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1. Wstęp 

Sprawozdanie z wykonania „Rocznego planu działania Głównego Urzędu Miar na 2021 r.” zostało 
opracowane zgodnie z § 16 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo o miarach.  

W związku z tym, że rok 2021 to ostatni rok realizacji „Czteroletniego strategicznego planu działania 
Głównego Urzędu Miar 2018–2021” w sprawozdaniu zawarto, także informacje nt. wartości wskaźników 
osiągniętych po czterech latach. 

Istotny wpływ na realizację zaplanowanych działań, podobnie jak w poprzednim roku, miały 
wprowadzone obostrzenia związane z pandemią COVID-19. Nie wszystkie zaplanowane działania mogły 
być w pełni zrealizowane. Pomimo trudnych warunków personel Głównego Urzędu Miar (GUM)  
i Jednostek Terenowych (JT), pracując w trybie uzależnionym od aktualnego stanu epidemii, dokładał 
wszelkich starań, by spełnić oczekiwania klientów wykonując niezbędne usługi.  

Struktura sprawozdania odpowiada strukturze rocznego planu działania. W części głównej – opisowej - 
sprawozdania zawarto syntetyczną ogólną informację nt. realizacji działań, osiągniętych wartości 
wskaźników realizacji celów, wykonania budżetu i najważniejszych zadań GUM i JT. Szczegółowe opisy 
realizacji działań znajdują się w załącznikach. 
 

2. Syntetyczny przegląd realizacji działań 

2.1. Główny Urząd Miar 

W 2021 roku poza utrzymaniem i rozbudową bazy wzorców pomiarowych oraz wzmocnieniem pozycji 
międzynarodowej GUM, przejawiającej się bardzo dobrymi wynikami w kluczowych porównaniach 
międzynarodowych (KCs), silną reprezentacją zdolności w zakresie wzorcowania i pomiarów (CMCs)  
w międzynarodowej bazie KCDB oraz znaczącym udziałem w europejskich programach badawczych 
poświęconych metrologii - EMPIR i EPM, szczególną uwagę zwrócono na wzmocnienie działalności 
badawczo-rozwojowej w dziedzinie metrologii oraz budowanie partnerstwa z otoczeniem naukowym, 
gospodarczym i społecznym.  

Kontynuowano prace, wymagające znacznego zaangażowania, związane z realizacją długoterminowych, 
interdyscyplinarnych projektów: „Budowa świętokrzyskiego kampusu laboratoryjnego Głównego Urzędu 
Miar”, „System Wsparcia Informatycznego Usług Terenowej Administracji Miar – ŚWITEŹ” oraz „e-MiM 
- system pomiarów masy i gabarytów pojazdów w Polsce”.  

Przygotowano dokumentację i przeprowadzono proces uznania trzech wzorców pomiarowych 
przechowywanych w GUM za wzorce państwowe. Status państwowego wzorca jednostki miary uzyskały 
wzorce jednostek miar lepkości kinematycznej i mocy prądu elektrycznego przemiennego, a wzorzec 
jednostki miary gęstości został rozszerzony o dodatkowy element - kulę SILO2 o masie 1 kg. 

W obszarze współpracy międzynarodowej GUM uczestniczył w 24 projektach badawczych, w kooperacji 
z zagranicznymi partnerami, w ramach Europejskiego Programu na rzecz Innowacji i Badań w dziedzinie 
Metrologii (EMPIR), z czego 4 projekty zakończyły się w 2021 r. Ponadto Okręgowe Urzędy Probiercze 
uczestniczyły w 6 międzynarodowych programach badawczych. 

W ramach transferu wiedzy pracownicy GUM uczestniczyli w systemie zdalnym w konferencjach, 
seminariach i innych wydarzeniach rozpowszechniając wiedzę nt. zagadnień metrologicznych. Byli 
autorami/współautorami 28 publikacji, w tym 15 punktowanych.  

Ponadto przeprowadzono w GUM i JT 42 szkolenia obejmujące metody wzorcowania i badania 
przyrządów pomiarowych, zasady postępowania podczas prawnej kontroli metrologicznej i oceny 
zgodności, a także zagadnienia metrologii ogólnej. 
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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 103 103 27,2 39,8 

2. Utrzymanie infrastruktury metrologicznej - wzorców 
i stanowisk pomiarowych  52 50 86 8 

 

Lp. Grupa tematyczna działań 
Liczba 

zaplanowanych 
działań 

Liczba 
zrealizowanych 

działań 

Stopień realizacji 
działań  

% 

1. 2. 3. 4. 5. 

3. Współpraca międzynarodowa     
  Zagraniczne wyjazdy służbowe 75 64 85,3 
  Wizyty delegacji zagranicznych 5 3 60,0 
  Porównania międzynarodowe 22 12 54,6 
  Wzorcowania przyrządów pomiarowych 12 8 66,7 

4. Transfer wiedzy - działania informacyjno-promocyjne      
  Publikacje naukowe – wydawnictwa GUM 3 1 33,3 
  Publikacje informacyjno – promocyjne 4 6 150 
  Szkolenia specjalistyczne 51 15 29,4 
  Staże i praktyki studenckie 3 5 166,7 
  Konferencje 22 8 36,4 

5. Czynności metrologiczne      
  Wzorcowania  10951 11803 107,8 
  Ekspertyzy 104 88 84,6 
  Badania 12 3 25 
  Wytwarzanie i certyfikacja materiałów odniesienia 1600 2562 160,1 
  Zatwierdzenie typu 90 105 116,7 
  Ocena zgodności  8 10 125 
  Przekazywanie wzorcowych sygnałów czasu i częstotliwości 48 55 114,6 
  Porównywanie zegarów atomowych względem UTC (PL) 132 124 93,9 

6. Inne czynności     
  Certyfikacja kas rejestrujących 25 19 76 
  Organizacja egzaminów 65 54 83,1 

  Upoważnienia do legalizacji (udzielenie, przedłużenie 
upoważnienia) 3 4 133,3 

  Tworzenie punktów legalizacyjnych 53 70 132,1 
  Wydawanie zezwoleń - tachografy cyfrowe 150 188 125,3 
 Organizacja porównań krajowych 52 18 34,6 

7. Nadzór      
  Nadzór nad działalnością terenowej administracji miar 10 6 60 
  Ocena podwykonawców (dostawcy dużych wzorców). 63 15 25 
  Czynności kontrolne wynikające z ustawy o tachografach 12 6 50 
  Czynności kontrolne wynikające z ustawy Prawo probiercze 6 5 83,3 

 

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 6 85,7 0 

2. Utrzymanie infrastruktury metrologicznej - wzorców 
i stanowisk pomiarowych  49 73 69,9 23,3 
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Lp. Grupa tematyczna działań 
Liczba 

zaplanowanych 
działań 

Liczba 
zrealizowanych 

działań 

Stopień realizacji 
działań  

% 

1. 2. 3. 4. 5. 

3. Współpraca międzynarodowa      
  Zagraniczne wyjazdy służbowe 1 2 200 
  Porównania międzynarodowe 1 1 100  
  Wzorcowania przyrządów pomiarowych 2 1 50  

4. Transfer wiedzy - działania informacyjno-promocyjne      
  Publikacje informacyjno – promocyjne 14 0  0 
  Szkolenia specjalistyczne 37 27 73  
  Staże i praktyki studenckie 1 2 200  
  Konferencje 8 2 25 

5. Czynności metrologiczne      
  Wzorcowania  139 506 141 770 101,6  
  Ekspertyzy 5080 3423 67,4  
  Badania 2600 2826 108,7  
  Wytwarzanie i certyfikacja materiałów odniesienia 8000 7865 98,3  
  Zatwierdzenie typu (badania) 49 86 175,5  
  Ocena zgodności (badania i opiniowanie) 8286 15180 183,2  
  Legalizacja (pierwotna i ponowna) 986 318 1 480 643 150,1  

6. Inne czynności     

  Tworzenie punktów legalizacyjnych (opiniowanie i czynności 
sprawdzające) 24 35 145,8  

  Wydawanie zezwoleń - tachografy cyfrowe (opiniowanie i 
czynności sprawdzające) 8 8 100,0  

 Organizacja i przeprowadzenie porównań 3 2 66,0  
7. Nadzór      
  Czynności kontrolne wynikające z ustawy Prawo o miarach 12256 5655 46,1 

 Czynności kontrolne wynikające z ustawy o Towarach 
paczkowanych  2652 1508 56,9 

 Czynności kontrolne wynikające z ustawy o Tachografach 
Cyfrowych 332 269 81,0  

 

Tabela III OUP 

Lp. Grupa tematyczna działań 
Liczba 

zaplanowanych 
działań 

Liczba 
zrealizowanych 

działań 

Stopień realizacji 
działań  

% 

1. 2. 3. 4. 5. 

1. Współpraca międzynarodowa      
  Zagraniczne wyjazdy służbowe 1 3 300,0  
  Porównania międzynarodowe 6 6 100,0  
 Organizacja posiedzeń międzynarodowych 0 0 0  
 Wizyty delegacji zagranicznych 1 0 0 

2. Transfer wiedzy - działania informacyjno-promocyjne      
  Publikacje informacyjno - promocyjne 3 2 66,7  
  Szkolenia specjalistyczne 46 9 19,6  
  Staże i praktyki studenckie 2 0 0 
 Inne formy przekazywania wiedzy np. prezentacje   7 1 14,3  

3. Czynności probiercze      
  Badania i oznaczanie wyrobów z metali szlachetnych 4 400 000 4 189 661 95,2 

4. Nadzór      
  Czynności kontrolne wynikające z ustawy Prawo probiercze 550 375 68,2   
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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 roku 
wynosiła 72.  

Zadania inwestycyjne związane z utrzymaniem, budową i modernizacją stanowisk pomiarowych 
wykonano na poziomie 19,32 % 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. Rozpoczęto roboty budowlane, 
zaawansowanie finansowe na koniec 2021 wynosiło – 26 %, osiągnięto stan surowy otwarty na 7 z 8 
budynków, trwają prace instalacyjne wszystkich branż. Rozpoczął się proces pozyskania kadry 
metrologicznej – zatrudnienie, przeszkolenie i wdrożenie do pracy w KAMPUS-ie pierwszych  
4 metrologów. Ponadto trwał proces przygotowania postępowań przetargowych na aparaturę 
metrologiczną. 

Wskaźniki Jednostka Wartość bazowa Wartość 2021 Wartość  
2018-2021 

Wartość docelowa 
2021 

1. Wzorce pomiarowe 
o najwyższych 
parametrach 
metrologicznych 
w kraju 

Liczba 56 
(2017) 72 72 nie mniej niż  

64 

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

Procent 30 
(2016) 19,32 38,3 nie mniej niż 

60 

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

Procent 0 
(2016) 26 26 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. Brali udział w 24 projektach EMPIR, w tym 4 projekty 
zostały zakończone, 5 nowych projektów rozpoczęto, a w pozostałych 15 prace były kontynuowane. 
Zaangażowanie GUM w realizację projektów wzrosło w stosunku do lat poprzednich.  

Pracownicy Okręgowych Urzędów Probierczych w Warszawie i Krakowie współpracowali z ekspertami 
zagranicznymi w 6 programach badawczych, polegających na badaniu próbek stopów metali 
szlachetnych i analizie uzyskiwanych wyników. 
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Wskaźniki Jednostka Wartość bazowa Wartość 2021 
Wartość 

2018-2021 
Wartość 
docelowa 

2021 
1. Przedstawiciele GUM  

w Komitetach Doradczych 
CIPM 

Liczba 4 
(2016) 6 6 nie mniej niż 

6  

2. Stanowiska funkcyjne w 
organach roboczych 
organizacji 
międzynarodowych 

Liczba 3 
(2016) 6 6 nie mniej niż 

6 

3. Międzynarodowe projekty 
badawcze z udziałem GUM 
i OUP 

Liczba 7 
(2014–2016) 30  35 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 38 publikacjach, w tym 17 to publikacje punktowane.  

Ze względu na stan epidemiologiczny w kraju uległa zmniejszeniu oferta szkoleń i innych form 
upowszechniania wiedzy. Liczba wydarzeń wynosiła 42.  

Szkolenia doskonalenia zawodowego i samokształcenia pracowników odbywały się głównie w trybie 
zdalnym.  

Wskaźniki Jednostka Wartość bazowa Wartość 2021 Wartość  
2018-2021 

Wartość docelowa 
2021 

1. Prace badawczo-
rozwojowe Liczba 157 

(2010–2015) 103 287 nie mniej niż  
245 

2. Pozycje wydawnicze Liczba 8 
(2005-2017) 5 46 nie mniej niż 

45 
3. Oferta szkoleniowa oraz 

inne formy 
upowszechniania wiedzy 

Liczba 261  
(2014-2016) 

42 
 344 nie mniej niż 

348 

4. Publikacje pracowników 
GUM  Liczba 10 

(2016) 
28 (15) 

 185 (35) 

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 73,37 % 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 87,4 %.  

Wskaźniki Jednostka Wartość bazowa Wartość 2021 Wartość  
2018-2021 

Wartość docelowa 
2021 

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

Procent 0* 
(2016) 

73,37 
 78,7 nie mniej niż  

70  

2. Udział najwyższych ocen 
w badaniu poziomu 
zadowolenia klienta 

Procent 70 
(2016) 

87,4  
 89,2 nie mniej niż  

80  

*wartość bazowa 0 % ze względu na rozpoczęcie działalności KZM-ów w 2016 r., zadanie nie było realizowane w 2016 r. 
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CEL 5. Kompetentny, nastawiony na rozwój, dobrze zmotywowany personel, przygotowany do realizacji 
zadań na rzecz innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki 

Kontynuowano politykę kadrową zapewniającą zaspokojenie potrzeb, ambicji i aspiracji zawodowych 
pracowników oraz działania na rzecz pozyskania wykwalifikowanej kadry. Liczba zatrudnionych osób ze 
stopniami naukowymi w stosunku do ogółu zatrudnionych wynosi 12 %. Niestety ze względu na 
ograniczenia związane z pandemią nie mogły odbyć się staże w instytucjach zagranicznych. 

Wskaźniki Jednostka Wartość bazowa Wartość 2021 Wartość  
2018-2021 

Wartość docelowa 
2021 

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

Procent 8 
(2016) 

12 
 12 nie mniej niż  

12  

2. Staże pracowników w 
instytucjach 
międzynarodowych 

Liczba 0 
(2016) 0 2 nie mniej niż  

4 

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

Procent 0,9  
(2016) 

2,1 
 2,1 nie mniej niż  

3 

 

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 83,2 %. 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 80,1 % wszystkich procedur. 

Wskaźniki Jednostka Wartość bazowa Wartość 2021 Wartość  
2018-2021 

Wartość docelowa 
2021 

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

Procent 50 
(2016) 83,2 63 nie mniej niż  

70 

2. Ujednolicone procedury 
czynności 
metrologicznych  

Procent 0  
(2016) 

80,1 
 61 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. 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 oraz wydłużenie 
terminów realizacji spraw na wniosek klientów. 

Natomiast średni czas realizacji wniosków o ocenę kas rejestrujących skrócono o 21,3 %. 

Wskaźniki Jednostka Wartość bazowa Wartość 2021 Wartość  
2018-2021 

Wartość docelowa 
2021 

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

Liczba 10 
(2014-2016) 7 22 nie mniej niż  

22 
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2. Średni czas realizacji 
wniosków o 
zatwierdzenie typu, 
ocenę zgodności 
przyrządów 
pomiarowych 

% 103 dni 
(2014-2016) dłuższy o 22,3 % dłuższy o 22,3 % krótszy o co 

najmniej 30 % 

3. Średni czas realizacji 
wniosków o ocenę kas 
rejestrujących  

% 239 dni 
(2014-2016) krótszy o 21,3 % krótszy o 21,3 % krótszy o co 

najmniej 30 % 

 

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

Przeprowadzono 6 741 kontroli w różnych obszarach, w tym 4 257 to kontrole w obszarach 
zwiększonego ryzyka, co stanowi 63,2 % kontroli ogólnie. Wprowadzone skutecznie zalecenia 
pokontrolne stanowiły 78 %. 

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 2021 Wartość  
2018-2021 

Wartość docelowa 
2021 

1. Skutecznie wdrożone 
zalecenia pokontrolne Procent 0* 

(2016) 

 
78,0  

 
86,3  nie mniej niż 

95 %  

2. Kontrole w obszarach 
zwiększonego ryzyka Procent 0* 

(2016) 
63,2  

 
56,8  

 
nie mniej niż  

90 % 
3. Wdrożenie systemów 

informatycznych 
wspomagających 
wykonywanie oceny 
zgodności oraz 
prawnej kontroli 
metrologicznej 
przyrządów 
pomiarowych 

Tak/Nie Nie 
(2016) NIE 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 121,5 % w stosunku do ustawy 
budżetowej na 2021 r. Przekroczenie planu nastąpiło w jednostkach terenowych, szczególnie  
w okręgowych urzędach miar. W centrali GUM wykonanie dochodów w stosunku do planu wyniosło 
93 %.  

W 2021 r. wykonanie wydatków budżetowych GUM wyniosło 91 % w stosunku do planu po zmianach. 

*dane na podstawie sprawozdań budżetowych za grudzień 2021 r.; termin złożenia sprawozdań rocznych mija 28 lutego 2022 r. 

Źródło finansowania Rok 2021 (PLN) 

64 – część budżetu państwa, w tym: 172 115 311,69 

Inne (EMPIR) 706 160,07 

Europejskie Fundusze Strukturalne współfinansowanie z budżetu państwa 1 102 712,26 

Europejskie Fundusze Strukturalne - budżet środków europejskich 28 810 473,50 

RAZEM środki publiczne 200 925 785,19 
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Wydatki - 64. części budżetu państwa PLN  
Jednostka 
organizacyjna Wydatki bieżące Wynagrodzenia Wydatki majątkowe Razem 

1 2 3 4 5 

GUM 17 411 696,33 30 309 954,48 5 713 821,66 53 435 472,47 
Jednostki 
terenowe 32 622 363,40 82 727 783,78 3 329 692,04 118 679 839,22 

Razem 50 034 059,73 113 037 738,26 9 043 513,70 172 115 311,69 
 

Dochody - 64. części budżetu państwa PLN 
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 1 626 720,46 3 788 248,89 1 216 907,92 - 195 807,76 6 827 685,03 
Jednostki 
Terenowe 

47 641 250,00 12 035 053,14 - 11 042 109,47 605 799,67 71 324 212,28 

Razem 49 267 970,46 15 823 302,03 1 216 907,92 11 042 109,47 801 607,43 78 151 897,31 
 

5. Personel 

5.1. Główny Urząd Miar 

Zatrudnienie w okresie sprawozdawczym było niższe od planowanego o 24,39 etatów, w tym niższe o 1 
etat na kierowniczym stanowisku państwowym, o 24,49 etatu w grupie członków korpusu służby 
cywilnej oraz wyższe o 1,1 etatu w grupie pracowników nieobjętych mnożnikowymi systemami 
wynagrodzenia. 

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 347,48 335,4 11,7 29 341 000 27 085 000 2 256 000 
Osoby zajmujące kierownicze 
stanowiska państwowe "R" 3,00 2,88 0,12 419 000 419 000 0 

Osoby nieobjęte mnożnikowymi 
systemami wynagrodzeń 38,85 37,19 1,26 1 832 000 1 680 000 152 000 

Członkowie korpusu służby cywilnej  305,625 295,29 10,335 27 090 000 24 986 000 2 104 000 
* - w planie kwoty na wynagrodzenia ujęte zostały środki na realizację projektów finansowych ze środków UE ((ŚWITEŹ, Trans-Tacho, E-Czas, 
KAMPUS);  
** - w planie etatów ujęto etaty utworzone celem realizacji projektów finansowanych ze środków UE (ŚWITEŹ, Trans-Tacho, E-Czas, KAMPUS)” 

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 323,09 310,17 12,92 32 707 619,90 30 633 685,95 2 073 933,95 
Osoby zajmujące kierownicze 
stanowiska państwowe "R" 2,0 1,92 0,08 343 442,66 343 442,66 0,00 

Osoby nieobjęte mnożnikowymi 
systemami wynagrodzeń 

39,95 
 38,35 1,6 2 958 760,11 2 802 732,43 156 027,68 

Członkowie korpusu służby cywilnej  281,14 269,89 11,25 29 405 417,13 27 487 510,86 1 917 906,27 
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* - 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). Sprawozdanie sporządzono zgodnie ze sprawozdaniem RB-70 za 2021 r. 

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 139,375 126,50  9 478 000 8 715 000 763 000 
Osoby nieobjęte mnożnikowymi 
systemami wynagrodzeń 12,875 0  968 000 890 000 78 000 

Członkowie korpusu służby cywilnej  126,5 126,5  8 510 000 7 825 000 685 000 
 
 

OUM Warszawa (bez zamiejscowych) 47,75 40,50  
 

WZ Bronisze 35 33,75  

WZ Zamość 8 7,25  
WZ Siedlce 13,75 13  

WZ Płock 9 8  

WZ Lublin 15 14  

WZ Radom 10,875 10  

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 138,375 126,5  9 941 298,98 9 243 478,00 697 820,98 
Osoby nieobjęte mnożnikowymi 
systemami wynagrodzeń 11,875 0  1 422 353,56 778 725,00 643 628,56 

Członkowie korpusu służby cywilnej  126,5 126,5  8 518 945,42 8 464 753,00 54 192,42 
 

OUM Warszawa (bez zamiejscowych) 47,25 43  

 

WZ Bronisze 35 34  

WZ Zamość 8 7,5  

WZ Siedlce 12,75 11  

WZ Płock 9,5 6,5  

WZ Lublin 15 14  

WZ Radom 10,875 10,5  

WZ – Wydział Zamiejscowy 

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 138 108  7 927 000 7 289 000 638 000 
Osoby nieobjęte mnożnikowymi 
systemami wynagrodzeń 12 5  618 000 568 000 50 000 

Członkowie korpusu służby cywilnej 126 103  7 309 000 6 721 000 588 000 
  
 

OUM Kraków (bez zamiejscowych) 77 52   
WZ Przemyśl 7 7  

WZ Tarnobrzeg 6 6  
WZ Rzeszów 17 14  

WZ Tarnów 11 10  

WZ Jasło 12 11  

WZ Nowy Sącz 8 8  



Sprawozdanie z realizacji rocznego plan działania Głównego Urzędu Miar na 2021 rok. 

 

12 z 57 

 

 

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 135,35 105,75  8 379 913,55 7 781 958,39 597 955,16 
Osoby nieobjęte mnożnikowymi 
systemami wynagrodzeń 12 4  698 003,21 647 846,00 50 157,21 

Członkowie korpusu służby cywilnej 123,35 101,75  7 681 910,34 7 134 112,39 547 797,95 
 

OUM Kraków (bez zamiejscowych) 73,35 48,75  

 

WZ Przemyśl 7 7  

WZ Tarnobrzeg 6 6  

WZ Rzeszów 17 15  

WZ Tarnów 10,75 10  

WZ Jasło 12 11  

WZ Nowy Sącz 9,25 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 130 92,5  7 601 000 6 989 000 612 000 
Osoby nieobjęte mnożnikowymi 
systemami wynagrodzeń 20 0  866 000 796 000 70 000 

Członkowie korpusu służby cywilnej  110 92,5  6 73 5000 6 193 000 542 000 
 

OUM Wrocław (bez zamiejscowych) 78,5 46,5   
WZ Legnica 8 7  
WZ Jelenia Góra 8 7  
WZ Świdnica 12,5 12  
WZ Brzeg 6 5  
WZ Opole 10 9  
WZ Nysa 7 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,
5 84  7 921 364,16 7 350 282,95 571 081,21 

Osoby nieobjęte mnożnikowymi 
systemami wynagrodzeń 14 0  766 851,99 711 469,22 55 382,77 

Członkowie korpusu służby cywilnej  99,5 84  7 154 512,17 6 638 813,73 515 698,44 
 

OUM Wrocław (bez zamiejscowych) 66 42   
WZ Legnica 8 7  
WZ Jelenia Góra 8 7  
WZ Świdnica 11,5 11  
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 89  6 873 000 6 320 000 553 000 
Osoby nieobjęte mnożnikowymi 
systemami wynagrodzeń 13 0  614 000 563 000 51 000 

Członkowie korpusu służby cywilnej 105 89  6 259 000 5 757 000 502 000 
 

OUM Poznań (bez zamiejscowych) 74 50   
WZ Piła 7,5 7  

WZ Leszno 11 9  
WZ Kalisz 10,5 9  

WZ Gniezno 7,5 7  

WZ Konin 7,5 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 115,80 89,30  7 360 300 6 850 085 510 215 
Osoby nieobjęte mnożnikowymi 
systemami wynagrodzeń 10,25 0  595 780 554 500 41 280 

Członkowie korpusu służby cywilnej 105,55 89,30  6 764 520 6 295 585 468 935 
 

OUM Poznań (bez zamiejscowych) 71,3 48,8  

 

WZ Piła 8,5 8  

WZ Leszno 10 8,5  

WZ Kalisz 10 9  

WZ Gniezno 7,5 7  

WZ Konin 8,5 8  

 
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 127 99  8 156 000 7 499 000 657 000 
Osoby nieobjęte mnożnikowymi 
systemami wynagrodzeń 17   894 000 817 000 77 000 

Członkowie korpusu służby cywilnej  110 95  7 262 000 6 682 000 580 000 
 

OUM Katowice (bez zamiejscowych) 83 61   
WZ Bytom 11,5 10  
WZ Bielsko-Biała 15,5 14  
WZ Rybnik 8 7  
WZ Częstochowa 9 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 123,5 92,5  8 517 034,74 7 911 092,87 605 941,87 
Osoby nieobjęte mnożnikowymi 
systemami wynagrodzeń 15,75 2  911 411,15 851 970,59 59 440,56 
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Członkowie korpusu służby cywilnej  107,75 90,5  7 605 623,59 7 059 122,28 546 501,31 
 

OUM Katowice (bez zamiejscowych) 79,25 52,5  

 
WZ Bytom 11,75 10  

WZ Bielsko-Biała 15,5 15  

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 126,125 100,5  7 583 000 6 972 000 611 000 
Osoby nieobjęte mnożnikowymi 
systemami wynagrodzeń 11,875 0  585 000 538 000 47 000 

Członkowie korpusu służby cywilnej  114,25 100,5  6 998 000 6 434 000 564 000 
 

OUM Gdańsk (bez zamiejscowych) 70,625 50   
WZ Tczew 9 9  
WZ Gdynia 8,75 8  
WZ Elbląg 8 7  
WZ Olsztyn 12 10,5  
WZ Słupsk 8,75 8  
WZ Kętrzyn 5 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 124,125 99  8 012 897,17 7 470 406 542 491,17 
Osoby nieobjęte mnożnikowymi 
systemami wynagrodzeń 11,875 0  676 264,85 631 172 45 092,85 

Członkowie korpusu służby cywilnej  112,25 99  7 336 632,32 6 839 234 497 398,32 
 

OUM Gdańsk (bez zamiejscowych) 69,125 49  

 

WZ Tczew 9 9  
WZ Gdynia 8,75 8  
WZ Elbląg 8 7  
WZ Olsztyn 11,5 10  
WZ Słupsk 8,75 8  
WZ Kętrzyn 5 4  
WZ Chojnice 4 4  

 
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  8 114 000 7 461 000 653 000 
Osoby nieobjęte mnożnikowymi 
systemami wynagrodzeń 15 1  776 000 714 000 62 000 

Członkowie korpusu służby cywilnej 120 104  7 338 000 6 747 000 591 000 
 

OUM Łódź (bez zamiejscowych) 97,5 71   
WZ Piotrków Trybunalski 7,5 7  

WZ Łowicz 6,5 6  
WZ Zduńska Wola 10 9  

WZ Kielce 13,5 12  
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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 129,38 104,38  8 218 052,85 7 638 493,36 579 559,49 
Osoby nieobjęte mnożnikowymi 
systemami wynagrodzeń 14,5 1  839 474,73 778 486,05 60 988,68 

Członkowie korpusu służby cywilnej  114,88 103,38  7 378 578,12 6 860 007,31 518 570,81 
 

OUM Łódź (bez zamiejscowych) 90,88 69,38  
 

WZ Piotrków Trybunalski 7,5 7  
WZ Łowicz 6,5 6  
WZ Zduńska Wola 10 9  
WZ Kielce 14,5 13  

 
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  6 377 000 5 864 000 513 000 
Osoby nieobjęte mnożnikowymi 
systemami wynagrodzeń 25 25  994 000 914 000 80 000 

Członkowie korpusu służby cywilnej 92 92  5 383 000 4 950 000 433 000 
 

OUM Bydgoszcz (bez zamiejscowych) 72,50 72,50   
WZ Toruń 20 20  

WZ Włocławek 9 9  
WZ Brodnica 5 5  

WZ Inowrocław 5,25 5,25  

WZ Grudziądz 5,25 5,25  

 
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 98,25 98,25  6 732 499,4 6 280 140 452 359,40 
Osoby nieobjęte mnożnikowymi 
systemami wynagrodzeń 17,50 17,50  977 856,79 909 040 68 816,79 

Członkowie korpusu służby cywilnej 80,75 80,75  5 754 642,61 5 371 100 383 542,61 
 

OUM Bydgoszcz (bez zamiejscowych) 54,5 54,5  

 

WZ Toruń 19,00 19,00  

WZ Włocławek 8,00 8,00  

WZ Brodnica 5,00 5,00  

WZ Inowrocław 6,50 6,50  

WZ Grudziądz 5,25 5,25  
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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 
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 76,25 54  4 480 000 4 119 000 361 000 
Osoby nieobjęte mnożnikowymi 
systemami wynagrodzeń, 
w tym dyrektor 

8 0  492 000 454 000 38 000 

Członkowie korpusu służby cywilnej,  
w tym wicedyrektor 68,25 54  3 988 000 3 665 000 323 000 

 

OUM Szczecin (bez zamiejscowych) 42 24   
WZ Stargard 8,75 8  
WZ Koszalin 8 7  
WZ Gorzów Wlkp. 7,75 7  
WZ Zielona Góra 9,75 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 67,87 47,31  4 699 296,75 4 380 060,98 319 235,77 

Osoby nieobjęte mnożnikowymi 
systemami wynagrodzeń, 
w tym dyrektor 

6,52 0,00  465 360,59 439 362,12 25 998,47 

Członkowie korpusu służby cywilnej,  
w tym wicedyrektor 61,35 47,31  4 233 936,16 3 940 698,86 293 237,30 

 

OUM Szczecin (bez zamiejscowych) 35,29 18,52   
WZ Stargard 8,20 7,54  
WZ Koszalin 7,70 7,00  
WZ Gorzów Wlkp. 7,17 6,42  
WZ Zielona Góra 9,51 7,83  

 
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  3 021 000 2 778 000 243 000 

Osoby nieobjęte mnożnikowymi 
systemami wynagrodzeń 4,5 4,5  276 000 256 000 20 000 

Członkowie korpusu służby cywilnej  47 47  2 745 000 2 522 000 223 000 
 

OUM Białystok (bez zamiejscowych) 31,66 31,66   
WZ Ostrołęka 10,09 10,09  
WZ Ełk 5,75 5,75  
WZ Suwałki 4 4  
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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 47,29 47,29   3 056 896,36 2 852 133,60 204 762,76 

Osoby nieobjęte mnożnikowymi 
systemami wynagrodzeń 4,36 4,36   290 989,35 271 634,24 19 355,11 

Członkowie korpusu służby cywilnej  42,93 42,93   2 765 907,01 2 580 499,36 185 407,65 
 

OUM Białystok (bez zamiejscowych) 29,06 29,06  

 WZ Ostrołęka 8,78 8,78   
WZ Ełk 5,71 5,71   
WZ Suwałki 3,74 3,74   

 

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 69,25  69,25 4706 4327 379 
Osoby nieobjęte mnożnikowymi 
systemami wynagrodzeń 3,25  3,25 285 262 23 

Członkowie korpusu służby cywilnej  66,00  66,00 4421 4065 356 
 

OUP Warszawa 35,53  35,53   
WZ Białystok 8,32  8,32 
WZ Bydgoszcz 6,00  6,00 
WZ Łódź 6,25  6,25 
WZ Gdańsk 13,15  13,15 

 
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 68,38   68,38 4 929 565,06 4 581 979,22 347 585,84 
Osoby nieobjęte mnożnikowymi 
systemami wynagrodzeń 65,13  65,13 282 279,36 261 997,35 20 282,01 

Członkowie korpusu służby cywilnej  3,25   3,25 4 647 285,70 4 319 981,87 327 303,83 
 

OUP Warszawa (bez zamiejscowych) 35,43   35,43    
WZ Białystok 8,32  8,32 
WZ Bydgoszcz 6,00  6,00  
WZ Łódź 6,25    6,25 
WZ Gdańsk  12,38  12,38 
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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 
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 73,75  73,75 4 650 000 4 276 000 374 000 
Osoby nieobjęte mnożnikowymi 
systemami wynagrodzeń 3,75  3,75 356 000 324 000 32 000 

Członkowie korpusu służby cywilnej 70  70 4 294 000 3 952 000 342 000 
 

OUP-Kraków 30  30   
WZ Poznań 14  14 
WZ Wrocław 10  10 
WZ Chorzów 9  9 
WZ Częstochowa 7  7 

 
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 66,45  66,45 4 958 665,59 4 621 800,0 336 865,59 
Osoby nieobjęte mnożnikowymi 
systemami wynagrodzeń 3,75  3,75 354 923,96 331 255,00 23 668,96 

Członkowie korpusu służby cywilnej 62,70  62,70 4 603 741,63 4 290 545,0 313 196,63 
26 

OUP Kraków (bez zamiejscowych) 26,86  26,86  
  WZ Poznań 12,32  12,32 

WZ Wrocław 9,04  9,04 
WZ Chorzów 7,48  7,48 
WZ Częstochowa 7,00  7,00 

 

 

6. Najważniejsze zadania Głównego Urzędu Miar  

Najważniejsze zadania zrealizowane w 2021 r. zaprezentowano poniżej. Zestawienie wszystkich zadań 
przedstawiono w załączniku nr 1. 

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 2021 roku w ramach realizacji projektu Kampus wykonano poniższe najważniejsze działania: 

 12.01.2021 rozpoczęto roboty budowlane, zaawansowanie finansowe na koniec 2021 wynosiło – 
26 %, osiągnięto stan surowy otwarty na 7 z 8 budynków, trwają prace instalacyjne wszystkich 
branż, 

 podpisano umowy z gestorami mediów: MPEC i PGE – zawarto umowy na: przyłącze podstawowe 
i rezerwowe sieci elektroenergetycznej (umowa zawarta 30.04.2021), przyłącze do miejskiej sieci 
ciepłowniczej (umowa zawarta 29.06.2021), 

 przeprowadzono postępowania przetargowe na Inwestora Zastępczego, podpisano umowy, 
wprowadzono Inwestora Zastępczego na plac budowy – przygotowano i przeprowadzono 
postępowanie, które ostatecznie zostało unieważnione 22.11.2021, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 
6 i 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych - wystąpiła istotna zmiana 
okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży  
w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć oraz postępowanie obarczone 
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jest nie do usunięcia wadą, uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy  
w sprawie zamówienia publicznego. Nadzór nad robotami był sprawowany siłami własnymi, został 
zorganizowany zespół pracowników, posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz 
uprawnienia, 

 zaktualizowano katalog usług badawczych w części gospodarczej i niegospodarczej, 
przeprowadzony został cykl spotkań z przedsiębiorcami z przedstawieniem potencjału 
Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar, 

 opracowano plan wdrożenia metrologów do pracy w KAMPUS-ie, 

 w zakresie pozyskania kadry metrologicznej – zatrudniono, przeszkolono i wdrożono do pracy  
w KAMPUS-ie pierwszych 4 metrologów - Laboratorium L2 – 1 osoba, Laboratorium L7 – 3 osoby, 

 trwał proces przygotowania postępowań przetargowych na aparaturę metrologiczną: opracowanie 
OPZ, SWZ i umów, oszacowanie przedmiotu zamówienia. Ogłoszono postępowania na:  
a) dostawę współrzędnościowej maszyny pomiarowej CMM (L4) wraz z niezbędnym wyposażeniem 
(postępowanie powtórzone, pierwsze postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 255 
pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych - cena najkorzystniejszej oferty 
przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;  

b) dostawę stanowiska pomiarowego do nanometrologii wymiarowej (L4);  

c) dostawę wzorców odniesienia jednostki siły (L7) do: 100 N, 1 kN, 100 kN, 1 MN;  

d) dostawę aktywnego masera wodorowego z autotuningiem wnęki rezonansowej oraz urządzenia 
do sterowania lokalną skalą czasu (L2) (postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 255 
pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych - nie złożono żadnej oferty, 
postępowanie zostanie powtórzone w kolejnym okresie sprawozdawczym). 

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

W grudniu 2021 r. (kontynuacja prac w styczniu 2022 r.) Zespół ds. odbioru dokonał odbiorów testów: 
automatycznych, akceptacyjnych, wydajnościowych, obciążeniowych, migracyjnych, jakościowych, 
bezpieczeństwa, WCAG oraz dokonał odbioru dokumentacji powykonawczej i odbioru raportu 
końcowego.  

Osiągnięto Kamienie Milowe: Przeprowadzenie testów akceptacyjnych oprogramowania systemu „ŚWITEŹ” 
–14 grudnia 2021 r. podpisanym obustronnie protokołem bez zastrzeżeń; Odbiór oprogramowania 
systemu „ŚWITEŹ” – 15 grudnia 2021 r. podpisanym obustronnie protokołem z zastrzeżeniami 
przedstawienia raportu z testów bezpieczeństwa oraz naprawy błędów w systemie w terminie 30 dni od 
wdrożenia, ustalonej przez Strony; Raport z testów bezpieczeństwa systemu „ŚWITEŹ” – 23 grudnia 2021 
r. odbiorem bez zastrzeżeń przed planowanym w harmonogramie terminem.  

