoszcz
5. 4, 8 31 250 32 875 OUM Bydgoszcz
6. 4, 8 360 282 OUM Bydgoszcz

Zatwierdzenie typu
Legalizacja pierwotna
Legalizacja ponowna
Ocena zgodności - Moduł F,F1

Nazwa działania 

4

Wzorcowanie
Ekspertyzy

Czynności metrologiczne

Zarządzanie i redagowanie strony internetowej Urzędu

Praktyczna realizacja ustaleń wynikających z podpisanej umowy o wzajemnej współpracy pomiędzy OUM w 
Bydgoszczy i Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy
(organizacja praktyk studenckich, prezentacja laboratoriów pomiarowych, wizyty dwustronne, wzorcowanie 
przyrządów pomiarowych).

Zamieszczanie i aktualizowanie informacji o urzędzie oraz wykonywanych usługach metrologicznych.

Inne
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Głównego Urzędu Miar na 2020 r.

Lp.
Cel główny

(Nr)

Nr działania 
głównego 
ze strategii 

(jeśli 
dotyczy)

Nazwa działania Opis realizacji Plan Wykonanie
Komórka 

realizująca
(Symbol)

1 2 3 4 5 6 7 8

1. 8 Nadzór nad działalnością Wydziałów Zamiejscowych, 
Wydziału Legalizacji i Wydziału Usług Metrologicznych.

W ramach sprawowania nadzoru nad działalnością 
komórek metrologicznych, przeprowadzono kontrole 
we wszystkich Wydziałach Zamiejscowych, Wydziale 
Legalizacji oraz Wydziale Usług Metrologicznych OUM 
w Bydgoszczy.

7 7 OUM Bydgoszcz

1. 8 Nadzór nad działalnością punktów legalizacyjnych. Wpływ na realizację planu miały ograniczenia 
wynikające ze stanu epidemicznego w Polsce. 

3 0 OUM Bydgoszcz

1. 8 Nadzór w zakresie stosowania legalnych jednostek miar lub 
właściwego stosowania oraz spełniania wymagań przez 
przyrządy pomiarowe podlegające prawnej kontroli 
metrologicznej i posiadania ważnych dowodów tej kontroli.

Wpływ na realizację planu miały ograniczenia 
wynikające ze stanu epidemicznego w Polsce. 

2200 811 OUM Bydgoszcz

1. 8 Kontrola poprawności stosowanego przez paczkującego 
systemu kontroli wewnętrznej ilości towaru paczkowanego 
oraz przez producenta butelek miarowych produkcji butelek 
miarowych.

Wpływ na realizację planu miały ograniczenia 
wynikające ze stanu epidemicznego w Polsce. 

240 157 OUM Bydgoszcz

Nadzór w zakresie stosowania legalnych jednostek miar lub właściwego stosowania oraz spełniania wymagań przez przyrządy pomiarowe podlegające prawnej kontroli metrologicznej i posiadania 
ważnych dowodów tej kontroli

Nadzór nad działalnością punktów legalizacyjnych

 Nadzór

Kontrola poprawności stosowanego przez paczkującego systemu kontroli wewnętrznej ilości towaru paczkowanego oraz przez producenta butelek miarowych produkcji butelek miarowych
Czynności kontrolne wynikające z ustawy o Towarach paczkowanych

Czynności kontrolne wynikające z ustawy Prawo o miarach
Nadzór nad działalnością terenowej administracji miar
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do Sprawozdania z rocznego planu działania 

Głównego Urzędu Miar na 2020 r.

1. 8 Rejestracja paczkujących i producentów butelek miarowych 
oraz prowadzenie rejestru znaków identyfikacyjnych 
producentów butelek miarowych.

Zarejestrowano 19 nowych zgłoszeń w tym; 14  
podmiotów paczkujących,  2 podmioty zlecające 
paczkowanie, 2 podmioty paczkujące na zlecenie oraz 
1 podmiot sprowadzający. 
Ponadto w 2020 r. wyrejestrowano z bazy 19 
podmiotów.

40 38 OUM Bydgoszcz

1. 8 Czynności kontrolne. Nadzór nad podmiotami posiadającymi 
zezwolenie Prezesa GUM do wykonywania działalności w 
zakresie instalacji, naprawy, przeglądów  oraz sprawdzania 
tachografów.

W 2020 r. przeprowadzono czynności kontrolne 
(audity procedur) według zasad ustalonych przez GUM, 
w odniesieniu do wszystkich podmiotów działających 
na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Z 
uwagi na sytuację epidemiczną w Polsce, wszystkie 
audity odbyły się w trybie zdalnym. 

10 18 OUM Bydgoszcz

Lp.
Cel główny

(Nr)

Nr działania 
głównego 
ze strategii 

(jeśli 
dotyczy)

Nazwa działania

Stopień 
realizacji 
działania

%

Komórka 
realizująca
(Symbol)

1 2 3 4 6 7

1. 6 Administracja 100 OUM Bydgoszcz

2. 6 Backup danych 100 OUM Bydgoszcz

3. 6 Ochrona antywirusowa stacji roboczych 100 OUM Bydgoszcz

4. 6 Administrowanie komputerami, urządzeniami 100 OUM Bydgoszcz

5. 6 Aplikacje intranetowe 100 OUM Bydgoszcz

Zarządzanie ESET Remote Administrator Server.

Konfiguracja stacji roboczych, urządzeń sieciowych, urządzeń 
brzegowych do Internetu, drukarek (centralny system druku w 
Bydgoszczy i Wydziałach Zamiejscowych), konfiguracja i 
administrowanie systemem umożliwiającym zdalną pracę pracownikom 
(VPN) i prowadzenie wideokonferencji (VTC) w Bydgoszczy  i 
Wydziałach Zamiejscowych.
Tworzenie i utrzymanie serwisów intranetowych.

Nadzór nad podmiotami prowadzącymi warsztaty

Opis realizacji

5

 IT
Zarządzanie kontrolerem domeny AD.

Wykonywanie oraz testowanie kopii danych.

Czynności kontrolne z ustawy o Tachografach 

Rejestracja paczkujących i producentów butelek miarowych oraz prowadzenie rejestru znaków identyfikacyjnych producentów butelek miarowych
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Zestawienie działań OUM Szczecin Załącznik nr 10
do Sprawozdania z rocznego planu działania 

Głównego Urzędu Miar na 2020 r.

Lp.
Cel główny

(Nr)

Nr działania 
głównego 
ze strategii 

(jeśli 
dotyczy)

Nazwa działania 

Stopień 
realizacji 
działania

%

Komórka 
realizująca 
(Symbol)

1 2 3 4 6 7

1. 4, 6 51 Modernizacja stanowisk i wyposażenia kontrolno-
pomiarowego: 
- zakup przepływomierza masowego do wzorcowania 
produktami naftowymi zbiorników pomiarowych.