3. Realizacja projektu “System informatyczny służący stworzeniu środowiska cyfrowego dla realizacji 
usług publicznych i zadań Głównego Urzędu Miar w sprawach tachografów - TRANS-TACHO”: 

W roku 2021 zrealizowano poniższe działania: 

 przeprowadzono postępowanie przetargowe na Doradcę Technicznego, z którym podpisano 
umowę na sporządzenie dokumentacji niezbędnej do zaplanowania systemu TRANS TACHO  
i dokumentacji przetargowej na Wykonawcę Systemu TRANS TACHO oraz na udział  
w postępowaniu o zamówienie publicznej na Wykonawcę Systemu TRANS TACHO; 

 osiągnięto Kamień Milowy „Odbiór koncepcji systemu TRANS-TACHO i przygotowanie SWZ dla 
Wykonawcy oprogramowania” w dniu 17.11.2021 r.;  

 w dniu 28.12.2021 r. wszczęto postępowanie na Wykonawcę systemu TRANS TACHO, 

 opracowano koncepcję promocji projektu TRANS – TACHO; 

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

W roku 2021 sfinalizowano dialog techniczny dot. projektowania, wykonania, konfiguracji i weryfikacji 
kluczowych elementów systemu dystrybucji kodowanych cyfrowych sygnałów czasu na falach długich, 
przy wykorzystaniu fali nośnej 225 kHz. Ogłoszono także zamówienie publiczne na dedykowany sprzęt 
dla ww. systemy (modulator sygnałów czasu). Zostały zakupione w ramach budżetu projektu  
i dostarczone kluczowe elementy infrastruktury laboratoryjnej - w szczególności aktywny maser 
wodorowy, dwa zegary cezowe, wielowejściowy precyzyjny przesuwnik i dzielnik częstotliwości (atomic 
clock combiner). Rozpoczęto włączenie dostarczonych wzorców i pozostałego sprzętu w system 
państwowego wzorca jednostek miar czasu i częstotliwości. Ponadto uruchomiono zasadnicze przetargi 
na wykonanie dedykowanego oprogramowania i dedykowanego sprzętu (przygotowanie wymagań 
merytorycznych i opisów funkcjonalnych, nadzór i ścisła współpraca z wyłonionymi wykonawcami, 
weryfikacja koncepcji i projektów szczegółowych oraz rozpoczęto budowę wysokostabilnego źródła 
częstotliwości radiowej 225 kHz (kontynuacja prac rozpoczętych w 2020 roku). 

5. Opracowanie koncepcji stworzenia warunków organizacyjno-prawnych przyczyniających się do 
intensyfikacji działań GUM w obszarach badawczo-rozwojowych. 

W ówczesnym Biurze Strategii przygotowano analizę sytuacji formalno-prawnej GUM w zakresie 
możliwości pozyskiwania środków finansowych na prace badawczo-rozwojowe oraz propozycje 
rozwiązań w tym zakresie. Ponadto w pierwszym kwartale 2021 r. wypracowany został projekt „Zasad 
prowadzenia działalności naukowej w Głównym Urzędzie Miar” oraz koncepcja funkcjonowania zespołu 
do spraw badań i nauki. Przygotowana została analiza na temat regulacji prawa własności intelektualnej 
w odniesieniu do GUM. Prac nie kontynuowano, ponieważ po zmianach organizacyjnych przeniesiono 
kompetencje dot. działalności badawczo-rozwojowej do innej komórki organizacyjnej GUM. 

6. Rozwój wzorców i stanowisk pomiarowych, między innymi: 

 budowa modułowego stanowiska pomiarowego prototypu 1 kilograma nr 51 – wzorca 
państwowego jednostki masy – kontynuowanie prac badawczych w próżni, atmosferze gazów 
szlachetnych oraz w powietrzu; 

Sprawdzenie poprawności działania i dogłębna analiza uzyskanych wyników komparatora AVK 1000 
przeprowadzona została na przełomie kwietnia i maja 2021 r. w okresie, w którym ówczesna Pracownia 
Masy przygotowywała się do pomiarów państwowego wzorca jednostki masy 1 kg po pomiarach 
przeprowadzonych w BIPM. Ze względu na to, że uzyskiwane wyniki z pomiarów na komparatorze AVK 
1000 były niezadawalające wykonano porównanie poprawności działania i wskazań dwóch 
komparatorów: dotychczas użytkowanego AT 1006 produkcji Mettler Toledo i nowego AVK 1000 
produkcji Radwag. Po analizie zebranych wyników przesłano do producenta zgłoszenie usterki 
polegającej na braku możliwości wykonywania pomiarów ze względu na znaczne przekroczenia 
paramentów powtarzalności. 
Po działaniach producenta w październiku wpłynęło pismo od pełnomocnika producenta firmy Radwag 
z informacją o zakończonych naprawach. W związku z tym na początku listopada wznowiono realizację 
pomiarów w powietrzu po naprawie komparatora. Uzyskane wyniki były nadal niezadawalające. 
Pomiary, tak jak poprzednio, wykonywano w ramach porównania wyników uzyskanych z dwóch 
komparatorów AT1006 Mettler-Toledo (dotychczas użytkowanym) i AVK 1000 RADWAG (nowym). 
Wyniki zawarto w dokumencie „Analizie wyników pomiarowych uzyskanych na komparatorze AVK1000 
produkcji RADWAG po wymianie mechanizmu ważącego przez serwis producenta w dniach 22-23 
września 2021 r. w ramach gwarancji”. W dniu 12 listopada 2021 r. rozpoczęto przygotowanie 
komparatora AVK 1000 do wykonywania pomiarów w warunkach próżni. Analiza wyników nie dała 
wyników zadowalających. Wykonywanie pomiarów zostało czasowo wstrzymane do czasu wyjaśnienia 
z producentem urządzenia kwestii uzyskiwanych niezadowalających wyników. 

 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; 
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W listopadzie 2021 r. dostarczono, zainstalowano i przeprowadzono badania systemu pomiarowego 
wzorca pierwotnego mocy ultradźwiękowej z układem do pomiaru konduktancji promieniowania oraz 
systemu do wzorcowania hydrofonów metodą porównawczą. Wcześniej, w sierpniu i wrześniu 2021, 
pracownik Laboratorium GUM odbył 6-ciotygodniowe szkolenie stacjonarne w NPL, Wlk. Brytania  
w zakresie wzorcowania hydrofonów, połączone z walidacją zakupionego stanowiska (przed dostawą do 
GUM). Dostawa nie objęła źródła kontrolnego dwuczęstotliwościowego; dostawca dostarczył 
tymczasowo zastępcze źródło kontrolne, jednoczęstotliwościowe. Ponadto w czasie badań w GUM 
stwierdzono uszkodzenie dostarczonych termokonwerterów. Zostały one odesłane do NPL do analizy  
i wyłączone z aktualnej płatności. Zgodnie z aneksem nr 5 do umowy BDG-WZP.261.83.2019 źródło 
kontrolne dwuczęstotliwościowe i termokonwertery będą dostarczone do GUM w 2022 r. Rozpoczęły 
się pogłębione badania obu systemów przygotowujące Laboratorium do opracowania instrukcji 
wzorcowania, weryfikacji budżetu niepewności i świadczenia usług.  

 budowa infrastruktury metrologicznej i kompetencji personelu w dziedzinie akustyki podwodnej, 
etap II: budowa stanowiska pomiarowego do wzorcowania hydrofonów w zakresie małych 
częstotliwości metodą wibrującej kolumny wody;  

W 2021 r. rozpoczęto badania i walidację stanowiska do wzorcowania hydrofonów metodą wibrującej 
kolumny wody w zakresie małych częstotliwości od 10 Hz do 2 kHz, opracowanego, zakupionego  
i zainstalowanego w GUM w grudniu 2020 r. Pierwsze badania wykazały potrzebę adaptacji akustycznej 
stanowiska oraz poprawienia powtarzalności pomiarów na stanowisku. W tym celu wykonano: 

1) układ wyciszenia wzbudnika sprzęgacza akustycznego (w zakresie małych częstotliwości, 
2) układ pozycjonowania hydrofonów w trzech płaszczyznach, 
3) system mocowania czujnika ciśnienia hydrostatycznego do precyzyjnego monitorowania 

poziomu wody w zbiorniku pomiarowym.  

Ponadto wyposażono stanowisko w system monitorowania warunków środowiskowych, który składa się 
z barometru, higrometru oraz czujników do pomiaru: temperatury wody w sprzęgaczu, temperatury 
otoczenia oraz temperatury wzbudnika drgań (zabezpieczenie wzbudnika przed przegrzaniem podczas 
testów) i umożliwia ciągły monitoring i archiwizację danych środowiskowych podczas wzorcowania. 
Przeprowadzono wzorcowanie hydrofonu B&K typ 8106 metodą porównawczą z hydrofonem 
odniesienia B&K typ 8104 (oba na wyposażeniu Laboratorium) w zakresie częstotliwości 10 Hz - 2 kHz. 
Ocena uzyskanych wyników była możliwa tylko dla częstotliwości 250 Hz, dla której są dostępne dane 
dotyczące czułości hydrofonów w ich metryczkach. Uzyskane wartości czułości dla częstotliwości 250 
Hz są satysfakcjonujące. Ocena wyników w całym zakresie częstotliwości wymaga dalszych badań 
sprzęgacza oraz wzorcowania hydrofonu odniesienia w kompetentnym NMI. Trwają prace nad 
wdrożeniem metody pierwotnej na stanowisku. 

 budowa kwantowego wzorca napięcia elektrycznego przemiennego - kontynuacja prac 
związanych z pracami adaptacyjnymi w pomieszczeniu pomiarowym, w którym zainstalowany 
jest wzorzec, prace pomiarowe i badawcze mające na celu wdrożenie wzorca; 

Wykonano prace adaptacyjne pomieszczenia, w którym wzorzec został zainstalowany. Rozpoczęto prace 
nad dostosowaniem zakupionych filtrów przeciw zakłóceniowych do ich instalacji w klatce Faradaya, w 
której znajduje się wzorzec. Rozpoczęto prace mające na celu wdrożenie wzorca i włączenie go do ZSZ 
jako nowego stanowiska pomiarowego. Za pośrednictwem kwantowego wzorca napięcia PJVS 
wykonano szereg pomiarów dla wzorców wtórnych napięcia DC (tzw. diod Zenera) i dokonano analizy 
porównawczej z wynikami pomiarów wykonanymi z wykorzystaniem państwowego wzorca jednostki 
miary napięcia stałego. 

 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 – kontynuacja prac; 

Po odstąpieniu od budowy laboratorium doświadczalnego na drodze krajowej 8 w rejonie Radzymina  
i wykorzystania obwodu drogowego GDDKiA w Radzyminie jako zaplecza pomiarowego do dziś, mimo 
propozycji ze strony GUM, nie zostało zatwierdzone nowe miejsce przeznaczone pod budowę 
laboratorium doświadczalnego. Zmieniono koncepcję ważenia samochodów testowych 
z wykorzystaniem wagi kontrolnej pomostowej na wykorzystanie określonej liczby wag 
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nieautomatycznych pomostowych przenośnych do pomiaru nacisku koła. Opracowano koncepcję 
budowy symulatora nacisku koła pojazdu zamiast użycia czujników nacisku podczas badań systemów. 

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

Podjęto działania związane ze zmianą merytoryczną zakupu stanowisk - doprecyzowane zostały 
rozwiązania, które w lepszy sposób posłużą do wypełnienia zadania. Działania związane z Projektem 
Kampus. 

 budowa analizatora wydechu o najmniejszej niepewności pomiaru przyrządowej w oparciu  
o laser próbkujący – kontynuacja prac; 

Kontynuowanie prac oraz zapoznanie z zagadnieniem budowy analizatora wydechu nowozatrudnionego 
pracownika - specjalisty z dziedziny technik optycznych. 

 budowa stanowiska do pomiarów zapylenia powietrza atmosferycznego – kontynuacja prac; 

W celu rozwiązania zaistniałych problemów generowania aerozolu wybrane wyniki badań zostały 
przesłane do krajowego przedstawiciela producenta wyposażenia stanowiska i przedstawiciela 
handlowego na Europę Środkowo-Wschodnią. Po konsultacjach telefonicznych i mailowych wykonano 
nowe roztwory KCl (chlorku potasu) w wodzie i przeprowadzono szereg pomiarów przy udziale 
serwisanta krajowego. Przeprowadzone konsultacje nie przyniosły rozwiązania problemu technicznego, 
w związku z tym uzyskane wyniki zostały przekazane do serwisu producenta w Niemczech. Po 
konsultacjach mailowych z serwisem w Niemczech wykonano kolejne czynności: - zwiększenie 
przepływu gazu nośnego (dilution air), - zmniejszenie tego przepływu, - wykonanie roztworów KCl w 
mieszaninie 50 % etanolu i 50 % UPW, - próby z użyciem różnych nastaw generatora aerozoli, - próby 
obrócenia generatora, - wymiana przewodu wyjściowego z generatora aerozoli. Powyższe działania nie 
przyniosły zadawalających rezultatów i nadal będą prowadzone konsultacje z producentem 
oprzyrządowania w celu eliminacji zaistniałego problemu. 

 budowa stanowiska na bazie multisensorowej maszyny pomiarowej – kontynuacja prac, 
zorganizowanie i przeprowadzenie porównań międzylaboratoryjnych w zakresie wzorcowania 
maszyn współrzędnościowych oraz wzorcowych obiektów przestrzennych; 

Stanowisko pomiarowe zostało wdrożone do pracy. Zakupiono szklany wzorzec kreskowy 500 mm, 
który umożliwi wzorcowanie maszyny pomiarowej w trybie optycznym. Ze względu na pandemię i brak 
zainteresowania niemożliwe było przeprowadzenie porównań międzylaboratoryjnych. Prace będą 
kontynuowane w 2022 r.  

 ustanowienie państwowego wzorca odniesienia jednostki miary okrągłości; 

Ze względu na dłuższą nieobecność opiekuna stanowiska pomiarowego, prace nad ustanowieniem 
państwowego wzorca odniesienia jednostki okrągłości zostały wstrzymane i będą kontynuowane po 
powrocie pracownika do pracy. 

7. Nowe metody pomiarowe: 

 opracowanie nowej metody wzorcowania dalmierzy laserowych; 

Ze względu na obecną sytuację kadrową i odejście w 2021 r. pracownika odpowiedzialnego za temat – 
realizacja prac została zawieszona. 

 badanie i wdrożenie metody wyznaczania wartości współczynnika załamania światła ciekłych 
wzorców refraktometrycznych metodą goniometryczną - kontynuacja prac, zakup termostatu  
i przyrządów pomocniczych, weryfikacja i walidacja opracowanej metody, przeprowadzenie 
pomiarów dla wody; 

Wdrożono nowy program komputerowy do pozyskiwania i analizy wyników pomiarów, dostosowano 
arkusz kalkulacyjny, zakupiono i uruchomiono termostat. 

 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  
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Zrealizowano wzorcowanie dedykowanych wzorców światłości kierunkowej (temperatura barwowa 
najbliższa 2353 K) i wzorców fotometrycznych roboczych (inne temperatury barwowe). Zaproponowano 
wstępne zapisy trybu postępowania. Zostało wykonane, w oparciu o przyjęte założenia, wzorcowania 
kilku matrycowych mierników luminancji. Podjęcie dalszych badań, skutkujące wdrożeniem 
postępowania pomiarowego i stosowaniem go w praktyce laboratoryjnej, będzie możliwe po zakupie 
matrycowego miernika luminancji. 

 opracowanie metody wzorcowania wag elektronicznych mających zastosowanie przy 
wzorcowaniu tłokowych przyrządów pomiarowych do odmierzania objętości cieczy;  

Opracowano założenia do metody oraz został przygotowany materiał do referatu przedstawiającego 
potrzebę zastosowania nowej metody (Planowane było wygłoszenie referatu na konferencji "Jakość w 
chemii analitycznej" jednak z powodów epidemicznych konferencja została odwołana). Działanie 
zostanie uzupełnione o dodatkowy element związany z nowym działaniem dotyczącym wytwarzania 
mikro-wzorców masy. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2022. 

 opracowanie metodyki badań kas rejestrujących w związku z nowelizacją przepisów. 

We wrześniu 2021 r. miała miejsce zmiana dwóch rozporządzeń technicznych zawierających wymagania 
techniczne dla kas rejestrujących online oraz z elektroniczną kopią wydruków. Zmiany miały na celu 
dopuszczenie do użytkowania kas rejestrujących zawierających nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne. 
Zmiany te spowodowały konieczność zmian i doskonalenia stosowanej w GUM metodyki badań  
w zakresie procedur badań kas rejestrujących ww. wymienionych typów. 

8. Badania nad matrycowymi CRMs dla chemii analitycznej w ochronie środowiska oraz badania 
przewodności elektrycznej właściwej w zakresie przewodności wody czystej i ultraczystej.  

Wytworzono próbne serie opracowywanych wielopierwiastkowych materiałów odniesienia (R)1 i (R)5 
odtwarzających wielkość ułamka masowego oraz stężenia masowego pierwiastków, odpowiednio Na, K, 
Mg, Ca i As, Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Zn. Opracowano metodę pomiarową wymaganą dla materiału 
wielopierwiastkowego. Przeprowadzono badania stabilności krótkoterminowej oraz jednorodności. 
Rozpoczęto badania stabilności długoterminowej. Opracowano procedurę do oznaczeń śladowych 
zawartości metali w próbkach wodnych metodą rozcieńczeń izotopowych, co pozwoli na wdrożenie ID-
ICP-MS do pomiarów rutynowych. Wykonano wstępne oznaczenia pierwiastków śladowych  
w liofilizowanej tkance krewetek w ramach porównania uzupełniającego APMP.QM-S19. 

Opracowano metodykę wytwarzania i certyfikacji materiałów odniesienia w zakresie przewodności 
elektrycznej właściwej od 5 µS/cm do 50 µS/cm na bazie n-propanolu wraz z dokumentacją, zgodnie  
z normą ISO 17034. Umieszczono nową usługę w Katalogu CRMs GUM i wprowadzono do sprzedaży. 

9. Realizacja wspólnych projektów w ramach programu EMPIR.  

GUM uczestniczył w 24 projektach realizowanych w ramach programu EMPIR, w tym 4 projekty zostały 
zakończone, prace w pozostałych 20 projektach były kontynuowane. 

Projekty zakończone w 2021 r. – 4  

 16RPT02 ALCOREF „Certified forensic alcohol reference materials” 

Ogólnym celem projektu było umożliwienie krajowym instytucjom metrologicznym lub instytutom 
desygnowanym zdobycia i potwierdzenia kompetencji w zakresie wytwarzania nowych certyfikowanych 
materiałów odniesienia (CRM) - wodnych roztworów etanolu do stosowania w symulatorach wydechu 
służących do wzorcowania analizatorów wydechu za pomocą wilgotnych wzorców gazowych etanolu i 
w końcowym efekcie wprowadzenia ich do swojej oferty usług. Założone cele GUM uczestnictwa w 
projekcie 16RPT02 EMPIR ALCOREF zostały osiągnięte. Opracowano metodykę wytwarzania CRM z 
uwzględnieniem określania czystości etanolu w oparciu o pomiar gęstości i potwierdzono przydatność 
tej metody w porównaniu międzylaboratoryjnym, zorganizowanym dla uczestników projektu. W ramach 
kampanii certyfikacyjnej wykonano badania jednorodności i stabilności materiału. Wyznaczono wartości 
składowych niepewności przypisanej niejednorodności i niestabilności, i uwzględniono w budżecie 
niepewności wartości certyfikowanych. Wartość niepewności spełnia kryteria ustanowione dla 
niepewności docelowej. Kompetencje w zakresie wytwarzania i przypisywania wartości właściwości 
CRM zostały potwierdzone wynikiem uzyskanym w porównaniu EURAMET QM-S13, a kompetencje do 
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oznaczania etanolu w roztworach wodnych wynikiem uzyskanym w porównaniu EURAMET QM-S14. 
Stanowią one podstawę umożliwiającą wnioskowanie o uzyskanie wpisów CMC w KCDB BIPM.  

Opracowano materiały odniesienia spełniające założone kryteria i odpowiednie do przewidywanego 
zastosowania. Opracowana dokumentacja dotycząca produkcji CRM zgodnie z ISO 17034 została 
włączona do systemu zarządzania GUM. W rezultacie udziału GUM w projekcie oferta usług 
metrologicznych GUM została rozszerzona o nowe certyfikowane materiały odniesienia, wodne 
roztwory wzorcowe etanolu https://gum.gov.pl/pl/uslugi/katalog-crm/3611,Katalog-CRM.html.  

 17NRM03 EUCoM „Standards for the evaluation of the uncertainty of coordinate measurements 
in industry” 

Celem projektu było wypracowanie i weryfikacja dwóch metod oceny niepewności pomiarów 
współrzędnościowych: 

 A posteriori (Metoda A): szacowanie niepewności za pomocą danych eksperymentalnych  
z powtórzeń pomiarów w czterech różnych orientacjach.  

 A priori (Metoda B): szacowanie niepewności z wykorzystaniem wiedzy eksperckiej i charakterystyki 
lub wcześniejszych doświadczeń z używaną maszyną współrzędnościową  

W GUM przeprowadzono dwie kampanie pomiarowe będące częścią weryfikacji wspomnianych metod: 

 dla geometrii pryzmatycznych - w ramach tego zadania mierzono wzorzec: Multi Feature Check 

 dla geometrii swobodnych - w ramach tego zadania mierzono wzorzec: Hyperbolic Paraboloid  

Przeprowadzono seminaria online - (jedno w języku polskim) propagujące rekomendacje 
wypracowywane przez projekt EUCoM. 

„Jedna z wypracowanych metod B została uznana za gotową do wykorzystania w pracach 
normalizacyjnych. Jest przedmiotem prac ISO/TC 213” 

Możliwe włączenie metody w ramach normy ISO 15530 może sformalizować zastosowanie dla typowych 
przypadków w przemyśle. Prawidłowa ocena niepewności podczas kontroli jest konieczna, aby uniknąć 
fałszywych decyzji, takich jak akceptowanie elementów niezgodnych z wymaganiami. Pomiary 
współrzędnościowe są najpopularniejszą techniką kontroli wymiarowej w przemyśle, dlatego uznane i 
praktyczne metody oceny niepewności poprawią jakość i pozytywnie wpłyną na polski i europejski sektor 
produkcyjny. 

 17RPT01 DOSEtrace „Research capabilities for radiation protection dosimeters” 

Celem projektu była poprawa spójności pomiarowej wielkości operacyjnych stosowanych w ochronie 
radiologicznej uczestniczących w nim Krajowych Instytutów Metrologicznych oraz Instytutów 
Desygnowanych. W ramach projektu przeprowadzono porównania uzupełniające EURAMET.RI(I)-S18 
Calibration coefficients for ambien dose equivalent - H*(10) for photon radiation. W rezultacie prac 
projektu przygotowano kod postępowania przy pomiarach i odtwarzaniu wielkości operacyjnych, 
przygotowano krótko- i długoterminowe strategie dla ochrony radiologicznej. Zaprojektowano, 
zbudowano i przetestowano 3 prototypy wzorców wtórnych Hp(0,07). W przypadku 2 wzorców (GUM i 
SCK CEN - Belgian Nuclear Research Centre) przeprowadzono testy w warunkach szpitalnych, trzeci ze 
zbudowanych prototypów (USC - Universidad de Santiago de Compostela) nie mógł być zbadany w 
warunkach szpitalnych  ze względu na parametry metrologiczne. 

 17RPT04 VersICaL „A versatile electrical impedance calibration laboratory based on digital 
impedance bridges”; 

Celem uczestniczenia GUM w projekcie VersICaL było zmniejszenie różnicy w poziomie zaawansowania 
technologicznego w dziedzinie impedancji w stosunku do innych europejskich NMI.  

Dzięki projektowi VersICaL GUM zaprojektował i zbudował cyfrowy mostek impedancji, wzorując się na 
mostku będącym w posiadaniu Trescal. Głównym celem posiadania owego mostka w polskim NMI była 
potrzeba poprawienia istniejących i zdobycia nowych wpisów CMC w bazie KCDB, a co za tym idzie 
również dokładniejsze usługi wzorcowania i badania dla klientów. 

W czasie trwania projektu pracownicy GUM odbyli szkolenia w trzech instytucjach, które zbudowały w 
projekcie AIM QuTe cyfrowe mostki impedancji – w Trescal, CMI i INRIM. Kluczowe było nawiązanie 
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współpracy z Politechniką Śląską. Wspólnie opracowano oprogramowanie sterujące całym procesem 
pomiarowym oraz bazę nowych wzorców impedancji do weryfikacji parametrów nowego mostka.  

Cyfrowy komparator impedancji umożliwia porównanie impedancji o różnym charakterze, co pozwala 
uzyskiwać jednostkę rezystancji (AC) z kwantowego efektu Halla, jednostkę pojemności elektrycznej z 
rezystancji (AC), jednostkę indukcyjności z pojemności elektrycznej. 

Projekt został zakończony sukcesem – jego założenia początkowe zostały zrealizowane - nowy mostek 
impedancji pracuje w średnim zakresie impedancji (100 Ω - 10 kΩ) w zakresie częstotliwości 
akustycznych.  

Obecnie trwa walidacja systemu. Prowadzone są prace nad nowymi wzorcami impedancji (pojemności i 
rezystancji AC) oraz będą czynione starania, by nowo powstałe termostatyzowane wzorce miały 
zweryfikowane swoje parametry metrologiczne w innych NMI, co będzie się bezpośrednio przenosiło na 
poprawę dokładności pomiarów i usług na rzecz klientów.  

Projekty w trakcie realizacji – 20 
 17IND03 LaVA „Large Volume Metrology Applications”; 
 17RPT02 rhoLiq „Establishing traceability for liquid density measurements”; 
 17RPT03 DIG-AC „A digital traceability chain for AC voltage and current”; 
 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”; 
 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”. 
 20FUN03 COMET „Two dimensional lattices of covalent- and metal-organic frameworks for the 

Quantum Hall resistance standard” 
 20IND02 DynaMITE „Dynamic applications of large volume metrology in industry of tomorrow 

environments" 
 20IND07 TracOptic „Traceable industrial 3D roughness and dimensional measurement using 

optical 3D microscopy and optical distance sensors” 
 20IND08 MetExSPM „Traceability of localised functional properties of nanostructures with high 

speed scanning probe microscopy” 
 20SCP01 Smart PhoRa “Smart specialization and stakeholder linkage in Photometry and 

Radiometry”. 

Ponadto trwały uzgodnienia z potencjalnymi współautorami wybranych tematów projektów, które 
proponowane są do realizacji w ramach nowego programu – Europejskiego Partnerstwa w dziedzinie 
Metrologii (EPM). 

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

W trakcie 2021 r. podjęto szereg działań, zmierzających do intensyfikacji współpracy 
międzynarodowych. Spośród najważniejszych należy wymienić prace przedstawicieli GUM w organach 
roboczych międzynarodowych organizacji metrologicznych: BIPM, EURAMET, OIML i WELMEC, w tym 
przystąpienie do nowo tworzonej grupy projektowej OIML-CD/SC7/p6 New Document: Guide for the 



Sprawozdanie z realizacji rocznego plan działania Głównego Urzędu Miar na 2021 rok. 

 

26 z 57 

 

application of ISO/IEC 17020 to the assessment of OIML Issuing Authorities under the OIML-CS.  
W ramach prac w organach roboczych OIML zgłoszono uwagi do dokumentów roboczych - OIML R126 
breath analyzers, TC4 p2 Revisoion of D5: priniciples for the establishment of hierarchy schemes for 
measuring instruments, TC2 p1 revision of D2: Legal units of measurements. Ponadto, udzielano 
wsparcia oraz niezbędnych informacji Instytutowi Nafty i Gazu zainteresowanemu uczestnictwem w 
systemie certyfikacji OIML –CS. Ze względu na fakt, iż był to pierwszy podmiot z Polski, konieczne było 
zebranie szeregu informacji od organizatora systemu OIML z zakresu funkcjonowania systemu, kosztów 
itp. 

Przedstawiciele GUM brali aktywny udział w pracach grupy ds. zarządzania BIPM, gdzie zgłaszali szereg 
uwag dotyczących reformy organizacji. W ramach prac organizacji WELMEC zgłoszono uwagi do strategii 
WELMEC. Ponadto przedstawiciel GUM został włączony do grupy projektowej zajmującej się 
zagadnieniami związanymi z systemem certyfikacji OIML (project group OIML-CS/SC 7/p 6 - New 
Document (D xx) Guide for the application of ISO/IEC 17020 to the assessment of OIML Issuing 
Authorities under the OIML-CS.) Dzięki członkostwu w grupie, możliwe będzie prezentowanie 
stanowiska Polski oraz aktywne uczestnictwo w tworzeniu dokumentów bazowych mających 
zastosowanie w procedurze oceniającej jednostki wydające certyfikaty w ramach systemu. 

29.07.2021 r. Prezes GUM podpisał dwustronne porozumienie o współpracy z CEM, Hiszpania. 
Porozumienie zostało zawarte na okres 5 lat z możliwością przedłużenia i dotyczy współpracy w zakresie 
metrologii naukowej, przemysłowej i prawnej (wymiana informacji, publikacji, doświadczeń w obszarze 
infrastruktury metrologicznej i zarządzania, wzajemne wizyty robocze i szkolenia, wspólny udział  
w pracach z zakresu CIPM-MRA, wspólny udział w badaniach i pracach rozwojowych, w porównaniach, 
konferencjach, seminariach, a także współpraca w innych obszarach o dużym znaczeniu dla stron). 
Porozumienie jest dokumentem ramowym, do którego zostanie opracowany szczegółowy zakres i plan 
pracy.  

Opracowywano i przekazano do MRiT stanowisko GUM w ramach prac Komisji Międzyrządowych 
dotyczące współpracy z Ukrainą. Pracownicy GUM wzięli udział w 7 posiedzeniu Polsko – Ukraińskiej 
Komisji ds. Współpracy Gospodarczej. Ponadto, przygotowano i przekazano stanowisko GUM w zakresie 
współpracy z Gruzją, Chinami. Kontynuowano także korespondencję zainteresowanym odbyciem stażu 
w GUM przedstawicielem Uzbeckiego NMI. 

11. Prace związane z przewodniczeniem grupie roboczej WELMEC WG10 Measuring Equipment for 
Liquids Other Than Water, w tym przygotowanie nowych i nowelizacja obecnych przewodników 
WELMEC oraz włączenie do prac grupy nowych zagadnień. 

Przedstawiciel DC zaangażował się w charakterze przedstawiciela Polski do grupy projektowej 
zajmującej się zagadnieniami związanymi z systemem certyfikacji OIML (project group OIML-CS/SC 7/p 
6 - New Document (D xx) Guide for the application of ISO/IEC 17020 to the assessment of OIML Issuing 
Authorities under the OIML-CS.) Dzięki członkostwu w grupie, możliwe będzie prezentowanie 
stanowiska Polski oraz aktywne uczestnictwo w tworzeniu dokumentów bazowych mających 
zastosowanie w procedurze oceniającej jednostki wydające certyfikaty w ramach systemu. 

12. Udział w pracach Europejskich Sieci Metrologicznych (EMNs); 

Przedstawiciele GUM uczestniczyli w spotkaniach online sieci Energy Gases, Smart Electricity Grids, 
Ocean and Climate Observation, Radiation Protection, Quantum Technologies, Advanced 
Manufacturing. Ponadto GUM przystąpił do dwóch nowo utworzonych sieci: Advanced Manufacturing  
i Radiation Protection. 

Dodatkowo należy wspomnieć, że reprezentant GUM włączył się w prace projektu MATHMET 
Measurement Uncertainty Training Activity mającego na celu przygotowanie szkoleń i materiałów 
szkoleniowych z zakresu niepewności pomiaru.  

13. Przygotowanie poniższych regulacji prawnych: 

 projekt ustawy o czasie urzędowym (w przypadku decyzji WE w zakresie rezygnacji ze zmian 
czasu);  

Ze względu na wstrzymanie prac w PE nad rezygnacją ze zmian czasu, nie było potrzeby wprowadzania 
zmiany do ustawy o czasie urzędowym na obszarze RP. 

 projekt nowelizacji ustawy o tachografach i wymaganych zmian do jej aktów wykonawczych; 
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Projekt ustawy oraz projekty aktów wykonawczych zostały opracowane przez powołany w tym celu 
Zespół, jednak projekty te w 2021 r. nie zostały poddane uzgodnieniom wewnętrznym w Urzędzie, a tym 
samym nie podlegały uzgodnieniom międzyresortowym czy konsultacjom społecznym. 

 projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo probiercze oraz ustawy Prawo o miarach, a także 
wymaganych zmian do jej aktów wykonawczych; 

Projekt został przyjęty przez stały Komitet Rady Ministrów z zastrzeżeniami; projekt ma na celu  
w szczególności określenie maksymalnych wysokości opłat za czynności probiercze i metrologiczne, 
umożliwienie wnoszenia opłat w formie bezgotówkowej, zwiększenie skuteczności i efektywności 
kontroli probierczych oraz usprawnienie procedur związanych z wykonywaniem czynności probierczych. 

 projekt rozporządzenia w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Metrologii 
Rzeczpospolitej”; 

Projekt został skonsultowany z komórką właściwą w zakresie koordynacji prac legislacyjnych. Ze względu 
na zmiany organizacyjne w GUM i konieczność zdefiniowania nowej komórki merytorycznej dalsze prace 
będą kontynuowane w 2022 roku.  

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

W 2021 r. nie były prowadzone prace w tym zakresie. 

 propozycje zmian do ustawy o transporcie drogowym i ustawy prawo o ruchu drogowym;  
W 2021 r. nie były prowadzone prace w tym zakresie. 

 propozycje zmian do ustawy prawo przedsiębiorców. 
W 2021 r. nie były prowadzone prace w tym zakresie. 

Dodatkowo przygotowano: 
 projekt rozporządzenia MRiT w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać mierniki 

poziomu dźwięku, oraz szczegółowego zakresu badań wykonywanych podczas prawnej kontroli 
metrologicznej tych przyrządów pomiarowych.  

Projekt po uzgodnieniach, opiniowaniu i konsultacjach społecznych. W projekcie zaproponowano 
zmiany, które związane są z wejściem w życie norm PN-EN 61672-1:2014-03 i PN-EN 61672-2:2014-
03; 

 projekt rozporządzenia MRiT zmieniającego rozporządzenie w sprawie urządzeń niezbędnych do 
wykonywania instalacji, sprawdzania, przeglądów i napraw tachografów analogowych lub cyfrowych.  

Projekt po uzgodnieniach, opiniowaniu i konsultacjach społecznych został przekazany do MRiT w celu 
dokończenia procesu legislacyjnego. Projekt wprowadza zmiany w zakresie wymaganego wyposażenia 
warsztatów oraz wprowadzenia zmian w dokumentowaniu czynności wykonanych w warsztacie,  
w zakresie uwzględniającym tachografy GEN2.  

 projekt rozporządzenia MRiT zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań, którym powinny 
odpowiadać zbiorniki pomiarowe, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych 
podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych; 

Projekt po uzgodnieniach, opiniowaniu i konsultacjach społecznych. Celem projektu jest określenie  
w przepisach rozporządzenia sposobu dokonywania przeliczeń objętości HVO do temperatury bazowej 
15 ºC i tym samym objęcie zbiorników pomiarowych umożliwiających to przeliczenie prawną kontrolą 
metrologiczną;  

 projekt rozporządzenia MRiT zmieniającego rozporządzenie w sprawie prawnej kontroli 
metrologicznej przyrządów pomiarowych;  

Projekt po zakończonych uzgodnieniach, opiniowaniu i konsultacjach społecznych oraz uzgodnieniu  
z RCL został przekazany do notyfikacji. Termin zgłaszania uwag przez kraje członkowskie upływa 22 
marca 2022 r. Dwuletni okres obowiązywania rozporządzenia i praktyka jego stosowania uwidoczniły, iż 
należy w nim dokonać zmian, które poprawią jego czytelność i ułatwią stosowanie. Niektóre  
z wprowadzanych zmian były również postulowane przez przedsiębiorców, na których oddziałuje 
rozporządzenie.  

14. Opracowanie projektu „Czteroletniego strategicznego planu działania Głównego Urzędu Miar na lata 
2022-2025” – Strategii. 
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Opracowano projekt „Czteroletniego strategicznego planu działania Głównego Urzędu Miar 2022 – 
2025”. Po zaopiniowaniu przez Radę Metrologii „Czteroletni strategiczny plan działania Głównego 
Urzędu Miar 2022 -2025” został przekazany do Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.  

Plan ten w swojej wizji skupia się na: nowoczesnym spojrzeniu na pomiary, niezawodnej infrastrukturze, 
wsparciu dla nauki i przemysłu wysokich technologii, odpowiedzialności za obszar prawnie regulowany, 
bezpieczeństwu gospodarczym i technicznym, wysokiej jakości życia oraz rozwój gospodarki. 

15. Opracowanie Rocznego planu działania GUM na 2021 r., Planu działalności GUM w zakresie kontroli 
zarządczej oraz sporządzanie okresowych i rocznych sprawozdań z ich realizacji.  

 opracowano projekt „Rocznego planu działania Głównego Urzędu Miar na 2021 r.” oraz sporządzono 
sprawozdanie z realizacji działań zawartych w „Rocznym planie działania GUM za 2020 r.” 

Po zaopiniowaniu przez Radę Metrologii powyższe dokumenty zostały przekazane do Ministerstwa 
Przedsiębiorczości i Technologii. 

 opracowano „Plan działalności GUM na rok 2021” w ramach kontroli zarządczej oraz sporządzono 
sprawozdanie roczne z realizacji działań zawartych w „Planie działalności GUM na 2020 r.”  
i sprawozdania kwartalne z realizacji „Planu działalności GUM na rok 2021”.  

Plan i sprawozdania zostały zaakceptowane przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. 

16. 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 – 11803;  Ekspertyzy – 88  Badania – 3; CRM – 2562;  
Zatwierdzenie typu – 105;  Ocena zgodności: moduł B – 10; 

17. Zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa informacjom prawnie chronionym i utrzymanie 
funkcjonalności Urzędu w sytuacjach zagrożenia i kryzysu.  

 od 1 marca 2021 r. wprowadzono Politykę Bezpieczeństwa Informacji w Głównym Urzędzie Miar; 

 zwiększono nadzór nad realizacją zadań ochronnych wykonywanych przez firmę zewnętrzną  
i uszczelniono system ochrony (m.in. poprzez: elektroniczną ewidencję kluczy, uruchomienie kontroli 
dostępu w wejściu do OUP, zmianę tras patrolowania budynków, egzekwowanie godzin przebywania 
pracowników na terenie Urzędu, przestrzeganie zasad wchodzenia gości - interesantów);  

 zoptymalizowano nadzór nad dostępem do pomieszczeń służbowych, przy wykorzystaniu 
elektronicznego systemu ewidencji kluczy użytku bieżącego oraz dokonano wymiany kart dostępu 
(wydano ponad 340 nowych kart); 

 zaktualizowano dokumenty dotyczące funkcjonowania Zespołu Zarządzania Kryzysowego GUM 
(ZZK GUM), ustalono m.in. podział zadań po zmianach organizacyjnych oraz nowy skład ZZK; ZZK 
GUM analizował bieżące zagrożenia i proponował dalsze działania w obszarze bezpieczeństwa; 

 zgodnie z zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów skoordynowano w GUM, OUM i OUP 
wprowadzenie stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP; 

 opracowano i wdrożono w życie procedury dla pracowników GUM dotyczące postępowania  
w okresie pandemii COVID-19; 

 zaktualizowano procedury i rozwiązania w obszarze systemu bezpieczeństwa informacji, m. in. 
wprowadzono zarządzenie nr 8 Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie 
ochrony danych osobowych w Głównym Urzędzie Miar oraz stosowano adekwatne zabezpieczenia 
(fizyczne, techniczne, organizacyjne), uwzględniając podejście do bezpieczeństwa informacji oparte 
na zarządzaniu ryzykiem; 

 uzyskano akredytację niejawnego systemu teleinformatycznego ,,GUM Z”; 



Sprawozdanie z realizacji rocznego plan działania Głównego Urzędu Miar na 2021 rok. 

 

29 z 57 

 

 kontynuowano szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa informacji. Przeprowadzono 26 
szkoleń z ochrony danych osobowych dla nowozatrudnionych pracowników oraz 4 szkolenia  
z ochrony informacji niejawnych; 

 zarządzeniem nr 26 Dyrektora Generalnego Głównego Urzędu Miar z dnia 30 grudnia 2021 r.  
w sprawie ustanowienia polityki antykorupcyjnej w Głównym Urzędzie Miar wprowadzono 
rozwiązania zmniejszające ryzyko zagrożeń korupcyjnych w GUM. Wszystkich pracowników 
zobowiązano do zaliczenia szkoleń e-learningowych w obszarze przeciwdziałania korupcji na 
platformie szkoleniowej CBA. 

18. Rozpoczęcie wspólnego projektu twinningowego dla GEOSTM, Gruzja. 

W 2021 r. dyskutowano z beneficjentem oraz Delegaturą UE w Gruzji niektóre z zapisów umowy 
dotyczące zakresów pomocy oraz przeprowadzono proces zmiany RTA. Negocjacje nie przyniosły 
spodziewanego rezultatu, a zgłaszane kandydatury na nowego RTA nie zyskały akceptacji Delegatury. 
Ostatecznie lider i pozostali partnerzy konsorcjum podjęli decyzję o wycofaniu się z realizacji projektu. 

 

6.2. Okręgowy Urząd Miar w Warszawie 

1. Utrzymanie infrastruktury metrologicznej poprzez: 

 zakup żurawia obrotowego do pracowni masy (2szt. – WZ w Broniszach i WZ w Radomiu). Żuraw 
posłuży do usprawnienia pracy w czasie wzorcowania wzorców masy 25 kg i cięższych. 
Zmniejszy wysiłek fizyczny w czasie wykonywania czynności metrologicznych, poprawi 
bezpieczeństwo pracy oraz skróci czas realizacji zleceń, 

W ramach realizacji zadania zakupiono żuraw obrotowy do Pracowni Masy w WZ w Radomiu, a dla WZ 
w Broniszach zmodyfikowano zadanie i zakupiono wózek z trawersami do nakładania wzorców. 

 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 (zadanie niezrealizowane w roku 
2020), 

W ramach realizacji tego zadania zakupiono elektroniczny komparator masy dla WZ w Zamościu.  

 zakup destylarki do pozyskiwania wody destylowanej o podwyższonej czystości umożliwi 
zachowanie zdolności pomiarowych pracowni pomiarów fizykochemicznych – woda 
destylowana umożliwi przygotowywanie roztworów wzorcowych o odpowiednich parametrach 
fizykochemicznych. 

W ramach realizacji tego zadania zakupiono destylarkę do wody dla Laboratorium Chemii i Termometrii. 

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

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

W roku 2021 Główny Urząd Miar nie organizował spotkań tego zespołu. OUM deklaruje udział  
w organizowanych w przyszłości tego typu spotkaniach.  

 zespołu ds. „odmierzaczy paliw ciekłych”;  

W roku 2021 Główny Urząd Miar nie organizował spotkań tego zespołu. OUM deklaruje udział  
w organizowanych w przyszłości tego typu spotkaniach. 

 komitetu technicznego KT 51 PKN w zakresie pomiarów wielkości nieelektrycznych - zadanie 
kontynuowane;  

W pracach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z ramienia OUM uczestniczy dwóch pracowników – 
jeden jako przewodniczący zespołu KT 51 ds. pomiarów wielkości nieelektrycznych, drugi jako członek 
tego zespołu. W roku 2021 pracownicy OUM uczestniczyli łącznie w opiniowaniu 54 dokumentów 
normalizacyjnych oraz uczestniczyli w 10 głosowaniach nad ich przyjęciem.  
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 przewodniczenie Centrum Kompetencyjnemu ds. Pomiarów Objętości oraz Centrum 
Kompetencyjnemu ds. Przepływów;  

W ramach prac w ww. centrach w roku 2021 rozpatrzono łącznie 4 sprawy dotyczące interpretacji 
przepisów metrologicznych oraz zagadnień związanych z wykonywaniem pomiarów. 

- udział w pracach centrów kompetencyjnych.  

W ramach pracy w centrach kompetencyjnych dot. poszczególnych rodzajów przyrządów pomiarowych 
- pracownik OUM uczestniczył w pracach opiniujących 1 zadanie związane z legalizacją przyrządów do 
pomiaru prędkości pojazdów.  

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).  

Poddano czynnościom metrologicznym następującą liczbę przyrządów pomiarowych: legalizacja 
253 612 szt., wzorcowanie – 20 922 szt., ocena zgodności – 4 711 szt., ekspertyzy – 317 szt.  

W punktach legalizacyjnych sprawdzono łącznie 200 295 szt. przyrządów pomiarowych, w siedzibach 
urzędów 34 005 szt. natomiast w miejscach zainstalowania lub użytkowania przyrządów pomiarowych – 
45 262 szt. 

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:  
 wydziały zamiejscowe – 100 % (na zaplanowane 6 kontroli, wykonano 6); 
 punkty legalizacyjne – 72,7 % (na zaplanowane 22 kontrole, wykonano 16); 
 podmioty upoważnione do legalizacji – 100 % (na zaplanowane 5 kontroli, wykonano 5); 
 użytkownicy przyrządów pomiarowych – 55,6 % (na zaplanowane 1 151 kontroli, wykonano 640); 
 producenci towarów paczkowanych – 50 % (na zaplanowane 368 kontrole, wykonano 184); 
 warsztaty tachografów cyfrowych – 65,16 % (na zaplanowane 66 kontrole, wykonano 43). 

Powodem niewykonania wszystkich zaplanowanych kontroli była sytuacja pandemiczna i związane z nią 
ograniczenia. 

5. Udział w pracach zespołu ds. projektu „ŚWITEŹ” – zarówno w komitecie sterującym, jak również 
jako członek zespołu projektowego.  

Uczestniczono w pracach zespołów roboczych, jak w pracach komitetu Sterującego. 

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.  

W ramach realizacji zadania: 

 rozszerzono możliwości pomiarowe zgodnie ze zgłaszanymi przez przemysł potrzebami poprzez 
zakup przyrządu kontrolnego umożliwiającego wzorcowanie czujników zegarowych, dźwigniowo-
zębatych i średnicówek czujnikowych;  

 wymieniono wyeksploatowany sprzęt pomiarowy - zakup ciśnieniomierza obciążnikowo-tłokowego, 
ciśnieniomierz olejowy dwuzakresowy;  

 zastąpiono wyeksploatowane wagi mechaniczne zakupionymi, nowoczesnymi komparatorami. 
Zakup komparatora masy realizowany był z dodatkowych środków inwestycyjnych. Wymiana 
wyeksploatowanych wag zostanie utrzymana w kolejnych latach. 

 rozszerzono możliwości pomiarowe w zakresie świadczonych usług poprzez zakup dekady 
wysokoomowej.  
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Zrezygnowano z zakupu zestawu transportowego jako element uzupełniający zakupionego wcześniej 
stanowiska do sprawdzania przekładników na rzecz wprowadzenia nowych zadań, które zostały 
zrealizowane w 2021 r. 

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

Rok 2021 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.  

Oceną przeprowadzoną przez PCA zostały objęte: 
 Wydziały Zamiejscowe w Tarnowie i Nowym Sączu w dziedzinie masy; 
 Wydział Zamiejscowy w Tarnobrzegu i Rzeszowie w dziedzinie ciśnienia; 
 Laboratorium Masy i Wydział zamiejscowy w Rzeszowie w dziedzinie siły/twardości;  
 Laboratorium Termometrii i Przepływu w dziedzinie wielkości chemicznych i temperatury;  
 Laboratorium Elektryczności i Czasu w dziedzinie wielkości elektrycznych. 

Rok 2021 dla Zespołu Laboratoriów Wzorcujących to trzeci 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 była oceną 
wznawiającą akredytację na kolejny cykl i zakończyła się wynikiem pozytywnym. W trakcie oceny nie 
stwierdzono niezgodności. W trakcie oceny Laboratorium Masy uaktualniło zakres akredytacji  
w obszarze siły, Laboratorium Elektryczności i Czasu rozszerzyło zakres akredytacji w obszarze prądów 
AC i DC o mierniki cęgowe a Laboratorium Termometrii i Przepływu uaktualniło zakres akredytacji  
w obszarze wielkości chemicznych. 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.  

3. Udział w pracach zespołu ds. projektu „ŚWITEŹ”.  

Wyznaczeni pracownicy brali udział w pracach zespołu ds. projektu „ŚWITEŹ” w tym w pracach 
projektowych nad organizacją systemową programu udział wzięły 2 osoby a w testowaniu 
oprogramowania 5 osób. 

4. Realizacja zadań wynikających z Ustawy Prawo o miarach, Ustawy o Towarach paczkowanych, 
Ustawy o Tachografach Cyfrowych, ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku – nadzór 
nad podmiotami i procesami spełniania wymagań przez przyrządy pomiarowe i wagi 
nieautomatyczne posiadające ocenę zgodności oraz kontrole użytkowników przyrządów 
pomiarowych, paczkujących i audyty warsztatów tachografów.  

Plan kontroli dotyczący nadzoru rynku nad przyrządami pomiarowymi po ocenie zgodności został 
zrealizowany. Skontrolowano metrologicznie 3 wagi po ocenie zgodności o obciążeniu powyżej 50 000 
kilogramów. Z uwagi na występowanie kolejnych fal zakażeń wirusem Covid-19 zadania nadzorcze 
wynikające z Ustawy Prawo o miarach, Ustawy o Towarach paczkowanych, zostały wykonane  
w ograniczonym zakresie. 

6.4. Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu 

1. 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) dla 60 000 szt. przyrządów pomiarowych. 

Różnym czynnościom metrologicznym poddano 142 751 przyrządów pomiarowych, co przekłada się na 
wykonanie planu w 237,92 %, w tym: badania do zatwierdzenia typu: 5 szt. przyrządów pomiarowych, 
legalizacja pierwotna: 31 szt., legalizacja ponowna: 125 772 szt., odmowy legalizacji: 343 szt., ocena 
zgodności: 48 szt., wzorcowania dla klientów: 12 355 szt., wzorcowania przyrządów własnych: 4 114 
szt.; ekspertyzy i inne: 83 szt.  
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2. Czynności nadzorcze - wykonanie 1 910 zadań o charakterze nadzorczym wynikających z ustaw: 
Prawo o miarach, o towarach paczkowanych, o tachografach cyfrowych oraz o systemach oceny 
zgodności i nadzoru rynku. 

Z uwagi na obostrzenia związane z wprowadzonym stanem epidemii SARS-CoV-2 wstrzymano 
przeprowadzanie kontroli w 5. miesiącach 2021 r. (tj. styczeń – maj), natomiast podczas 7. miesięcy 
wykonano 641 kontrole zewnętrzne oraz 15 kontroli wewnętrznych, co przekłada się na wykonanie 
planu w 34,34 %, w tym: placówki handlowe: 351 kontroli; stacje kontroli pojazdów: 10; użytkownicy 
przyrządów do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym (Policja): 1; zakłady wulkanizacyjne: 36; 
firmy przystosowujące pojazdy do zasilania gazem: 2; stacje paliw: 48; stacje LPG: 15; apteki: 11; 
operatorzy pocztowi: 11; zarządcy wodomierzy: 7; zarządcy ciepłomierzy: 1; nadzór rynku: 8; jednostki 
paczkujące: 120; warsztaty tachografów: 19; punkty legalizacyjne (sprawdzenie dokumentacji): 1; 
kontrole wewnętrzne w komórkach technicznych OUM Wrocław: 10; kontrole wewnętrzne w punktach 
legalizacyjnych utworzonych na podst. Decyzji Prezesa GUM: 5. 

3. Infrastruktura metrologiczna - zmodernizowanie posiadanego wyposażenia w celu zwiększenia 
możliwości pomiarowych poprzez: 

a) zakupy w ramach planu inwestycyjnego: 
 komparator masy o obciążeniu maksymalnym 10,2 kg, d = 0,1 mg (1 szt.); 
 płytki wzorcowych klasy dokładności „K” o długościach nominalnych (125-500) mm - 1 komplet 

(8 szt.); 
 zestawu kontrolnego niezbędnego podczas kontroli towaru paczkowanego: waga 

nieautomatyczna Max ≥ 64 kg, opakowanie transportowe wagi, notebook, drukarka przenośna, 
– 1 zestaw; 

 samochodu dostawczego - 1 szt. 

Zrealizowano 4 zakupy w ramach założonego planu inwestycyjnego na 2021 r. na łączną kwotę 
223 039,55 zł: 

 komparator masy Max = 10,2 kg, d = 0,1 mg (1 szt.) dla Laboratorium Masy i Długości w Wydziale 
Usług Metrologicznych, koszt zakupu: 59 040,00 zł, 

 komplet płytek wzorcowych klasy dokładności „K”, 8 szt., o długościach nominalnych (125 – 500) 
mm dla Laboratorium Masy i Długości WUM, koszt zakupu: 44 999,55 zł, 

 samochód dostawczy dla Laboratorium Masy i Długości WUM, koszt zakupu: 84 000 zł; 
 zestaw kontrolny – towary paczkowane: waga nieautomatyczna Max ≥ 64 kg z opakowaniem 

transportowym oraz notebook dla Wydziału Nadzoru i Koordynacji, koszt zakupu: 35 000 zł, 
Dodatkowo zakupiono kalibrator drgań mechanicznych dla Laboratorium Elektryczności WUM, koszt 
zakupu: 17 000 zł. z przyznanych dodatkowych środków finansowych. 

Ponadto rozpoczęto realizację 5. zadań inwestycyjnych w ramach przyznanych dodatkowych środków 
finansowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego na łączną kwotę 410 000 zł: 

 centrala telefoniczna dla Okręgowego Urzędu Miar we Wrocławiu, koszt zakupu: 69 987 zł, 
 zestaw płytek wzorcowych klasy dokładności „K”, o długościach nominalnych: 0,5 mm; 1 mm; 

1,005 mm; 4 mm; 100 mm oraz 6 mm wraz z wymaganym osprzętem dla Laboratorium Masy 
i Długości WUM, koszt zakupu: 69 408,90 zł, 

 zestaw do sprawdzania wzorców masy: komparator przenośny o maksymalnym obciążeniu 
32,1 kg z działką odczytową d = 0,010 g wraz z wymaganym osprzętem dla Laboratorium Masy 
i Długości WUM, koszt zakupu: 109 813,77 zł, 

 kocioł grzewczy centralnego ogrzewania do budynku Wydziału Zamiejscowego w Świdnicy, 
koszt zakupu: 60 000 zł, 

 samochód dostawczy, koszt zakupu: 99 960 zł. 

b) działania bieżące: 
 rozbudowa stanowiska do sprawdzania pehametrów o metodę chemiczną; 
 reaktywacja stanowiska do sprawdzania sekundomierzy; 
 wdrożenie normy PN-EN 61672 Elektroakustyka - Mierniki poziomu dźwięku; 
 rozbudowa stanowiska do sprawdzania wag nieautomatycznych; 
 uruchomienie stanowiska do sprawdzania kluczy dynamometrycznych;  
 poprawa warunków środowiskowych w 4. pomieszczeniach laboratoryjnych. 

Zrealizowano 3 z 6. zaplanowanych działań bieżących: 
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 rozbudowa stanowiska do sprawdzania pehametrów o metodę chemiczną: stanowisko jest 
gotowe do pracy, dokumentacja opracowana, jednak przyrządy pomiarowe nie będą 
przyjmowane do wzorcowania z uwagi na fakt, że w 2021 r. nie odbyły się porównania 
międzylaboratoryjne i szkolenie personelu (brak drugiego laboratorium i brak szkoleń w tym 
zakresie), 

 reaktywacja stanowiska do sprawdzania sekundomierzy: personel został przeszkolony, 
dokumentacja uzupełniona i skompletowana; Laboratorium Elektryczności WUM przyjmuje 
sekundomierze do wzorcowania poza zakresem akredytacji, 

 rozbudowa stanowiska do sprawdzania wag nieautomatycznych: zakupiono komparator masy 
Max = 10,2 kg, d = 0,1 mg, który został włączony do wyposażenia Laboratorium Masy i Długości 
WUM. 

Nie zrealizowano: 
 wdrożenie normy PN-EN 61672:2014 Elektroakustyka - Mierniki poziomu dźwięku: 

dokumentacja jest w trakcie przygotowywania, 
 uruchomienie stanowiska do sprawdzania kluczy dynamometrycznych: pracownik, który miał 

przygotować proces uruchomienia stanowiska, zmienił pracę,  
 poprawa warunków środowiskowych w 4. pomieszczeniach laboratoryjnych: brak środków 

finansowych na zakup klimatyzacji. 

4. Zacieśnianie współpracy z: 
 przemysłem poprzez udział w pracach Konsultacyjnych Zespołów GUM; 
 administracją terenową poprzez prowadzenie Centrów Kompetencyjnych ds. Towarów 

Paczkowanych i ds. Liczników Energii Elektrycznej oraz udział ekspertów w pracach innych 
centrów kompetencyjnych; 

 PCA poprzez utrzymanie zakresu akredytacji i cykliczne audyty;  
 innymi instytucjami krajowymi poprzez udział w sympozjach, szkoleniach doskonalenia 

zawodowego i transfer wiedzy metrologicznej z takimi podmiotami jak np.: Klub Polskich 
Laboratoriów Badawczych POLLAB, Wojskowy Ośrodek Metrologii, Politechnika Wrocławska. 

 
Z uwagi na obostrzenia związane z wprowadzonym stanem epidemii SARS-CoV-2 w 2021 r. OUM 
Wrocław nie mógł wziąć udziału w zaplanowanych sympozjach, targach metrologicznych, czy pracach 
Konsultacyjnych Zespołów Metrologicznych. 
Szkolenia doskonalenia zawodowego odbywały się głównie w trybie online i samokształcenia się 
pracowników.  
Kolejny rok utrzymano zakres akredytacji poświadczony pozytywnym Raportem z audytu; audyt odbył 
się w trybie mieszanym, online-stacjonarnym.  
Pracownicy OUM Wrocław brali udział w budowaniu systemu wsparcia informatycznego usług 
terenowej administracji miar ŚWITEŹ i byli włączeni do prac Centrów Kompetencyjnych poszczególnych 
dziedzin pomiarowych. W OUM Wrocław znajdują się dwa Centra Kompetencyjne: Towarów 
Paczkowanych (koordynator: Sławomir Antkowiak – Wydział Nadzoru i Koordynacji) i Liczników Energii 
Elektrycznej (koordynator: Zofia Koblowska – Wydział Zamiejscowy w Świdnicy). 

Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu ściśle współpracuje z szeregiem instytucji o zasięgu regionalnym 
i krajowym na podstawie podpisanych umów partnerskich. W 2021 r. podpisano porozumienie 
o współpracy z Opolskim Wojewódzkim Inspektorem Inspekcji Handlowej w Opolu. 

6.5. Okręgowy Urząd Miar w Poznaniu 

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

Do legalizacji pierwotnej zgłoszono 104 przyrządy pomiarowe, a zalegalizowano 103.  
Do legalizacji ponownej zgłoszono 140 461 przyrządów pomiarowych, a zalegalizowano 138 206 sztuk. 
W tym do zmiany układu taryf, zatwierdzenia typu i legalizacji zgłoszono 1 185 przyrządów 
pomiarowych. W punktach legalizacyjnych zalegalizowano 104 637 przyrządów pomiarowych. Łącznie 
prawną kontrolę metrologiczną przeprowadzono dla 140 565 przyrządów pomiarowych,  
a uzyskany dochód z prawnej kontroli metrologicznej to 5 556 923,09 zł tj. 124 %. 
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W ramach nadzoru metrologicznego wykonano 1 333 kontrole, co szczegółowo omówiono  
w odniesieniu do regulacji prawnych w pkt 3 tego rozdziału. Dochód z nadzoru metrologicznego wyniósł 
50 262,00 zł co stanowi 107 % planu. 

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

Wywzorcowano 7 779 przyrządów pomiarowych. Wykonano także 441 ekspertyz przyrządów 
pomiarowych. Przeprowadzono ocenę zgodności 1 076 szt. przyrządów pomiarowych. Łącznie na 
podstawie umów cywilnoprawnych przeprowadzono czynności metrologiczne dla 9 296 przyrządów 
pomiarowych, a uzyskany dochód z realizacji tych czynności to 1 187 520,51 zł tj. 100 %. 

3. Realizacja czynności nadzorczych wynikających z ustaw: Prawo o miarach, o towarach 
paczkowanych, o tachografach cyfrowych oraz o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku.  

Ogółem w 2021 r. w ramach realizowanego nadzoru wykonano 1 333 kontrole. W ramach tych kontroli: 
 przeprowadzono 4 kontrole, w tym 1 kontrola doraźna, podmiotów posiadających 

upoważnienie do legalizacji przyrządów pomiarowych – analizatorów spalin samochodowych 
oraz liczników energii elektrycznej czynnej prądu przemiennego; nie stwierdzono 
nieprawidłowości. Wykonano wszystkie zaplanowane kontrole. 

 wykonano 977 kontroli w zakresie przestrzegania przez użytkowników przyrządów 
pomiarowych przepisów ustawy Prawo o miarach – 57,5 % planu. W trakcie kontroli 
użytkowników przyrządów pomiarowych sprawdzono 4 422 przyrządy pomiarowe,  
z czego zakwestionowano 130 szt. ze względu na brak legalizacji (129 szt.), niespełnienie 
wymagań (1 szt.). Badania metrologiczne wykonano w trakcie 74 kontroli. Nałożono  
78 mandatów karnych na łączną kwotę 9 350 zł. 

 w ramach nadzoru wynikającego z ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku 
przeprowadzono 15 kontroli spełnienia przez wyroby (przyrządy pomiarowe) wprowadzane  
do obrotu wymagań – 50 % planu. Sprawdzono 60 wyrobów (przyrządów pomiarowych),  
z czego metrologicznie sprawdzono 38. Wszystkie sprawdzane przyrządy pomiarowe spełniały 
wymagania. 

 w ramach kontroli poprawności stosowanego przez paczkującego systemu kontroli 
wewnętrznej ilości towaru paczkowanego oraz przez producenta butelek miarowych produkcji 
butelek miarowych przeprowadzono 46 kontroli planowych (100 % zaplanowanych), 245 
kontroli doraźnych (72,3 % planu), 7 działań sprawdzających, a 4 kontrole nie doszły do skutku. 
W 16 kontrolach stwierdzono nieprawidłowości, w tym w 4 przypadkach dotyczyły braku 
zgłoszenia faktu paczkowania, w 1 dotyczyły oznaczeń na towarach paczkowanych, 
w 4 stwierdzono negatywny wynik badanych partii; w 5 przypadkach stwierdzono 
niezalegalizowane wagi; w 2 niewłaściwie dobrane przyrządy pomiarowe. Sprawdzono 346 
partii towarów paczkowanych, z czego 4 partie nie spełniały wymagań. Nałożono 14 mandatów 
na łączną kwotę 3 000 zł oraz zastosowano 4 pouczenie na podstawie art. 41 kodeksu 
wykroczeń. Sprawdzono 44 systemów kontroli wewnętrznej ilości towarów paczkowanych  
i 2 systemy kontroli wewnętrznej produkcji butelek miarowych, w których nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

 przeprowadzono 25 audytów w warsztatach tachografów cyfrowych – 100 % zaplanowanych. 
W ramach tych czynności w 3 przypadkach stwierdzono brak zwrotu kart warsztatowych  
do Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych, a w 13 stwierdzono brak dokumentów 
potwierdzających spełnianie szczegółowych wymagań przez urządzenia stosowane 
w warsztacie tachografów. 

 skontrolowano 9 punków legalizacyjnych – 100 % zaplanowanych; nieprawidłowości  
nie stwierdzono. 

 w ramach nadzoru nad terenową administracją miar przeprowadzono kontrole  
w 5 wydziałach zamiejscowych; nie przeprowadzono kontroli w Wydziale Legalizacji oraz 
Wydziale Usług Metrologicznych OUM w Poznaniu. 

Na poziom wykonania planu kontroli wpływ miała sytuacja pandemiczna w kraju powodująca 
wstrzymanie czynności kontrolnych w okresie: od 1 stycznia do 19 lutego,  
od 22 marca do 14 maja oraz w wydziałach zamiejscowych od 22 listopada do 31 grudnia. 
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4. Modernizacja i rozwój stanowiska pomiarowego do wzorcowania i legalizacji manometrów poprzez 
zakup kalibratora ciśnienia o zakresie pomiarowym (od -1 do 60) bar w celu utrzymania tej 
kompetencji oraz rozszerzenia możliwości pomiarowych w Laboratorium Masy OUM w Poznaniu. 

Dla Laboratorium Masy OUM w Poznaniu zakupiono kalibrator ciśnienia przeznaczony  
do wzorcowania ciśnieniomierzy sprężynowanych, elektronicznych i przetworników ciśnienia  
w zakresie – 1bar ÷ 60 bar, dla medium powietrze. Zakup umożliwia rozszerzenie zakresu usług  
w dziedzinie ciśnienia, które dotychczas wykonywane były przy użyciu medium - powietrze jedynie do 
2,5 bar. Zakup został zrealizowany na kwotę 79.706,16 zł. 

5. Modernizacja stanowiska pomiarowego do wzorcowania wzorców masy poprzez zakup 
komparatora masy o obciążeniu do 100 g w celu utrzymania możliwości wzorcowania wzorców 
masy w zakresie akredytacji PCA.  

Dla Laboratorium Masy OUM w Poznaniu zakupiono komparator masy o obciążeniu maksymalnym do 
100 g i działce elementarnej 0,001 mg, który zastąpi używany dotychczas, wyeksploatowany komparator 
masy o zakresie pomiarowym do 20 g. Zmodernizowane stanowisko umożliwi realizację czynności 
metrologicznych w najbardziej pożądanych przez klientów zakresach pomiarowych zapewniając 
jednocześnie utrzymanie kompetencji technicznych w tym zakresie. Zakup został zrealizowany na kwotę 
94 587,00 zł. 

6. Utworzenie stanowiska pomiarowego do sprawdzania taksometrów po ocenie zgodności. 
Kontynuacja działania poprzez utworzenie stanowiska pomiarowego do sprawdzania taksometrów 
po ocenie zgodności w dwóch kolejnych lokalizacjach tj. Wydział Zamiejscowy w Pile i Wydział 
Zamiejscowy w Koninie. 

W ramach kontynuacji działania utworzenia stanowiska pomiarowego do sprawdzania taksometrów po 
ocenie zgodności w dwóch kolejnych lokalizacjach tj. Wydział Zamiejscowy w Pile i Wydział Zamiejscowy 
w Koninie zakupiono wyposażenie pomiarowe do sprawdzania taksometrów po ocenie zgodności za 
łączną kwotę 45 320,58zł (dla WZ w Pile i WZ w Koninie). Pracownicy zostali przeszkoleni w zakresie 
obsługi stanowiska i sprawdzania taksometrów po ocenie zgodności co pozwoliło na wdrożenie tej usługi 
w dwóch kolejnych Wydziałach Zamiejscowych. 

7. 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 poprzez współpracę w obszarze edukacji z UAM  
w Poznaniu (przeprowadzanie wizyt studentów; zapoznanie ze specyfiką działalności urzędu; 
promowanie urzędu). 

Z uwagi na pandemię SARS COV2 nie organizowano spotkań ze studentami UAM, została również 
ograniczona współpraca z Politechniką Poznańską a działania prowadzone w poprzednich latach  
w obszarze badań właściwości metrologicznych przyrządów do oceny jakości energii elektrycznej zostały 
wykorzystane do aktualizacji procedur pomiarowych. Wyniki współpracy pozwoliły na utrzymanie 
akredytacji PCA w odniesieniu do takich obiektów wzorcowania.  

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. 

Obecnie zakup nowego budynku ze względu na brak środków finansowych oraz ogólną trudną sytuację 
(pandemia) pozostaje niezrealizowany. W ostatnich latach OUM w Katowicach pozyskał potencjale 
oferty nabycia budynków w różnych lokalizacjach, jednakże na brak finansowania pozostały one  
w zawieszaniu. W najbliższym czasie jednak niezbędne jest przeniesienie OUM do nowej siedziby lub 
doraźny remont stropów w obecnym budynku. 

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

Wnioskodawcy zgłosili do legalizacji ogółem 448 515 szt. przyrządów pomiarowych, z czego 345 szt. do 
legalizacji pierwotnej i 448 170 szt. do legalizacji ponownej. W roku sprawozdawczym przeprowadzono 



Sprawozdanie z realizacji rocznego plan działania Głównego Urzędu Miar na 2021 rok. 

 

36 z 57 

 

wzorcowania 23 836 szt. przyrządów pomiarowych oraz ekspertyz 392 szt. przyrządów pomiarowych. 
Przeprowadzono ocenę zgodności (moduł F) – 672 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 udostępniania na rynku 
przyrządów pomiarowych, wdrożonej rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r.  
w sprawie wymagań dla przyrządów pomiarowych przeprowadzono cztery audyty u trzech 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. 

Przedstawiciele Okręgowego Urzędu Miar w Katowicach (w tym) Wydziałów Zamiejscowych w ramach 
kontroli przyrządów pomiarowych skontrolowali 314 jednostek, w których stosowane były przyrządy 
pomiarowe podlegające prawnej kontroli metrologicznej. W 5 przypadkach stwierdzono 
nieprawidłowości, nałożono 5 mandatów karnych na kwotę 1 600 zł. 

Przeprowadzono 40 audytów podmiotów działających na podstawie zezwoleń Prezesa GUM. W 26 
przypadkach stwierdzono nieprawidłowości. W ramach działań korygujących wystosowano 24 zalecenia 
pokontrolne oraz 2 pisma informujące o stwierdzonych nieprawidłowościach do Głównego Urzędu Miar. 

Skontrolowano 1 punkt legalizacyjny nie stwierdzając nieprawidłowości. 

Nie przeprowadzono kontroli Wydziałów Zamiejscowych. 

Wykonano 119 z planowanych 250 kontroli podmiotów paczkujących towary. W 1 przypadku 
stwierdzono nieprawidłowości – sprawdzenie 2 partii dało wynik negatywny, negatywnie został 
oceniony system wewnętrznej kontroli ilości rzeczywistej towaru paczkowanego. Nałożono mandat 
karny w wysokości 250 zł. 

Przeprowadzono również 51 kontroli w ramach nadzoru rynku, skontrolowano 160 wyrobów, nie 
stwierdzono wyrobów niezgodnych. 

4. Infrastruktura metrologiczna - zmodernizowanie posiadanego wyposażenia w celu zwiększenia 
możliwości pomiarowych poprzez zakup:  
 komparatora masy o zakresie pomiarowym do 20 g – do wzorcowania wzorców masy, 

odważników oraz kompletu wzorców masy klasy dokładności E1 o masie od 1 mg do 200 g. 
Poszerzenie i utrzymanie własnych możliwości wzorcowania, w tym poszerzenie możliwości 
wzorcowania wzorców E2 w zakresie od 1 mg do 200 g – zakup wzorców masy klasy dokładności 
E2 (1 mg – 200 g) - 2 komplety oraz wzorców masy klasy dokładności F2 (1 g – 2 kg) - 1 komplet; 

Nie zrealizowano ze względu na warunki w laboratorium masy. 

Natomiast zakupiono zgodnie z planem inwestycyjnym PI-202: 
 multimetr cyfrowy 8,5 cyfry; 
 wysokostabilny wzorzec czasu i częstotliwości; 
 wyposażenie długościomierza – wrzeciono mikrometryczne do kontroli czujników o zakresie 

pomiarowym (od 0 do 50) mm i skoku 0,5 mm/obrót; 
 wzorzec rezystancji dla prądu stałego o wartości 10 MΩ; 
 tensometryczny czujnik siły typu CL18-1999kN, klasa I, wraz z adapterem. 

5. 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). Organizacja szkoleń z zakresu masy dla pracowników służby miar. Organizacja 
szkoleń z zakresu sprawdzania analogowych tachografów samochodowych. Współpraca z PKN  
w ramach komitetu technicznego. 

Przeprowadzono następujące szkolenia: 
 „Sprawdzanie wag automatycznych dla pojedynczych ładunków” – 17 osób z OUM 

w Krakowie; 
 „Kontrola wag nieautomatycznych” – 21 osób Straż Miejska w Zabrzu; 
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 „Ocena zgodności przyrządów pomiarowych oraz system nadzoru rynku” – 20 osób z OUM 
we Wrocławiu; 

 „Procedury (moduły) oceny zgodności” – 3 osoby z OUM w Białegostoku, 1 osoba z WZ 
w Częstochowie; 

 „Ocena zgodności wag nieautomatycznych” - 3 osoby z OUM w Białegostoku, 1 osoba z WZ  
w Częstochowie; 

 „Ocena zgodności wag automatycznych dla pojedynczych ładunków” - 3 osoby z OUM  
w Białegostoku, 1 osoba z WZ w Częstochowie; 
 

6.7. Okręgowy Urząd Miar w Gdańsku 

1. Rozszerzenie zakresu akredytacji o następujące przyrządy pomiarowe: 
 kilowoltomierze - kompletowanie wyposażenia pomiarowego, opracowanie procedur 

pomiarowych;  
 współrzędnościowe maszyny pomiarowe (WMP) wyposażone w zespół głowicy pomiarowej 

rejestrującej obraz – zgodnie z PN-EN ISO 10360-7 Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) - 
Badania odbiorcze i okresowe współrzędnościowych maszyn pomiarowych (CMM) - Część 7: 
CMM wyposażone w zespoły głowicy pomiarowej rejestrującej obraz;  

 lupy pomiarowe; 
 kątowniki 90° – długość dłuższego ramienia do 300 mm;  
 liniały krawędziowe – długość do 300 mm; 
 szczelinomierze klinowe do 60 mm;  

Z uwagi na sytuację pandemiczną rozszerzenie zakresu akredytacji nie zostało zrealizowane. Realizację 
przeniesiono na 2022 r. 

Natomiast rozszerzono zakres akredytacji o:  
 wzorcowanie wzorców masy klasy dokładności F1 od 1 g do 10 kg; (przez WZ4 i WZ5), 
 wzorcowanie wzorców masy klasy dokładności F2 i M1 (przez WZ4 i WZ5) od 1 mg do 5 mg 

oraz wzorcowanie wzorców 25 kg poza siedzibą Urzędu (przez WZ4), 
oraz dodatkowo o: 
 termometry elektryczne (w tym elektroniczne) rozszerzenie zakresu akredytacji do 500 °C. 

(poprzedni zakres akredytacji obejmował pomiary temperatury do 150 °C.) 
 ciśnieniomierze (ciśnienie względne – podciśnienie i nadciśnienie (gaz)) do 1 MPa, 
 ciśnieniomierze (ciśnienie względne – nadciśnienie (olej)) do 260 MPa, 
 ciśnieniomierze sprężynowe i elektroniczne od klasy dokładności 0,1. 

2. Modernizacja infrastruktury metrologicznej:  

 do utrzymania ciągłości pracy na stanowisku do sprawdzania instalacji pomiarowych do cieczy 
innych niż woda w ramach legalizacji i oceny zgodności (zakup samochodu służącego do 
przewozu stanowiska do sprawdzania instalacji pomiarowych do cieczy innych niż woda); 

Środki na zakup samochodu zostały przeniesione na: 
Zakup głowicy pomiarowej 600 kN do maszyny wytrzymałościowej INSTRON typu 5588  
(o zakresie pomiarowym od 50 kN do 600 kN) stosowanej do wzorcowania siłomierzy 
kontrolnych i siłomierzy użytkowych, dla sił ściskających i rozciągających,  
wraz z oprzyrządowaniem do mocowania siłomierzy w zakresie 50 kN 600 kN. 

Utrzymanie ciągłości pracy oraz zapewnienia zadeklarowanych zdolności pomiarowych  
na stanowisku do legalizacji analizatorów spalin samochodowych poprzez budowę stanowiska 
mobilnego. 

 uruchomienie stanowiska do wytwarzania mieszanin wzorcowych (gęstościomierz oscylacyjny), 
przygotowanie do prawnej kontroli metrologicznej;  

Stanowisko zostało uruchomione. W 2022 r. planowane są doskonalące szkolenia w Głównym 
Urzędzie Miar w Warszawie oraz Okręgowym Urzędzie Miar w Łodzi celem maksymalnego 
wykorzystania wysokiej klasy gęstościomierza. 
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 do utrzymania ciągłości pracy oraz zapewnienia zadeklarowanych zdolności pomiarowych  
na stanowisku do wzorcowania termohigrometrów, poprzez modernizację stanowiska i zakup 
wzorca odniesienia (wzorzec punktu rosy) spowodowany bardzo dużym wyeksploatowaniem 
obecnego wzorca.  

Zakupiono wzorzec. 

Dodatkowo: 
 uruchomiono piec wysokotemperaturowy poprzez zakup odpowiedniego wzorca, 

przygotowano procedury pomiarowe oraz instrukcje szacowania niepewności pomiaru. Dzięki 
temu rozszerzono zakres akredytacji w dziedzinie temperatury w zakresie do 500 °C na 
stanowisku do wzorcowania termometrów elektrycznych.  

 odtworzono zniszczone stanowisko mobilne służące do legalizacji analizatorów spalin 
samochodowych. Stanowisko mobilne uległo całkowitemu zniszczeniu w pożarze samochodu 
służbowego. W celu utrzymania stanowiska pomiarowego oraz zapewnienia zadeklarowanych 
zdolności pomiarowych na stanowisku do legalizacji analizatorów spalin samochodowych 
zakupiono stanowisko dostosowane do zamontowania w pojeździe służbowym.  Obecnie 
stanowisko jest w ciągłej eksploatacji. 

3. Pozyskanie kadry metrologicznej – zatrudnienie, przeszkolenie i wdrożenie do pracy w wydziałach 
technicznych.  

W 2021 r. w wydziale zatrudniono jedną nową osobę. Dwóch pracowników zostało przeszkolonych oraz 
potwierdziło kompetencje na stanowiskach pomiarowych: do wzorcowania barometrów 
elektronicznych, do wzorcowania mierników drgań maszynowych i wzorcowania kalibratorów oraz 
przetworników drgań mechanicznych. 