0 OUM Szczecin

2. 4, 6 51 Modernizacja stanowisk i wyposażenia kontrolno-
pomiarowego:
- zakup przenośnego stanowiska pomiarowego z 
przepływomierzem masowym do wzorcowania wodą 
zbiorników pomiarowych

100 OUM Szczecin

Lp.
Cel główny

(Nr)

Nr działania 
głównego 
ze strategii 

(jeśli 
dotyczy)

Nazwa działania

W-praca 
własna

N-współ. 
z nauką 

P-współ.
z przemysłem

Komórka 
realizująca 
(Symbol)

1 2 3 4 6 7

1. 3 Opiniowanie dokumentów dotyczących  wymagań i 
wytycznych dla laboratoriów dokonujących oceny zgodności 
przesyłanych do opiniowania przez PCA.

N OUM Szczecin

5

 Współpraca z przemysłem, nauką i innymi instytucjami krajowymi

Prace w ramach współpracy z PCA
Przesłano uwagi w zakresie kierunków zmian w obowiązujących 
przepisach dotyczących akredytacji

Opis realizacji

5

 Utrzymanie infrastruktury metrologicznej - wzorców i stanowisk pomiarowych
W związku z przeprowadzoną szczegółową analizą ofert na realizację 
zadania - Stanowisko pomiarowe z przepływomierzem masowym do 
wzorcowania produktami naftowymi zbiorników pomiarowych, okazało 
się że zrealizowanie powyższego zadania znacznie przewyższało 
zaplanowaną na nie kwotę. Ponadto zrealizowanie tego zakupu wiązało 
się z dużym ryzykiem zrealizowania do końca bieżącego roku. Wobec 
powyższego podjęto decyzję o rezygnacji z zadania.

Opis realizacji

Zadanie zrealizowano w ramach środków finansowych, pozostałych z 
rezygnacji zakupu przepływomierza masowego do wzorcowania 
produktami naftowymi zbiorników pomiarowych.
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Zestawienie działań OUM Szczecin Załącznik nr 10
do Sprawozdania z rocznego planu działania 

Głównego Urzędu Miar na 2020 r.

Lp.
Cel główny

(Nr)

Nr działania 
głównego 
ze strategii 

(jeśli 
dotyczy)

Plan Wykonanie
Komórka 

realizująca
(Symbol)

1 2 3 5 6 7

1. 4 4 288 3 952 OUM Szczecin

2. 4 608 630 OUM Szczecin

3. 4, 8 5 2 OUM Szczecin

4. 4, 8 28 22 OUM Szczecin

5. 4, 8 66 838 72 257 OUM Szczecin

6. 8 120 72 OUM Szczecin

Lp.
Cel główny

(Nr)

Nr działania 
głównego 
ze strategii 

(jeśli 
dotyczy)

Nazwa działania Opis realizacji Plan Wykonanie
Komórka 

realizująca
(Symbol)

1 2 3 4 5 6 7 8

1. 6 Kontrola punktu legalizacyjnego. Wykonano następujące kontrole: 1) w dniach od 20 do 
30 października 2020 r. w Zakładzie Wodociągów i 
Kanalizacji p. z o.o., ul. Golisza 10, 71-682 Szczecin, 
miejsce działalności punktu legalizacyjnego 
wodomierzy: Szczecin, ul. Golisza 8; 2) w dniach od 28 
października do 10 listopada 2020 r. w Zakładzie 
Elektromechanicznym Serwisu Taksometrów, Kas 
Fiskalnych i Wag Hanna Popiołek, ul. Ignacego 
Paderewskiego 11, 72-600 Świnoujście, miejsce 
działalności punktu legalizacyjnego taksometrów: 
Świnoujście, ul. Paderewskiego 11

4 2 OUM Szczecin

Czynności metrologiczne
4

Nazwa działania 

Wzorcowanie (dla klientów zewnętrznych i własne)

Ekspertyzy

Zatwierdzenie typu

Legalizacja pierwotna

Legalizacja ponowna

 Nadzór

Czynności kontrolne wynikające z ustawy Prawo o miarach

Nadzór nad działalnością terenowej administracji miar

Ocena zgodności - Moduł F
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Zestawienie działań OUM Szczecin Załącznik nr 10
do Sprawozdania z rocznego planu działania 

Głównego Urzędu Miar na 2020 r.

1. 8 Kontrola użytkowników przyrządów pomiarowych. Wykonano następujące kontrole: 1) 304 placówek 
handlowych, punktów skupu i składów materiałów; 2) 
58 stacji paliw ciekłych, w tym 39 - formalnych i 19 - 
metrologicznych; 3) 6 stacji LPG, w tym 5 - formalnych 
i 1 - metrologiczna; 4) 11 aptek; 5) 8 stacji kontroli 
pojazdów; 6) 9 urzędów pocztowych; 7) 64 taksówek; 
8) 3 firmy przystosowujące pojazdy do zasilania gazem; 
9) 2 użytkowników energii elektrycznej; 10) 1 
użytkownika liczników energii elektrycznej - w 
ewidencji; 11) 2 zakłady wulkanizacyjne; 12) 12 
użytkowników przyrządów do pomiaru prędkości 
pojazdów w ruchu drogowym; 13) 1 użytkownika 
areometrów; 14) 4 manometry; 15) 1 - inne.

1103 486 OUM Szczecin

1. 8 Kontrola spełniania przez wyroby wymagań, w odniesieniu do 
przyrządów pomiarowych i wag nieautomatycznych.

Wykonano następujące kontrole: 1) 3 kontrole w 
zakresie dyrektywy NAWI, w wyniku czego 
skontrolowano 3 wagi nieautomatyczne, w tym 2 - 
laboratoryjnie; 2) 5 kontroli w zakresie dyrektywy MID, 
w wyniku czego skontrolowano 11 przyrządów 
pomiarowych (3 liczniki energii elektrycznej, 5 instalacji 
pomiarowych), w tym 3 liczniki en. el. - laboratoryjnie.

11 8 OUM Szczecin

1. 8 Kontrola paczkującego. Wykonano następujące kontrole: 1) 36 podmiotów 
oznaczających produkty znakiem "e"; 2) 92 podmioty 
nie oznaczających produkty znakiem "e".

240 128 OUM Szczecin

1. 8 Rejestracja paczkującego. Okręgowy Urząd Miar w Szczecinie otrzymał, a 
następnie zarejestrował 13 zgłoszeń od podmiotów 
paczkujących, w tym 4 ze znakiem "e", w wyniku czego 
stan bazy eTP wyniósł na koniec 2020 r. 314 
zarejestrowanych podmiotów.

310 314 OUM Szczecin

Kontrola poprawności stosowanego przez paczkującego systemu kontroli wewnętrznej ilości towaru paczkowanego oraz przez producenta butelek miarowych produkcji butelek miarowych

Czynności kontrolne wynikające z ustawy o Towarach paczkowanych

Inne - nadzór rynku

Nadzór w zakresie stosowania legalnych jednostek miar lub właściwego stosowania oraz spełniania wymagań przez przyrządy pomiarowe podlegające prawnej kontroli metrologicznej i posiadania 
ważnych dowodów tej kontroli

Rejestracja paczkujących i producentów butelek miarowych oraz prowadzenie rejestru znaków identyfikacyjnych producentów butelek miarowych
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Zestawienie działań OUM Szczecin Załącznik nr 10
do Sprawozdania z rocznego planu działania 

Głównego Urzędu Miar na 2020 r.