Przeprowadzono szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne pracowników wydziału Elektrycznego  
i Fizykochemii w związku z przejęciem części usług dotychczas realizowanych przez Główny Urząd Miar. 

4. Współpraca z przemysłem, nauką i innymi instytucjami krajowymi, w szczególności poprzez: 
 przewodniczenie Centrum Kompetencyjnemu ds. Długości i Wielkości Związanych oraz 

Centrum Kompetencyjnemu ds. Parametrów Ruchu; 

Przewodniczenie w:  
 Centrum Kompetencyjnym „Długość i Wielkości Związane” 
 Centrum Kompetencyjnym „Parametry Ruchu” 

 udział w pracach centrów kompetencyjnych; 
 Centrum Kompetencyjne „Pomiarów objętości” – 2 osoby 
 Centrum Kompetencyjne „Siła i Twardość” – 2 osoby 
 Centrum Kompetencyjne „Ocena zgodności” – 2 osoby 
 Centrum Kompetencyjne „Masa” – 2 osoby 
 Centrum Kompetencyjne „Długość i Wielkości Związane” – 2 osoby 
 Centrum Kompetencyjne „Parametry Ruchu” – 5 osób 
 Centrum Kompetencyjne „Wielkości Chemiczne i Fizykochemiczne” – 1 osoba 

 udział w pracach Zespołu do przeprowadzania analizy i wypracowania wstępnych rozwiązań 
legislacyjnych dotyczących zmian w zakresie kontroli metrologicznej niektórych rodzajów 
przyrządów pomiarowych – 4 spotkania (1 wyjazdowe i 3 on-line). 

 udział w pracach Grupy Roboczej ds. budowy ultraprecyzyjnego analizatora wydechu, zwanej 
dalej ,,Grupą Roboczą'', powołanej w ramach Konsultacyjnego Zespołu Głównego Urzędu Miar 
do spraw zdrowia i bezpieczeństwa żywności – opiniowanie dokumentów i konsultacje 

 udział w pracach Grupy Roboczej ds. rozporządzenia o analizatorach wydechu (Rozporządzenie 
właściwego Ministra w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać analizatory wydechu 
do celów dowodowych, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych 
podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych) – konsultacje 

 zawarcie umów rocznych na usługi metrologiczne z producentami wag, wzorców masy oraz 
siłomierzy i serwisami świadczącymi usługi w zakresie obsługi Policji (analizatory wydechu). 

5. Reorganizacja Bazy Dokumentów OUM6 oraz stworzenie Elektronicznej Ewidencji Przeglądu 
Dokumentów. 



Sprawozdanie z realizacji rocznego plan działania Głównego Urzędu Miar na 2021 rok. 

 

39 z 57 

 

6. Czynności metrologiczne – wykonywanie czynności metrologicznych: legalizacja, wzorcowanie, 
ocena zgodności, ekspertyzy, sprawdzenia oraz badań do zatwierdzenia typu.  

W 2021 r. wykonano:  

Wzorcowanie    15 636 szt. 
Ekspertyzy    445 szt. 
Badania - sprawdzenia   469 szt. 
Zatwierdzenie typu - badania  11 szt. 
Legalizacja pierwotna   131 szt. 
Legalizacja ponowna   70 850 szt. 
Ocena zgodności - Moduł F   531 szt. 
Ocena zgodności - Moduł F1  190 szt. 

7. Czynności nadzorcze - wykonanie zadań poprzez sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem 
przepisów ustawy Prawo o miarach – 238 wykonano kontroli, o towarach paczkowanych – 
wykonano 142 kontrole, o tachografach – wykonano 1 kontrolę, na zlecenie GUM i 13 audytów, 
oraz o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku – wykonano 17 kontroli. 

8. Udział w pracach zespołu ds. projektu „ŚWITEŹ”.  W 2021 r. w projekcie Świteź zaangażowane były 
na stałe 2 osoby. Udział w pracach – testach brały udział dodatkowo 2 osoby, wybrane przez 
Dyrektora Okręgowego Urzędu Miar w Gdańsku. 
 

6.8. Okręgowy Urząd Miar w Łodzi 

1. Uruchomienie stanowiska pomiarowego do wytwarzania wzorców pH - kontynuacja zadania: 

 dalszy ciąg badań jednorodności oraz stabilności krótko i długoterminowej (realizacja  
na poziomie 85 %). 

Zadanie zrealizowano. 

2. Rozszerzenie zakresu posiadanej akredytacji PCA o produkcję wtórnych pehametrycznych 
materiałów odniesienia (zwiększenie oferty realizowanych usług w obszarze produkcji CRM). 

Zadania nie zrealizowano. Zaplanowane rozszerzenie posiadanej akredytacji na termin 29-30.11.2021 
zostało przeniesione na luty 2022 r. z powodu absencji pracowników Laboratorium Chemii wywołanej 
COVID-19. 

3. 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. 

W latach 2018-2019 zostały zrealizowane zakupy inwestycyjne wyposażenia niezbędnego do budowy 
stanowiska do produkcji wzorców konduktometrycznych. Uruchomienie stanowiska zostało przesunięte 
na rok 2021/2022. Główną przyczyną jest brak szkolenia z produkcji wymienionych wyżej wzorców.  
Z powodu pandemii COVID-19 szkolenia w latach 2020/2021 w GUM nie były realizowane. Po 
przeszkoleniu przystąpimy do realizacji kolejnych etapów. Badania na stanowisku mogą zostać 
rozpoczęte po uruchomieniu stanowiska oraz po opracowaniu niezbędnych procedur pomiarowych.  

4. Modernizacja stanowisk pomiarowych, w tym zakup: 
 wielofunkcyjnego kalibratora do sprawdzania mierników ochrony przeciwpożarowej, mierników 

parametrów instalacji elektrycznej, mierników wyłączników różnicowo-prądowych  
w Laboratorium Elektryczności; 

 stanowiska pomiarowego do produkcji CRM – ciekłych wzorców gęstości poprzez zakup 
gęstościomierza oscylacyjnego do Pracowni Wzorców Chemicznych oraz walidację metody 
charakteryzowania CRM; 

 stanowiska pomiarowego do wzorcowania luksomierzy poprzez modyfikację wózka na ławie 
fotometrycznej, montaż uchwytu do kamery, montaż nowego systemu pomiaru odległości; 
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 stanowiska do wzorcowania płytek wzorcowych o zakresie (125÷500) mm poprzez zakup 
kompletu płytek wzorcowych klasy K – zakres (125÷500) mm dla Pracowni Pomiarów Długości 
i Kąta; 

 stanowiska pomiarowego do wzorcowania kalibratorów fotometrycznych poprzez zakup 
spektroradiometru dla Pracowni Fizykochemii. 
 

Zadanie zrealizowano.  
 zakupiono kalibrator wielkości elektrycznych dla Laboratorium Elektryczności; 
 zakupiono gęstościomierz oscylacyjny dla Pracowni Wzorców Chemicznych; 
 zmodernizowano stanowisko pomiarowe do wzorcowania luksomierzy dla Pracowni 

Fizykochemii; 
 zakupiono komplet płytek dla Pracowni Pomiarów Długości i Kąta, które przekazano 

do wzorcowania w GUM; 
 zakupiono spektroradiometr dla Pracowni Fizykochemii. 

 
5. Relokacja infrastruktury Pracowni Fizykochemii z budynku B do budynku A w celu zwiększenia 

wydajności Laboratorium Chemii (nowa lokalizacja siedziby pracowni). 

Zadanie zrealizowano. Od połowy czerwca 2021 r. Pracownia Fizykochemii pracuje w nowej lokalizacji  
w budynku A. 

6. Aktywne uczestnictwo w pracach związanych z realizacją projektu „ŚWITEŹ”. 

Zadanie zrealizowano. W roku 2021 siedmioro pracowników z OUM w Łodzi brało udział w pracach 
związanych z realizacją projektu „ŚWITEŹ”. Cztery osoby były członkami zespołu projektowego oraz trzy 
osoby brały udział w testach akceptacyjnych jako przedstawiciele terenowej administracji miar. 

7. Udział w procesie nowelizacji dokumentów normalizacyjnych, współpraca z PKN w tym zakresie  
w ramach działalności Komitetu Technicznego nr 322 ds. Materiałów Odniesienia. 

Zadanie zrealizowano. W roku 2021 Laboratorium Chemii nie brało udziału w żadnym posiedzeniu, 
realizacja zadań odbywała się w trybie zdalnym. 

W formie on-line braliśmy udział w realizacji następujących zadań: 
1) opiniowanie projektu specyfikacji technicznej „Requirements for reference materials for 
particle characterisation"  
2) głosowanie w sprawie decyzji o nawiązaniu współpracy z ISO/TC 334 
3) przegląd przewodnika PKN-ISO Guide 31:2018-02 „Materiały odniesienia — Zawartość 
certyfikatów, etykiet i dokumentacji towarzyszącej” 
4) opiniowanie projektu specyfikacji technicznej ISO/TS 4807 "Reference materials for particle 
size measurement - Specification of requirements" 
5) opiniowanie czwartej wersji dokumentu OIML D5 "Principles for the establishment of 
hierarchy schemes for measuring instruments" 
 

8. Zwiększenie oferty realizowanych usług Pracowni Fizykochemii o wzorcowanie konduktometrów 
metodą za pomocą CRM: udział w szkoleniu metrologicznym przeprowadzonym przez GUM, 
opracowanie procedur wzorcowania, rozszerzenie zakresu posiadanej akredytacji PCA. 

Zadanie zrealizowano w 70 %. Personel Pracowni Fizykochemii wziął udział w szkoleniu metrologicznym 
przeprowadzonym przez OUM w Warszawie oraz opracował instrukcję wzorcowania nr IW/L42/13/02 
wyd. 1 z dnia 30.09.2021 r. 

6.9. Okręgowy Urząd Miar w Bydgoszczy 

1. Przeniesienie Wydziału Legalizacji z obecnej lokalizacji do siedziby OUM w Bydgoszczy. 

Wszystkie zaplanowane prace wykonano zgodnie z ustalonym harmonogramem, dzięki czemu od dnia 
30 sierpnia 2021 r. Wydział Legalizacji rozpoczął przyjmowanie klientów w nowej lokalizacji – tj.  
w siedzibie OUM w Bydgoszczy. Po przeniesieniu wydziału, wszystkie użytkowane budynki przez OUM 
w Bydgoszczy i wydziały zamiejscowe są w zarządzie trwałym i stanowią własność Skarbu Państwa.  
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2. Rozszerzenie zakresu posiadanej akredytacji PCA o wzorcowanie w siedzibie OUM w Bydgoszczy 
termometrów szklanych i elektrycznych w bardzo niskich temperaturach, tj. do – 80 °C (zwiększenie 
oferty realizowanych usług w obszarze termometrii). 

Stanowisko do wzorcowania termometrów szklanych i elektrycznych w bardzo niskich temperaturach 
(do -80 °C) zostało przygotowane i wdrożone do stosowania w II kwartale 2021 r. Wcześniej dokonano 
aktualizacji dokumentacji stanowiskowej zawierającej m.in. instrukcje wzorcowania oraz instrukcje 
szacowania niepewności pomiaru dla termometrów szklanych i elektrycznych. Laboratorium wzięło 
udział także w niezbędnych porównaniach międzylaboratoryjnych, które zakończyły się wynikiem 
pozytywnym. Kompetencje do realizacji wzorcowań termometrów w temperaturach do -80 °C zostały 
potwierdzone podczas audytu zespołu oceniającego PCA w październiku 2021 r., co pozwoliło jeszcze  
w 2021 r. rozpocząć realizację wzorcowań dla klientów w ramach akredytacji PCA.  

3. Wdrożenie w laboratoriach Wydziału Usług Metrologicznych podpisu elektronicznego w procesie 
dokumentowania wyników pomiarów i ich archiwizowania, w celu zmniejszenia ilości dokumentów 
przechowywanych w postaci papierowej. 

Od stycznia 2021 r. we wszystkich laboratoriach WUM dokumentacja związana z ww. usługami 
metrologicznymi jest przygotowywana i przechowywana w wersji elektronicznej  
z zastosowaniem podpisu elektronicznego. Wdrożenie ww. przedsięwzięcia pozwoliło zmniejszyć koszty 
związane z wydrukiem dokumentów oraz ilość dokumentów w postaci papierowej. 

4. Opracowanie i umieszczenie w intranecie bazy podstawowych szkoleń metrologicznych 
realizowanych w OUM w Bydgoszczy, zawierającej jednolity ramowy program każdego szkolenia.  

Przez wiele lat w OUM w Bydgoszczy wewnętrzne szkolenia metrologiczne były realizowane według 
indywidualnych programów szkoleń, opracowanych w poszczególnych komórkach organizacyjnych. Taki 
sposób postępowania nie zapewniał jednakowego standardu i czasu trwania szkoleń. W związku  
z powyższym, pod koniec 2020 r., w ramach doskonalenia i podniesienia poziomu wykonywanej pracy, 
obszar szkoleń wewnętrznych został poddany całościowej ocenie. Jej efektem było precyzyjne ustalenie 
szkoleń, które mogą być przeprowadzane przez pracowników OUM w Bydgoszczy (do każdego szkolenia 
przypisano osoby o odpowiednich kwalifikacjach) oraz przygotowanie – dla każdego szkolenia – 
jednolitego ramowego program jego przebiegu. Zgłaszanie potrzeb szkoleniowych na 2021 r. w pełni 
uwzględniało nowe ustalenia, a realizacja szkoleń wewnętrznych w 2021 r. przebiegała według 
przyjętych, ujednoliconych standardów. Baza podstawowych szkoleń metrologicznych realizowanych  
w OUM w Bydgoszczy (zawierająca jednolite ramowe programy wszystkich szkoleń) znajduje się  
w intranecie i jest dostępna dla każdego pracownika.  

5. Dalszy rozwój funkcjonalności, stosowanego we wszystkich komórkach merytorycznych, 
zmodyfikowanego (działającego w środowisku Windows) programu do obsługi metrologicznej 
wniosków składanych przez klientów urzędu - ostatni etap, którego celem jest bezproblemowe 
wdrożenie systemu informatycznego, który ma zostać uruchomiony w 2021 r. w ramach projektu 
„ŚWITEŹ”. 

Program do obsługi metrologicznej wniosków składanych przez klientów urzędu (program R200, którego 
autorem jest pracownik OUM w Bydgoszczy - Pan Gerard Kubacki) rozszerzono o kolejne, nowe 
funkcjonalności w każdym zakresie jego wykorzystania. Najważniejsze z nich, wprowadzone w 2021 r., 
są następujące:  

 w zakresie obsługi administracyjnej: upowszechniono grafik elektroniczny realizacji zadań dla 
inspektorów powiązany z rejestrami wniosków i umów, rozbudowano możliwości instalacyjne 
aplikacji dla nowych wersji SQL oraz umożliwiono równoległą obsługę kilku wydziałów na jednym 
serwerze danych; 

 w zakresie obsługi metrologicznej: umożliwiono dostęp do danych od 2004 r. (w tym z wersji 
DOS) oraz pobieranie do bieżących wniosków danych z wniosków archiwalnych, rozszerzono 
możliwości analityczne dla zgłaszanych przyrządów pomiarowych i działań kontrolno-
nadzorczych (w tym eksport wyników do arkuszy EXCEL;  

 w zakresie obsługi finansowej wniosków i umów: umożliwiono automatyczne księgowane faktur  
w systemie QNT oraz automatyczny eksport dokumentów rozliczeniowych do Referatu 
Finansowo-Księgowego (zestawienia dochodów i sprawozdania finansowe) – efektem jest 
całkowite wyeliminowanie potrzeby drukowania dokumentów. 
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Dodatkowo, rozbudowana funkcjonalność programu umożliwia generowanie plików JPK_VAT_7M (bez 
udziału QNT) i scalenie tych plików z wszystkich wydziałów oraz eksportowanie online do Referatu 
Finansowo-Księgowego informacji o transakcjach dokonanych za pomocą terminali we wszystkich 
wydziałach.  

6. 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) i informacje zawarte w utworzonych bazach danych dot. stacji paliw, stacji 
kontroli pojazdów oraz przyrządów do pomiaru mediów. 

W oparciu o corocznie sporządzane matryce ryzyk 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 ewentualnych 
naruszeń prawa. Na tej podstawie powstają ostateczne plany kontroli dla poszczególnych komórek 
organizacyjnych OUM w Bydgoszczy.  

W celu zapewnienia jak najwyższej efektywności wszystkich podejmowanych działań kontrolnych oraz 
objęcia nimi (w sposób systematyczny i na całym terenie działania OUM w Bydgoszczy) dokładnie 
zidentyfikowanych użytkowników różnych przyrządów pomiarowych, wykorzystuje się wewnętrzne 
bazy: stacji paliw, stacji kontroli pojazdów oraz użytkowników przyrządów do pomiaru mediów 
działających na terenie woj. kujawsko-pomorskiego. W ww. bazach zamieszczane są najważniejsze 
informacje o przeprowadzonych czynnościach kontrolnych wraz z ich wynikami oraz stwierdzonymi 
nieprawidłowościami. Na podstawie gromadzonych informacji przygotowane zostały plany zadań 
kontrolnych OUM w Bydgoszczy na 2022 r.  

Dalsze doskonalenie stosowanego systemu nadzoru zapewni wdrożenie do stosowania kolejnych baz – 
tj.: placówek pocztowych oraz zakładów wulkanizacji.  

7. Upowszechnienie wprowadzonego w 2019 r. systemu wideokonferencji na potrzeby prowadzonych 
szkoleń wewnętrznych, narad oraz szybkiego przekazywania istotnych informacji - ostatni etap 
polegający na uruchomieniu we wszystkich wydziałach zamiejscowych systemu zgodnego ze 
standardem stosowanym w siedzibie OUM w Bydgoszczy. 

W wyniku zrealizowanych w 2020 r. niezbędnych zakupów, od początku 2021 r. we wszystkich 
wydziałach zamiejscowych funkcjonalność stosowanego systemu wideokonferencji doprowadzono do 
standardu obowiązującego wcześniej tylko w siedzibie OUM w Bydgoszczy. Dzięki temu, zapewniono 
każdemu pracownikowi na indywidualnym stanowisku pracy możliwość jednoczesnego uczestnictwa  
w spotkaniu lub szkoleniu. Wprowadzoną w 2021 r. nowością jest także możliwość nagrywania każdego 
spotkania lub szkolenia w celu jego odtworzenia według własnych potrzeb, w dowolnym czasie. 
Stosowany od 3 lat system wideokonferencji osiągnął zakładany na wstępie poziom funkcjonalności  
i stał się stałym elementem standardu pracy w urzędzie. 

8. Kontynuacja współpracy z krajowymi przedsiębiorstwami przemysłu obronnego zlokalizowanymi na 
terenie województwa kujawsko-pomorskiego. 

Kontynuacja współpracy z krajowymi przedsiębiorstwami przemysłu obronnego polegała przede 
wszystkim na realizacji bieżących zleceń dotyczących wzorcowania przyrządów pomiarowych. W ramach 
kilkudziesięciu zawartych umów cywilnoprawnych przeprowadzono wzorcowania przyrządów do 
pomiaru długości, temperatury, masy, prądu, napięcia i rezystancji. W grudniu 2021 r. kierownicy 
wszystkich laboratoriów wchodzących w skład Wydziału Usług Metrologicznych mieli okazję zapoznać 
się na miejscu z wyposażeniem i możliwościami pomiarowymi laboratoriów wzorcujących Centralnego 
Wojskowego Ośrodka Metrologii w Warszawie.  

9. Aktywne uczestnictwo w pracach związanych z realizacją projektu „ŚWITEŹ”.  

W pracach związanych z wdrażaniem systemu informatycznego „ŚWITEŹ” od samego początku aktywnie 
uczestniczy przedstawiciel OUM w Bydgoszczy - jako koordynator 2 usług: wzorcowanie przyrządów 
pomiarowych (U4) oraz przeprowadzanie ekspertyz przyrządów pomiarowych (U5).  
W 2021 r., podobnie jak w latach poprzednich, zostały przygotowane i przekazane - zgodnie ze 
stawianymi cyklicznie szczegółowymi zadaniami - wszystkie informacje niezbędne do zapewnienia pełnej 
funkcjonalności projektowanego systemu informatycznego w obydwóch ww. obszarach.  
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Z uwagi na planowane w sierpniu 2021 r. wdrożenie systemu, dodatkowo od marca do końca roku,  
w pracach związanych z realizacją projektu ŚWITEŹ uczestniczyły bardzo aktywnie 3 dodatkowe osoby, 
które w przyszłości mają pełnić rolę lokalnych administratorów systemu. Efektem udziału wszystkich 
przedstawicieli OUM w Bydgoszczy w testowaniu prototypu systemu informatycznego powstałego  
w ramach przedmiotowego projektu było zgłoszenie kilkudziesięciu błędów i dysfunkcjonalności 
systemu.  

10.  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. 
Plan (oparty o prognozę producenta w zakresie ilości produkowanych przyrządów pomiarowych) 
zakładał, że w 2021 r. liczba przyrządów do pomiaru długości poddanych ocenie zgodności na stanowisku 
w WZ w Brodnicy zwiększy się w porównaniu z 2020 r. Tak też się stało. W 2021 r. poddano ocenie 
zgodności 154 szt. przyrządów, natomiast w 2020 r. - tylko 48 szt.  

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

Od kilku lat prowadzona jest konsekwentnie polityka kadrowa, której celem nadrzędnym jest 
dostosowanie stanu zatrudnienia do rzeczywistych potrzeb i zakresu prowadzonej działalności, przy 
jednoczesnym zachowaniu wysokiego standardu realizacji wszystkich czynności i usług metrologicznych 
oraz nadzorczo-kontrolnych. Przynosi ona zamierzone efekty, gdyż w 2021 r. przy stabilnej obsadzie 
kadrowej (w porównaniu do 2020 r.), po raz kolejny łączny dochód był większy niż w 2020 r. i w latach 
poprzednich, co oznacza utrzymanie stałej, kilkuletniej już tendencji w tym zakresie.  

12. 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 dwa kolejne komparatory masy - dla: Laboratorium Masy wchodzącego w skład 
Wydziału Usług Metrologicznych oraz Wydziału Zamiejscowego we Włocławku. 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. Zakupione komparatory masy zapewniają utrzymanie zdolności 
pomiarowych na takim samym poziomie, co jest najważniejsze dla zaspokojenia potrzeb klientów OUM 
w Bydgoszczy.  

6.10. Okręgowy Urząd Miar w Szczecinie 

1. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury metrologicznej zapewniającej spójność pomiarową  
w dziedzinie objętości (zakup przenośnego stanowiska pomiarowego z przepływomierzem masowym 
do wzorcowania wodą zbiorników pomiarowych) oraz w dziedzinie ciśnienia (zakup 2 ciśnieniomierzy 
obciążnikowo-tłokowych). 

Zadania zrealizowane w 2021 r. w 100 % w zakresie: 
 modernizacji stanowisk i wyposażenia kontrolno-pomiarowego tj. zakup przenośnego stanowiska 

pomiarowego z przepływomierzem masowym do wzorcowania wodą zbiorników pomiarowych, 
 modernizacji laboratoriów pomiarów ciśnienia tj. zakup 1 szt. ciśnieniomierza obciążnikowo – 

tłokowego - dwuzakresowego. 
W planie inwestycyjnym na rok 2021 przewidziano zakup 2 szt. ciśnieniomierzy obciążnikowo-
tłokowych w ramach modernizacji laboratoriów pomiaru ciśnienia. W związku ze wzrostem cen, 
kwota zaplanowana na ten cel tj. 89 000 zł okazała się niewystarczająca. W związku z powyższym 
złożono do GUM wniosek o zmianę planu rzeczowo-finansowego (wniosek OUM z dnia 17.06.2021 
r.) tj. rezygnacja z zadania 1.1. i wprowadzenie zadania 1.3. Ciśnieniomierz obciążnikowo-tłokowy 
dwuzakresowy. Zakup takiego przyrządu z dodatkowym wymiennym tłokiem pozwoli realizować 
pomiary w dwóch pożądanych zakresach pomiarowych analogicznie jak przy zakupie dwóch 
osobnych ciśnieniomierzy obciążnikowo-tłokowych. 
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Zadania zrealizowane z dodatkowych środków inwestycyjnych. 
Przystąpiono do realizacji trzech zadań w grudniu 2021 r.: 
 zakup tachimetru elektronicznego z oprogramowaniem; 
 zakup hydraulicznego kontrolera ciśnienia;  
 zakup kalibratora testerów elektrycznych. 

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 92 000 szt. przyrządów pomiarowych, co stanowi 123 % planu. 

Zaplanowano 1 388 zadań nadzorczych, obejmujących kontrole: 
 w nadzorze rynku dotyczące spełniania przez przyrządy pomiarowe wymagań dyrektywy MID  

i NAWI; 
 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. 

Wykonano 718 kontroli na 1 388 zaplanowanych, co stanowi 51,73 % planu. Przyczyną mniejszej ilości 
wykonanych kontroli był wzrost zagrożenia epidemicznego (COVID-19) w okresie od stycznia do 
kwietnia 2021 roku. W związku z powyższym, w okresie tym wykonywane były głównie kontrole 
dotyczące użytkowników przyrządów pomiarowych w ramach załatwiania skarg i wniosków oraz audyty 
podmiotów posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie instalacji, sprawdzenia, 
przeglądów lub napraw tachografów. 

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 nie zgłaszał uwag do żadnego projektu 
nowego lub nowelizacji już istniejącego rozporządzenia.  

Natomiast w 2021 roku było zgłaszanych 5 uwag dot. zmian w ustawie Prawo probiercze  
i Prawo o miarach, które dotyczyły m. in. sposobu ustalania i pobierania opłat za czynności administracji 
miar.  

6.11. Okręgowy Urząd Miar w Białymstoku 

1. Działania informacyjno-promocyjne – rozszerzenie istniejącej współpracy z uczelniami  
o wykłady i zajęcia promocyjne z różnych dziedzin metrologii. 

W ramach działań informacyjno-promocyjnych: 

 przeprowadzono wykład dla studentów Wydziału Chemii Uniwersytetu w Białymstoku pt. 
,,Metrologia szansą rozwoju społeczno–gospodarczego na przykładzie Urzędu Miar  
w Białymstoku”; 

 zorganizowano praktyki studenckie dla studentów uczelni wyższych – Wydziału Elektrycznego 
Politechniki Białostockiej oraz Wydziału Chemii Uniwersytetu w Białymstoku; 

 nawiązano współpracę z Komendą Wojewódzką Straży Pożarnej w Białymstoku celem wymiany 
doświadczeń dotyczących przyrządów pomiarowych. W przyszłości planowane jest podpisanie 
porozumienia o współpracy, 

 w ramach obchodów Światowego Dnia Metrologii w maju 2021 r. zaproszono przedstawicieli 
lokalnych i ogólnopolskich mediów. W efekcie tych działań zostały wyemitowane audycje 
przedstawiające pracę OUM w Białymstoku, 

 pracownik OUM zaprezentował zakres funkcjonowania OUM w Białymstoku na 
Międzyuczelnianej Konferencji Metrologów. 
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2. Transfer wiedzy - szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne pracowników OUM – podnoszenie kwalifikacji 
pracowników wydziałów zamiejscowych celem przejęcia części obowiązków dotychczas 
realizowanych przez okręg. 

Pracownicy OUM wzięli udział w 32 szkoleniach zewnętrznych oraz 35 szkoleniach wewnętrznych. 
Szkolenia dotyczyły m. in. sprawdzania tachografów, obsługi systemu ICSMS z nadzoru rynku, nadzoru 
nad ustawą TP, postępowań kontrolnych z ustawy Prawo o miarach i karania mandatowego, 
uniwersalnych standardów przygotowania i prowadzenia procedur kontrolnych w KSAP, dostępności 
cyfrowej, zamówień publicznych i spraw kadrowych. 

Szkolenia wewnętrzne, w tym dla pracowników WZ, były prowadzone przez pracowników Wydziału 
Usług Metrologicznych. Dzięki temu wielu pracowników podniosło swoje kwalifikacje, co zaowocowało 
lepszym dostępem do usług metrologicznych oraz skróceniem czasu oczekiwania na usługę. 

3. Zakup mobilnego stanowiska do sprawdzania wag preselekcyjnych. Stanowisko będzie 
wykorzystywane także przy legalizacji instalacji pomiarowych. 

Zakupiono zestaw wag kontrolnych o dużych obciążeniach z małymi pomostami do wyznaczania nacisku 
koła/osi i masy całkowitej pojazdu. W skład zestawu wchodzi 10 wag podkładkowych o łącznym 
obciążeniu maksymalnym 100 ton. Samochód dostawczy zakupiony do transportu zestawu będzie służył 
ponadto jako wzorzec wykorzystywany przy sprawdzaniu HSWIM w przyszłości. Obecnie zestaw 
wykorzystywany jest przy legalizacji instalacji do odbioru mleka oraz jako wagi kontrolne przy legalizacji 
wag do ważenia pojazdów w ruchu. Zakup ww. stanowiska zwiększył dokładność prowadzonych 
pomiarów, a także skrócił sam proces legalizacji. 

4. 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). 

W okresie sprawozdawczym jednostka w układzie rocznym, kwartalnym i miesięcznym sporządzała 
okresowe sprawozdania z działalności bieżącej, m. in. mierniki działalności, podsumowanie realizacji 
planu rzeczowo-finansowego, sprawozdania z kontroli, sprawozdania z funkcjonowania kontroli 
zarządczej, sprawozdania z poziomu realizacji zadań inwestycyjnych. Dzięki opracowywanej 
dokumentacji na bieżąco był monitorowany poziom zaawansowania realizacji zaplanowanych 
poszczególnych działań. Dzięki monitorowaniu działalności osiągnięto wysoki poziom realizacji 
zaplanowanych czynności metrologicznych oraz efektywnego wykorzystania środków finansowych. 
Prowadzone czynności pozwoliły sprawnie reagować na nieprzewidziane okoliczności i wprowadzać 
modyfikację realizacji działań celem osiągnięcia zamierzonych celów/planów. 

5. Utrzymanie infrastruktury metrologicznej - utrzymanie zdolności pomiarowych oraz podniesienie 
jakości usług poprzez systematyczną modernizację posiadanego wyposażenia pomiarowego. 

Zmodernizowano ławę fotometryczną. Modernizacja polegała na umożliwieniu cyfrowego odczytu 
odległości na ławie fotometrycznej z dokładnością do ± 0,01 mm poprzez zamontowanie do stołu 
pomiarów optycznych zestawu cyfrowego do bezpośredniego pomiaru przemieszczania liniowego, 
montaż wózka goniometrycznego umożliwiającego poruszanie się po ławie fotometrycznej, 
skalibrowanie toru pomiarowego - odczyt elektroniczny odległości. Zainstalowano oprogramowanie do 
odczytu odległości, umożliwiające przenoszenie danych bezpośrednio do arkusza kalkulacyjnego. 
Rozwiązanie to wpływa na pewność i stabilność prowadzonych pomiarów. 

Ponadto doposażono stanowiska pomiarowe w Laboratoriach w wagę precyzyjną PS 3000.X2, detektor 
gazu, termohigrometr, nowe wzorce masy oraz kalibratory akustyczne klasy 1 i LS do tworzonej pracowni 
akustycznej. 

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

Dnia 15 października 2021 r. przeprowadzony został audyt planowy Laboratorium Masy. Jego celem była 
weryfikacja i potwierdzenie utrzymania i doskonalenia kompetencji w zakresie wzorcowań w aktualnym 
zakresie akredytacji. W tym samym miesiącu odbył się audyt PCA, w ramach którego potwierdzono 
biegłość personelu w przedmiotowych dziedzinach pomiarowych. 
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7. Uzyskanie notyfikacji w zakresie oceny zgodności wag nieautomatycznych, automatycznych oraz 
przeliczników do gazomierzy. 

Przeprowadzono cykl szkoleń dot. oceny zgodności przyrządów pomiarowych (wagi nieautomatyczne, 
wagi automatyczne dla pojedynczych ładunków) – łącznie odbyły się 3 szkolenia, w których 
uczestniczyło 3 pracowników. Na spotkaniach omówione zostały procedury dotyczące uzyskania 
notyfikacji na ww. przyrządy pomiarowe. Obecnie trwają prace nad stworzeniem systemu zarządzania 
(Księgi Jakości), który zawierać będzie procedury dotyczące oceny zgodności wag nieautomatycznych 
oraz wag automatycznych dla pojedynczych ładunków. Uzyskanie notyfikacji pozwoli na poszerzenie 
świadczonych usług przez wprowadzenie nowej dziedziny tj. dokonywanie oceny zgodności wag 
nieautomatycznych oraz wag automatycznych dla pojedynczych ładunków klasy X i Y. 

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

W dniu 5 września 2021 r. Prezes GUM podpisał decyzję uchylającą powołanie Konsultacyjnych 
Zespołów Metrologicznych. Niemniej jednak pracownicy prowadzili dialog z podmiotami gospodarki  
w zakresie sprawowania nadzoru nad instalacjami pomiarowymi. Poruszane były aspekty prowadzenia 
kontroli ze strony formalnej jak też metrologicznej. Analizie były poddane szczególnie aspekty wspólnych 
kontroli ze służbą celno-skarbową oraz Wojewódzką Inspekcją Transportu Drogowego. 

9. Udział w pracach zespołu ds. projektu „ŚWITEŹ” - prowadzenie zespołu kompetencyjnego  
w zakresie fotometrii. 

W okresie od 1 marca do 30 czerwca 2021 r. przeprowadzane były testy akceptacyjne, w których 
aktywnie uczestniczyło 3 pracowników. Testowanie funkcjonalności systemu odbyło się w pięciu turach, 
na co przewidziano 48 dni. W szczególności zakresem testowania objęto przypisane arkusze scenariuszy 
testowych systemu, zarządzanie użytkownikami oraz modułami i komponentami. 

10. Poprawienie infrastruktury IT wydziałów zamiejscowych poprzez wymianę i doposażenie  
w nowy sprzęt sieciowy. 

Został przeprowadzony szczegółowy audyt infrastruktury IT wydziałów zamiejscowych. W efekcie 
przeprowadzonego audytu opracowano szczegółowy raport IT. Raport wskazał prace, które powinny być 
wykonane celem poprawy warunków funkcjonowania infrastruktury IT i likwidacji newralgicznych 
punktów oraz określił ich priorytety. Wszystkie wydziały zamiejscowe zostały doposażone w sprzęt IT 
oraz niezbędną infrastrukturę. Podpisana została także umowa z Orange Polska na świadczenie usług 
telekomunikacyjnych i internetowych na potrzeby Wydziału Zamiejscowego w Suwałkach.  

Otrzymano w ramach użyczenia z GUM nowe zestawy komputerowe oraz laptopy w zakresie wdrażania 
programu ,,ŚWITEŹ”. Pozwoliło to na wymianę części wyeksploatowanego sprzętu oraz na usprawnienie 
pracy Urzędu. 

11. Adaptacja pomieszczeń Wydziału Zamiejscowego w Suwałkach oraz organizacja archiwum 
zakładowego.  

Budynek został dostosowany do potrzeb administracji miar, powstało pomieszczenie laboratoryjne, 
toaleta dla osób z niepełnosprawnościami, przedsionek przeciwpożarowy oddzielający garaż od Punktu 
Obsługi Klienta. Wstawiono drzwi antywłamaniowe do utworzonego archiwum zakładowego oraz 
utworzono szatnię dla pracowników. Remont polegał głównie na wydzieleniu z jednego pomieszczenia 
wielofunkcyjnego dwóch pomieszczeń biurowych i komunikacji wewnętrznej, na wykonaniu nowego 
otworu drzwiowego, przebudowie sanitariatów oraz montażu nowej instalacji oświetleniowej – LED 
spełniającej aktualnie obowiązujące przepisy. 

12. Rozszerzenie usług metrologicznych w Wydziale Zamiejscowym w Suwałkach poprzez 
zastosowanie nowych stanowisk pomiarowych. 

Utworzono stanowisko do wzorcowań wzorców masy i odważników kalibracyjnych. 

13. Spotkania konsultacyjne z przedsiębiorcami oraz środowiskiem biznesowo-gospodarczym  
w sprawie określenia potrzeb regionu na usługi meteorologiczne.  

Odbyło się kilka spotkań z przedstawicielami środowiska biznesowo-gospodarczego. Spotkania miały na 
celu określenie potrzeb na usługi metrologiczne w regionie. Przedstawiciel Urzędu podczas studiów 
podyplomowych, w których uczestniczyli managerowie podlaskich firm i instytucji przedstawiał 



Sprawozdanie z realizacji rocznego plan działania Głównego Urzędu Miar na 2021 rok. 

 

47 z 57 

 

prezentacje dotyczące działalności oraz strategii rozwoju OUM w Białymstoku, a także zachęcał do 
zaangażowania się regionalnych firm w rozwój metrologii. 

14. Udział w pracach rad przemysłowo-programowych funkcjonujących przy uczelniach wyższych. 

Przedstawiciel okręgu jako członek brał udział w posiedzeniach Rady Przemysłowo-Programowej 
Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej oraz Wydziałowej Rady Konsultacyjnej przy Wydziale 
Chemii Uniwersytetu w Białymstoku w ramach kadencji 2020-2024. Podczas posiedzeń ww. Rad były 
prezentowane zagadnienia dotyczące funkcjonowania OUM w Białymstoku oraz proponowano 
poszerzenie programów nauczania z zakresu metrologii, w tym realizacji i oceny pomiarów. 

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

Konkurs wiedzy o metrologii dedykowany dla uczniów szkół średnich nie został zorganizowany. 
Powodem tego stanu rzeczy był obowiązujący stan pandemii COVID-19. W celu popularyzacji zagadnień 
z metrologii i historii administracji miar oraz w ramach współpracy z Uniwersytetem w Białymstoku 
przeprowadzono wykład dla studentów Wydziału Chemii pt. ,,Metrologia szansą rozwoju społeczno–
gospodarczego na przykładzie Urzędu Miar w Białymstoku”. 

16. Organizacja regionalnych obchodów Światowego Dnia Metrologii w maju 2021 roku. 

W ramach obchodów Światowego Dnia Metrologii w maju 2021 r. do Okręgowego Urzędu Miar 
w Białymstoku zostali zaproszeni przedstawiciele lokalnych i ogólnopolskich mediów. Zaproszenie 
zostało przyjęte przez dziennikarzy TVP (stacja lokalna oraz Teleexpres), Radia Białystok oraz 
Akademickiego Radia AKADERA. 

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

W pierwszej połowie 2021 r. Dyrektor OUM w Białymstoku wystosował pismo do Prezydenta Miasta 
Białegostoku z prośbą o pomoc w nieodpłatnym pozyskaniu nieruchomości, którą można przeznaczyć na 
nową siedzibę Urzędu. W propozycjach przedstawionych przez Pana Prezydenta nie znaleziono 
odpowiedniej nieruchomości. Poproszono Pana Prezydenta o informację, gdyby pojawiła się 
nieruchomość spełniająca wymagania OUM. 

18. Prowadzenie prac celem utworzenia Laboratorium Elektryczności i Fizykochemii. 

Podjęto szereg działań zmierzających do utworzenia w OUM w Białymstoku Laboratorium Elektryczności 
i Fizykochemii. W dniu 12 sierpnia 2021 r. Prezes Głównego Urzędu Miar przychylił się do wniosku  
m. in. o utworzenie nowej komórki organizacyjnej i powołał zarządzeniem nr 15 zmieniającym 
zarządzenie nr 13 z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie nadania statutu i regulaminu organizacyjnego 
Okręgowemu Urzędowi Miar w Białymstoku nowe Laboratorium. 

Laboratorium Elektryczności i Fizykochemii jest tworzone od podstaw. W pierwszym etapie 
funkcjonowania nowego laboratorium podjęto działania polegające na właściwym pogrupowaniu 
dziedzin pomiarowych i przyporządkowaniu sprawdzanych przyrządów pomiarowych do odpowiednich 
komórek organizacyjnych. Wraz z poprawą sytuacji kadrowej, lokalowej i finansowej planowane jest 
poszerzenie spektrum legalizowanych, wzorcowanych poddawanych ekspertyzom przyrządów 
pomiarowych w ramach nowopowstałego laboratorium. 

6.12. Okręgowy Urząd Probierczy w Warszawie 

1. Sprawna realizacja ustawowych zadań z zakresu probiernictwa - tj. zbadanie i oznaczenie 2 000 tys. 
sztuk wyrobów z metali szlachetnych, przeprowadzenie 300 kontroli probierczych, prowadzenie 
rejestru znaków imiennych. 

Zbadano i oznaczono cechami probierczymi 2 041 891 sztuk wyrobów z metali szlachetnych, tj. 102,1 % 
zaplanowanych na ten rok sztuk, w tym:  

 wyroby platynowe 221 sztuk o masie 1 402 g; 
 wyroby złote 1 020 982 sztuki o masie 2 701 763 g; 
 wyroby srebrne 1 020 688 sztuk o masie 7 538 363 g. 

W związku z sytuacją pandemiczną w kraju, kontrole probiercze przeprowadzano od 21.05.2021 r. 
Przeprowadzono 207 kontroli, z czego 72 zakończyło się wynikiem negatywnym, a 135 wynikiem 
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pozytywnym. Zakres kontroli obejmował sprawdzenie przestrzegania przepisów prawa probierczego  
w miejscach wyrobu, przerobu, naprawy lub sprzedaży wyrobów z metali szlachetnych  
(w pracowniach złotniczych, sklepach, hurtowniach jubilerskich, lombardach itp.). 
Zakwestionowano 656 wyrobów z metali szlachetnych, o łącznej masie 5 407,3 g, w tym 373 wyrobów 
ze złota o łącznej masie 1 299,6 g i 283 wyrobów ze srebra o łącznej masie 4 107,7 g.  
Na 357 wyrobach ze złota, o łącznej masie 1 270,5 g i 246 wyrobach ze srebra, o łącznej masie  
3 730 g, stwierdzono brak cech probierczych. 16 wyrobów ze złota, o łącznej masie 29,1 g oraz 36 
wyrobów ze srebra, o łącznej masie 367,7 g, posiadało nieczytelne cechy probiercze a na 1 wyrobie 
srebrnym, o masie 10 g, stwierdzono fałszywą cechę probierczą. Wydano 61 zaleceń pokontrolnych. 

W okresie sprawozdawczym 01.01.2021 r – 31.12.2021 r.  zarejestrowano 97 nowych znaków 
imiennych, dokonano 33 zmiany danych firmowych w rejestrze, odnotowano zakończenie działalności  
5 podmiotów, przeniesiono z OUP w Krakowie 2 podmioty (wytwórców). 

Udzielono 15 informacji z rejestru dotyczących znaków imiennych. 
Spośród zaplanowanych 300 kontroli probierczych przeprowadzono ich 207. 

2. Poprawa stanu wyposażenia technicznego – modernizacja stanowisk pomiarowych (zakup 
oprogramowania do stanowiska badania stopów ze srebra, zakup zestawu do wykonywania 
profesjonalnych fotografii do świadectw badania). Podniesienie jakości oznaczania wyrobów  
z metali szlachetnych - zakup nowego lasera dla WZ w Bydgoszczy. 

Poza planowanymi zakupami inwestycyjnymi ze środków zaoszczędzonych z inwestycji OUP  
w Warszawie, zakupiono walcarkę elektryczną dla WZ w Łodzi. Na koniec roku jako dodatkowe zadania 
inwestycyjne w ramach środków niewygasających otrzymanych z GUM, zakupiono spektrometr 
fluorescencji rentgenowskiej dla WZ w Białymstoku oraz optyczny spektrometr emisyjny ze 
wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej ICP-OES dla laboratorium OUP w Warszawie. Zakup 
spektrometru ICP-OES był bardzo istotny dla OUP w Warszawie w związku z brakiem urządzenia do 
badania platyny i palladu. Nowy spektrometr zastąpi uszkodzony aparat. 

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 2021 odeszło osiem osób, w tym dwie w związku z przejściem na emeryturę. Przyjęto 
ośmiu nowych pracowników, w tym 5 pracowników technicznych (dwie osoby do Wydziału 
Technicznego, dwie do Wydziału Zamiejscowego w Gdańsku, jedną do Laboratorium Analiz 
Chemicznych). Osoby te przeszły kompleksowe szkolenia stanowiskowe i samodzielnie obsługują 
stanowiska pracy. Ze względu na stan zagrożenia epidemicznego niektórzy pracownicy byli kierowani do 
pracy w trybie zdalnym, odbywali w tym czasie szkolenia online (98 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.  

Wszystkie laboratoria okręgu warszawskiego uczestniczyły w badaniach biegłości organizowanych przez 
Stały Komitet Konwencji. W ramach programu laboratoria otrzymały 2 próbki (złoto i srebro) do badania 
analitycznego. Laboratorium OUP w Warszawie, które jako jedyne wykonuje badanie platyny otrzymało 
również próbkę platyny, jednak ze względu na awarie spektrometru ICP-OES, zrezygnowano z badania 
otrzymanej próbki.  

Laboratoria okręgu warszawskiego brały również udział w programach organizowanych przez: Instytut 
Metrologii w Sarajewie (laboratorium OUP w Warszawie), Instytut Metrologii w Celje (WZ Białystok), 
oraz Urząd Probierczy w Pradze (laboratorium OUP w Warszawie, WZ Bydgoszcz i Gdańsk). We 
wszystkich programach badawczych uzyskano prawidłowe wyniki. 

5. Kontynuacja działań związanych z dostosowaniem laboratoriów badawczych OUP do wymogów 
normy ISO 17 025 i przygotowaniem ich do akredytacji. 
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Opracowano wymagania dla modułu informatycznego, który znacząco ułatwi zarządzanie dokumentacją 
w laboratorium w zakresie przyjęcia próbek do badania analitycznego. Przeprowadzono weryfikację 
instrukcji badania metali szlachetnych w wyrobach w związku z nowelizacją normy dotyczącej oznaczania 
złota w wyrobach z metali szlachetnych oraz pobierania próbek. Przeprowadzono weryfikację wyników 
kontroli jakości spektrometrów fluorescencji rentgenowskiej. Opracowano zakres instrukcji nadzoru nad 
pipetami automatycznymi. 
W zakresie infrastruktury laboratorium, zakupiono nowe oprogramowanie do potencjometru dla WZ  
w Bydgoszczy, co znacznie ułatwi zarządzanie metodami analitycznymi dla oznaczania srebra w stopach 
jubilerskich. 

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

System Zarządzania Jakością jest zgodny z wymaganiami normy EN ISO 9001:2015 oraz jest prowadzony 
zgodnie z zakresem określonym w dokumentacji systemowej. Przeprowadzone audyty zewnętrzne  
i wewnętrzne SZJ w OUP w Warszawie nie wykazały niezgodności. W 2021 r. nie wystąpiły zmiany  
w strukturze organizacyjnej oraz obszarze objętym zakresem systemu. Prowadzona analiza satysfakcji 
klientów wykazała brak skarg na poziom świadczonych usług. 

W ramach kontroli zarządczej prowadzone były 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. 

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. 

Przeprowadzono kolejną turę badań ankietujących poziom satysfakcji klientów OUP w Warszawie. 

7. Kontynuacja współpracy międzynarodowej prowadzonej w ramach Stałego Komitetu Konwencji 
Wiedeńskiej, Technicznej Grupy Roboczej tej Konwencji i Grupy Wyszehradzkiej (GV4),  

Obydwie sesje Stałego Komitetu Konwencji odbyły się w formie telekonferencji. Uczestniczyli w niej 
wspólnie przedstawiciele OUP oraz MRiT.  

Omawiano na nich sprawy związane z programem Round Robin, nowe wytyczne opracowane przez 
pracownicę OUP w Warszawie. Ważnym tematem była też sprawa delegowania uprawnień badawczych 
w ramach jednego państwa i poza granice kraju członkowskiego. Dyskutowano na temat kilku 
przypadków wyrobów o nietypowej konstrukcji i możliwości oznaczania ich CCM. W trakcie opracowania 
są nowe zasady weryfikacji niezależności urzędów probierczych. Na obydwu posiedzeniach omawiano 
raporty z prac grup roboczych działających w ramach Konwencji. Omawiano też wpływ Brexitu na 
płynność obrotu wyrobami z metali szlachetnych na obszarze UE. W formie telekonferencji odbyły się 
dwa spotkania Technicznej Grupy Roboczej, w której udział wzięła pracownica OUP w Warszawie, 
pełniąca funkcję zastępcy przewodniczącego TGR. 

W lutym i w marcu 2021 r. odbyło się spotkanie on-line organizowane przez Komisję UE w sprawie 
pilotażowego projektu przyspieszenia wzajemnego uznawania w sektorze metali szlachetnych. Na 
spotkanie zaproszono przewodniczącego Konwencji Wiedeńskiej oraz przedstawicieli wielu europejskich 
urzędów probierczych, którzy przygotowali wystąpienia prezentujące obowiązujące systemy probiercze 
i uzasadniali potrzebę kontynuacji kontroli obrotu wyrobami z metali szlachetnych w dotychczasowych 
formach, tzn. poprzez badanie zawartości metali szlachetnych w tych wyrobach oraz oznaczanie ich 
cechami probierczymi przez upoważnione do tego instytucje. Prezentacje tego stanowiska zawierało 
także wystąpienie przygotowane w OUP w Warszawie. Spotkania tego rodzaju miały być kontynuowane, 
ale Komisja UE nie wykazała dalszej inicjatywy w tym zakresie. W marcowym spotkaniu wyeksponowano 
znaczenie Konwencji Wiedeńskiej w ułatwianiu międzynarodowego obrotu. 

W październiku na Węgrzech odbyło się posiedzenie Grupy Wyszehradzkiej (GV4), w którym udział 
wzięli przedstawiciele OUP w Warszawie. Ze względu na pandemię, w roku 2020 spotkanie nie odbyło 
się. Omawiano między innymi: działalność urzędów w czasie pandemii, w tym wpływ na ilość zgłoszonych 
wyrobów w 2020 i w I półroczu 2021, sytuację kadrową oraz finansową urzędów oraz współpracę 
międzynarodową w dziedzinie nadzoru probierczego. 



Sprawozdanie z realizacji rocznego plan działania Głównego Urzędu Miar na 2021 rok. 

 

50 z 57 

 

8. Popularyzacja wśród klientów sposobu korzystania z usług OUP w Warszawie poprzez platformę 
ePUAP. 

Przygotowanie na stronę internetową oraz stronę Biuletynu Informacji Publicznej OUP  
w Warszawie instrukcji dotyczącej korzystania z platformy ePUAP oraz profilu zaufanego. Zamieszczenie 
na ogólnodostępnych tablicach informacji o nowej formie kontaktu z urzędem. 

Konsultacja dostępności wzorów znaków imiennych oraz przyjmowanie formularzy wniosków zgłoszenia 
znaków imiennych do rejestru znaków imiennych poprzez platformę ePUAP. Udzielanie klientom 
informacji i pomocy w zakresie prawidłowego składania pism przy wykorzystaniu tej platformy. 
Zachęcanie klientów urzędu do zakładania profili zaufanych oraz kontaktu z urzędem poprzez platformę 
ePUAP. 

9. Współpraca z organizacjami branży jubilerskiej, przedsiębiorcami, muzeami oraz wyższymi 
uczelniami. 

Zespół ds. probiernictwa nie podjął działań, a w połowie roku, decyzją Prezesa GUM, został rozwiązany, 
podobnie jak pozostałe KZM. Jednak działania, jakie podjęto w ramach prac Zespołu będą kontynuowane 
– zarówno we współpracy pomiędzy obydwoma OUP, jak też w kontaktach roboczych z członkami 
dawnego Zespołu.  

W ramach współpracy z Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, pracownica laboratorium OUP  
w Warszawie brała udział w nagraniu filmu edukacyjnego, w którym zostaną przedstawione metody 
stosowane w laboratorium OUP w Warszawie do badania srebra.  

W ramach współpracy z Muzeum Nadwiślańskim w Kazimierzu Dolnym, dwie pracownice z Wydziału 
Technicznego w OUP w Warszawie wzięły udział w 5 dniowych Ogólnopolskich Warsztatach 
Złotniczych dla Muzealników. Udział w warsztatach pozwala poprzez teoretyczne i praktyczne 
zapoznanie się z dawnymi technikami złotniczymi. W trakcie warsztatów pracownice WT przeprowadziły 
pokaz badania wyrobów metodą przybliżoną na kamieniu probierczym. Ostatniego dnia Dyrektor OUP 
w Warszawie i pracownik Wydziału Nadzoru, poprowadzili wykład na temat Prawa probierczego. 

W październiku dwoje pracowników Wydziału Nadzoru OUP w Warszawie wzięło udział w pokazie filmu 
“Żołnierz Rzeczypospolitej”, poświęconego byłemu Naczelnikowi Urzędu Probierczego w Warszawie. 

W ramach współpracy z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Warszawskiego dwóch pracowników OUP  
w Warszawie przeprowadziło wykład w formie online w zakresie przepisów prawa probierczego dla 
uczestników studiów podyplomowych z Metrologii Chemicznej. 

10. Kontynuacja prac nad nowelizacją prawa probierczego, współpraca z MRPiT i GUM w tym zakresie. 

Przez cały rok trwały prace związane z nowelizacją prawa probierczego. Prowadzone były w obydwu 
OUP, we współpracy z GUM. Po konsultacjach w ramach MRiT oraz międzyresortowych wprowadzano 
liczne poprawki do następujących projektów aktów prawnych:  

 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.  

Poprawiano także projekty uzasadnień i OSR.  

11. Współpraca z MRPiT związana z pracami legislacyjnymi nad projektami przepisów UE, dotyczącymi 
wzajemnego uznawania w obrocie wyrobów z metali szlachetnych i cech probierczych 
umieszczanych na tych wyrobach. 

Poza współpracą z Wydziałem Prawa Technicznego Departamentu Obrotu Towarami Wrażliwymi  
i Bezpieczeństwa Technicznego Ministerstwa Rozwoju i Technologii, OUP w Warszawie pozostaje  
w kontakcie z Departamentem Spraw Europejskich w sprawach dotyczących wzajemnego uznawania  
w obrocie wyrobów z metali szlachetnych pochodzącymi z krajów członkowskich UE.  
OUP w Warszawie znalazło się w europejskim systemie informacyjno – komunikacyjnym ICSMS oraz 
zgłosiło swój udział w programie wymiany urzędników pomiędzy krajami UE, pilotowany przez MRiT. 
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12. Kontynuacja działalności informacyjno-promocyjnej OUP – publikacje, udział w targach 
branżowych, o ile będą organizowane. 

Po rocznej przerwie wznowiono część imprez targowych. Ze względu na panującą epidemię pierwszy raz 
targi Amberif odbyły się wirtualnie pod nazwą Amberif Virtual Showroom. Pozostałe imprezy targowe 
odbywały się w zaostrzonym reżimie sanitarnym. Przedstawiciele WT w OUP w Warszawie, w lipcu 
uczestniczyli w targach jubilerskich "Jubinale 2021", które odbyły się w Krakowie. 

Zamieszczono dwie publikacje – artykuł w biuletynie „Metrologia i Probiernictwo” i wywiad wspólny  
z Dyrektorem OUP w Krakowie w czasopiśmie branżowym „Polski Jubiler”.   

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

W BIP OUP w Warszawie umieszczono: 
 raporty o stanie zapewniania dostępności cyfrowej OUP w Warszawie i wydziałów 

zamiejscowych; 
 informacje w sprawie zasad obrotu na terytorium RP wyrobami z metali szlachetnych 

pochodzącymi z krajów członkowskich UE; 
 instrukcję korzystania z platformy ePUAP oraz zakładania i korzystania z profilu zaufanego. 

 
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. 

Specjalistyczny park aparaturowy powiększył się o zakup kolejnego spektrometru fluorescencji 
rentgenowskiej dla WZ-Poznań w związku z koniecznością wymiany wyeksploatowanego. Pozwoli to na 
prowadzenie badań metodą nieniszcząca pod kątem ewentualnego podejmowania decyzji o próbie dla 
wyrobów wykonanych z atestowanych stopów. Ponadto, w związku ze wzrostem liczby wyrobów 
oznaczanych metodą laserową doposażono WZ-Chorzów w dodatkowe urządzenie do laserowego 
oznaczania, co w znacznym stopniu przyspieszy realizację bieżących zleceń. Dla ujednolicenia 
wyposażenia wszystkich podległych OUP-Kraków jednostek terenowych zakupiono kolejne dwa 
konduktometry dla WZ-Poznań i WZ-Częstochowa umożliwiające bezinwazyjne badanie sztabek i monet 
i stanowiące źródło informacji dla interesantów, którzy z oczywistych względów nie wyrażają zgody na 
metody analityczne.  

2. Wykonanie rzeczowego i finansowego planu tj. zbadanie i oznaczenie 2 400 000 sztuk wyrobów  
z metali szlachetnych – dochód 6 200 000 PLN. 

Plan rzeczowy w 2021 roku został wykonany na poziomie 2 147 770 sztuk, co stanowi 89,49 % 
założonego planu w wysokości 2 400 000 sztuk wyrobów z metali szlachetnych. Zbadano i oznaczono 
cechami probierczymi 631 sztuk wyrobów z platyny, 1 500 184 sztuk wyrobów ze złota i 646 955 sztuk 
wyrobów ze srebra. Plan rzeczowy nie został obniżony w związku z sytuacją związana z zagrożeniem 
epidemicznym. Podkreślić należy, że w 2021 roku nastąpił wzrost liczby wyrobów ze złota o około 20 %, 
natomiast o tę samą wartość obniżyła się liczba wyrobów ze srebra, co można uzasadnić ograniczeniami 
na granicach związanych z importem. 

Natomiast plan finansowy, który na 2021 rok został ustalony na poziomie 6 200 000,-zł został wykonany 
na poziomie 6 223 383 zł, co stanowi 100,37 % założonego planu dochodów. 

3. Wykonanie planu kontroli probierczych w liczbie – 250 (uzależnione od okresu pandemii), rejestracja 
znaków imiennych. 

Plan kontroli probierczych, który został ustalony na 2021 rok na poziomie 250 nie został wykonany  
w związku z sytuacją epidemiczną, co spowodowało zawieszenie ich przeprowadzania w 2020 roku  
i I półroczu 2021 roku. W ramach nadzoru zewnętrznego wykonano jedynie 168 kontroli w tym: 129  
w sklepach jubilerskich (w tym w lombardach i działalności w formie e-sprzedaży) oraz 39 w zakładach 
złotniczych, co stanowi 67,2 % założonego planu Wystawiono 47 zaleceń pokontrolnych i udzielono 11 
pouczeń. Nałożono 31 mandatów na kwotę 5 800,-zł. W okresie sprawozdawczym wprowadzono 79 
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znaków imiennych do ich rejestru, który na dzień 31 grudnia 2021 roku był na poziomie 5 376 znaków. 
Zgłoszono 7 przypadków likwidacji działalności gospodarczej. 

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. 

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 wprowadzanych do obrotu,  
a równocześnie z uwagi na małą masę, zwolnionych z obowiązku badania i oznaczania w urzędach 
probierczych. Wprawdzie w 2021 roku uzyskano zezwolenie ze strony Państwowej Agencji Atomistyki 
na jego użytkowanie, ale z uwagi na sytuację w kraju, rozpoczęcie eksploatacji tej aparatury występowało 
tylko okazjonalnie w związku z ograniczeniami kontrolnymi. 

5. Odbycie audytu nadzoru dla kontynuacji i doskonalenia SZJ (styczeń - luty 2021). Utrzymanie 
funkcjonujących systemów jakości po wdrożeniu w 2018 roku nowej normy EN ISO 9001: 2015. 

W wyniku przeprowadzonego w lutym 2021 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. Organizacja 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. Organizacja spełnia standardy oraz kryteria 
zawarte w raporcie. Ponadto, należy stwierdzić, że system zarządzania w dalszym ciągu spełnia swoją 
rolę i działania w tym zakresie winny być kontynuowane. 

6. Kontynuacja udziału w międzynarodowych programach badawczych sprawdzających poprawność 
uzyskiwanych wyników w laboratoriach chemicznych Okręgu (Round Robin, LABTEST). Poszerzenie 
udziału w tych badaniach o wydziały zamiejscowe, które mają również upoważnienia do 
umieszczania na zbadanych wyrobach cech konwencyjnych. 

Wydział Techniczny w OUP-Kraków 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. Argumentacją była chęć 
sprawdzenia prawidłowości uzyskiwanych wyników przez jednostki, które mają uprawnienia do 
umieszczania cechy konwencyjnej CCM. W 2021 roku laboratoria OUP-Kraków uczestniczyły  
w programie badania biegłości Round Robin dla stopów złota, srebra i platyny. 

Dodatkowo, Wydział Techniczny i Wydziały Zamiejscowe we Wrocławiu i Poznaniu uczestniczyły 
również w prowadzonym od lat przez Urząd Probierczy w Pradze programie LABTEST, dla stopów złota 
i srebra. Niezależnie od międzynarodowych programów badań biegłości prowadzone są wewnętrzne, 
międzywydziałowe badania porównawcze dwukrotnie w skali roku kalendarzowego. 

7. Prace legislacyjne - uczestnictwo w przygotowaniu materiałów do nowelizacji ustawy Prawo 
probiercze i aktów niższego rzędu –tj. rozporządzeń ws. metali szlachetnych, rejestracji znaku 
imiennego i opłat za czynności organów administracji probierczej -kontynuacja. 

2021 rok to kontynuacja i intensywne działania w zakresie przygotowania materiału do nowelizacji 
ustawy z 1 kwietnia 2011 roku „Prawo probiercze”, jak również aktów wykonawczych do niej. Do 
wszystkich projektów zostały przygotowane uzasadnienia i OSR-y. 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. W 2021 roku wszystkie projekty zostały przekazane do 
MRPiT. Z uzyskanych informacji wynika, że w planowane jest w najbliższym czasie skierowanie 
jednolitego tekstu projektu do „Wpisu do wykazu prac legislacyjnych RM na 2022 rok”. 

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

Odbyły się dwie sesje wiosenna i jesienna 87 i 88 Posiedzenia Konwencji. 
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 uczestnictwo w wiosennym 87 Posiedzeniu Konwencji o kontroli i cechowaniu wyrobów z metali 
szlachetnych w dniach 19-20 maja 2021r - telekonferencja. 

 uczestnictwo w jesiennym 88 Posiedzeniu Konwencji o kontroli i cechowaniu wyrobów z metali 
szlachetnych w dniu24 listopad 2021 r. - telekonferencja. 

Jedynym wyjazdem zagranicznym w 2021 roku był udział w 34 Posiedzeniu Grupy Wyszehradzkiej GV4 
organizowanym przez Urząd Probierczy na Węgrzech w Egerszalok w dniach 12-15 października 2021 r. 

9. Utrzymanie infrastruktury probierczej poprzez realizację zadań inwestycyjnych i remontowych  
w oparciu o przyznane w 2021 roku środki na poziomie 193 000 PLN (zakup 4 sztuk wag 
precyzyjnych o różnym unosie i dwóch konduktometrów).  

W ramach przyznanych na 2021 rok środków na wydatki inwestycyjne w wysokości 193 000,00 zł 
dokonano zakupu 4 sztuk wag precyzyjnych o różnym unosie, z przeznaczeniem na wymianę 
wyeksploatowanych na stanowiskach przyjmowania wyrobów do badania i oznaczania, zarówno pozycji 
masowych, jak również pojedynczych stuk. Ponadto dokonano zakupu kolejnych 2 sztuk 
konduktometrów do bezinwazyjnego zbadania wypełnienia w sztabkach i monetach, nawet 
umieszczonych w blistrach. W wyżej wymienione urządzenia doposażono kolejne dwa wydziały 
zamiejscowe, co umożliwi wstępne informowanie interesantów o jakości dokonywanych, w celach 
lokacyjnych zakupów w postaci sztabek lub monet. 

W IV kwartale 2021 roku pozyskano dodatkowe środki na wydatki inwestycyjne w wysokości 344 000 
zł, co umożliwiło zakup urządzenia do laserowego oznaczania dla Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie 
oraz kserokopiarki dla Wydziału Technicznego w Krakowie. Te dwa zadania na kwotę 83 840,-zł zostały 
zrealizowane jeszcze w 2021 roku. Pozostałe środki, przeznaczone na zakup spektrometru fluorescencji 
rentgenowskiej dla potrzeb Wydziału Zamiejscowego w Poznaniu będą jako środki niewygasające 
wydatkowane w I kwartale 2022 roku, przy czym umowa z firmą, która wygrała przetarg zawarta została 
jeszcze w 2021 roku. 

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. Podkreślić należy, że 
wyposażenie naszej jednostki w specjalistyczną aparaturę badawczą, umożliwiające w pełni realizację 
ustawowych zadań jest zadawalające. Kolejne potrzeby zakupowe będą wynikały z konieczności 
wymiany wyeksploatowanej aparatury, która w naszych jednostkach jest wykorzystywana w każdym 
dniu pracy. 

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

Na podstawie prowadzonej dokumentacji dotyczącej Systemu Kontroli Zarządczej należy uznać, 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 jednostce. 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. Pomimo konieczności czasowego zawieszenia przyjmowania wyrobów, kolejno 
ograniczenia ich przyjmowania oraz ogólne spowolnienie gospodarki sprawiły, że został osiągnięty 
zamierzony cel w zakresie planowanych dochodów, natomiast plan rzeczowy dotyczący liczby zbadanych 
i oznaczonych sztuk został wykonany na poziomie 89 %. 
Pomimo utrzymującej się sytuacji zagrożenia epidemicznego, Urząd zrealizował wszystkie pozostałe cele, 
jak również przeprowadzone audyty zewnętrzne i wewnętrzne nie wykazały niegodności.  

W trakcie roku w okresie, gdy działalność niektórych wydziałów była zawieszona lub ograniczona 
pracownicy, przebywający na pracy zdalnej brali czynny udział w szkoleniach on-line w ramach platformy 
e-lerningowej KPRM, co miało na celu poszerzenie wiedzy i kwalifikacji. Przeszkolonych zostało 70 osób 
w tematach związanych z obowiązkami przypisanymi konkretnemu stanowisku pracy. 
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Przeprowadzono również analizę i identyfikację ryzyka. Analiza wykazała, że występujące w naszych 
jednostkach ryzyka są minimalizowane poprzez stosowanie działań utrudniających ich wystąpienie 
(odpowiednie zabezpieczenia). 

11. Współpraca z przemysłem, nauką, poprzez ścisła współpracę z branżą, przemysłem i wyższymi 
uczelniami w ramach Konsultacyjnego Zespołu GUM ds. Probiernictwa oraz kontynuacja 
wieloletniej współpracy 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 uzależniona od sytuacji  
w kraju w związku z zagrożeniem COVID-19.  

W związku z zagrożeniem epidemicznym, wszelkie kontakty bezpośrednie zostały zawieszone aż do 
odwołania. Przekaz informacji odbywał się jedynie drogą telefoniczną, e-mailową. 

12. Przygotowanie specjalistycznych publikacji do wydawanego przez GUM periodyku „Metrologia  
i Probiernictwo”. 

Przygotowano do publikacji w periodyku „Metrologia i Probiernictwo” dwa artykuły:  
 Metoda spektrometrii fluorescencji rentgenowskiej alternatywą dla badań niszczących przy 

podejmowaniu decyzji o próbie w wyrobach ze stopów metali szlachetnych. (opublikowany w 
numerze 1/2021); 

 Badanie biegłości laboratoriów chemicznych krajowych urzędów probierczych w programie 
Round Robin.  

Ponadto, udzielono wspólnego z OUP-Warszawa wywiadu do "Polskiego Jubilera": pt: „Urzędy 
probiercze w cieniu pandemii”.  

13. Po wdrożeniu w 2020 roku przy współpracy z GUM nowego programu finansowo-księgowego, 
praca w Okręgu jedynie z użytkowaniem tego programu. 

Po wdrożeniu w 2020 roku nowego systemu QNT, obejmującego pełny zakres obsługi administracyjnej 
Urzędu takie jak: sprawy finansowe, księgowość, kadry, płace, środki trwałe, magazyn, w 2021 roku 
rozpoczęto standardowe prace w tym programie. 

W związku z planami dokonywania migracji danych z programu obsługi interesantów „PROBIERZ” 
dokonano również istotnych zmian w ww. programie pod kątem możliwości przekazywania niektórych 
danych. Wdrażanie nowego programu nastąpi w I półroczu 2022 roku co umożliwi ustalenie możliwości 
przyszłościowego przekazywania wymaganych danych. 

 

7. Publikacje pracowników GUM 

W czasopismach naukowych 

1. Ł. Sobolewski, W. Miczulski, A. Czubla: Experimental Verification of the Neural Network 
Predicting Procedure Applied for UTC(PL). IEEE Transactions on Instrumentation and 
Measurement. Volume 70, 2021. 

2. B. Bochenek, M. Jankowski, M. Gruszczynska, G. Nykiel, M. Gruszczyński, A. Jaczewski,  
M. Ziemianski, R. Pyrc, M. Figurski, J. Pinkas: Impact of Meteorological Conditions on the 
Dynamics of the COVID-19 Pandemic in Poland. International Journal of Environmental Research 
and Public Health, 18/2021. 

3. A. Przyklenk, A. Balsamo, D. O’Connor, A. Evans,T. Yandayan, S. Asli Akgöz, O. Flys, D. Phillips, 
V. Zeleny, D. Czułek, F. Meli, C. S. Ragusa, H. Bosse: New European Metrology Network for 
advanced manufacturing. Measurement Science and Technology, Volume 32, Number 13, 2021. 

4. Z. L. Warsza, J. Puchalski: Method Of Estimation Uncertainties Of Indirect Multivariable 
Measurement Including Accuracy Of Processing Function - As Extension Of GUM-S2 AMCTM 
XII book Advanced Mathematical and Computational Tools in Metrology and Testing 
MATHMET, European Centre for Mathematics and Statistics in Metrology European Network 
for Business and Industrial Statistics.  

5. J. Puchalski: A New Algorithm for Generalization of Least Square Method for Straight Line 
Regression in Cartesian System for Fully Correlated Both Coordinates. 
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International  Journal  Automation,  Artificial Intelligence,  Machine Learning, Volume 2, Issue 2, 
2021. 

6. J. D. Fidelus, A. Germak, C. Origlia: Bilateral comparison in Rockwell C hardness scale between 
INRiM and GUM. Measurement: Sensors 18 (2021). 

7. M. Zweiffel, J. M. Q.Crespo, L. Vavrečka, M. A. Sáenz-Nuño, J. Maldonado, N. Eich, H. Zhang,  
J. D. Fidelus, R. S. Oliveira, Ch. Mester, Ch. Lehrmann, Z. Song, N. Yogal, J. Teigelkötter, 
E. Bernabeu, T. Kananen, P. Weidinger: Deliverable D1 within 19ENG08- Summary report 
describing current state-of-the-art. developments on efficiency determination methods for wind 
turbines and nacelles in the field and on test benches respectively, their traceability, and general 
methods for direct and indirect efficiency determination. 

8. Z. Song, P. Weidinger, L. Vavrečka, M. Heller, J. D. Fidelus, R. S. Oliveira, M. Zweiffel, T. 
Kananen: Deliverable D2 within 19ENG08- Report describing the requirements of tachometers 
such as the evaluation of existing tachometer measuring principles and their capabilities, and the 
procedure developed to calibrate tachometers with an uncertainty of 0.01 %. 

9. C. Kessler, D. Burns, A. Knyziak, M. Szymko, M. Derlaciński: Key comparison BIPM.RI(I)-K1 of 
the air-kerma standards of the GUM Poland and the BIPM in Co-60 gamma radiation. 
Metrologia, Volume 58, Number 1A, 2021. 

10. D. T. Burns, C. Kessler, Ł. Michalik: Key comparison BIPM.RI(I)-K3 of the air-kerma standards of 
the GUM Poland and the BIPM in medium-energy x-rays. Metrologia, Volume 58, Number 1A, 
2021. 

11. C. Kessler, D. Burns, A. Knyziak, M. Szymko, M. Derlaciński: Key comparison BIPM.RI(I)-K4 of 
the absorbed dose to water standards of the GUM Poland and the BIPM in Co-60 gamma 
radiation. Metrologia, Volume 58, Number 1A, 2021. 

12. A. Trych-Wildner, K. Wildner: Characterisation and effective monitoring of 4D printed 
structures through microgeometry analysis. Measurement Science and Technology, Volume 32, 
Number 8, 2021. 

13. H. Bosse, A. Evans, V. Zelený, D. Czułek, A. Balsamo, D. O'Connor,T. Yandayan, D. Billington,  
F. Meli, C. Ragusa, O. Flys: AdvManuNet: a networking project on metrology for advanced 
manufacturing. Measurement Science and Technology. 

14. G. B. Picotto, M. Aksulu, F. Alqahtani, N. Alqahtani, A. Arce, M. Äremann, M. Astrua, G. Bajić, C. 
Bandis, G. Baršić, D. Bellelli, R.Bellotti, T.Bozovic, D. de Borst, V. Duchoň, B. Gastaldi,  
R. Hanrahan, O. Jusko, M. Karanfilovic, M. Katić, R. Koops, G. Kotte, A. Lassila, M. Matus,  
F. Meli, I. Meral, R. Milne, R. Muñoz, M. Pometto, E. Prieto, J. Salgado, V. Šimunović, J. Spiller, G. 
Szikszai, R. Szumski, A. Stelmaszczuk, D. Teodorescu, R. Thalmann, J.B. Toftegaard,  
M. Trösch: Calibration of diameter standards (EURAMET.L-K4.2015). Metrologia, Volume 58, 
Number 1A, 2021. 

15. F. Bastkowski, B. Sander, H. Lozano, M. Puelles, A. Snedden, L. Deleebeeck, T. Asakai, 
E. Hwang, K. Jo, L. J. Ortiz-Aparicio, J. Montero-Ruiz, M. Roziková, W. Kozłowski, 
H. T. Quezada, L. V. Morales, D. A. Ahumada, P. P. Borges, R. S. Neves, S. P. Sobral, E. Uysal,  
L. Liv, S. Prokunin, V. Dobrovolskyi, D. Stoica, B. Wu, L. Ma, M. Máriássy, Z. Hanková, A. Sobina, 
A. Shimolin: Key Comparison CCQM-K73.2018 Amount Content of H+ in Hydrochloric Acid (0.1 
mol·kg−1). Metrologia, Volume 58, Number 1A, 2021. 

 

Materiały konferencyjne 

1. J. Puchalski: ID 78 Generaliza on of leastsquare method for straight line regression – A new 
approach, Virtual Workshop of ENBIS and MATHMET Mathematical and Statistical Methods 
for Metrology MSMM 2021, 31 maja-1 czerwca 2021 r. 

2. Z. L Warsza, J. Puchalski: Estimation uncertainty bands of the regression line for correlated 
data of variable y with gum guide method. Part 1. Theoretical backgrounds. 
Неопределенность измерений: научные, нормативные,прикладные и методические 
аспекты ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ Харьков, 13-14 декабря 2021, Charków 13-14 grudnia 2021 
r. 

3. Z. L Warsza, J. Puchalski: Estimation uncertainty bands of the regression line for correlated 
data of variable y with gum guide method. Part 2. numerical examples, summary and 
conclusions, Неопределенность измерений: научные, нормативные,прикладные и 
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методические аспекты ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ Харьков, 13-14 декабря 2021, Charków 13-
14 grudnia 2021 r. 

4. J. Fidelus, Ł. Usydus, K. Mika, L. Zaraska, G. D. Sulka, B. Pruchnik, T. Gotszalk, P. Janus,  
A. Sierakowski: Badania nad innowacyjnymi nanomateriałami w europejskim projekcie 
19ENG05 NanoWires z obszaru energii odnawialnej. Międzyuczelniana Konferencja 
Metrologów, Warszawa 13-15 września 2021 r.  

5. J. Fidelus, K. Cybul: Realizacja europejskiego projektu 19ENG08 WindEFCY z obszaru energii 
wiatrowej w Głównym Urzędzie Miar. Międzyuczelniana Konferencja Metrologów, Warszawa 
13-15 września 2021 r. 

6. J. D. Fidelus (współautor): High throughput metrology for nanowire energy harvesting devices. 
Materiały Konferencyjne, 20 Międzynarodowy Kongres Metrologii, International Metrology 
Congress CIM2021 (Metrology at nanoscale), Lyon 7-9 września 2021 r.  

7. Z. L. Warsza, J. Puchalski: Uncertainty Bands of the Regression Line for Autocorrelated Data of 
Dependent Variable Y. Automation 2021: Recent Achievements in Automation. Robotics and 
Measurement Techniques, Warszawa 18-19 marca 2021 r.  

8. Z. L. Warsza, J. Puchalski: Uncertainty Bands of the Regression Line for  Data with Type A and 
Type B Uncertainties of  Dependent Variable Y, Automation 2021: Recent Achievements in 
Automation, Robotics and Measurement Techniques, Warszawa 18-19 marca 2021 r. 

9. Z. L. Warsza, J. Puchalski: Ocena dokładności pomiarów w metodzie regresji liniowej według 
zasad przewodnika GUM. 53 Międzyuczelniana Konferencja Metrologów, Warszawa 13-15 
września 2021 r.  