1. 8 Kontrola podmiotów posiadających zezwolenie na 
prowadzenie działalności w zakresie instalacji, sprawdzenia, 
przeglądów lub napraw tachografów cyfrowych (audyty)

Wykonano - w trybie zdalnym - następujące audyty 
procedur: 1) PW PAW-JAN Wioletta Pawlikowska, m. 
działalności: ul. Szosa do Lipian 20, 74-320 Barlinek od 
23.11.do 15.12.2020 r.; 2) LEMARK Marek Lewiński, 
m. działalności: ul. Górna 3, 72-200 Nowogard od 
23.11. do 15.12.2020 r.; 3) LONTEX Sp. z o. o. Sk, m. 
działalności: ul. Transportowa 6, 69-100 Słubice od 
23.11. do 15.12.2020 r.; 4) TACHO-SERVIS MARCIN 
WOCHOWSKI, m. działalności: ul. Południowa 15, 71-
001 Szczecin 23.11.do 15.12.2020 r.; 5) METRO 
FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA F.U.H. METRO 
RAJMUND GREWLING, m. działalności: ul. 
Szczawiowa 53 B, 70-010 Szczecin od 23.11. do 
16.12.2020 r.; 6) SCANIA POLSKA SA, m. działalności: 
ul. Struga 80, 70-777 Szczecin od 23.11. do 
16.12.2020 r.; 7) P.H.U. „ZENTROLOG” Zenon 
Proskura NAPRAWA I LEGALIZACJA 
TACHOGRAFÓW, m. działalności: Jabłonowo 40, 78-
650 poczta Mirosławiec od 23.11. do 16.12.2020 r.; 8) 
„DBK” Sp. z o.o., m. działalności: ul. Koszalińska 60, 75-
016 poczta Kretomino od 23.11. do 21.12.2020 r.

8 8 OUM Szczecin

2. 8 Kontrola podmiotów posiadających zezwolenie na 
prowadzenie działalności w zakresie instalacji, sprawdzenia, 
przeglądów lub napraw tachografów analogowych (audyty)

Wykonano - w trybie zdalnym - następujące audyty 
procedur: 1) PW PAW-JAN Wioletta Pawlikowska, m. 
działalności: ul. Szosa do Lipian 20, 74-320 Barlinek w 
dniach od 23 listopada do 15 grudnia 2020 r.; 2) 
LEMARK Marek Lewiński, m. działalności: ul. Górna 3, 
72-200 Nowogard w dniach od 23 listopada do 15 
grudnia 2020 r.; 3) LONTEX Sp. z o. o. Sk, m. 
działalności: ul. Transportowa 6, 69-100 Słubice w 
dniach od 23 listopada do 15 grudnia 2020 r.; 4) 
TACHO-SERVIS MARCIN WOCHOWSKI, m. 
działalności: ul. Południowa 15, 71-001 Szczecin w 
dniach od 23 listopada do 15 grudnia 2020 r.

4 4 OUM Szczecin

Nadzór nad podmiotami prowadzącymi warsztaty

Czynności kontrolne wynikające z ustawy o Tachografach Cyfrowych
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Zestawienie działań OUM Szczecin Załącznik nr 10
do Sprawozdania z rocznego planu działania 

Głównego Urzędu Miar na 2020 r.

Lp.
Cel główny

(Nr)

Nr działania 
głównego 
ze strategii 

(jeśli 
dotyczy)

Nazwa działania Opis realizacji
Planowana 

liczba
Wykonanie

Komórka 
realizująca
(Symbol)

1 2 3 4 5 6 7 8

1. 7 Opiniowanie (zgłaszanie uwag i propozycji) do projektów 
rozporządzeń wydawanych przez ministra do spraw 
gospodarki na podstawie przepisów ustawy Prawo o miarach.

Okręgowy Urząd Miar w Szczecinie odpowiadając na 
zapytania e-mailowe BNiK odniósł się (we wszystkich 4 
przypadkach) do: 1) w dniu 26 marca 2020 r. - projektu 
zmiany rozporządzenia MRPiT w sprawie prawnej 
kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych 
(zwanej dalej: PKM) w części dot. wydłużenia okresu 
zgłaszania liczników energii elektrycznej do legalizacji 
ponownej po raz pierwszy; 2) w dniu 18 czerwca 2020 
r. - projektu zmiany ust. 2 w § 19 PKM; 3) w dniu 3 
września 2020 r.  - projektu zmiany § 34 ust. 2 PKM; 4) 
w dniu 31 grudnia 2020 r. - projektu ostatecznej wersji 
z dnia 9 listopada 2020 r. zmiany PKM.

4 4 OUM Szczecin
Opiniowanie nadsyłanych do Urzędu projektów aktów prawnych

 Prace legislacyjne
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Zestawienie działań OUM Białystok Załącznik nr 11
do Sprawozdania z rocznego planu działania 

Głównego Urzędu Miar na 2020 r.

Lp.
Cel główny

(Nr)

Nr działania 
głównego 
ze strategii 

(jeśli 
dotyczy)

Nazwa działania 

Stopień 
realizacji 
działania

%

Komórka 
realizująca 
(Symbol)

1 2 3 4 6 7

1. 6 Zakup nowego wyposażenia. 100 OUM Białystok

2. 6 2 Rozpoczęcie prac  nad koncepcją budowy siedziby OUM w 
Białymstoku wraz z Wydziałem Zamiejscowym OUP w 
Warszawie.

0 OUM Białystok

Lp.
Cel główny

(Nr)

Nr działania 
głównego 
ze strategii 

(jeśli 
dotyczy)

Nazwa działania

W-praca 
własna

N-współ. 
z nauką 

P-współ.
z przemysłem

Komórka 
realizująca 
(Symbol)

1 2 3 4 6 7

1. 6 6 Udział przedstawiciela OUM w Białymstoku ma na celu 
wymiany doświadczeń dotyczących prawnej kontroli 
metrologicznej oraz przeprowadzania kontroli.
Praca w zespole roboczym odbywa się na bieżąco, w ramach 
spotkań organizowanych przez GUM.

W OUM Białystok

Opis realizacji

5

 Utrzymanie infrastruktury metrologicznej - wzorców i stanowisk pomiarowych
Doposażenie Laboratorium Akustyki i Fotometrii poprzez zakup 2 szt. 
multimetrów Keysight 7 1/2 cyfry; doposażenie Laboratorium Masy 
poprzez zakup 2 komparatorów masy oraz wzorców masy; 
doposażenie Laboratorium Przepływów i Objętości poprzez zakup 
instalacji pomiarowej z czujnikiem masowym i elektronicznym 
zadajnikiem oraz wysokościomierza suwmiarkowego wraz ze stołem 
antywibracyjnym.

Ze względu na brak środków finansowych oraz brakiem etatów, OUM 
w Białymstoku w roku 2020 nie rozpoczął prac nad koncepcją budowy 
nowej siedziby. 

Opis realizacji

5

 Współpraca z przemysłem, nauką i innymi instytucjami krajowymi
Prace w ramach Konsultacyjnych Zespołów Metrologicznych

W dniu 1.12.2020 roku przygotowane zostało i wysłane drogą 
mailową do Koordynatora Centrum Kompetencyjnego Nadzór 
stanowisko OUM Białystok, w sprawie wymiany informacji o miejscach 
zainstalowania przyrządów pomiarowych wprowadzonych do 
użytkowania po ocenie zgodności.  
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Zestawienie działań OUM Białystok Załącznik nr 11
do Sprawozdania z rocznego planu działania 

Głównego Urzędu Miar na 2020 r.

1. 3, 4, 5, 6 Utrzymanie zakresu posiadanej akredytacji (ewentualne 
rozszerzenie), cykliczne audyty, rozszerzanie akredytowanych 
dziedzin pomiarowych oraz akredytowanego personelu, 
udział w konferencjach tematycznych.

W OUM Białystok

1. 3 Podpisanie umów o współpracy z Politechniką Białostocka, 
Uniwersytetem w Białymstoku oraz Państwową Wyższą 
Szkołą Zawodowa w Suwałkach.

W OUM Białystok

Lp.
Cel główny

(Nr)

Nr działania 
głównego 
ze strategii 

(jeśli 
dotyczy)

Planowana 
liczba

(publikacji, 
wydarzeń

lub 
uczestników)

Wykonanie
Komórka 

realizująca 
(Symbol)

1 2 3 5 6 7

1. 3 1 0 OUM Białystok

1. 3 1 lub w miarę 
potrzeb

0 OUM Białystok

1. 3 1 0 OUM Białystok

1. 5, 8 1 lub w miarę 
potrzeb

5 OUM Białystok

2. 5, 8 1 lub w miarę 
potrzeb

2 OUM Białystok

1. 4 1 1 OUM Białystok

Prace w ramach współpracy z uczelniami wyższymi

Prace w ramach współpracy z PCA
Ocena PCA - listopad 2020 r., dziedzina masa, wynik pozytywny - bez 
niezgodności
Audyt wewnętrzny, dziedzina akustyka i fotometria, wynik pozytywny - 
bez niezgodności

W dniu 30.06.2020 r. została zawarta umowa z Politechniką 
Białostocką, w dniu 21.08.2020 r. Urząd podpisał umowę z Państwową 
Wyższą Szkołą Zawodową im. prof. Edwarda F. Szczepaniaka w 
Suwałkach, a w dniu 13.11.2020 r. z Uniwersytetem w Białymstoku.

Nazwa działania

4

Transfer wiedzy - działania informacyjno - promocyjne

Zarządzanie i redagowanie strony internetowej Urzędu

Prowadzenie szkoleń specjalistycznych

Dzień Metrologii

Konferencja

 Konkurs wiedzy

Stworzenie strony internetowej Urzędu oraz aktualizacja danych OUM w Białymstoku w zakresie świadczonych usług, 
ogłoszeń o przetargach i naborach, informacji dotyczących działalności Urzędu itp.

Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla funkcjonariuszy Służby Miar w zakresie przeprowadzania czynności 
nadzorczo kontrolnych instalacji pomiarowych.

Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla funkcjonariuszy Służby Miar w zakresie przeprowadzania czynności 
nadzorczo kontrolnych wag nieautomatycznych i automatycznych, taksometrów.

Organizacja regionalnych obchodów Światowego Dnia Metrologii.

Spotkanie z przedsiębiorcami oraz ludźmi biznesu dotyczące potrzeb regionu na usługi z dziedziny metrologii.

Konkurs wiedzy o metrologii - "Metroliga" z dedykacją dla uczniów szkół średnich.

Strona 128/141



Zestawienie działań OUM Białystok Załącznik nr 11
do Sprawozdania z rocznego planu działania 

Głównego Urzędu Miar na 2020 r.

1. 3, 5 w miarę 
potrzeb

43 OUM Białystok

2. 5, 6 w miarę 
potrzeb

3 OUM Białystok

Lp.
Cel główny

(Nr)

Nr działania 
głównego 
ze strategii 

(jeśli 
dotyczy)

Plan Wykonanie
Komórka 

realizująca
(Symbol)

1 2 3 5 6 7

1. 4 4 802 3 262 OUM Białystok
2. 4 20 15 OUM Białystok
3. 5 10 5 OUM Białystok
4. 5 20 45 OUM Białystok
5. 5 31 130 47 503 OUM Białystok

Lp.
Cel główny

(Nr)

Nr działania 
głównego 
ze strategii 

(jeśli 
dotyczy)

Plan Wykonanie
Komórka 

realizująca
(Symbol)

1 2 3 5 6 7

1. 8 Liczba oględzin 
jest zależna od 
liczby zleceń 

otrzymanych z 
GUM.

0 OUM Białystok

Szkolenia ogólnometrologiczne oraz z poszczególnych dziedzin pomiarowych, a także z zakresu obsługi aparatury 
kontrolno-pomiarowej.

Szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne pracowników OUM. Podniesienie kwalifikacji pracowników, przygotowanie do 
pracy na nowych bądź doposażonych stanowiskach pomiarowych poprzez organizowanie szkoleń wewnętrznych i 
zewnętrznych.

Legalizacja pierwotna
Legalizacja ponowna

Zatwierdzenie typu

Nazwa działania 

4

Wzorcowanie
Ekspertyzy

Czynności metrologiczne

Inne

Nazwa działania 

4

 Inne czynności

Wydawanie zezwoleń na prowadzenie warsztatów w zakresie instalacji, napraw i sprawdzania tachografów cyfrowych
Liczba oględzin jest zależna od liczby zleceń otrzymanych z GUM.

Strona 129/141



Zestawienie działań OUM Białystok Załącznik nr 11
do Sprawozdania z rocznego planu działania 

Głównego Urzędu Miar na 2020 r.

Lp.
Cel główny

(Nr)

Nr działania 
głównego 
ze strategii 

(jeśli 
dotyczy)

Nazwa działania Opis realizacji Plan Wykonanie
Komórka 

realizująca
(Symbol)

1 2 3 4 5 6 7 8

1. 8 Kontrola poprawności działania wydziałów zamiejscowych w 
zakresie wykonywania prawnej kontroli metrologicznej, 
wydawania dowodów tej kontroli, gospodarki stemplami i 
naklejkami legalizacyjnymi oraz poprawności sprawowania 
nadzoru nad przestrzeganiem przepisów ustawy Prawo o 
miarach i ustawy o towarach paczkowanych.