10. A. Hantz: Zasoby laboratorium w kontekście ważności wyników wzorcowań i badań. XXVI 
Sympozjum Klubu POLLAB, Zakopane 6-8 września 2021 r. 

11. A. Pietrzak: Wybór i rola CRMs w monitorowaniu ważności wyników, Ogólnopolskie Forum 
Laboratoryjnie.pl, 17 lutego 2021 r. 

12. A. Przyklenk, A. Balsamo, D. O’Connor, A Evans, T. Yandayan ., S. Akgöz, O. Flys, V. Zelený,  
D. Czułek, D. Phillips, F. Meli, C. Ragusa, H. Bosse: AdvManuNet: Support for a European 
Metrology Network for Advanced Manufacturing", Proceedings 21st Euspen International 
Conference and Exhibition, 7-10 czerwca 2021 r. 

W wydawnictwach GUM  

1. P. Fotowicz: Omówienie Przewodnika JCGM GUM-6:2020 dotyczącego podejścia modelowego 
przy wyznaczaniu niepewności pomiaru, Biuletyn Metrologia i Probiernictwo vol. 26, nr 1/2021. 
 

Artykuły zakwalifikowane do publikacji Biuletynie GUM nr 2/2021 

1. P. Fotowicz: Uzgodniona wartość masy międzynarodowego wzorca kilograma. 
2. E. Malejczyk: Jednorodność i stabilność certyfikowanych materiałów odniesienia na przykładzie 

ciekłego wzorca gęstości. 
3. P. Janko: Cykl porównań międzylaboratoryjnych w dziedzinie wzorcowania analizatorów wydechu 

organizowanych przez GUM w 2021 roku.  
4.  A. Żeberkiewicz, I. Cękiel: Państwowy wzorzec jednostki miary lepkości kinematycznej w GUM. 
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Zestawienie działań GUM Załącznik nr 1
do Sprawozdania z Rocznego planu działania 

Głównego Urzędu Miar na 2021 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.

20 L1

Projekty badawczo-rozwojowe

Akustyka, Ultradźwięki i Drgania

Opis realizacji

5

Program realizacji Etapu III został zmodyfikowany, ponieważ w trakcie
prowadzonych prac nad rozszerzeniem zakresu częstotliwości
wzorcowania sprzęgaczy mechanicznych zauważono potrzebę
nowelizacji metodyki wzorcowania głowic impedancyjnych B&K typ
8000, stosowanych jako wzorce do wyznaczania czułości i impedancji
mechanicznej sprzęgacza w funkcji częstotliwości. Prace w tym
kierunku prowadzono we współpracy z Pracownią Drgań.
Przeprowadzono analizę metod wzorcowania głowic stosowanych w
innych NMI, opisanych w dostępnej literaturze. Zaprojektowano i
zlecono wykonanie odpowiednich mas, które umożliwią wzorcowanie
głowic w Pracowni Drgań. Zakupiono dodatkową głowicę Brüel & Kjær
typ 8001, stosowaną obecnie przez inne NMI. Pomiary czułości głowic
zaplanowano na I/II kwartał 2022 r. 
Przeprowadzono też wstępne pomiary z wykorzystaniem nowego
wzmacniacza mocy zakupionego pod koniec 2020 roku. Potwierdziły
one poprawę stabilności mierzonych sygnałów i jakości uzyskiwanych
wyników.
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2. 1, 3, 4 3 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.

70 L1

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.

60 L1

Prowadzono badania stabilności długoterminowej stanowiska
wykonując wzorcowania różnych typów przetworników udarów dla
klientów zewnętrznych oraz wzorcowania kontrolne przetworników
własnych, stanowiących wyposażenie Laboratorium. Przeprowadzono
wzorcowanie jednego z przetworników odniesienia w PTB. Otrzymane
wyniki charakteryzują się wysoką zgodnością z wynikami otrzymanymi
w GUM przed wysłaniem przetwornika do wzorcowania. Rozpoczęto
prace w kierunku uznania wzorca odniesienia wielkości drgań
mechanicznych w zakresie udarów za wzorzec państwowy.

Zrealizowano Etap I zadania - w listopadzie 2021 r. dostarczono,
zainstalowano i przeprowadzono badania (na miejscu, w GUM)
systemu pomiarowego wzorca pierwotnego mocy ultradźwiękowej z
układem do pomiaru konduktancji promieniowania oraz systemu do
wzorcowania hydrofonów metodą porównawczą. Wcześniej, w
sierpniu i wrześniu 2021 pracownik Laboratorium odbył 6-
ciotygodniowe szkolenie stacjonarne w NPL, Wlk. Brytania w zakresie
wzorcowania hydrofonów, połączone z walidacją zakupionego
stanowiska (przed dostawą do GUM). Dostawa nie objęła źródła
kontrolnego dwuczęstotliwościowego, które zgodnie z aneksem do
umowy będzie dostarczone w 2022 r. Ponadto w czasie badań w GUM
stwierdzono uszkodzenie dostarczonych termokonwerterów. Zostały
one odesłane do NPL do analizy i wyłączone z aktualnej płatności.
Rozpoczęły się pogłębione badania obu stanowisk przygotowujące Lab
L1 do opracowania instrukcji wzorcowania i świadczenia usług. Ze
względu na bardzo opóźnioną dostawę systemów spowodowaną
pandemią COVID-19 i związane z tym opóźnienie rozpoczęcia przez
GUM działalności w dziedzinie ultradźwięków, nie podjęto dotychczas
działań w kierunku utworzenie Grupy Roboczej ds. ultradźwięków w
zastosowaniach medycznych. Utworzenie takiej grupy planowane jest
w 2022 r.
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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 61094-2:2009).

30 L1

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.

10 L1

Raport A porównania kluczowego CCAUV.A-K6 dotyczącego
wzorcowania mikrofonów metodą wzajemności (pierwotną)
potwierdził równoważność wzorca państwowego ciśnienia
akustycznego w całym zakresie częstotliwości, w tym w zakresie
infradźwiękowym 2 Hz - 20 Hz, a tym samym możliwość stosowania
mikrofonu B&K typ 4180 klasy LS2 jako mikrofonu odniesienia w
metodach wtórnych w tym zakresie częstotliwości. 
Dokonano oceny przyrządów używanych obecnie na stanowisku do
wzorcownia mikrofonów w zakresie częstotliwości infradźwiękowych
metodami wtórnymi, pod kątem ich wykorzystania na
nowoopracowywanym stanowisku. Wstępne pomiary wykazały, że
konieczna jest modyfikacja stosowanej dotychczas komory
infradźwiękowej lub jej wymiana. Przeprowadzono rozeznanie
rynkowe dotyczące oferowanych komór infradźwiękowych, a także
wstępne rozmowy z wykonawcą obecnej komory w celu ustalenia
najkorzystniejszego rozwiązania. Potencjalny zakup zgłoszono został
do Planu Inwestycyjnego na 2023 r.
W zawiązku z potrzebą modyfikacji oprogramowania stanowiska
wzorca państwowego ciśnienia akustycznego nawiązano kontakt z
autorami oprogramowania. Otrzymano kody źródłowe i nawiązano
współpracę z Pracownią Informatyki Metrologicznej w Samodzielnym
Laboratorium Wsparcia Przemysłu GUM w celu ustalenia sposobu
modyfikacji oprogramowania tak, by spełniało wymagania planowanej
nowelizacji normy IEC 61094-2:2019. Ustalono harmonogram
dalszych działań, pracownicy Laboratorium Wsparcia Przemysłu
przygotowują modyfikację oprogramowania. Podjęcie kolejnych
kroków uzależnione jest od ukończenia tego etapu. 

Przewidywania dużego zapotrzebowania w Polsce na wzorcowanie
systemów przetworników cyfrowych stosowanych w dziedzinie
akustyki i drgań mechanicznych dotychczas się nie potwierdziły. W
latach 2020/2021 nie było zamówień na wzorcowania tego rodzaju
przetworników, a do Laboratorium trafiła do wzorcowania tylko
niewielka liczba urządzeń pomiarowych wykorzystujących
przetworniki wykonane w technologii MEMS. Były to jednak
urządzenia kompletne (ze integrowanymi przetwornikami) o
zamkniętej strukturze przetwarzania sygnałów. Ponadto w Polsce nie
ma producentów przetworników działających w technologii MEMS. W
związku z powyższym podjęto decyzję o wstrzymaniu realizacji zadania
do czasu realnego zapotrzebowania na taką usługę.
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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).

30 L1

7. 1, 2,3,5 10 Budowa infrastruktury metrologicznej i kompetencji 
personelu w dziedzinie akustyki podwodnej. 
Etap II:
-  budowa i walidacja stanowiska pomiarowego do 
wzorcowania hydrofonów metodą wibrującej kolumny wody 
w zakresie małych częstotliwości, publikacja.

40 L1

Badania wstępne potwierdziły możliwości wykonywania sprawdzeń
okresowych stanowiska. Istnieje możliwość sterowania stanowiskiem z
wykorzystaniem języka Visual Basic, co w połączeniu z automatyką
multimetru cyfrowego 3458A pozwala na automatyczna kontrolę
stanowiska. Duże obciążenie stanowiska wzorca pierwotnego
pomiarami oraz przerwy w pracy spowodowane pracą zdalną
przerwały prace na opracowaniem metodyki i procedury badań
okresowych. Podczas pracy nad nową metodyką stanowisko musi być
wyłączone z eksploatacji. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r. 

W 2021 r. rozpoczęto badania i walidację stanowiska do wzorcowania
hydrofonów metodą wibrującej kolumny wody w zakresie małych
częstotliwości od 10 Hz do 2 kHz, opracowanego, zakupionego i
zainstalowanego w GUM w grudniu 2020 r. Pierwsze badania
wykazały potrzebę adaptacji akustycznej stanowiska oraz poprawienia
powtarzalności wyników pomiarów na stanowisku. W tym celu
wykonano:
1) układ wyciszenia wzbudnika sprzęgacza akustycznego,
2) układ pozycjonowania hydrofonów w trzech płaszczyznach,
3) system mocowania czujników ciśnienia hydrostatycznego do
precyzyjnego monitorowania poziomu wody w zbiorniku pomiarowym. 
Ponadto wyposażono stanowisko w system monitorowania warunków
środowiskowych, który składa się z barometru, higrometru oraz
czujników do pomiaru temperatury wody w sprzęgaczu, temperatury
otoczenia oraz temperatury wzbudnika drgań (zabezpieczenie
wzbudnika przed przegrzaniem podczas testów) i umożliwia ciągły
monitoring i archiwizację danych środowiskowych podczas
wzorcowania. Przeprowadzono wzorcowanie hydrofonu B&K typ
8106 metodą porównawczą z hydrofonem odniesienia B&K typ 8104
(oba na wyposażeniu Laboratorium) w zakresie częstotliwości 10 Hz -
2 kHz. Ocena uzyskanych wyników była możliwa tylko dla
częstotliwości 250 Hz, dla której są dostępne dane dotyczące czułości
hydrofonów w ich metryczkach. Uzyskane wartości czułości dla
częstotliwości 250 Hz są satysfakcjonujące. Ocena wyników w całym
zakresie częstotliwości wymaga dalszych badań sprzęgacza oraz
wzorcowania hydrofonu odniesienia w kompetentnym NMI. Trwają
prace nad wdrożeniem metody pierwotnej na stanowisku.                                                                                      
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8. 1, 2,3,5 10 Budowa infrastruktury metrologicznej i kompetencji 
personelu w dziedzinie akustyki podwodnej. 
Etap III
- poszukiwanie funduszy krajowych / europejskich na 
sfinansowanie budowy basenów pomiarowych i ich 
wyposażenia,
- budowa basenów pomiarowych oraz stanowisk 
pomiarowych do wzorcowania aparatury hydroakustycznej w 
zakresie średnich i dużych częstotliwości, publikacja,
- kontynuacja spotkań w ramach Grupy Roboczej ds. Akustyki 
Podwodnej.

10 L1

9. 1, 2, 3 11, 12 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

10. 1, 2, 3 11, 12 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

Z inicjatywy Prezesa GUM w listopadzie 2021 odbyło się w Gdańsku 
spotkanie członków Grupy Roboczej ds. Akustyki Podwodnej 
reprezentujących Politechnikę Gdańską, Uniwersytet Gdański i 
Uniwersytet Morski w Gdyni , GIOS, Instytut Oceanologii PAN, CTO, 
CTM, OUM . Trzy pierwsze instytucje utworzyły konsorcjum, które w 
ramach Programu Polska Metrologia złożyło  projekt "Koncepcja 
budowy infrastruktury metrologicznej w obszarze akustyki podwodnej 
w GUM". Projekt jest obecnie trakcie oceny w MEiN.
Pracownik Laboratorium L1  pełni rolę eksperta w następujących 
międzynarodowych grupach roboczych:                                                                                   
 -  Expert Group EG Noise HELCOM-u (Komisji Ochrony Środowiska 
Morskiego Bałtyku), 
 - Technical Grup TG Noise in Unit C2 – Marine Environment and 
Clean Water Services /Directorate C – Zero Pollution/Directorate 
General for Environment/European Commission.

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. W celu
wyjaśnienia zaobserwowanej różnicy pomiędzy wynikami porównań
metodą GPS PPP UTC(PL) w odniesieniu do wyników publikowanych
przez BIPM i wyników uzyskiwanych na łączu światłowodowym GUM-
AOS, wymieniono na nową antenę GNSS w systemie TTS-4 i
prowadzone są dalsze obserwacje.

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.
Przygotowano staż pracownika GUM w AOS do pracy przy fontannie
cezowej, co powinno przyspieszyć proces wdrażania sygnałów z
fontann cezowych do sterowania UTC(PL).
Prace są kontynuowane.

Strona 5/146
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11. 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,
- końcowy montaż i końcowa charakteryzacja (końcowy etap 
przełożony na I kw. 2021 roku).

100 L2

12. 1, 2, 3 12 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

13. 3, 4 13 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).

30 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. Zdiagnozowano, że odbiornik Javad w systemie
TTS-5, okresowo zatrzymuje pomiary i gubi synchronizację fazy przy
jednoczesnej obserwacji zbyt dużej liczby częstotliwości sygnałów
GNSS lub liczby obserwowanych satelitów GNSS. Prowadzone są
dalsze obserwacje stabilności pracy TTS-5.
Szersze prace w ramach projektu #1152 EURAMETu planowane na
kolejne lata. (Projekt wieloletni o charakterze pracy ciągłej).

Prace w tym zakresie są realizowane obecnie w ramach projektu "e-
CzasPL" - system niezawodnej i wiarygodnej dystrybucji czasu
urzędowego na obszarze RP. W roku 2021 kontynuowano dialogi
techniczne, 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). Ponadto
uruchomiono testowe łącze PTP w warstwie optycznej z operatorem
telekomunikacyjnym, przeanalizowano możliwości dystrybucji czasu
lokalnego przez serwery czasu urzędowego oraz rozpoznano wstępnie
możliwości dystrybucji czasu urzędowego w oparciu o system White-
Rabbit.
Praca o charakterze ciągłym.

Budowę wzorca zakończono i przeprowadzono jego końcową
charakteryzację. Uzyskano szumy pomiarów nie przekraczające
typowej stabilności sygnału odniesienia z generatora rubidowego.
Obiekt jest gotowy do przeprowadzania porównań
międzylaboratoryjnych.
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14. 1, 2, 3 12 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

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

60 L3

Prace realizowane we współpracy z IŁ, AOS CBK PAN, AGH, PCSS i
FTMC. Prowadzono porównania TWSTFT sygnału UTC(PL) i
utrzymywano łącze światłowodowe GUM-AOS. Na łączu GUM-FTMC
systemy ELSTAB wysłano do AGH w celu weryfikacji poprawności ich
pracy. Na łączu TWSTFT uruchomione zostały porównania za
pośrednictwem nowego satelity E80 i został uruchomiony system
SDR. Dalsza szczegółowa analiza i zestawienie danych pomiarowych z
różnych systemów została przełożona na lata następne.

Chemia

W celu rozwiązania zaistniałych problemów generowania aerozolu
wybrane wyniki badań zostały przesłane do krajowego przedstawiciela
producenta wyposażenia stanowiska i przedstawiciela handlowego na
Europę Środkowo-Wschodnią. Po konsultacjach telefonicznych i
mailowych wykonano nowe roztwory KCL w wodzie i
przeprowadzono szereg pomiarów przy udziale serwisanta krajowego.
Przeprowadzone konsultacje nie przyniosły rozwiązania problemu
technicznego, w związku z tym uzyskane wyniki zostały przekazane do
serwisu producenta w Niemczech. Po konsultacjach mailowych z
serwisem w Niemczech wykonano kolejne czynności: -zwiększenie
przepływu gazu nośnego (dilution air), - zmniejszenie tego przepływu, -
wykonanie roztworów KCL w mieszaninie 50 % etanolu i 50% UPW, -
próby z użyciem różnych nastaw generatora aerozoli, - próby
obrócenia generatora, - wymiana przewodu wyjściowego z generatora
aerozoli. Powyższe działania nie przyniosły zadawalających
rezultatów i nadal będą prowadzone konsultacje z producentem
oprzyrządowania w celu eliminacji zaistniałego problemu.
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16.  1, 2, 3, 4, 5 16 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 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.  Badania stabilności c.d.

100 L3

18. 3 17 Przebadanie i wdrożenie metody wyznaczania wartości 
współczynnika załamania światła ciekłych wzorców 
refraktometrycznych metodą goniometryczną:
- wykonanie wstępnych pomiarów ciekłych wzorców 
refraktometrycznych.

25 L3/L4

19. 1 Wpływ temperatury na lepkość olejów wzorcowych:
- wyznaczanie współczynnika temperaturowego dla danego 
wzorca wiskozymetrycznego.

50 L3

20. 1 19 Opracowanie i budowa stanowiska zapewniającego spójność 
w pomiarach cieczy nieniutonowskich (pod warunkiem 
zakupu wiskozymetru rotacyjnego):
- opracowanie założeń, zebranie dokumentów do zakupu 
wiskozymetru rotacyjnego.

5 L3

Wytworzenie próbnych serii opracowywanych wielopierwiastkowych
materiałów odniesienia (R)1 i (R)5 odtwarzających wielkość ułamka
masowego oraz stężenia masowego pierwiastków, odpowiednio Na, K,
Mg, Ca i As, Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Zn. Opracowano metodę
pomiarową wymaganą dla materiału wielopierwiastkowego.
Przeprowadzono badania stabilności krótkoterminowej oraz
jednorodności. Rozpoczęto badania stabilności długoterminowej.
- Opracowano procedurę do oznaczenie śladowych zawartości metali
w próbkach wodnych metodą rozcieńczeń izotopowych, co pozwoli na
wdrożenie ID-ICP-MS do pomiarów rutynowych.
- Wykonano wstępne oznaczenia pierwiastków śladowych w
liofilizowanej tkance krewetek w ramach porównania uzupełniającego
APMP.QM-S19.

Zbierania informacji i ofert dot. budowy i wyposażenia stanowiska
pomiarowe w kampusie GUM.

Ukończono.  Wprowadzono nową usługę do oferty GUM.

Wstępne ustalenia dot. współpracy przy goniometrze. Wdrożono
nowy program komputerowy do pozyskiwania i analizy wyników
pomiarów, dostosowano arkusz kalkulacyjny, zakupiono i uruchomiono
termostat. 

Praca wieloletnia, pomiary dla kolejnych materiałów odniesienia.
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21. 1 18 Modernizacja infrastruktury metrologicznej zapewniającej 
spójność pomiarową w dziedzinie gęstości: 
- opracowanie procedur pomiarowych w aplikacji LabVIEW 
dla nowych urządzeń pomiarowych, 
- wymiana elementów stanowiska, 
- modernizacja systemu sterowania i akwizycji danych.

30 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. 

70 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.

60 L3

24. 1, 2 Udział w projekcie EMPIR Certified forensic alcohol reference 
materials (ALCOREF):
- kontynuacja działań w zakresie certyfikacji CRM etanolu w 
wodzie, 
- opracowania wyników porównań międzylaboratoryjnych 
EURAMET.QM-S13 i EURAMET.QM-S14, - opracowanie 
długofalowego plany wykorzystania efektów udziału w 
projekcie,  
- podsumowanie i  zakończenie projektu.

100 L3

Wymiana komputera, dostosowanie procedur pomiarowych.

Projekt przedłużony do końca kwietnia 2022 r. (pandemia). Wykonano
pomiary w ramach porównań międzynarodowych i badania czynników
wpływających. Udział w  opracowaniu przewodników.

Praca w toku, w tym w ramach doktoratu wdrożeniowego od
października 2021 r.

Zrealizowano. Udział w spotkaniu końcowym uczestników projektu
(on-line) i przedstawienie rezultatów GUM oraz planu ich
wykorzystania. Zakończenie projektu w z dn. 28.02.2021 r. Złożone
raporty techniczny i finansowy zaakceptowane przez MSU EURAMET.
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25. 1, 4, 7 Modernizacja stanowiska pomiarowego analizatorów 
wydechu - kontynuacja prac: 
- wymiana elementów, rozbudowa o moduł pomiaru 
temperatury w naczyniach barbotażowych I  II,
- opracowanie nowej wersji oprogramowania w środowisku 
LabView do sterowania pomiarami, zbierania danych, 
- opracowania wyników i obsługi stanowiska (moduł 
serwisowy).  

100 L3

26. 2 20 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 (montaż 
bezwiatrowej instalacji klimatycznej z automatycznymi 
czujnikami do pomiaru temperatury powietrza, ciśnienia i 
wilgotności).

50 L3

27. 1, 4 23 Modernizacja państwowego wzorca długości. 
Etap II
 - zbudowanie układu optomechanicznego umożliwiającego  
poszerzenie zakresu pomiarowego państwowego wzorca. 
Kontynuacja prac.

80 L4

Uruchomiona mikrowaga do wzorcowania pipet tłokowych w
pomieszczeniu nr 073, opracowane procedury pomiarowe w aplikacji
LabVIEW.

Długość

Przeszkolono pracownika na stanowisku PWJD. Zbudowano układ 
optyczny - trwają prace na adjustacją układu pomiarowego. Projekt 
przedłużony do połowy 2022 r ze względu na problemy kadrowe oraz 
sytuację pandemiczną. 

Zrealizowano. Została zakończona modyfikacja modułów, wykonana
modyfikacja oprogramowania sterującego (aplikacja LabView),
wyposażono stanowisko wzorów wilgotnych w zakupiony nowy 8-
kanałowy termometr precyzyjny CTR2000 do monitorowania
temperatury w II rzędzie naczyń barbotażowych, zbudowano moduł
referencyjny w oparciu o zakupione 3 symulatory 12V500 firmy
GUTH. Zmodyfikowano stanowisko wytwarzania certyfikowanych
materiałów odniesienia etanolu w wodzie, zakupiono wagę Mettler
Toledo MS12002TS wraz z nowym komputerem stanowiskowym,
zmodyfikowano i dostosowano aplikację sterującą (LabView).  
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28. Opracowanie nowej metody wzorcowania dalmierzy 
laserowych. 
Etap III
 - przeprowadzenie badań nad możliwością wzorcowania 
dalmierzy laserowych z wykorzystaniem linii opóźniającej i 
innych kompaktowych metod (kontynuacja prac).

0 L4

29. 3 Wdrożenie metody wzorcowania skanerów 3D. 
Etap III
- opracowanie instrukcji wzorcowania skanerów 3D,
- badania z użyciem nowych wzorców pomiarowych oraz 
nowego wyposażenia i oprogramowania.

60 L4

30. 4 Wdrożenie metody shearing techniques - kontynuacja prac;
- wykonanie pomiarów wybranych autokolimatorów metodą 
shearing techniques,
- wyznaczenie wartości błędów interpolacji metodą shearing 
techniques. 

0 L4

31. 2, 3, 5 Udział w projekcie EMPIR: Standards for the evaluation of the 
uncertainty of coordinate measurements in industry (EUCoM). 
Celem projektu jest wypracowanie dwóch metod oceny 
niepewności pomiarów współrzędnościowych. Metody te 
będą odpowiednie do przyjmowania w normach 
międzynarodowych i do zastosowania dla typowych 
przypadków w przemyśle. Prawidłowa ocena niepewności 
podczas kontroli jest konieczna, aby uniknąć fałszywych 
decyzji, takich jak akceptowanie elementów niezgodnych z 
wymaganiami. Pomiary współrzędnościowe są 
najpopularniejszą techniką kontroli wymiarowej w przemyśle, 
dlatego uznane i praktyczne metody oceny niepewności 
poprawią jakość i pozytywnie wpłyną na polski i europejski 
sektor produkcyjny.

100 L4

Przeprowadzono część prac związanych z analizą sygnałów
występujących podczas pracy dalmierza i jego współpracy z linią
światłowodową. Ze względu na obecną sytuację kadrową i odejście w
2021 r. pracownika odpowiedzialnego za temat – realizacja prac
została zawieszona.

Przeszkolono nowych pracowników z zakresu użytkowania nowego
oprogramowania. Przeprowadzono badania z użyciem nowych
wzorców pomiarowych oraz nowego wyposażenia. Zakupiono i
przeanalizowano wymagania norm dotyczących wzorcowania
skanerów 3D. Opracowano procedurę wzorcowania skanerów i
określono wymagania dla dodatkowych wzorców poszerzających
zakres wzorcowania.

Ze względu na pomiary w ramach porównań międzynarodowych
pryzm wielościennych EURAMET.L-K3 nie udało się zrealizować tego
działania

Zrealizowano. Przeprowadzono kampanie pomiarową dla zadania 3.2
(freeform reference standards). Przygotowano i przeprowadzono
seminarium online propagujące rekomendacje wypracowywane przez
projekt EUCoM. Przygotowano i przeprowadzono spotkanie online
Interesariuszy na zakończenie projektu Przeprowadzono spotkanie
online finalizujące projekt. Przygotowywano raport techniczny oraz
raport wpływu na zakończenie trwania projektu. Zakończenie projektu
w dn. 31.11.2021 r. Złożone raporty techniczny i finansowy. 
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32. 2, 3, 5 Udział w projekcie EMPIR: Large Volume Metrology 
 Applica ons (LAVA). Celem projektu jest rozszerzenie 

możliwości metrologii dużych objętości (LVM) poprzez 
rozwiązanie wielu podstawowych kwestii, które hamują dalszy 
postęp i przemysłowe wykorzystanie tej technologii. 
Metrologia dużych objętości obejmuje pomiary wielkości, 
lokalizacji, orientacji i kształtu dużych obiektów lub dużych 
zespołów złożonych z wielu elementów. Projekt koncentruje 
się na nowoczesnych przyrządach LVM do pomiaru obiektów 
wielkogabarytowych wykorzystujących najbardziej popularne 
techniki optyczne.

100 L4

33. 1, 4 Wdrożenie stanowiska do wzorcowania tachimetrów i laser 
trackerów. 
Etap II
- przygotowanie dokumentacji stanowiskowej na bazie wiedzy 
zdobytej podczas stażu w NPL i projektu LaVA,
- opracowanie budżetu niepewności     
- uruchomienie nowej usługi wzorcowania.

100 L4

34. 1 25 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.  
Prace będą kontynuowane w ramach projektu EMPIR 
MetExSPM.

100 L4

W ramach projektu badawczego EMPIR 17IND03 Large Volume
Metrology Applications (LaVA) w dziedzinie metrologii dużych
objętości (LVM) w przemyśle Samodzielne Laboratorium Długości
zaangażowane było prace dotyczące pakietów roboczych WP2 oraz
WP4. W związku z utrudnieniami wywołanymi przez pandemię Covid
projekt został przedłużony o 9 miesięcy. Dokonano przeglądu
przygotowanego projektu spójnego pomiarowo systemu robotycznego
śledzącego fotogrametrycznie do dokładnej kontroli położenia w 3D w
średniej i dużej objętości pomiarowej. Przeanalizowano procedurę
kalibracji kamer. Prowadzono prace nad stworzeniem systemu pomiaru
położenia w 3D w dużych fabrykach. Przeprowadzono testy
filtrowania umożliwiającego wygładzanie zaszumionych danych
zebranych do obliczenia parametrów opisujących powierzchnie przez
precyzyjny, spójny pomiarowo system fotogrametryczny.
Przeprowadzone zostały konsultacje w celu ustalenia wymagań oraz
wstępnego przygotowania do przeprowadzenia testów systemów do
kompensacji indeksu załamania światła w powietrzu; Wykonane
zostały przygotowania do przeprowadzenia implementacji
Uniwersalnego Interfejsu LVM oraz integracji demonstratora.

Zrealizowano. 

Nawiązanie współpracy z Politechniką Wrocławską i realizacja tematu
w ramach projektu EMPIR MetExSPM.
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Głównego Urzędu Miar na 2021 r.

35. 1, 4 21 Budowa stanowiska na bazie multisensorowej maszyny 
pomiarowej. 
Etap III
- zorganizowanie i przeprowadzenie porównań 
międzylaboratoryjnych w zakresie wzorcowania maszyn 
współrzędnościowych oraz wzorcowych obiektów 
przestrzennych.

25 L4

36. 1, 4 22 Rozwój możliwości pomiarowych w dziedzinie 
nanometrologii:
- realizacja działania uwarunkowana uzyskaniem finansowania 
na zakup mikroskopu sił atomowych.        
- zaangażowanie w projekt EMPIR MetExSPM.

50 L4

37. 1, 4 20 Rozwój nowych metod pomiarowych na potrzeby geodezji:
- kontynuacja prac w ramach projektu EMPIR: GeoMetre.

100 L4

38. 2, 3, 5 Udział w projekcie EMPIR: 18RPT01 ProbeTrace - 
Traceability for contact proces and stylus instruments 
measurements. Celem projektu jest opracowanie spójnych 
pomiarowo i efektywnych kosztowo metod wzorcowania 
przyrządów do pomiaru chropowatości i odchyłek kształtu 
oraz zbadanie możliwości zastosowania aktuatorów, 
zadających precyzyjne przemieszczenia, jako wzorców. 
Zostanie to osiągnięte poprzez transfer wiedzy (uczestnictwo 
w warsztatach, szkoleniach, konferencjach), udział w 
porównaniach między instytucjami uczestniczącymi w 
projekcie, współautorstwo publikacji, realizację zadań 
związanych z modyfikacją istniejących metod i usług 
pomiarowych oraz wprowadzeniem nowych.

100 L4

Stanowisko pomiarowe zostało wdrożone do pracy. Zakupiono szklany
wzorzec kreskowy 500 mm, który umożliwi wzorcowanie maszyny
pomiarowej w trybie optycznym. Ze względu na pandemię i brak
zainteresowania niemożliwe było przeprowadzenie porównań
międzylaboratoryjnych. Prace będą kontynuowane w 2022 r.  

Przygotowano dokumentację do postępowania przetargowego na
zakup stanowiska do nanometrologii, wyposażonego m.in. w
mikroskop sił atomowych. Wybrano dostawcę urządzenia SIOS.

Działania w ramach projektu EMPIR GeoMetre, kampanie pomiarowe
z Politechniką Warszawską.

Działania w ramach projektu EMPIR ProbeTrace. Projekt przedłużony
do września 2023 r. W lutym 2021 r. odbyło się online okresowe
spotkanie projektowe (periodic meeting), w ramach którego omówiono
z partnerami dotychczasowe postępy projektu oraz plany na następny
okres. W ramach WP1, WP2 dokonano przeglądu literatury naukowej
dotyczącej wzorcowania urządzeń do pomiaru stykowego powierzchni
(profilometrów oraz okrągłościomierzy) za pomocą aktuatorów
przemieszczenia(displacement generators). W ramach WP3 dokonano
przeglądu literatury dotyczącej kalibracji aktuatorów przemieszczenia,
oraz przeglądu właściwości dostępnych na rynku modeli pod
względem potencjalnego zakupu nowego urządzenia. Przygotowano
układ interferometryczny do kalibracji obecnie posiadanego aktuatora
firmy Thorlabs. W ramach WP6 przygotowano wkład merytoryczny
GUM do raportu połówkowego. W okresie 9-11.2021 wykonano
przegląd literatury dotyczącej wykorzystania i wzorcowania układów
opartych na aktuatorach przemieszczenia oraz pracę nad budową i
testowaniem układu pomiarowego dla aktuatora, który ma być
wykorzystany przy opracowaniu alternatywnej metody wzorcowania
urządzeń stykowych. 
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39. 2, 3, 5 Udział w projekcie EMPIR: 18SIB01 GeoMetre Large-Scale 
Dimensional Metrology for Geodesy. Celem projektu jest 
rozwinięcie i udoskonalenie zaawansowanych procedur 
pomiarowych na potrzeby metrologii długości w geodezji. 
Projekt koncentruje się na krytycznych punktach w ramach 
złożonej niepewności w pomiarach geodezyjnych. 
Geodezyjne sieci punktów odniesienia stanowią podstawę 
wszystkich usług georeferencyjnych. W ramach projektu 
opracowane zostaną nowatorskie technologie pomiarowe dla 
dużych odległości i pomiarów temperatury w terenie.

100 L4

40. 2, 3, 5 Udział w projekcie EMPIR: AdvManuNet. Celem projektu jest 
opracowanie planu wspólnej i zrównoważonej europejskiej 
infrastruktury metrologicznej dla zaawansowanej produkcji za 
pośrednictwem stworzonej Europejskiej Sieci Metrologicznej 
(ESM), która wzmocni pozycję Polski oraz Europy w 
rozwijającej się  zaawansowanej produkcji. W ramach prac 
opracowany zostanie również strategiczny program badań 
(SRA) oraz metrologiczne mapy drogowe dla zaawansowanej 
produkcji.

35 L4Opracowano wniosek dotyczący planowanej do utworzenia 
Europejskiej Sieci Metrologicznej w zakresie zaawansowanej produkcji 
pod względem zintegrowanej komunikacji i inteligentnego 
dostosowania do innych odpowiednich ustalonych i przyszłych 
inicjatyw, np. innych EMN oraz projektów badawczych dotyczących 
metrologii i/lub zaawansowanej produkcji. Podczas 15 Zgromadzenia 
Ogólnego EURAMET, które odbyło się w dniach 7-9 czerwca 
propozycja Europejskiej Sieci Metrologicznej Advanced Manufacturing 
została oficjalnie zatwierdzona. Zrobiono przegląd obowiązujących 
map drogowych dotyczących zaawansowanej produkcji.  
Zidentyfikowano i przeanalizowano dostępne szkolenia krajowe 
dotyczące zaawansowanej produkcji. 

Działania w ramach projektu EMPIR GeoMetre. W ramach projektu
badawczego EMPIR 18SIB01 Large-scale dimensional measurements
for geodesy (GeoMetre) w dziedzinie metrologii bardzo dużych
odległości wykorzystywanych w geodezji Samodzielne Laboratorium
Długości zaangażowane było w prace dotyczące pakietu roboczego
WP2. W związku z utrudnieniami wywołanymi przez pandemię Covid
projekt został przedłużony o 6 miesięcy. Prowadzono prace nad
weryfikacją w terenie urządzeń o zasięgu do 200 m na
zmodernizowanej bazie geodezyjnej w Obserwatorium w Astro-
Geodezyjny należącym do Politechniki Warszawskiej WUT200.
Przeanalizowano wyniki pomiarów dla kampanii pomiarowej na bazie
WUT200. Wykonane zostały prace nad przygotowaniem nowej
spójnej z SI podstawowej europejskiej bazy geodezyjnej EURO5000 o
długości 5 km. Przeprowadzona została analiza danych dla istniejących
oraz zmodernizowanych geodezyjnych punków referencyjnych
zebranych podczas wspólnej kampanii pomiarowej z Politechniką
Warszawską na bazie geodezyjnej EURO5000 w Pieninach. Pomiary
zostały wykonane z wykorzystaniem GNSS oraz dalmierzy
geodezyjnych. Podczas pomiarów, oprócz metod klasycznych
polegających na pomiarze warunków środowiskowych jedynie na
punktach końcowych, wykonane zostały pomiary z wykorzystaniem
dronów. Opracowano ulepszony model warunków środowiskowych
na bazie geodezyjnej w oparciu o analizę zebranej literatury.
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41. 2, 3, 5 Udział w projekcie EMPIR DynaMite. Celem tego projektu 
jest rozszerzenie LVM na wysoce dynamiczne aplikacje 
poprzez badanie m.in. sprzężenia zwrotnego w czasie 
rzeczywistym do systemów zrobotyzowanych 6DoF, 
niedrogie systemy fotogrametryczne o dużej szybkości, 
architekturę opartą na IoT potrzebną do samoczynnej 
automatyzacji, metody szybkiej kwalifikacji i kompensacji 
maszyn, a także rozproszone systemy LVM o wysokiej 
dostępności w środowiskach rekonfigurowalnych z 
widocznymi ograniczeniami.

100 L4

42. 2, 3, 5 Udział w projekcie EMPIR TracOptic. Projekt koncentruje się 
na zapewnieniu spójności przy pomiarach chropowatości 3D i 
wymiarów przy użyciu optycznej mikroskopii 3D i optycznych 
czujników odległości, ze szczególnym naciskiem na udzielenie 
wskazówek dotyczących wyboru najbardziej odpowiedniego 
oprzyrządowania do określonego celu.

100 L4

43. 2, 3, 5 Udział w projekcie EMPIR MetExSPM. Projekt koncentruje się 
na zapewnieniu spójności pomiarowej dla pomiarów 
charakterystyk właściwości funkcjonalnych nanostruktur przy 
użyciu mikroskopów SPM z szybkimi sondami skanującymi.

100 L4

44. 1 28 Budowa kwantowego wzorca napięcia AC.
Etap 2021:
- dalsze prace adaptacyjne pomieszczenia, w którym wzorzec 
został zainstalowany,
- prace mające na celu wdrożenie wzorca i włączenie go do 
ZSZ jako nowego stanowiska pomiarowego.

70 L5

Elektryczność i Magnetyzm

Wykonano prace adaptacyjne pomieszczenia, w którym wzorzec został
zainstalowany. Rozpoczęto prace nad dostosowaniem zakupionych
filtrów przeciw zakłóceniowych do ich instalacji w klatce Faradaya, w
której znajduje się wzorzec. Rozpoczęto prace mające na celu
wdrożenie wzorca i włączenie go do ZSZ jako nowego stanowiska
pomiarowego. Za pośrednictwem kwantowego wzorca napięcia PJVS
wykonano szeregu pomiarów dla wzorców wtórnych napięcia DC
(tzw. diod Zenera) i dokonano analizy porównawczej z pracownią L51. 