Kontrole w przedmiotowym zakresie przeprowadzono 
w WZ Suwałki oraz WZ Ostrołęka. W przypadku WZ 
Ostrołęka ogólny wynik kontroli pozytywny z 
elementem oceny negatywnej, szereg uchybień i 
nieprawidłowości w różnych obszarach jej bieżącej 
pracy. WZ Suwałki oceniony został przez zespół 
kontrolny pozytywnie z nieprawidłowościami i 
uchybieniami dotyczącymi w większości wykonanych 
czynności metrologicznych w zakresie prawnej kontroli 
metrologicznej oraz wydawania dowodów prawnej 
kontroli metrologicznej, stosowania w praktyce 
przepisów i wymagań dotyczących sprawdzania 
przyrządów pomiarowych. W obu przypadkach 
wystosowano zalecenia pokontrolne.   

3 2 OUM Białystok

2. 8 Kontrola poprawności wykonywania prawnej kontroli 
metrologicznej, stosowania poprawnych protokołów 
sprawdzeń, właściwej gospodarki stemplami i naklejkami 
legalizacyjnymi, przestrzegania harmonogramu okresowej 
kontroli wyposażenia punktu legalizacyjnego.

W 2020 roku przeprowadzono kontrole w 
następujących punktach legalizacyjnych: Wodociągi 
Białostockie, WoTax, Plum, Energa Serwis. Kontrole 
wykazały nieznaczne nieprawidłowości, z których 
należy wymienić konieczność przechowywania cech 
legalizacyjnych w sposób zapewniający ograniczenia 
dostępu osób nieuprawnionych (Energa Serwis) oraz 
konieczność dostosowania protokołów ze sprawdzeń 
przyrządów pomiarowych do par.20 ust.2 
rozporządzenia MRPiT z dnia 22 marca 2019 roku w 
sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów 
pomiarowych (WoTax i Plum).                                      

6 4 OUM Białystok

 Nadzór

Czynności kontrolne wynikające z ustawy Prawo o miarach

Nadzór nad działalnością terenowej administracji miar

Nadzór nad działalnością punktów legalizacyjnych
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Zestawienie działań OUM Białystok Załącznik nr 11
do Sprawozdania z rocznego planu działania 

Głównego Urzędu Miar na 2020 r.

1. 8 Kontrola przestrzegania warunków udzielonego 
upoważnienia, w tym poprawności rejestrowania zgłoszeń 
przyrządów pomiarowych, poprawności wykonywania 
czynności legalizacyjnych oraz ich dokumentowania oraz 
gospodarki stemplami i naklejkami legalizacyjnymi.

Kontrolę przeprowadzono w firmie Energetyczne 
Systemy Pomiarowe Sp. z o.o. w Białymstoku. W 
trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono.

1 1 OUM Białystok

1. 8 Kontrola przestrzegania obowiązku stosowania legalnych 
jednostek miar, spełnienia wymagań przez przyrządy 
podlegające prawnej kontroli metrologicznej, posiadania przez 
użytkowników przyrządów pomiarowych ważnych dowodów 
legalizacji oraz przestrzegania warunków właściwego 
stosowania.

W trakcie kontroli zakwestionowanych zostało 7 
przyrządów pomiarowych nie spełniających wymagań 
ustawy Prawo o miarach u 5 użytkowników. Z tego 
tytułu wystawiono mandaty karne na łączną kwotę 
950,00 zł. Ponadto ze względu na obostrzenia 
wprowadzone w związku z zagrożeniem epidemicznym 
nie został wykonany w całości plan kontroli. Najwięcej 
kontroli w miejscach stosowania przyrządów 
pomiarowych przeprowadzono w placówkach 
handlowych i na stacjach paliw.

493 211 OUM Białystok

1. 8 Kontrola przestrzegania przez producenta towaru 
paczkowanego zapisów ustawy w zakresie wprowadzania na 
rynek produktów spełniających przepisy ustawy w zakresie 
masy (objętości) nominalnej.

Na  terenie działania Okręgowego Urzędu Miar w 
Białymstoku skontrolowano łącznie 79 
przedsiębiorców w stosunku do 122 zaplanowanych na 
ten rok kontroli. W dwóch przypadkach kontrole nie 
odbyły się.  Łączna kwota z przeprowadzonych kontroli 
towarów paczkowanych na koniec 2020 roku wyniosła 
10629,00 zł. W związku z wprowadzonymi 
obostrzeniami spowodowanymi epidemią wirusa Sars-
CoV-2 nie we wszystkich zakładach można było 
przeprowadzić kontrole.

122 81 OUM Białystok

1. 8 Audyt procedur i techniczny, w tym sprawdzenie 
poprawności rejestrowania zgłoszeń przyrządów 
pomiarowych, poprawności wykonywania czynności 
sprawdzających oraz ich dokumentowania oraz gospodarki 
stemplami i naklejkami stosowanymi przez podmiot 
posiadający zezwolenie.

W 2020 roku przeprowadzono audyty procedur w 10 
punktach należących do 8 podmiotów. Wszystkie 
kontrole wykonano w trybie zdalnym. Nie stwierdzono 
uchybień. 

20 10 OUM Białystok
Nadzór nad podmiotami prowadzącymi warsztaty

Czynności kontrolne wynikające z ustawy o Tachografach Cyfrowych

Kontrola poprawności stosowanego przez paczkującego systemu kontroli wewnętrznej ilości towaru paczkowanego oraz przez producenta butelek miarowych produkcji butelek miarowych

Czynności kontrolne wynikające z ustawy o Towarach paczkowanych

Nadzór w zakresie stosowania legalnych jednostek miar lub właściwego stosowania oraz spełniania wymagań przez przyrządy pomiarowe podlegające prawnej kontroli metrologicznej i posiadania 
ważnych dowodów tej kontroli

Nadzór nad jednostkami upoważnionymi do legalizacji pierwotnej lub ponownej
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Zestawienie działań OUM Białystok Załącznik nr 11
do Sprawozdania z rocznego planu działania 

Głównego Urzędu Miar na 2020 r.

Lp.
Cel główny

(Nr)

Nr działania 
głównego 
ze strategii 

(jeśli 
dotyczy)

Nazwa działania

Stopień 
realizacji 
działania

%

Komórka 
realizująca
(Symbol)

1 2 3 4 6 7

1. 4 Udział w zespole roboczym ds. programu ŚWITEŹ -
prowadzenie Centrum Kompetencyjnego w zakresie 
fotometrii.

100 OUM Białystok

Lp.
Cel główny

(Nr)

Nr działania 
głównego 
ze strategii 

(jeśli 
dotyczy)

Nazwa działania Opis realizacji
Planowana 

liczba
Wykonanie

Komórka 
realizująca
(Symbol)

1 2 3 4 5 6 7 8

1. 7 4, 6 Opiniowanie nadesłanych przez GUM projektów aktów 
prawnych. Całościowa analiza przepisów ustawodawczych 
oraz wykonawczych odnoszących się do funkcjonowania 
administracji miar.