Działania w ramach projektu EMPIR DynaMITE. W ramach projektu
badawczego EMPIR 20IND02 Dynamic Applications of Metrology in
Industry of Tomorrow Environments (DynaMITE) w dziedzinie
metrologii dużych objętości (LVM) w przemyśle rozpoczętego w 2021
roku dokonane zostanie rozszerzenie możliwości pomiarowych na
dynamiczne aplikacje. Samodzielne Laboratorium Długości
zaangażowane było w prace dotyczące pakietów roboczych WP2 oraz
WP3. Rozpoczęto prace nad kalibracją i weryfikacją procesów w
dynamicznych technologiach pomiarowych. Wykonano wstępną
analiza architektury IoT dla rekonfigurowalnych systemów LVM w
aplikacjach dynamicznych.

Działania w ramach projektu EMPIR TracOptic, pierwsze spotkanie
projektowe. Przeprowadzono dobór próbek do projektu, służących
wyznaczaniu i charakterystyce parametrów tekstury powierzchni oraz
właściwości wymiarowych z punktu widzenia GUM. Zbadano
charakterystyka możliwości pomiarowych przyrządów optycznych 3D
w GUM pod kontem projektu. Odbyło się spotkanie Kick-Off (online),
dotyczące założeń zadań GUM realizowanych w projekcie
poszczególnych pakietach roboczych.

Działania w ramach projektu EMPIR MetExSPM, pierwsze spotkanie
projektowe.
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45. 1, 4 Udział w projekcie EMPIR: „A versatile electrical impedance 
calibration laboratory based on digital impedance bridges. 
Etap 2021. Realizacja prac konstrukcyjnych i badawczych 
mostka. Zakup pozostałych elementów mostka 
uwarunkowany koniecznością pozyskania środków 
finansowych na ten cel.

100 L5

46. 1, 4 Udział w projekcie EMPIR: „A digital traceability chain for AC 
voltage and current”.
Etap 2021. Realizacja prac ujętych w tzw. kamieniach 
milowych projektu zgodnie 
z harmonogramem projektu.

80 L5

47. 1, 4 Opracowanie koncepcji stanowiska pomiarowego do badania 
przyrządów pomiarowych bardzo niskich prądów DC - 
dostosowanie struktury stanowisk pomiarowych do redefinicji 
ampera.
Etap 2021. 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). Budowa i 
wdrożenie działania ze strony lab. L5 wymagała będzie 
zakupu wyposażenia stanowiska. Wdrożenie takiego 
stanowiska  będzie podstawą do budowy w przyszłości 
stanowiska opartego na redefinicji ampera.

20 L5

Projekt został zakończony. Wymagane elementy zostały zakupione, a
mostek będący przedmiotem projektu został zbudowany i przebadany
w zakresie założonym w projekcie. Dalsze prace nad mostkiem będą
kontynuowane w ramach współpracy GUM i Politechniki Śląskiej. 

Prowadzono bieżącą aktualizację informacji na stronie internetowej
projektu, np.: aktualności, wydarzeń, sprawozdań z projektu i
dokumentów oraz oraz wykonano korektę niektórych elementów na
stronie internetowej na podstawie uwag przesłanych przez partnerów.
Została opracowana strategia dalszego rozwoju GUM w zakresie
metod pomiarowych opartych o próbkowanie sygnałów pomiarowych.
Zaplanowano dalsze prace związane z aktualizacją określonych pozycji
tabel CMC. Opracowano przewodnik dobrych praktyk w zakresie
spójności cyfrowych pomiarów dynamicznych. Rozpoczęto testowanie
oprogramowania opracowanego przez UMA, CMI poprzez
zastosowanie danych, które były symulowane w ramach projektu.  

Tymczasowo zawieszono prace dotyczące koncepcji stanowiska
pomiarowego do badania przyrządów pomiarowych bardzo niskich
prądów DC ze względu na znaczne obciążenie pracami bieżącymi. W
kolejnym roku planowane jest analiza istniejących rozwiązań w
temacie układów do pomiarów prądów DC poniżej 1 uA. Na podstawie
tej analizy podjęta będzie decyzja wyboru odpowiedniego rozwiązania,
które zostanie wdrożone w laboratorium.
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48. 4 Opracowanie metody wzorcowania boczników prądowych 
metodą porównawczą z zastosowaniem przetworników 
termicznych ACDC. 
 Etap 2021: Przeprowadzenie  próbnych pomiarów  i  analiza  
przydatności metody do stosowania w laboratorium.

10 L5

49. 4 Projekt i budowa adaptera umożliwiającego wzorcowanie 
wzorców dwu- i trójzaciskowych (w układzie asymetrycznym i 
symetrycznym) w układzie czteroprzewodowym.
Etap 2021: Zakończenie prac konstrukcyjnych  i wdrożenie na 
stanowisko pomiarowe, opisanie parametrów i procedury 
użycia w stanowisku.

95 L5

50. 1, 4 Zaprojektowanie i wykonanie wzorców pojemności 
(impedancji) w termostacie dla odtwarzania jednostki 
indukcyjności dla zakresu: 5mH ÷ 10H, przy 1kHz.
Etap 2021. Kontynuacja prac konstrukcyjnych. Wzorce są 
wykonane, ale wymagają zamontowania w obudowach 
termostatyzowanych i weryfikacji metrologicznej.

60 L5

51. 1 Zaprojektowanie i wykonanie 2 szt. termostatyzowanych 
wzorców rezystancji AC/DC o wartości 
12906,4 Ω.     
Etap 2021: Zakończenie prac konstrukcyjnych  i wdrożenie na 
stanowisko pomiarowe, opisanie parametrów i metody 
zastosowania.

70 L5

52. 1 Budowa termostatyzowanego wzorca pojemności 
elektrycznej 10nF dla przenoszenia jednostki 
w stosunku 1:1.
Etap 2021. Kontynuacja prac konstrukcyjnych. Montaż 
elementów wzorca w obudowie termostatyzowanej i 
weryfikacja metrologiczna wzorca.

85 L5

Zakończono prace projektowe, a prace konstrukcyjne są w fazie
końcowej. Pierwszy zestaw kondensatorów będzie gotowy w lutym
2022 r. Zakończone całego projektu (wykonanie trzech zestawów
wzorców) planowane jest na lipiec 2022.

Zakończono prace projektowe, a prace konstrukcyjne są w fazie
końcowej. Finalizacja budowy pierwszego zestawu (Vishay-1XΩ, L52-
1/21) zaplanowane jest na luty 2022, a następnych zestawów na
marzec 2022. Równocześnie realizowane będą prace wdrożeniowe.

Wykonano prace montażowe wzorca. Trwają obecnie prace badawcze
i pomiarowe. Zakończenie projektu planowane jest na luty 2022.

Ze względu na zwiększona liczbę wzorcowań oraz prac w ramach
kończącego się projektu EMPIR oraz prowadzone intensywne prace
badawcze nowego kwantowego wzorca napięcia AC okresowo
zawieszono prace w temacie opracowania metody wzorcowania
boczników prądowych metodą porównawczą z zastosowaniem
przetworników termicznych ACDC w Pracowni L52. Prace będą
jednak kontynuowane.

Zakończono prace konstrukcyjne. Obecnie prowadzone są prace
badawczo-pomiarowe i przygotowywana jest dokumentacja przed
wdrożeniem adaptera. Zakończone projektu planowane jest na luty
2022.
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53. 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 2021. Kontynuacja prac konstrukcyjnych. Montaż 
elementów wzorca w obudowie termostatyzowanej i 
weryfikacja metrologiczna wzorców.

90 L5

54. 1, 4 Zaprojektowanie i wykonanie termostatu dla wzorca 
pojemności 1404-A o wartości 1000 pF.
Etap 2021. Montaż wzorca w obudowie termostatyzowanej, 
pomiary wzorca określenie parametrów.

70 L5

55. 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. 

100 L5

56. 1, 4 Analiza możliwości poszerzenia zakresu częstotliwości pracy 
w komorze bezodbiciowej do 40 GHz.
Etap 2021: Opracowanie wykazu wyposażenia potrzebnego  
do realizacji działania rozszerzenia zakresu częstotliwości 
pracy w komorze.

60 L5

57. 1, 4 Pomiar efektywnego współczynnika odbicia źródeł sygnałów 
wielkiej częstotliwości.
Opracowanie dokumentacji stanowiskowej. Do działania 
stanowiska w pełnym zakresie potrzebne są jeszcze zakupy 
wysokiej jakości zwarcia przesuwnego oraz linii powietrznej.

85 L5

58. 1, 4 Badania stałej cewki wzorców pola magnetycznego.
Wykonywanie pomiarów parametrów cewek i ich analiza.

20 L5

Realizowano przygotowanie ogólnego wykazu wyposażenia
potrzebnego do realizacji stanowiska do pomiarów pola EM i
ewentualnego wzorcowania czujników oraz anten o miniaturowych
wymiarach w zakresie częstotliwości do 40 GHz. Aktualnie będą
prowadzone prace nad uszczegółowieniem wyposażenia z podaniem
producenta poszczególnych elementów wyposażenia i w dalszej
kolejności zbieranie ofert. Ważne jest w tej chwili wyznaczenie
granicznych wartości mierzonego pola EM, gdyż one rzutują na wybór
wymaganej mocy wzmacniacza i anteny.

Metoda pomiaru została opracowana, a stanowisko zostało
zestawione. Obecnie trwają intensywne prace nad opracowaniem
Instrukcji wzorcowania na stanowisku.

Wstępne badania potwierdziły możliwości rozszerzenia zakresu
pomiarowego. Zakupiono precyzyjne rezystory AC/DC, wymagane jest
wzorcowanie miernika pola magnetycznego Bell 8030. Nowe
wyposażenie oraz aktualne wzorcowanie miernika pozwolą rozszerzyć
zakres pomiarowy jednocześnie zmniejszając niepewność pomiarową.

Pierwszy zestaw (KC0G-1XF, nr L52-1/20) został wykonany w
styczniu 2021 r. i po pracach badawczych w GUM obecnie trwają jego
pomiary na Politechnice Śląskiej.Realizacja drugiego zestawu (KC0G-
1XF, nr L52-2/21) zaplanowana jest na luty 2022 r.

Wykonano projekt termostatu i obecnie kontynuowane są prace
konstrukcyjne. Montaż wzorca w obudowie termostatyzowanej oraz
jego pomiary i określenie parametrów pierwszego wzorca planowane
są w kwietniu 2022 r., a realizacja następnych egzemplarzy do
września 2022 r.

Wzmacniacz do 6 GHz został wykonany i uruchomiony.
Przeprowadzono badanie jednorodności pola w komorze GTEM z jego
wykorzystaniem.
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59. 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.

15 L5

60. 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 - 
realizacja uzależniona jednak będzie od zakupów 
inwestycyjnych. Projekt ma na celu przybliżenie się do 
wytycznych EURAMET-u.

20 L5

61. 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.

75 L5

62. 1, 4 29 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.

90 L5

Został zatrudniony nowy pracownik i jest on wprowadzany jest w
zagadnienia realizowane w pracowni, w tym założenia projektu
budowy aktywnego ekranu tła pola magnetycznego w zakresie do 10
kHz. Po zakończeniu szkolenia prace konstrukcyjne i badawcze ekranu
tła będą kontynuowane.

Aktualnie prowadzone są prace teoretyczne i badania podstawowe w
oparciu o sprzęt spoza GUM. Wymagany jest zakup chociaż jednego
składnika dającego możliwość odniesienia (nie istnieją aktualnie dobrze
zdefiniowane wzorce). Postęp prac w kierunku stworzenia zrębów
spójności pomiarowej jest realizowany dzięki współpracy z WAT
(posiada sprzęt pracujący w pasmie T) w projekcie EURAMET TEMMT
oraz w planowanych krajowych projektach badawczo-naukowych. W
L54 wykonano prace nad warsztatowym pomiarem długości fali
niezbędnym do oszacowania częstotliwości zdudnień.

Wykonano w GUM metodą rezonansową pomiary parametrów
elektrycznych materiałów używanych we wszystkich NMI
uczestniczących w projekcie. Wyniki pomiarów przekazano do
porównania międzynarodowego w ramach WP4. Rozpoczęto prace w
obrębie WP3, gdzie wspólnie z WAT prowadzone są pomiary
porównawcze w zakresie 500-750 GHz urządzeń krajowych w
poszczególnych NMI z urządzeniami z USA i Turcji, które traktowane
są jako wzorcowe ze względu na najwyższą dokładność ich wykonania.

Wszczęto procedurę zakupową precyzyjnych boczników prądowych.
Umowa została podpisana i czekamy na jej realizację. Jednocześnie
prowadzone były prace mające na celu ustanowienie wzorca mocy
wzorcem państwowym. Prace zakończyły się sukcesem - ustanowiony
został Państwowy Wzorzec Jednostki Miary Mocy Prądu
Elektrycznego Przemiennego.  

Fotometria i Radiometria
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63. 1, 4 31 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

64. 1, 4 32 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. Pomiary na dostępnych przyrządach 
pomiarowych.

40 L6

Prowadzono dalsze prace w zakresie dostosowywania uchwytu do
badań jednorodności filtrów optycznych do pomiaru wzorców
kontrolnych czytników na wzorcu pierwotnym. Odczuwalny był brak
możliwości realizacji zadania w pełnym zakresie z powodu ograniczeń
kadrowych i możliwości wykonywania pracy tylko w formie
hybrydowej na skutek pandemii. Zadanie zostało wpisane (jako
kontynuacja) do kolejnej perspektywy strategicznej GUM na następne
cztery lata.

Zrealizowano wzorcowanie dedykowanych wzorców światłości
kierunkowej (temperatura barwowa najbliższa 2353 K) i wzorców
fotometrycznych roboczych (inne temperatury barwowe).
Zaproponowano wstępne zapisy trybu postępowania. Zostało
wykonane, w oparciu o przyjęte założenia, wzorcowania kilku
matrycowych mierników luminancji. Wyniki, w ograniczonych
zakresach pomiarowych, potwierdzają słuszność przyjętych założeń.
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 niezrealizowania zaplanowanego (przez
pracownię L62) zakupu inwestycyjnego.
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65. 1, 4 33 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.           
                                                                                      

40 L6

66. 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).

30 L6

67. 1 36 Budowa modułowego stanowiska pomiarowego prototypu 1 
kilograma nr 51 – wzorca państwowego jednostki masy - 
kontynuacja prac badawczych  w próżni, atmosferze gazów 
szlachetnych oraz w powietrzu.

10 L7

Prowadzenie dalszych prac w zakresie budowy stanowiska
pomiarowego przeznaczonego do wzorcowania densytometrów i
sepektrodensytometrów. Wykonanie wzorcowania
spektrodensytometru FD-7 Konica Minolta, wyniki wzorcowania
zostały odniesione do wzorca odniesienia DM05. Wykonanie
wstępnych pomiarów widmowego współczynnika luminancji
wzorców"chwilowych" (próbek barwnych wykonanych na drukarce
stanowiskowej EPSON L805) na spektrodensytometrze FD-7 oraz na
spektrofotometrze ColorFlex w geometrii pomiaru 45:0. Obliczenie
parametrów kolorymetrycznych L*,a*,b*, współrzędnych
trójchromatycznych X,Y,Z oraz współrzędnych chromatyczności x y dla
iluminantu D50 i obserwatora kolorymetrycznego 2st.  

Ograniczony czas przeprowadzania pomiarów w ciemni
fotometrycznej (epidemia COVID 19) oraz trudności (z tego samego
powodu) w nawiązaniu skutecznego kontaktu z przedstawicielami
producentów spowodowały zawieszenie prac.

Masa

Sprawdzenie poprawności działania i dogłębna analiza uzyskanych
wyników komparatora AVK 1000 przeprowadzona została na
przełomie kwietnia i maja 2021 r. w okresie, w którym ówczesna
Pracownia Masy przygotowywała się do pomiarów po powrocie
państwowego wzorca jednostki masy 1 kg z BIPM. Ze względu na to,
że uzyskiwane wyniki z pomiarów na komparatorze AVK 1000 były
niezadawalające wykonano porównanie poprawności działania i
wskazań dwóch komparatorów: dotychczas użytkowanego AT 1006
produkcji Mettler Toledo i nowego AVK 1000 produkcji Radwag. Po
analizie zebranych wyników przesłano do producenta zgłoszenie
usterki polegającej na braku możliwości wykonywania pomiarów ze
względu na znaczne przekroczenia paramentów powtarzalności.
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68. 3 40 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. 

30 L7

69. 1 37 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.

35 L7

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. Jeszce 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.

Podjęto działania związane ze zmianą merytoryczną zakupu stanowisk -
doprecyzowane zostały rozwiązania, które w lepszy sposób posłużą do
wypełnienia zadania. Działania związane z Projektem Kampus.

Po działaniach producenta w październiku wpłynęło pismo od 
pełnomocnika producenta firmy Radwag z informacją o zakończonych 
naprawach. W związku z tym na początku listopada wznowiono 
realizację pomiarów w powietrzu po naprawie komparatora. Uzyskane 
wyniki były nadal niezadawalające.
Pomiary, tak jak poprzednio, wykonywano w ramach porównania 
wyników uzyskanych z dwóch komparatorów AT1006 Mettler-Toledo 
(dotychczas użytkowanym) i AVK 1000 RADWAG (nowym). Wyniki 
zawarto w dokumencie „Analizie wyników pomiarowych uzyskanych 
na komparatorze AVK1000 produkcji RADWAG po wymianie 
mechanizmu ważącego przez serwis producenta w dniach 22-23 
września 2021 r. w ramach gwarancji”. W dniu 12 listopada 2021 r. 
rozpoczęto przygotowanie komparatora AVK 1000 do wykonywania 
pomiarów w warunkach próżni. Analiza wyników nie dała wyników 
zadowalających.
Wykonywanie pomiarów zostało czasowo wstrzymane do czasu 
wyjaśnienia z producentem urządzenia kwestii uzyskiwanych 
niezadowalających wyników.
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70. 1 Modernizacja stanowiska odniesienia ciśnieniomierza 
hydrostatycznego:
- analiza techniczna, wymiana podłączeń, układu optycznego, 
- badanie charakterystyk pomiarowych.

40 L7

71. 1 Rozbudowa stanowiska momentu siły:
- opracowanie założeń do rozbudowy stanowiska momentu 
siły, 
- zakup mechanicznych elementów do obsługi stanowiska, 
-badanie charakterystyk pomiarowych.

60 L7

72. 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. 

100 L7

73. 1, 3, Opracowanie metody wzorcowania wag elektronicznych 
mających zastosowanie przy wzorcowaniu tłokowych 
przyrządów do odmierzania cieczy.

10 L7

Została przeprowadzona analiza techniczna stanu stanowiska oraz
częściowo wymieniono układ zbiornika mniejszego. Na rok 2022
zaplanowana została modernizacja układu optycznego oraz układu
pomiaru długości, a także badania podsumowujące.

Zakup zasilacza laboratoryjnego oraz adaptera do montażu
przetworników momentu siły do stanowiska wzorcowego S08.

W pakiecie roboczym WP3 Pracownia Siły i Twardości przeprowadziła 
szereg badań siły statycznej i ciągłej, opracowano raport połówkowy 
(18M) oraz aktywnie współpracowano w napisaniu raportu  (A3.1.6) 
będącego podsumowaniem badań (GUM, INMETRO, NPL, PTB, 
TUBITAK oraz ZAG) dot. czynników wpływających na wyniki badania 
materiałów.  Przeprowadzono również kalibrację oraz częściowe 
badania pełzania i histerezy dla przetworników siły 2 kN i 20 kN. 
Przygotowano także twardościomierz Rockwella do badań w zakresie 
siły ciągłej (wynikiem była prezentacja na WC IMEKO 2021 
HTTPS://IMEKO2021.ORG/  oraz artykuł dot. porównań bilateralnych 
GUM-INRiM https://doi.org/10.1016/j.measen.2021.100360).  W 
ramach pakietu roboczego WP7, Pracownia L72 uczestniczyła w 
comiesięcznych spotkaniach projektowych online dot. WP3. 

Opracowano założenia do metody oraz został przygotowany materiał
do referatu przedstawiającego potrzebę zastosowania nowej metody
(Planowane było wygłoszenie referatu na konferencji "Jakość w chemii
analitycznej" jednak z powodów epidemicznych konferencja została
odwołana). Działanie zostanie uzupełnione o dodatkowy element
związany z nowym działaniem dotyczącym wytwarzania mikro-
wzorców masy. Zadanie będzie kontunuowanie w roku 2022.
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74. 1 Udział w projekcie EMPIR JRP (SRT-g04)  “Trącali mechanical 
and electrical power measurement for efficiency 
determination of wind turbines” (WindEfficiency).

90 L7

75. 1 Udział w projekcie EUROMET  EMPIR JRP (SRT-g13) “High 
throughput metrology for nano-wire energy harvesting 
devices”.

90 L7

W ramach pakietu roboczego WP1 projektu WindEFCY Pracownia 
L72 współpracowała z partnerami projektu w opracowaniu raportu 
(Deliverable D1) w którym omówiono metody (wraz z ich wadami i 
zaletami) bezpośredniego i pośredniego wyznaczania sprawności 
maszyn elektrycznych oraz określono kluczowe parametry oraz 
warunki brzegowe wpływające na pomiar mocy i sprawność turbin 
wiatrowych. W pakiecie WP2 przeprowadzono wzorcowanie oraz 
badania pełzania i histerezy specjalnego przetwornika momentu siły 2 
kN m z PTB zbliżonego budową do przetwornika PTB 5 MN m a także 
przeprowadzono poszukiwania dostępnych enkoderów (optycznych, 
magnetycznych, mechanicznych) dedykowanych do pomiaru prędkości 
obrotowej spełniających warunki założone przez konsorcjum oraz 
opracowano listę rekomendowanych enkoderów. Aktywnie 
współpracowano przy opracowaniu raportu D2 pomocnego w 
opracowaniu procedur wzorcowania wzorca przenoszenia prędkości 
obrotowej. https://www.ptb.de/empir2020/windefcy/information-
communication/download/ W ramach pakietu WP5 wygłoszono  
referat na  konferencji MKM2021 
https://mkm2021.po.opole.pl/subpages/program.html oraz napisano 
monografię pt.: „Realizacja europejskiego projektu 19ENG08 
WindEFCY z obszaru energii wiatrowej w Głównym Urzędzie Miar” w 
której przedstawiono wyniki prac. 

W ramach projektu NanoWires opracowano wkład własny GUM w
projekcie, wkład dotyczący wizerunku GUM
https://nanowires.inrim.it/labs/gum-poland ( WP5). Dokonano
przeglądu literatury i opracowano koncepcję badań dot. relacji
pomiędzy strukturą a własnościami mechanicznymi, elektrycznymi i
elektromechanicznymi dla pojedynczych nanoprzewodów. W ścisłej
współpracy z Politechniką Wrocławską przeprowadzono wstępne
badania mechaniczne pojedynczego nanoprzewodu ZnO (wyznaczanie
modułu Younga) oraz elektromechaniczne dla pojedynczych, jak i
objętościowych nanoprzewodów ZnO NW. Wygłoszono referat na
konferencji MKM 2021 w którym przedstawiono założenia i cele
projektu oraz wstępne wyniki badań i zakres współpracy GUM z PWr,
UJ, Siecią Łukasiewicz i partnerami zagranicznymi w tematyce
metrologii pojedynczych nanowłókien służących do pozyskiwania
energii. Wyniki projektu przedstawiono również we wspólnej pracy na
CIM2021 (Metrology at nanoscale) ( WP5). Przeanalizowano i
zakupiono część materiałów niezbędnych do prac badawczych (WP4).
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76. 3 41 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.

30 L7

77. 1 38 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.

40 L7/L3/L2

78. 1, 2, 4 43 Budowa wzorca pierwotnego kermy w powietrzu 
promieniowania gamma nuklidów: 
cez Cs-137 i kobalt Co-60:
- zakończenie porównań kluczowych - Key comparison 
BIPM.RI(I)-K1 of the air-kerma standards 
of the GUM, Poland and the BIPM in Co-60 gamma radiation 
(przygotowanie i publikacja raportu),                                                                                                                                                
- przeprowadzenie porównań kluczowych - BIPM.RI(I)-K5 
comparison for air kerma in Cs-137 gamma radiation.

50 L8

GUM wraz z ITD organizował konferencję w której uczestniczył
GDDKiA oraz IBDiM w celu przedyskutowania problemu rozpoczęcia
prac nad budową laboratorium doświadczalnego do badań HS WIM
zgodnie z II i III etapem eMiM. GUM uczestniczył w opracowaniu
(wkład własny) wniosku przez GITD o zwołanie Komitetu sterującego
(zgodnie z eMiM) w celu podjęcia decyzji o dalszych pracach nad
laboratorium doświadczalnym. GUM nawiązał współpracę z AGH w
celu zdobycia danych i pogłębienia wiedzy na temat HS WIM i
zachowań tych systemów w różnych skrajnych warunkach
użytkowania i stosowania. Ustalono (w związku z brakiem decyzji o
budowie laboratorium doświadczalnego) że będzie możliwość
przeprowadzenia badań na systemie doświadczalnym, który jest
własnością AGH. Do projektu rozporządzenia wprowadzano wiele
uwag (po konsultacjach i zapytaniach) zgłoszonych przez
producentów, przewoźników i producentów podzespołów systemu.
GUM przeprowadził konsultacje z producentami czujników nacisku
zapoznając się z nowymi osiągnięciami technicznymi w tym zakresie.

Kontynuowanie prac, zapoznanie z zagadnieniem budowy analizatora
wydechu nowego pracownika dziedziny czasu, specjalisty z dziedziny
technik optycznych. 

Promieniowanie Jonizujące

Zakończono porównania BIPM.RI(I)-K1. Przygotowano raport
opublikowany w Metrologia - Key comparison BIPM.RI(I)-K1 of the air-
kerma standards of the GUM, Poland and the BIPM in Co-60 gamma
radiation, Metrologia 58 06011
(https://iopscience.iop.org/article/10.1088/0026-
1394/58/1A/06011). Porównanie kluczowe BIPM.RI(I)-K5 nie zostało
przeprowadzone z powodu braku możliwości technicznych BIPM.
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79. 1, 2, 4 43 Budowa wzorca pierwotnego dawki pochłoniętej w wodzie w 
polu promieniowania gamma nuklidu kobalt Co-60 – wzorzec 
jonometryczny:
- zakończenie porównań kluczowych - Comparison BIPM.RI(I)-
K4 of the standards for absorbed dose to water of the GUM, 
Poland and the BIPM for Co-60 gamma rays (przygotowanie i 
publikacja raportu).

100 L8

80. 1, 2, 4 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).

90 L8

81. 1, 2, 4 43 Realizacja wzorca pierwotnego dawki pochłoniętej w wodzie 
dla fotonów o wysokiej energii (wzorzec jonometryczny i 
kalorymetryczny)

50 L8

82. 1, 2, 4 43 Modernizacja stanowiska wzorca odniesienia kermy w 
powietrzu promieniowania X (konstrukcja nowej ławy 
pomiarowej).

50 L8

83. 1, 2, 4 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).

100 L8

Wyznaczono współczynniki poprawkowe (doświadczalnie oraz
metodami obliczeniowymi MC) dla wzorca jonometrycznego. Trwają
prace nad wyznaczeniem współczynników poprawkowych dla wzorca
kalorymetrycznego.

Skonstruowano ławę pomiarową, która zostanie zamontowana na
stanowisku pomiarowym po zakończeniu prac remontowych. Trwają
przygotowania do konstrukcji drugiej ławy dla wzorca odniesienia
kermy w powietrzu promieniowania X niskich energii.

Opracowano układ spektrometryczny do bezinwazyjnego pomiaru
napięcia lamp rentgenowskich. Przeprowadzono wewnętrzne
sprawdzenie układu odnosząc wyniki do pomiaru metodą z
wykorzystaniem mostka elektrycznego.

Porównania zakończono. Przygotowano raport opublikowany w
Metrologia - Key comparison BIPM.RI(I)-K4 of the absorbed dose to
water standards of the GUM, Poland and the BIPM in Co-60 gamma
radiation, Metrologia 58 06014
(https://iopscience.iop.org/article/10.1088/0026-
1394/58/1A/06014)

Ukończono prototyp kalorymetru grafitowego. Wyznaczono
współczynniki poprawkowe dla promieniowania gamma (kobalt Co-
60), trwa opracowanie modelu akceleratora medycznego do
wyznaczenia współczynników poprawkowych w polach
promieniowania X dla wysokich energii fotonów. Wyznaczono masę
rdzenia kalorymetru grafitowego, termistorów, osłonek kaptonowych
oraz żywicy epoksydowej oraz ich wymiary geometryczne. Na
podstawie zebranych danych obliczono ciepło właściwe
zmontowanego rdzenia.
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84. 1, 2, 4 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.

100 L8

85. 1, 2, 4 45 Budowa stanowiska dla brachyterapii:
- opracowanie projektu stanowiska dla brachyterapii,
- wykonanie stanowiska, wykonanie pomiarów z 
wykorzystaniem komory studzienkowej, w zależności od 
możliwości finansowych.

90 L8

86. 1, 2, 4 Budowa wzorca wtórnego - komory jonizacyjnej Hp(3) do 
pomiaru wielkości operacyjnych (w ramach udziału w 
projekcie badawczym EMPIR 17RPT01 DOSEtrace - Research 
capabilities for radiation protection dosimeters) 

90 L8

87. 1, 2 Udział w projekcie badawczym EMPIR 18HLT04 UHDpulse - 
Metrology for advanced radiotherapy using particle beams 
with ultra-high pulse dose rates

100 L8

88. 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

89. 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

Modelowanie głowic terapeutycznych oraz fantomów używanych
przez METAS i PTB. Charakteryzacja pól promieniowania dla różnych
układów głowic. Porówanie wyników symulacji z pomiarami
przeprowadzonymi w PTB i METAS. Przygotowanie postera z
prezentacją wyników na konferencję FRPT Wiedeń 2021.
Przygotowanie materiałów do publikacji artykułu - "Characterization of 
the PTB ultra-high pulse dose rate reference electron beam".

Przepływy

Praca ciągła, awaria listwy pomiarowej na stanowisku S02 i S03, zakup
nowego układu do sczytywania i obróbki danych na stanowisku S02 i
częściowo na stanowisku S03, opracowanie metody sczytywania
danych na etapie wdrażania układu do czasu zautomatyzowania
procesu sczytywania danych do stacji roboczej (we współpracy z
Zakładem Technolologii Cyfrowych)

Zaktualizowano założenia metrologiczne stanowiska. Dalsze prace
wstrzymano, ze względu na brak środków inwestycyjnych.

Modyfikacja interferometru Macha-Zendera i Mickelsona poprzez
dodanie interferometru Fabry-Perot. Stworzono metodę punktowego
pomiaru dawki z wykorzystaniem techniki światłowodowej
(weryfikacja po zakupie elementów układu). Utworzono
oprogramowanie do kamer CCD.

Opracowano projekt stanowiska oraz wykonano jego elementy
(fantom, uchwytu, osłony). Wykonano pomiary z wykorzystaniem
komory studzienkowej (we współpracy ze Świętokrzyskim Centrum
Onkologii). Zaprojektowano oraz zbudowano komorę jonizacyjną do
wzorca pierwotnego do brachyterapii (iryd Ir-192 oraz kobalt Co-60).

Budowa protoptypu komory, zbadanie parametrów metrologicznych.
Stworzenie modelu komory i głowy na potrzeby metod
obliczeniowych. Porówanie wyników pomiarów z wynikami
otrzymanymi w wyniku symulacji metodami obliczeniowymi.
Weryfikacja przydatności komory w warunkach szpitalnych (we
współpracy ze Świętokrzyskim Centrum Onkologii).
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90. 1, 3, 4, 5, 8 Modernizacja (kontynuacja) stanowiska pomiarowego S03 do 
badania typu UE ciepłomierzy hybrydowych w zakresie 
przeliczników z parami czujników temperatury.

100 L9

91. 4, 5, 8 51, 52 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.

40 L9

92. 1, 3, 5, 8 50 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. 

20 L9

93. 1, 3, 5, 8 50 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

94. 1 53 Ustanowienie państwowego wzorca jednostki miary objętości 
przepływu i strumienia objętości gazu. Przygotowanie 
dokumentacji.

50 L9

95. 1, 3 55 System regulacji wilgotności względnej:
 - raport z porówna międzynarodowych nr EURAMET P1189,                                                                         
- wdrożenie przetworników RH/T

80 L10

96. 1,2 54 Modernizacja stanowiska wzorca państwowego temperatury  
w zakresie od -189 °C do +961 °C.

60 L10

Zaktualizowano założenia metrologiczne stanowiska. Dalsze prace
 wstrzymano, ze względu na brak środków inwestycyjnych.

Zaktualizowano założenia metrologiczne stanowiska. Dalsze prace
wstrzymano, ze względu na brak środków inwestycyjnych.

Wzięto udział w porównaniu międzynarodowym. Wyniki będą częścią
dokumentacji wzorca.

Termometria

Wdrożono przetworniki RH/T - dalsze badania trwają, Raport końcowy
z porównań EURAMET P1189, temat "System regulacji wilgotności
względnej" zastąpił temat "Mobilny generator wilgotności względnej"
ze względu na brak zainteresowania przemysłu. Zakupiono komorę
klimatyczną z regulacją wilgotności względnej dla temperatur poniżej
0, Do zrealizowania zostały badania dla całego zakresu regulacji
wilgotności względnej i temperatury powietrza.

Zakupy ograniczone budżetem - podpisanie umowy na stanowisko do
realizacji punktu potrójnego argonu.

Zakupiono nowy termostat o rozszerzonym zakresie temperatury.

Przeprowadzono analizę niepewności i zweryfikowano istniejące 
składniki niepewności. Zaplanowano przeprowadzenie badań 
weryfikacyjnych.
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97. 3, 4, 7 57 Regulacje, przewodniki metrologiczne dla przemysłu, 
laboratoriów badawczych i wzorcujących – badania 
charakterystyk metrologicznych:
- projekt EURAMET P1459 (projekt przewodnika 
metrologicznego dotyczącego przyrządów do pomiarów 
temperatury powietrza).

70 L10

98. 3, 4 58 Budowa stanowiska do porównań międzylaboratoryjnych i 
zapewnienia spójności pomiarowej dla komór klimatycznych:
- testowanie wdrożonego stanowiska (przeprowadzenie 
porównań międzylaboratoryjnych).

100 L10

99. 1 Opracowanie metody interpolacji niepewności w 
podzakresach MST-90.

100 L10

100. 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. 
- Budowa urządzenia do termostatyzacji kalibratora do 
mostków rezystancyjnych,                                                                                                                                           
- Automatyzacja pomiarów wykonywanych kalibratorem do 
mostków rezystancyjnych.

90 L10

101. 1,2 Modernizacja stanowiska wzorca odniesienia generatora 
temperatury punktu rosy/szronu:
- zakup higrometru punktu rosy.

90 L10

102. 1, 3 Automatyzacja stanowiska do realizacji punktu topnienia 
palladu metodą drutową.

30 L10

103. 7, 8 64 Rozwój metodyki badań kas rejestrujących.
 1.Budowa stanowiska automatyzującego analizę danych 

rejestrowanych i przekazywanych przez kasy rejestrujące do 
Centralnego Repozytorium Ministerstwa Finansów. 

100 L11

Laboratorium Wsparcia Przemysłu

Przygotowano i wdrożono zestaw skryptów automatyzujących
weryfikację zgodności transmisji danych z protokołem
komunikacyjnym (tzw. schemą). Zadanie wymaga ciągłego rozwoju i
aktualizacji.

W trakcie realizacji projekt EURAMET P1459, badania porównawcze
zakończone, raport w opracowaniu, przewodnik metrologiczny w
opracowaniu.

Zrealizowane

Zrealizowane

Zrealizowano analizę i weryfikację poprawności pomiarów rezystancji
przez stosowane mostki - praca ciągła. Nie zrealizowano porównania
mostków przy zastosowaniu RBC oraz urządzenia do termostatyzacji
kalibratora do pomiarów rezystancyjnych  - pandemia.

Zakup zrealizowany, wdrożenie zrealizowane oprócz pomiarów 
temperatury punktu rosy poniżej -50, kontynuacja badań w 2022.

Przeprowadzono analizę dokumentacji protokołu komunikacji
MODBUS. Udało się nawiązać połączenie z urządzeniem pomiarowym,
nieudane próby nawiązania połączenia z urządzeniem sterującym
grzałki.
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104. 3 Budowa stanowiska wzorcowania zegarków – kontynuacja. 50 L11

105. 3 Prace nad Centralnym Systemem Metrologicznym:
- opracowanie sterowanej głosowo aplikacji do akwizycji 
danych z układów pomiarowych VoiceComm,
- opracowanie sieciowej aplikacji wspierającej zdalne 
monitorowanie stanowisk pomiarowych VieMeAs,
- opracowanie aplikacji do sterowania stanowiska 
pomiarowego HP w L4 obejmującej akwizycję danych do 
centralnej bazy danych i monitorowanie warunków 
środowiskowych z wykorzystaniem technologii chmurowych.

90 (wdrożenie 
i testy na 

stanowisku w 
L6, zgodnie 

ich 
wskazaniami)

L11

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:

100 L1

 Utrzymanie infrastruktury metrologicznej - wzorców i stanowisk pomiarowych

Akustyka, Ultradźwięki i Drgania

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 i/lub wymianę
niesprawnej aparatury oraz uzupełnianie apartury kontrolnej i zestawu 

Przygotowano prototyp stanowiska z układem wzorcowania dla 1
zegarka z funkcją rotomatu z wykorzystaniem szybkiej kamery.
Kontynuacja prac wymaga weryfikacji założeń konstrukcji
mechanicznej.Przygotowano sterowanie głosowe aplikacji do akwizycji danych z
układów pomiarowych, które zostało wykorzystane w aplikacji
LumiRec sterującej procesem wzorcowania stanowiskiem pomiarowym
w L6; - Przygotowano aplikację sieciową wspierającą zdalne
monitorowanie stanowisk pomiarowych VieMeAs; Stworzenie aplikacji
do sterowania stanowiskiem pomiarowym z laserem Hp w L4 z
możliwością kolekcjonowania danych w Centralnym Systemie
Bazodanowym;

Opis realizacji

5
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- wzorca państwowego ciśnienia
- do wzorcowania wzorców wtórnych: mikrofonów 
pomiarowych i kalibratorów akustycznych,
- do wzorcowania wzorców audiometrycznych,
- do wzorcowania i badania akustycznej aparatury 
pomiarowej,
- wzorca państwowego wielkości drgań,  
- 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, 
- wzorca pierwotnego mocy ultradźwiękowej
- stanowiska do wzorcowania hydrofonów stosowanych w 
dziedzinie ultradźwięków w medycynie.

2. 1 11 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. 1, 4 Utrzymanie wzorców i stanowisk pomiarowych w 
dziedzinach:
- analizy gazów;
- elektrochemii;
- analiz nieorganicznych.