Opiniowano poniższe akty prawne:                                                                                   
- projekty zmian w  rozporządzeniu w sprawie prawnej 
kontroli metrologicznej                                                                       
- opracowanie wraz z WO tabeli ryzyka w planie 
strategicznym GUM na lata 2018-2021                                                                                
- opiniowanie propozycji zmian w ustawie o 
tachografach                                                                               
- opiniowanie projektu ustawy o nadzorze rynku - 
regulacja organizacji systemu nadzoru rynku 
opiniowanie projektu zmian w ustawie Prawo o 
miarach w zakresie art. 26c, opiniowanie projektów 
uregulowań dotyczących wydłużenia okresu zgłaszania 
liczników energii elektrycznej po raz pierwszy.

Liczba opinii jest 
zależna od liczby 

nadesłanych 
dokumentów 
przez GUM.

4 OUM Białystok
Opiniowanie nadsyłanych do Urzędu projektów aktów prawnych

Opis realizacji

5

 IT
Powołanie centrum kompetencyjnego w zakresie fotometrii. 

 Prace legislacyjne
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Zestawienie działań OUP Warszawa Załącznik nr 12
do Sprawozdania z rocznego planu działania 

Głównego Urzędu Miar na 2020 r.

Lp.
Cel główny

(Nr)

Nr działania 
głównego 
ze strategii 

(jeśli 
dotyczy)

Nazwa działania

W-praca 
własna

N-współ. 
z nauką 

P-współ.
z przemysłem

Komórka 
realizująca 
(Symbol)

1 2 3 4 6 7

1. 3, 4, 7 70, 71, 73 Współpraca OUP z przedsiębiorcami, uczelniami i instytutami 
oraz muzeami.

W, N, P OUP Warszawa

1. 3 Udział w procesie normalizacyjnym. W OUP Warszawa

1. 3, 4, 7 72 Utrzymanie jednolitości procedur i orzeczeń na terenie RP 
oraz dostarczenie krajowemu przedsiębiorcy wiedzy o 
rynkach zagranicznych.

W, P OUP Warszawa

Lp.
Cel główny 
ze Strategii

(Nr)

Nr działania 
głównego 
ze strategii 

(jeśli 
dotyczy)

Nazwa działania
Organizacja/

Instytucja

Komórka 
realizująca 
(Symbol)

1 2 3 4 6 7

1. 2, 3, 5 Udział w posiedzeniach organizacji międzynarodowych Konwencja o 
kontroli i 

cechowaniu 
wyrobów z 

metali szlachtę-
tych;

Grupa 
Wyszehradzka; 

OUP Warszawa

Systematyczne przekazywanie wiedzy. Panująca epidemia 
wygenerowała nową potrzebę stałego informowania przedsiębiorców 
o modyfikowanych zasadach funkcjonowania OUP. 

Współpraca z innymi instytucjami krajowymi

Opis realizacji

5

 Współpraca międzynarodowa

Ze względu na panującą pandemię odwołano posiedzenie SK w  
Gdańsku i Edynburgu oraz  spotkanie Grupy Wyszehradzkiej (GV4). 
Jesienne posiedzenie SK Konwencji odbyło się w formie 
telekonferencji.  Na początku roku, przed epidemią, przedstawicielka 
OUP   - jako uczestnik grupy kontrolnej złożyła wizytę na Ukrainie, w 
Urzędzie Probierczym w Kijowie i Odessie.  Utrzymywane są 
systematyczne kontakty korespondencyjne ze stałym Komitetem 
Konwencji oraz z urzędami probierczymi innych krajów.   

Zagraniczne wyjazdy służbowe

Opis realizacji

5

 Współpraca z przemysłem, nauką i innymi instytucjami krajowymi

Wszelkie konsultacje odbywały się w formie telefonicznej i 
korespondencyjnej.  Nie organizowano staży i szkoleń.  

Udział w pracach Komitetu Technicznego KT 239 ds. jubilerstwa, 
opiniowanie 12 projektów norm, udział w głosowaniach dotyczących 
przyjęcia zmian w opracowywanych normach.

Prace w ramach współpracy z PKN

Prace w ramach Konsultacyjnych Zespołów Metrologicznych 
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Zestawienie działań OUP Warszawa Załącznik nr 12
do Sprawozdania z rocznego planu działania 

Głównego Urzędu Miar na 2020 r.

1. 2, 3 Wymiana  wiedzy i doświadczeń w dziedzinie probiernictwa 
w krajami UE w kontekście wzajemnego uznawania cech 
probierczych.

Zagraniczne 
urzędy 

probiercze

OUP Warszawa

2. 2, 3, 5 Organizacja Posiedzenia Stałego Komitetu Konwencji 
Wiedeńskiej w Gdańsku, podczas targów jubilerskich Amberif 

MRPiT, GUM, 
OUP w 

Warszawie i 
Krakowie 

1. 2, 4 Utrzymanie poprawności wyników badań stopów metali 
szlachetnych i potwierdzenie kompetencji OUP.

Stały Komitet 
Konwencji 

Wiedeńskiej, UP 
w Pradze, 
Instytut 

Metrologii w 
Celje i Sarajewie 

oraz 
laboratorium 
francuskie.

OUP Warszawa

Lp.
Cel główny

(Nr)

Nr działania 
głównego 
ze strategii 

(jeśli 
dotyczy)

Planowana 
liczba

(publikacji, 
wydarzeń

lub 
uczestników)

Wykonanie
Komórka 

realizująca 
(Symbol)

1 2 3 5 6 7

1. 2, 3, 7 3 2 OUP Warszawa

OUP w Warszawie uczestniczyło w pięciu międzynarodowych 
programach badawczych, potwierdzających kompetencje laboratorium, 
w których uzyskano pozytywne wyniki.

Systematycznie kontaktowano się z urzędami probierczymi innych 
krajów UE i  wymieniano informacje dotyczące zasad działania 
urzędów w czasie epidemii, sposobów dezynfekowania wyrobów z 
metali szlachetnych, terminów kwarantanny dla tych wyrobów itp.  
Wymieniano opinie w sprawie pilotażowego projektu UE dotyczącego 
przyspieszonego procesu wzajemnego uznawania w obszarze 
wyrobów z metali szlachetnych.       

Wizyty delegacji zagranicznych/organizacja posiedzeń międzynarodowych

Porównania międzynarodowe

Ze względu na panującą pandemię nie odbyło się organizowane przez 
OUP  posiedzenie SK w  Gdańsku, nie przyjmowano również żadnych 
gości zagranicznych. 

Nazwa działania

4

Transfer wiedzy - działania informacyjno - promocyjne

Specjalistyczne artykuły w "Metrologii i Probiernictwie", "Polskim Jubilerze".
Publikacje informacyjno-promocyjne
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Zestawienie działań OUP Warszawa Załącznik nr 12
do Sprawozdania z rocznego planu działania 

Głównego Urzędu Miar na 2020 r.

1. 3 około 5 
imprez 

targowych 
w skali roku

0 (ze względu 
na pandemię) 

OUP Warszawa

1. 3 24 17 - szkolenia 
wewnętrzne, 

stanowiskowe, 
dające 

uprawnienia do 
samodzielnej 

pracy 

OUP Warszawa

1. 3, 6 2-3  wizyty w 
skali roku;

10-15 osób

0 (ze względu 
na pandemię)

OUP Warszawa

1. 3 ciągła 
aktualizacja

systematycznie 
uzupełniane 
informacje

OUP Warszawa

1. 3 2 1 OUP Warszawa
2. 3, 6 5 10 OUP Warszawa

Lp.
Cel główny

(Nr)

Nr działania 
głównego 
ze strategii 

(jeśli 
dotyczy)

Nazwa działania Opis realizacji Plan Wykonanie
Komórka 

realizująca
(Symbol)

1 2 3 4 5 6 7 8

1. 5, 7, 8 Współudział w tworzeniu skutecznego systemu nadzoru 
probierczego w celu zapewnienia bezpiecznego obrotu 
wyrobami z metali szlachetnych na terytorium RP.

Ze względu na panującą pandemię od marca 2020 nie 
są wykonywane kontrole probiercze.  Z tych przyczyn 
plan nie został wykonany.  

400 64 OUP Warszawa
Czynności kontrolne wynikające z ustawy Prawo Probiercze

 Nadzór

Przekazywanie  wiedzy o systemach prawnych w dziedzinie probiernictwa oraz o metodach  badania wyrobów z 
metali szlachetnych.

Tematyczne prezentacje przygotowane na posiedzenia grup roboczych w Zespole ds. Probiernictwa.

Ciągła aktualizacja stron internetowych.

Zapoznanie studentów i uczniów ze specyfiką pracy na poszczególnych stanowiskach pracy Wydziału Technicznego i 
Laboratorium Analiz Chemicznych oraz Wydziału Nadzoru.

Szkolenia specjalistyczne prowadzone w celu uzyskania uprawnień do realizacji zadań ustawowych.

Udział w imprezach targowych i wystawienniczych.

Inne

Zarządzanie i redagowanie strony internetowej Urzędu

Wizyty w OUP (np. wycieczki szkolne itp.)

Prowadzenie szkoleń specjalistycznych

Inne wydarzenia np. Piknik naukowy
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Zestawienie działań OUP Warszawa Załącznik nr 12
do Sprawozdania z rocznego planu działania 

Głównego Urzędu Miar na 2020 r.

Lp.
Cel główny

(Nr)

Nr działania 
głównego 
ze strategii 

(jeśli 
dotyczy)

Nazwa działania Opis realizacji
Planowana 

liczba
Wykonanie

Komórka 
realizująca
(Symbol)

1 2 3 4 5 6 7 8

1. 7 71, 72, 73 Przygotowanie wstępnego projektu nowelizacji ustawy Prawo 
probiercze oraz projektów aktów wykonawczych.

Opracowano i uzgodniono w GUM i MRPiT projekt 
ustawy oraz aktów wykonawczych. Proces nowelizacji 
doprowadzony jest do etapu uzgodnień wewnętrznych 
MRPiT. 

6 5 OUP Warszawa

1. 5 Przegląd, weryfikacja i aktualizacja wewnętrznych przepisów i 
procedur.

Dokonano przeglądu najważniejszych  wytycznych i 
procedur dotyczących obiegu wyrobów, ich badania i 
oznaczania. Są zaktualizowane i zostaną wydane w tym 
roku.    

1 6 OUP Warszawa

 Prace legislacyjne

Inne

Przygotowywanie projektów aktów zewnętrznych
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Zestawienie działań OUP Kraków Załącznik nr 13
do Sprawozdania z rocznego planu działania 

Głównego Urzędu Miar na 2020 r.

Lp.
Cel główny

(Nr)

Nr działania 
głównego 
ze strategii 

(jeśli 
dotyczy)

Nazwa działania

W-praca 
własna

N-współ. 
z nauką 

P-współ.
z przemysłem

Komórka 
realizująca 
(Symbol)

1 2 3 4 6 7

1. 3, 4, 7 70, 71, 73 Współpraca OUP-Kraków  z przedsiębiorcami, uczelniami  i 
instytutami oraz muzeami. Dokonanie analizy i oceny sytuacji 
prawnej i technicznej oraz przygotowanie propozycji 
rozwiązań.

W, N, P OUP Kraków

1. 3, 4, 7 72 Utrzymanie jednolitości procedur i orzeczeń na terenie RP 
oraz dostarczenie krajowemu przedsiębiorcy wiedzy o 
wymaganiach rynków zagranicznych w zakresie zarówno 
importu, jak też eksportu.

W, P OUP KrakówStała współpraca z Okręgowym Urzędem Probierczym w Warszawie, 
biurami Głównego Urzędu Miar, Ministerstwem Rozwoju, Pracy i 
Technologii oraz przedstawicielami branży, szczególnie dużych firm z 
terenu podległego OUP-Kraków.

Współpraca z innymi instytucjami krajowymi

Opis realizacji

5

 Współpraca z przemysłem, nauką i innymi instytucjami krajowymi

Prace w ramach Konsultacyjnych Zespołów Metrologicznych 
Współpraca z WMN przy AGH poprzez prowadzenie seminarium z 
Prawa probierczego, wizyty grup studentów w celu poznania specyfiki 
pracy na WT i WN, udział w obronie i pilotowanie pracy inżynierskiej 
realizowanej w Urzędzie zgodnie z zaproponowanym przez Urząd 
tematem. Udzielanie informacji przedstawicielom branży w zakresie 
interpretacji przepisów oraz udzielanie in formacji o przepisach 
obowiązujących w krajach UE, szczególnie w zakresie honorowania 
cech probierczych oraz możliwości prowadzenia w nich obrotu 
wyrobami z metali szlachetnych.
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Zestawienie działań OUP Kraków Załącznik nr 13
do Sprawozdania z rocznego planu działania 

Głównego Urzędu Miar na 2020 r.

Lp.
Cel główny 
ze Strategii

(Nr)

Nr działania 
głównego 
ze strategii 

(jeśli 
dotyczy)

Nazwa działania
Organizacja/

Instytucja

Komórka 
realizująca 
(Symbol)

1 2 3 4 6 7

1. 2, 3, 5 Udział w posiedzeniach organizacji międzynarodowych Konwencja o 
kontroli i 

cechowaniu 
wyrobów z metali 

szlachetnych; 
Międzynarodowe 
Stowarzyszenie 

Urzędów 
Probierczych 

(IAAO);
Grupa 

Wyszehradzka -  
GV4;

OUP Kraków

1. 2, 3 Wymiana  wiedzy i doświadczeń w dziedzinie probiernictwa z 
krajami UE pod kątem wzajemnego uznawania cech 
probierczych

Urzędy 
Probiercze 
państw UE

OUP Kraków

1. 2, 4 Utrzymanie poprawności wyników badań jakości stopów 
metali szlachetnych i potwierdzenie kompetencji OUP w 
zakresie poprawności uzyskiwanych wyników.

Stały Komitet 
Konwencji 

Wiedeńskiej;
UP w Pradze, 

Sarajewie, 
Lubljanie

OUP Kraków

Zagraniczne wyjazdy służbowe
W 2020 roku przedstawiciele OUP-Kraków uczestniczyli w 86 
Posiedzeniu Konwencji o kontroli i cechowaniu wyrobów z metali 
szlachetnych, które odbyło się w formie telekonferencji w dniu 30 
września.

Wizyty delegacji zagranicznych/organizacja posiedzeń międzynarodowych 

Opis realizacji

5

 Współpraca międzynarodowa

Uzyskiwanie informacji od europejskich urzędów probierczych o 
zmianach w przepisach, koniunkturze na europejskich rynkach drogą 
poczty elektronicznej, celem propagowani ich wśród branży, 
szczególnie wśród eksporterów biżuterii.

Udział w programie badawczym Round Robin pilotowanym przez 
Konwencję nie tylko Wydziału Technicznego OUP-Kraków, ale również 
włączenie do programu wydziałów zamiejscowych. Udział w programie 
LABTEST pilotowanym przez Urząd Probierczy w Pradze OUP-Kraków 
i Wydziały Zamiejscowe w Poznaniu i we Wrocławiu. Uczestnictwo ma 
na celu potwierdzenie poprawności uzyskiwanych wyników badań.

Porównania międzynarodowe
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Lp.
Cel główny

(Nr)

Nr działania 
głównego 
ze strategii 

(jeśli 
dotyczy)

Planowana 
liczba

(publikacji, 
wydarzeń

lub 
uczestników)

Wykonanie
Komórka 

realizująca 
(Symbol)

1 2 3 5 6 7

1. 2,3,7 2 2 + 6 
prezentacji na 
Seminarium

OUP Kraków

1. 3 około 4 imprez 
targowych w 

skali roku

0 - nie 
uczestniczono -

pandemia

OUP Kraków

1. 3 4 3 OUP Kraków

1. 3 2 0-pandemia OUP Kraków

2. 3 1 0-pandemia OUP Kraków

3. 3 1 1 OUP Kraków

1. 3, 6 4 wizyty w 
skali roku;

grupy 

2 OUP Kraków

1. 3 ciągła 
aktualizacja

bieżąca 
aktualizacja

OUP Kraków

1. 3 3 0 OUP Kraków

2. 3, 6 5 5 OUP Kraków

Nazwa działania

4

Transfer wiedzy - działania informacyjno - promocyjne

Publikacje informacyjno-promocyjne
Specjalistyczne artykuły w "Metrologii i Probiernictwie", "Polskim Jubilerze" oraz wewnętrzne publikacje i prezentacje.

Szkolenia specjalistyczne prowadzone w celu uzyskania uprawnień do realizacji zadań ustawowych, zakończone 
egzaminami.

Udział w imprezach targowych i wystawienniczych oraz wyposażenie stoisk  w materiały informacyjne dla branży.

Propozycje tematów prac inżynierskich i mgr.

Staże dla studentów WMN - studia magisterskie.

Praktyki na WT studentów WMN.
Staże i praktyki studenckie w OUP w Krakowie

Prowadzenie szkoleń specjalistycznych

Inne wydarzenia np. Piknik naukowy

Wizyty w OUP (np. wycieczki szkolne itp.)

Przekazywanie  wiedzy o systemach prawnych w dziedzinie probiernictwa oraz o metodach  badania wyrobów z 
metali szlachetnych

Tematyczne prezentacje przygotowane na posiedzenia grup roboczych w Zespole ds. Probiernictwa.

 Aktualizacja stron internetowych i poszerzenie zakresu informacji.

Zapoznanie studentów  ze specyfiką pracy na poszczególnych stanowiskach pracy Wydziału Technicznego  oraz 
Wydziału Nadzoru.

Inne

Zarządzanie i redagowanie strony internetowej Urzędu
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Lp.
Cel główny

(Nr)

Nr działania 
głównego 
ze strategii 

(jeśli 
dotyczy)

Nazwa działania Opis realizacji Plan Wykonanie
Komórka 

realizująca
(Symbol)

1 2 3 4 5 6 7 8

1. 5, 7, 8 Współudział w tworzeniu skutecznego systemu nadzoru 
probierczego w celu zapewnienia bezpiecznego obrotu 
wyrobami z metali szlachetnych na terytorium RP poprzez:
a) poszerzenie kontrolowanego obszaru w oparciu o 
prowadzone analizy;
b) wdrożenie w trakcie kontroli możliwości korzystania z 
ręcznego spektrometru, co wpływa na efektywność kontroli, 
szczególnie przy wyrobach zwolnionych z badania w UP;
c) modyfikacja kontroli sprzedaży internetowej, poprzez 
precyzyjne określenie wymagań dla sprzedającego.

W 2020 roku z uwagi na zagrożenie epidemiczne 
kontrole prowadzone były jedynie w I kwartale. Do 
końca 2020 roku przeprowadzanie kontroli probierczch 
zostało wstrzymane. Udzielano jedynie porad i 
interweniowano drogą poczty elektronicznej, poczty 
tradycyjnej  oraz telefonicznie na sygnały 
konsumentów odnośnie nieprawidłowości przy zakupie 
biżuterii, szczególnie za pośrednictwem Internetu. 
Uzyskano od Państwowej Agencji Atomistyki zgodę na 
użytkowanie przenośnego spektrometru w trakcie 
wykonywania czynności kontrolnych.

350 69 OUP Kraków

Lp.
Cel główny

(Nr)

Nr działania 
głównego 
ze strategii 

(jeśli 
dotyczy)

Nazwa działania Opis realizacji
Planowana 

liczba
Wykonanie

Komórka 
realizująca
(Symbol)

1 2 3 4 5 6 7 8

1. 7 71, 72, 73 Przygotowanie wstępnego projektu nowelizacji ustawy Prawo 
probiercze oraz projektów aktów wykonawczych

2020 rok to kontynuacja i intensywne działania w 
zakresie przygotowania materiału do nowelizacji 
ustawy z dnia 1 kwietnia 2011 r. "Prawo probiercze", 
akr również aktów wykonawczych do niej. Współpraca 
przebiegała i przebiega na linii dwa OUP w Krakowie i 
Warszawie, Główny Urząd Miar i Ministerstwo 
Rozwoju, Pracy i Technologii. W najbliższym czasie 
jednolity tekst projektu ma zostać skierowany do 
"Wpisu do wykazu prac legislacyjnych RM"

1+3      
(kontynuacja)

OUP Kraków

 Nadzór
Czynności kontrolne wynikające z ustawy Prawo Probiercze

 Prace legislacyjne
Przygotowywanie projektów aktów zewnętrznych
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1. 5 Przegląd i weryfikacja wewnętrznych przepisów związanych z 
zarządzaniem zasobami ludzkimi

Aktualizacja obowiązujących zarządzeń i wytycznych z 
uwzględnieniem zmian w Kodeksie pracy i zasad 
obowiązujących w Służbie cywilnej

1 pakiet 
(kontynuacja)

wykonano OUP Kraków
 Inne
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