100 L3

5. 1 39 Utrzymywanie stanowiska pomiarowego ważenia 
hydrostatycznego (państwowego wzorca jednostki miary 
gęstości).   

100 L3

Chemia

L31: Odtworzono gazowe materiały odniesienia zawartości tlenku
węgla (CO), ditlenku węgla (CO2), metanu (CH4) oraz tlenu (O2).
Wykonano wzorcowania używanych przyrządów pomiarowych w tym
gazowych materiałów odniesienia. Dokonano zakupu analizatorów
tlenku i ditlenku węgla, które zastąpiły stare i wysłużone analizatory.
L32:Zapewnienie spójności pomiarowej w kraju poprzez utrzymanie
21 stanowisk pomiarowych w tym 3 PWJM oraz 2 wzorców
odniesienia GUM odtwarzających i przekazujących jednostki miar.
Zakup i wdrożenie działa nowego spektrometru ICP-OES.

Stanowisko sprawne, wykorzystywane do prac bieżących, prac
badawczo-rozwojowych, projektu EMPIR rhoLiq - porównania
międzynarodowe. Zmiana dokumentacji państwowego wzorca
jednostki miary gęstości- decyzja i świadectwo uwzględniające 1 kg
wzorzec krzemowy SILO2.

Czas i Częstotliwość

Zrealizowano

Zrealizowano

wzorców na stanowiskach wzorów państwowych. W ramach tych 
działań w Lab L1 wykonano m.in. następujące prace:
- wymieniono sprężarkę w układzie zasilania w sprężone powietrze na 
stanowisku wzorca państwowego wielkości drgań mechanicznych 
- zakupiono system monitorowania warunków środowiskowych w 
Pracowni Akustyki Podwodnej
- zakupiono głowicę impedancyjną B&K typ 8001 w ramach 
doskonalenia metodyki wzorcowania sprzęgaczy mechanicznych
- zakupiono demineralizator do dejonizacji wody stosowanej na 
stanowiskach w Pracowni Ultradźwięków.
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6. 1 Utrzymywanie stanowisk pomiarowych:
-  gęstościomierzy oscylacyjnych;
- do pomiarów piknometrycznych;
- do pomiarów napięcia powierzchniowego;
- do wzorcowania gęstościomierzy przepływowych.

100 L3

7. 1 Utrzymywanie stanowiska pomiarowego do wzorcowania 
analizatorów wydechu 

100 L3

8. 1 Utrzymywanie stanowiska  do pomiarów objętości statycznej 100 L3

9. 1 Utrzymywanie stanowiska pomiarowego wzorca jednostki 
miary lepkości kinematycznej.

100 L3

10. 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

11. 1 Utrzymywanie państwowego wzorca kąta skręcenia 
płaszczyzny polaryzacji światła oraz stanowisk pomiarowych 
do wzorcowania: refraktometrów Pulfricha i wzorców 
refraktometrycznych, refraktometrów wizualnych i 
fotoelektrycznych, wzorców polarymetrycznych i 
polarymetrów fotoelektrycznych.

100 L3

12. 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

Stanowisko sprawne, wykorzystywane do prac bieżących i prac
badawczo-rozwojowych, zmodernizowane - wyposażone w nowe
elementy (urządzenia do mycia i suszenia wiskozymetrów, termostat).
Ustanowiono państwowy wzorzec jednostki miary lepkości
kinematycznej.

Stanowisko sprawne, wykorzystywane do prac bieżących i prac
badawczo-rozwojowych, zmodernizowane - wyposażone w nowe
elementy (urządzenia do mycia i suszenia wiskozymetrów, termostat,
automatyczny wiskozymetr kapilarny).

Stanowisko sprawne, wykorzystywane do prac bieżących i prac
badawczo-rozwojowych, zmodernizowane - zamontowany czujnik
temperatury w refraktometrze Pulfricha.

Długość

Utrzymanie sprawności stanowisk pomiarowych.

Stanowiska sprawne, wykorzystywane do prac bieżących, projektu 
EMPIR rhoLiq - porównania międzynarodowe i prac badawczo-
rozwojowych

Stanowiska sprawne, wykorzystywane do prac bieżących
(wzorcowanie i porównania międzylaboratoryjne) i prac badawczo-
rozwojowych, zmodernizowane: modyfikacja ostatnich modułów,
modyfikacja oprogramowania sterującego (aplikacja LabVIEW),
budowa modułu referencyjnego w oparciu o zakupione symulatory
firmy GUTH, wyposażenie w nowy 8-kanałowy termometr precyzyjny.
Wzorcowanie wag i termometru ASLF200.

Modernizacja stanowiska - wyposażenie w mikrowagę do
wzorcowania pipet tłokowych, opracowanie nowych procedur
pomiarowych.
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13. 4 Modernizacja stanowiska do wzorcowania zespołów 
kompensacji interferometrów laserowych - przeprowadzenie 
badań do budżetu niepewności z wykorzystaniem nowego 
wyposażenia pomiarowego.

100 L4

14. 4 Zainstalowanie systemu monitoringu warunków 
środowiskowych w pomieszczeniach laboratoryjnych - 
przygotowanie i wdrożenie oprogramowania do rejestracji i 
analizy wyników z uwzględnieniem dostępu sieciowego.

40 L4

15. 4 Modernizacja stanowiska 50 m komparatora 
interferencyjnego - automatyzacja metody wzorcowania 
dalmierzy i interferometrów laserowych.

100 L4

16. 8 Modernizacja stanowiska do badania w warunkach 
użytkowania prędkościomierzy kontrolnych.
Kontynuacja prac

0 L4

17. 8 Zakup i uruchomienie stanowiska do badania kart drugiej 
generacji do tachografów cyfrowych.

0 L4

18. 4 Ustanowienie państwowego wzorca odniesienia jednostki 
miary okrągłości 

0 L4

19. 1, 4 Modernizacja i utrzymanie państwowych wzorców jednostek 
miar:
- napięcia elektrycznego stałego;
- rezystancji;
- impedancji;
- pojemności elektrycznej;
- jednostki miary stosunku napięć elektrycznych 
przemiennych o częstotliwości 50 Hz;
- stosunku prądów elektrycznych przemiennych o 
częstotliwości 50 Hz;
- napięcia elektrycznego przemiennego.

90 L5Wzorzec napięcia elektrycznego stałego - dokonano zakupu
multipleksera wielokanałowego, wykonano kilkukrotne uruchomienie
wzorca i przekazywanie jednostki miary napięcia DC na wzorce wtórne
(tzw. diody Zenera)
Wzorzec napięcia elektrycznego przemiennego - wzorcowanie
przetworników AC/DC w PTB (Niemcy) celem utrzymania spójności
pomiarowej, konserwacja wzorców.
Dla poszczególnych wzorców przeprowadzono standardowe czynności
związane z ich utrzymywaniem i  użytkowaniem (np. konserwacje).
Ustanowienie państwowego wzorca jednostki miary mocy prądu
elektrycznego przemiennego.
Nie zrealizowano wzorcowań zagranicznych elementów wzorca
pojemności elektrycznej i indukcyjności.

Przeprowadzenie wzorcowania termohigrometrów będących
czujnikami sieci monitoringu oraz modyfikacja połączeń kablowych i
rozmieszczenia. Dokonano ustaleń w zakresie komunikacji sieciowej i
oprogramowania do rejestracji i analizy wyników.

Wdrożono zmiany w procedurze pomiarowej w zakresie automatyzacji
pomiarów oraz cyfryzacji akwizycji i obróbki wyników.

Zadanie przeniesione na rok 2022 ze względu na sytuację
pandemiczną. 

Zadanie przeniesione na rok 2022 ze względu na brak zapewnienia
finansowania.

Elektryczność i Magnetyzm

Przeprowadzono badania i opracowano budżet niepewności.
Opracowano instrukcję wzorcowania i zaktualizowano pozostałą
dokumentację stanowiskową dla nowego wyposażenia pomiarowego.

Ze względu na dłuższą nieobecność opiekuna stanowiska
pomiarowego, prace nad ustanowieniem państwowego wzorca
odniesienia jednostki okrągłości zostały wstrzymane i będą
kontynuowane po powrocie do pracy. 
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20. 1, 4 Modernizacja i utrzymanie stanowisk pomiarowych w 
dziedzinach DCV i R; RLC; ACDC; HV; E. (Modernizacja 
stanowisk pomiarowych  związana z koniecznością zakupów 
inwestycyjnych)

100 L5

21. 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.
(Modernizacja stanowisk pomiarowych  związana z 
koniecznością zakupów inwestycyjnych)

100 L5

22. 1, 4 Modernizacja i utrzymywanie stanowisk do badań 
kompatybilności elektromagnetycznej.
(Modernizacja stanowisk pomiarowych  związana z 
koniecznością zakupów inwestycyjnych)

30 L5

23. 1, 4 Modernizacja i utrzymywanie stanowiska do badań 
odporności na promieniowane pole elektromagnetyczne w 
komorze GTEM. 
(Modernizacja stanowisk pomiarowych  związana z 
koniecznością zakupów inwestycyjnych)

95 L5

24. 1, 2, 4 30 Utrzymywanie wzorca pierwotnego widmowego 
współczynnika przepuszczania i długości fali.

100 L6

25. 1, 4 Utrzymywanie stanowiska pomiarowego do wzorcowania 
spektrofotometrów

100 L6

Wykonanie testów walidacyjnych Spektrofotometru CARY 5000.
Obsługa w zakresie kontroli bieżących i sprawdzeń okresowych
Spektrofotometru CARY 5000. Przegląd i uaktualnienie dokumentacji
stanowiska. Zakupiono również nowy spektrofotometr z dodatkowym
wyposażeniem do pomiarów kątowych (rozszerzenie zakresu
możliwości pomiarowych).

Okresowe 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.

Stanowisko pomiarowe R- dokonano zakupu mostka rezystancyjnego
od 10 kOhm.
Stanowisko pomiarowe HV- Dokonano zakupu elektronicznego
obciążenia przekładników napięciowych. 
Dla poszczególnych stanowisk przeprowadzono standardowe
czynności związane z ich utrzymywaniem i użytkowaniem (np.
konserwacje).

Wywzorcowanie zestawów kalibracyjnych w NPL (Wielka Brytania) -
w ramach utrzymania wzorców parametrów rozproszenia w.cz.
Zakup precyzyjnych rezystorów do stanowiska wzorca natężenia pola
magnetycznego.

Wykonano rozpoznanie rynku dot. wyposażenia do modernizacji 
stanowiska do narażeni polem magnetycznym o częstotliwości sieci 
energetycznej. Przygotowano umowy. Umowa nie została 
zrealizowana ze względu na zmianę warunków jej realizacji przez 
dostawcę. Procedura zakupowa będzie ponawiana. 

Przeprocesowano procedurę przetargową zakupową wyposażenia do
modernizacji stanowiska do współpracy z komorą GTEM.
Wyposażenie zostało dostarczone i rozpoczęto jego badania.

Fotometria i Radiometria
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26. 1, 4 Ustanowienie państwowego wzorca temperatury barwowej 
najbliższej.

15 L6

27. 1, 4 Utrzymywanie państwowych wzorców jednostek miar:
- światłości;
- strumienia świetlnego.

75 L6

28. 1, 4 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 Standard w geometriach 8°:d i 0:45°.

100 L6

W trakcie realizacji.

Światłość; Strumień świetlny: Przeprowadza wzorcowanie w PTB.
Wyniki wzorcowania po przeprowadzaniu komparacji (sprawdzanie
charakterystyk metrologicznych przez porównania wewnętrzne)
zgodnie z ustalonym harmonogramem sprawdzań potwierdziły ich
jakość metrologiczną, 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. Wykonano wzorcowania
wzorów pośredniczących i roboczych wykorzystywanych do
przekazywania jednostek miar na przyrządy pomiarowe klientów.

Temperatura barwowa: Przeprowadza wzorcowanie w PTB. Wyniki
wzorcowania po przeprowadzaniu komparacji (sprawdzanie
charakterystyk metrologicznych przez porównania wewnętrzne)
zgodnie z ustalonym harmonogramem sprawdzań potwierdziły ich
jakość metrologiczną przeprowadzono 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. 
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.
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29. 4. 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.

100 L6Dotyczy 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. Wzorcowanie ławy
fotometrycznej; dotyczy stanowisk pomiarowych do wzorcowania:
wzorców i mierników luminancji, wzorców światłości i luksomierzy,
kolorymetrów. Wzorcowanie wzorców pośredniczących światłości
kierunkowej i strumienia świetlnego oraz przygotowanie
metrologiczne (wzorcowanie wzorca światłości kierunkowej)
przeznaczonego do udziału w porównaniach międzynarodowych.

Połysk: Przeprowadza wzorcowanie w NRC. 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.
Zgodnie z ustalonym harmonogramem przeprowadzono wzorcowanie 
wzorca odniesienia widmowego współczynnika odniesienia w 
geometrii 8:d w PTB. Wykonano aktualizację arkuszy obliczeniowych, 
budżetów niepewności dla geometrii 8:d. Przeprowadzono okresowe 
sprawdzenie stabilności zestawu wzorców DM05 Glossy Ceramic 
Colour Standards w geometriach 8:d na spektrofotometrze 
PerkinElmer Lambda 950S oraz w geometrii  0:45 na 
spektrofotometrze ColorFlex. Przeprowadzono przegląd arkuszy 
obliczeniowych, budżetów niepewności dla geometrii 0:45.

Strona 36/146



Zestawienie działań GUM Załącznik nr 1
do Sprawozdania z Rocznego planu działania 

Głównego Urzędu Miar na 2021 r.

30. 1, 4 Utrzymywanie stanowisk pomiarowych:
- widmowego współczynnika odbicia w geometrii d:8;
- widmowego współczynnika odbicia w geometrii d:0;
- widmowego współczynnika luminancji w geometrii 45:0;
- widmowego współczynnika luminancji w geometrii 0:45.

100 L6

31. 1, 4 Modernizacja i utrzymanie stanowiska pomiarowego 
widmowego współczynnika odbicia w geometrii 8:d.

100 L6

Temperatura barwowa: Przeprowadza wzorcowanie w PTB. Wyniki 
wzorcowania po  przeprowadzaniu komparacji (sprawdzanie 
charakterystyk metrologicznych przez porównania wewnętrzne) 
zgodnie z ustalonym harmonogramem sprawdzań potwierdziły ich 
jakość metrologiczną przeprowadzono  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.
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: Przeprowadza wzorcowanie w NRC. 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.

Zgodnie z ustalonym harmonogramem przeprowadzenie okresowych
wzorcowań wzorców roboczych w geometrii pomiaru d:8 i d:0.
Przegląd i aktualizacja dokumentacji stanowiskowych. Przegląd i
aktualizacja arkuszy obliczeniowych, budżetów niepewności dla
wzorcowań wykonywanych w geometriach d:8, d:0, 45:0 i 0:45.

Wykonanie wzorcowania wzorca odniesienia PTFE firmy Labsphere w
PTB. Wykonanie wzorcowań wzorca roboczego oraz wzorca
kontrolnego na spektrofotometrze PerkinElmer Lambda950S
(geometria 8:d). Przygotowanie dokumentacji jakościowej stanowiska
S05. Aktualizacja arkuszy obliczeniowych, budżetów niepewności.
Zakup spektrofotometru PerkinElmer Lambda1050 przystosowanego
do pracy z przystawką wielokątową TAMS (rozszerzenie zakresu
możliwości pomiarowych).
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32. 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.

100 L7

33. 1 Utrzymanie stanowiska do wzorców masy i stanowisk 
pomiarowych do wzorcowania wzorców masy.

100 L7

34. 1 Utrzymanie stanowiska do badania wag nieautomatycznych i 
mierników wag tensometrycznych. 

100 L7

35. 1 Utrzymywanie stanowisk pomiarowych do wzorcowania:
- ciśnieniomierzy obciążnikowo – tłokowych, 
- ciśnieniomierzy sprężynowych, elektronicznych i 
hydrostatycznych.

100 L7

36. 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

37. 1 Utrzymanie stanowiska wzorcowego momentu siły. 100 L7

38. 1 Utrzymywanie stanowiska do wzorcowania twardościomierzy. 100 L7

Przeprowadzone zostały działania związane z cykliczną konserwacją
stanowisk pomiarowych, zakupiono zestaw przyłączy ciśnieniowych
do wzorców odniesienia wysokiego ciśnienia, wykonano częściową
modernizację ciśnieniomierza hydrostatycznego MHK-1 (ze wsparciem
warsztatu GUM).

1. Wykonano porównania stanowisk wzorcowych siły 500 N z 5 kN, 5
kN z 55 kN.
2. Rozpoczęcie modernizacji stanowiska S04 500 kN, planowane
zakończenie modernizacji w 2022 roku.
3. Zakup siłomierza 1 MN wchodzącego w skład stanowiska
pomiarowego do wzorcowania maszyn wytrzymałościowych.
4. Wykonano wzorcowanie siłomierzy wchodzących w skład
stanowiska pomiarowego do wzorcowania maszyn
wytrzymałościowych.
5. Wykonano wzorcowanie stanowiska S05 3000 kN.
6. Wykonano sprawdzenia okresowe wzmacniaczy pomiarowych (4
szt.) używanych przy wzorcowaniu.

Wykonano wzorcowanie 3 przetworników momentu siły w
PTB/Niemcy.

Coroczne prace konserwatorskie. 

Masa

Przeprowadzenie przetargu i podpisanie umowy na zakup czterech
manualnych komparatorów masy w zakresie od 1 mg do 500 g. Zakup
ultramikrowagi o obciążeniu Max 6 g. Zakup nowych kpl. wzorców
masy klasy dokładności E1 w zakresie od 1 kg do 1 mg. Dokonano
naprawy wagi - komparatora masy C1000S. Zakup: destylarki, penset i
uchwytów do przenoszenia wzorców, pędzelków do czyszczenia
wzorców masy. Ponadto wykonano wzorcowania wzorców masy i
komparatorów wg harmonogramu.

Wykonano wzorcowania wzorców masy i komparatorów wg
harmonogramu. Prace bieżące - konserwacja stanowisk pomiarowych,
wymiana zużytych elementów. 

Wykonano wzorcowania przyrządów pomiarowych wg
harmonogramu. Prace bieżące - konserwacja stanowisk pomiarowych,
wymiana zużytych elementów. 
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39. 1 Utrzymywanie wzorców odniesienia twardości:
- Brinella;
- Vickersa;
- Rockwella.

100 L7

40. 1 43, 44 Modernizacja stanowiska wzorca kermy w powietrzu i dawki 
pochłoniętej w wodzie.

100 L8

41. 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

42. 1 44 Trening aparatów RTG. 100 L8

43. 1 43, 44 Utrzymanie sprawności irradiatorów gamma. 100 L8

44. 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

45. 1, 4, 8 49 Utrzymanie i rozwój wielofunkcyjnego stanowiska 
badawczego do badań  mechanicznych, środowiskowych i 
kompatybilności elektromagnetycznej wodomierzy.

100 L9Praca ciągła zgodnie z harmonogramem, przeprowadzono sprawdzenia
okresowe.

Zakończono budowę wzorców pierwotnych kermy w powietrzu
promieniowania gamma oraz dawki pochłoniętej w wodzie (metoda
jonometryczna), opublikowane zostały raporty z porównań
kluczowych z udziałem tych wzorców (BIPM.RI(I)-K1 oraz BIPM.RI(I)-
K4). Zakończono prace nad budową ławy pomiarowe do stanowiska
wzorca kermy promieniowania X dla średnich energii.

Okresowe pomiary potwierdzające stabilność wskazań wzorców
pierwotnych oraz roboczych będących na wyposażeniu laboratorium.

Okresowe przeprowadzanie treningów aparatów RTG oraz serwis
aparatu RTG Yxlon.

Przeglądy podczas rutynowych prac na stanowiskach pomiarowych.
Kontrola szczelności zamkniętych źródeł promieniotwórczych.

Przepływy

Praca ciągła. Zakup głowic i adapterów w zastępstwie uszkodzonych
elementów na stanowiskach pomiarowych z wzorcowymi zbiornikami
dzwonowymi S02 i S03 (przepływ gazu), zakup stacji roboczych do
sczytywania i obróbko danych pomiarowych (na wstępnym etapie z
listew pomiarowych). Zakup i wymiana zaworów na stanowisku S04
(przepływ wody) oraz nowej pompy zanurzeniowej. Sprawdzenia
okresowe.

Serwis stanowiska Brinella (regulacja układu optycznego), rozbudowa
stanowiska Vickersa o mikroskop z kamerą cyfrową, zakup wzorców
twardości do stanowiska Rockwella - skale HRT i HRN, regulacja
napędu w twardościomierzach,  wymiana oleju i smarowanie. 

Promieniowanie jonizujące
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46. 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

47. 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;

100 L10

48. 7, 8 57 Utrzymanie i rozwój stanowisk badań oprogramowania. 100 Praca 
ciągła

L11

49. 7, 8 57 Rozwój obszaru działania stanowisk badania oprogramowania 
przyrządów pomiarowych.

100 Praca 
ciągła

L11

50. 7, 8 Utrzymanie i rozwój stanowisk badań kas rejestrujących. 100 L11

51. 1, 4 Utrzymanie i rozwój zakresu usług świadczonych przez 
warsztat mechaniczny.

75 Praca 
ciągła

L11

Znowelizowano instrukcje badań, przygotowano i wdrożono metodykę
badań zgodną z najnowszym wydaniem przewodnika WELMEC WG7.2

Opracowano i wdrożono metodykę badan zgodną ze zmianami
przepisów dotyczących kas rejestrujących.

Dokonano modernizacji i doposażenia parku maszynowego (spawarki,
tokarka, ostrzałka, odczyt cyfrowy nasta frezarek, urządzenie do cięcia
gorącym drutem). Wdrożenie uniwersalnej obrabiarki mechanicznej
oczekuje na adaptację do instalacji obrabiarki.

Praca ciągła zgodnie z harmonogramem. Przeprowadzono sprawdzenia
okresowe. Zakupiono nowy termostat o rozszerzonym zakresie
temperatury.

Termometria

Zakup i wdrażanie: czujnika PRT- II rzędu, komory klimatycznej,
higrometru punktu rosy z chłodzonym lustrem, czujników PRT.
Okresowe wzorcowania wzorców odniesienia i przyrządów
wzorcowych, badanie stabilności (powtarzalności i odtwarzalności),
badania rozkładów przestrzennych termostatów i komór
klimatycznych, wymiana mediów w termostatach. Okresowe
wykonywanie tunningów nastaw pieców. Inspekcje okresowe
komórek punktów stałych. Badanie kanałów RBC w microK. Prace
modernizacyjne RBC. Badanie gradientów w piecach. Aktualizacja
oprogramowania do akwizycji danych.

Laboratorium Wsparcia Przemysłu

Znowelizowano instrukcje badań, przygotowano i wdrożono metodykę
badań zgodną z najnowszym wydaniem przewodnika WELMEC WG7.2
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52. 1, 4 Udział w pracach rozwojowych stanowisk pomiarowych 
laboratoriów metrologicznych.
Automatyzacja stanowisk pomiarowych i badawczych 
laboratoriów GUM.

100 L11

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 1 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. Rozpoczęcie pracy nad budową stanowisk 
metrologicznych dla następujących dziedzin: akustyka, 
ultradźwięki i drgania, czas i częstotliwość, długość, masa 
termometria, wsparcie przemysłu.

W, N, P GUM
(DIR)

 Współpraca z przemysłem, nauką i innymi instytucjami krajowymi

1. Kontynuacja prac związanych z budową nowoczesnego kampusu
zaawansowanych technologicznie laboratoriów
badawczo–pomiarowych. Realizacja projektu „Świętokrzyski Kampus
Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar – Etap I”:
- roboty w ramach umowy z Generalnym Wykonawcą rozpoczęto
12.01.2021 r., zaawansowanie finansowe na koniec 2021 roku – 26
%, osiągnięto stan surowy otwarty na 7 z 8 budynków, trwają prace
instalacyjne wszystkich branż,

Przygotowano i wdrożono aplikację (Magneto) do stanowiska
pomiarów pola magnetycznego w L5 ; - Przygotowano i
przetestowano aplikację odczytu warunków środowiskowych za
pomocą czujników Lab-el w korytarzu 50m dla L4; - Zmodernizowano
aplikację do kontrolno pomiarową na stanowisku "Wilgotnych
Wzorców Etanolowych" w L3 - o obsługę nowych symulatorów
wydechu oraz przygotowanie zapiski pomiarowej wraz z świadectwem
z wzorcowania; - Zmodernizowano aplikację AlcoRef CRM do
wytwarzania CRM na potrzeby projektu EMPIR ALCOREF - dodano
odczyt z nowo zakupionej wagi Mettler Toledo; - Zmodernizowano
aplikację StVolCalSt - do stanowiska wzorcowania mikro-pipet w L3,
dodano odczyt z nowo zakupionej mikro-wagi Mettler-Toledo;
Doposażono stanowiska do wytwarzania oprogramowania
metrologicznego w najnowsze środowisko programistyczne LabView.

Opis realizacji

5

Współpraca w ramach Projektu "Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar - Etap I"
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2. Opracowano plan wdrożenia metrologów do pracy w KAMPUS-ie,
3. Prowadzono prace nad pozyskaniem kadry metrologicznej – 
zatrudnienie, przeszkolenie i wdrożenie do pracy w KAMPUS-ile  
nowych metrologów – stan zatrudnienia na koniec roku:  4 etaty 
(Laboratorium L2–1 osoba, Laboratorium L7–3 osoby),

 -zawarto umowy: przyłącze podstawowe i rezerwowe do sieci 
elektroenergetycznej (umowa zawarta 30.04.2021 z PGE Dystrybucja 
S.A.), przyłącze do miejskiej sieci ciepłowniczej (umowa zawarta 
29.06.2021 z MPEC Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach), 
 -przygotowano i przeprowadzono postępowanie o udzielenie 

zamówienia publicznego na świadczenie usług  Inwestora Zastępczego. 
Finalnie postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. na 
podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 
Prawo zamówień publicznych - wystąpiła istotna zmiana okoliczności 
powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie 
zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
wcześniej przewidzieć oraz postępowanie obarczone jest niemożliwą-  
nadzór nad robotami budowlanymi w okresie sprawozdawczym był 
sprawowany siłami własnymi. Został zorganizowany zespołu 
pracowników, posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz 
uprawnienia, którzy sprawowali nadzór nad realizowaną inwestycją. 
Powyższy zespół wykonywał czynności objęte zakresem ostatecznie 
unieważnionego postępowania na wybór Inwestora Zastępczego oraz 
wszelkie inne czynności należące do wyłącznej kompetencji 
Zamawiającego, do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie 
niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia 
publicznego,
'-nadzór nad robotami budowlanymi w okresie sprawozdawczym był 
sprawowany siłami własnymi. Został zorganizowany zespołu 
pracowników, posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz 
uprawnienia, którzy sprawowali nadzór nad realizowaną inwestycją. 
Powyższy zespół wykonywał czynności objęte zakresem ostatecznie 
unieważnionego postępowania na wybór Inwestora Zastępczego oraz 
wszelkie inne czynności należące do wyłącznej kompetencji 
Zamawiającego,
'-w okresie sprawozdawczym sprawowany był nadzór autorski w 
rozumieniu przepisów art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane przez Generalnego Projektanta,
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1. 3 Prace w ramach Konsultacyjnych Zespołów GUM (KZGUM): W, N GUM

1. KZGUM ds. procesów przemysłowych i zaawansowanych 
technik pomiarowych,
2. KZGUM ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności,

3. KZGUM ds. energii i ochrony środowiska,

4. KZGUM ds. regulacji rynku,

5. KZGUM ds. probiernictwa,

6. KZGUM ds. rozwoju przemysłu województwa 
świętokrzyskiego.

Decyzją Prezesa GUM z 05.09.2021 r. wszystkie decyzje powołujące 
KZ GUM zostały uchylone. Prowadzone były prace związane ze 
zmianą formuły funkcjonowania KZ GUM.

Prace w ramach Komitetów Technicznych GUM

 

 

4. Przygotowano postępowania przetargowe na aparaturę
metrologiczną: opracowano OPZ, SWZ i wzory umów, oszacowano
przedmiot zamówienia, ogłoszono następujące postępowania: 
a) dostawa współrzędnościowej maszyny pomiarowej CMM (L4) wraz
z niezbędnym wyposażeniem (postępowanie powtórzone, pierwsze
postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 3
ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych - cena
najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą zamawiający
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia); 
b) dostawa stanowiska pomiarowego do nanometrologii wymiarowej
(L4); 
c) dostawę wzorców odniesienia jednostki siły (L7) do: 100 N, 1 kN,
100 kN, 1 MN; 
d) dostawa aktywnego masera wodorowego z autotuningiem wnęki
rezonansowej oraz urządzenia do sterowania lokalną skalą czasu (L2)
(postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 1
ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych - nie
złożono żadnej oferty, postępowanie zostanie powtórzone w kolejnym
okresie sprawozdawczym),
5. Przygotowano, przeprowadzono i udzielono zamówienia w ramach
postępowania w trybie podstawowym na świadczenie usług
doradztwa prawnego na rzecz Głównego Urzędu Miar w ramach
projektu (umowa z wykonawcą została zawarta 07.12.2021 r.),

Prace w ramach Konsultacyjnych Zespołów Głównego Urzędu Miar (KZGUM)
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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 GUM
(DWM)

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,

- KT 314 ds. Nanotechnologii

1. 3 Koordynacja współpracy z  PCA W GUM

Ze względu na pandemię COVID-19 działanie nie było realizowane. W
dniu 05.09.2021 r. decyzją Prezesa GUM wszystkie decyzje
powołujące Komitety Techniczne zostały uchylone. Prowadzono prace
związane z nową formułą funkcjonowania tego typu zespołów
problemowych.

Prace w ramach współpracy z PKN

Pracownicy GUM brali udział w pracach komitetów technicznych, jako 
jako reprezentanci 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. GUM został 
członkiem dwóch kolejnych Komitetów Technicznych: KT 336 ds. 
Innowacji oraz KT 171  ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania. 

Prace w ramach współpracy z PCA

Przygotowano propozycje stanowiska dla Prezesa GUM na 
posiedzenia Rady Akredytacji.

Współpraca z innymi instytucjami krajowymi
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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, DWM, L2, 
OUP w 

Warszawie

3. 3, 4 Współpraca naukowa w ramach umowy z Politechniką 
Wrocławską.
Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie 
wysokich rezystancji.

W, N L5

4. 3, 4 Współpraca naukowa w ramach umowy z Politechniką 
Warszawską. 
Prowadzenie wspólnych prac badawczo-rozwojowych.

W, N L5

5. 3, 4 Współpraca w ramach umowy z AGH. 
Prowadzenie we współpracy prac badawczo-rozwojowych w 
zakresie jakości energii.

W, N L5

6. 3, 4 Współpraca naukowa ramach umowy z Uniwersytetem 
Technicznym w Zielonej Górze.
Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie 
pomiaru impedancji.

W, N L5

7. 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

8. 1, 8 Budowa analizatora wydechu o najmniejszej niepewności 
pomiaru przyrządowej w oparciu o laser próbkujący w ramach 
współpracy z UMK z Torunia i przemysłem (KZGUM ds. 
zdrowia i bezpieczeństwa żywności). 

W, P, N L7/L3/L2

Współpraca mająca charakter stały. Odbyła się wizyta pracowników
naukowych Politechniki w pracowni L52 w związku zakupem i
uruchomieniem kwantowego wzorca napięcia AC. Omówiono
propozycje nowych projektów, które będą planowane w przyszłości do
realizacji w ramach współpracy.

W roku 2021 była kontynuowana współpraca z UMK w Toruniu. W 
wyniku sugestii UMK do zadania został zaproszony specjalista z 
zakresu technik optycznych - pracownik L2.

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. 

Ćwiczenia praktyczne dla słuchaczy Studiów Podyplomowych w
zakresie Metrologii Chemicznej odwołane. Prowadzenie wykładów -
Ewa Malejczyk w ramach doktoratu na UW, seminarium na UW (Ewa
Malejczyk), prowadzenie wykładów dla słuchaczy Studiów
Podyplomowych w zakresie Metrologii Chemicznej.

Współpraca czasowo zakończona po zrealizowaniu krajowego
projektu badawczo-rozwojowego, w którym GUM i Politechnika
Wrocławska były podmiotami współrealizującymi.

Współpraca w zakresie realizacji projektu EMPIR TEMMT (badania
materiałowe).

Rozmowy nt. potencjalnych tematów projektów badawczo-
rozwojowych.

Kontynuacja prac pomiarowych w dziedzinie małych rezystancji przy
częstotliwościach akustycznych i rozwój oprogramowania
obsługującego system.

Strona 45/146



Zestawienie działań GUM Załącznik nr 1
do Sprawozdania z Rocznego planu działania 

Głównego Urzędu Miar na 2021 r.

9. 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

10. 1 43 Współpraca ze Świętokrzyskim Centrum Onkologii - pomiary 
kalorymetrem grafitowym oraz komorą jonizacyjną w wiązce 
akceleratorowej.

W, N L8

11. 3, 5 Współpraca z Instytutem Metrologii i Inżynierii Biomedycznej 
Wydziału Mechatroniki PW w zakresie wizyt studyjnych 
studentów.

W, N L9

12. Współpraca z Ministerstwem Klimatu w zakresie Partnerstwa 
wodorowego.

N, P L9

13. 1, 3 Współpraca z INTiBS - Prace w celu uzyskania nowych 
wpisów CMC.

W, N L10

14. 7, 8 Współpraca z inspekcjami, o których mowa w ustawie o 
towarach paczkowanych. Transfer wiedzy i informacji.

W DNK

15. 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

Budowa prototypu komory do Hp(0,07) - zakończona pracą 
inżynierską. Wprowadzanie poprawek konstrukcyjnych - w trakcie 
realizacji. Wyznaczanie współczynników poprawkowych metodami 
Monte Carlo oraz FEM - w trakcie realizacji. Stopień realizacji - 75 %.

Przygotowano wkład do raportu będącego podstawą do opracowania 
Partnerstwa wodorowego - ogólnopolskiego projektu 
koordynowanego przez Ministerstwo Klimatu.

Wyznaczono współczynniki poprawkowe ksat i kpol oraz fg/w dla
komory Dw3 w wiązkach akceleratorowych dla 6 MV, 10 MV i 15 MV.
Opracowano model akceleratora Elekta Versa HD dla 6 MV oraz 10
MV i 15 MV (w trakcie obliczeń). Stopień realizacji 90 %. Rozpoczęto
pomiary komorą Dw2 - wyznaczanie współczynników ksat i kpol ora
fg/w (stopień realizacji 25 %).
Kalorymetrem grafitowym wykonano pomiary dla wszystkich
dostępnych jakości promieniowania - fotony z filtrem spłaszczającym 6
MV, 10 MV i 15 MV; bez filtru spłaszczającego - 6 MV i 10 MV oraz
elektrony o energiach 12 MeV i 15 MeV. Zweryfikowano podstawowe
parametry kalorymetru jak odpowiedź i liniowość odpowiedzi na
promieniowanie oraz stabilność krótko i długookresową. Dokonano
modyfikacji oprogramowania do sterowania i akwizycji danych dla
kalorymetru. Opracowano model kalorymetru dla symulacji Monte
Carlo w środowisku FLUKA/FLAIR i wstępnie wyznaczono
współczynniki poprawkowe fg/w, kgap, kimp. Opracowano nowe
mostki pomiarowe Wheastona DC (stopień realizacji 80 %).

Ze względu na covid-19 wizyta nie odbyła się.

Konsultacje dotyczące porównań międzynarodowych.

Wymiana informacji z GIJHARS na temat podmiotów paczkujących na 
podstawie pisma GI.BKJ-071-133/09 z dnia 21.09.2009 . Wymiana 
informacji z IH na temat podmiotów paczkujących na podstawie pisma 
DIH-073-8(2)/09/AnŁ z dnia 09.09.2009.

Grupa nie podejmowała aktywności z powodu pandemii COVID 19.
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16. 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

17. 7, 8 Współpraca z MF i MRPiT - rozwój systemu kas 
rejestrujących.

W L11

18. 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

18. 3,4 Współpraca z Politechniką Warszawską w ramach projektu 
EMPIR GeoMetre.

W L4

19. 3,4 Współpraca z Akademią Techniczno-Humanistyczną i 
Politechniką Krakowską w ramach projektu EMPIR EUCoM.

W L4

20. 3,4 Współpraca z Politechniką Wrocławską w ramach projektu 
EMPIR MetExSPM.

W L4

21. 3, 5 Współpraca z Politechniką Świętokrzyską w zakresie 
uruchomienia laboratorium pomiarów masy na Politechnice 
Świętokrzyskiej.

W, N L7

22. 1, 2, 3, 5 Współpraca z Siecią Badawczą "Łukasiewicz" Instytut 
Technologii Eksploatacji w Radomiu oraz Uniwersytetem 
Technologiczno-Humanistycznym w Radomiu w zakresie 
analizy możliwości budowy polskiej wagi Kibble'a dla obciążeń 
poniżej 1 kg. 

W, N, P L7

Współpraca w zakresie uzgodnień technicznych dotyczących zmian 
przepisów dotyczących kas rejestrujących, metodyki badań, i 
wdrożenia rozwiązań dotyczących e-paragonu. Zadania planowane do 
realizacji przez GUM na 2021 zostały wykonane. 

L11, L5 - Udział w spotkaniach grup roboczych mających na celu 
wypracowanie treści przepisów wdrażających Liczniki Zdalnego 
Odczytu.

Współpraca kontynuowana, zrealizowano kampanię pomiarową na 
bazie geodezyjnej PW

Współpraca kontynuowana

Współpraca kontynuowana

Nawiązano kontakt w Wydziałem Mechatroniki i Budowy Maszyn
Politechniki Świętokrzyskiej, gdzie przy w współpracy z Laboratorium
Masy będzie uruchomiona pracownia dydaktyczna w zakresie
pomiarów masy. Ze względu na sytuację epidemiczną oraz pewne
braki kadrowe w Laboratorium zadanie zostanie kontunuowanie w
roku 2022.

Zadanie zostało ujęte we wniosku konsorcjum UTH W Radomiu, ITE
Sieć Badawcza Łukasiewicz w Radomiu oraz Politechniki Warszawskiej
w ramach programu "Polska Metrologia". Zadanie będzie realizowane
w roku 2022 w przypadku pozytywnej oceny wniosku.

Współpraca w zakresie uzgodnień technicznych dotyczących metodyki 
badań, przygotowania narzędzi wspomagających badania i wdrożenia 
rozwiązań dotyczących e-paragonu. Zadania planowane do realizacji 
przez GUM na 2021 zostały wykonane. 
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23. 3, 5 Współpraca z Politechniką Wrocławską i Uniwersytetem 
Jagiellońskim w ramach projektu EMPIR NanoWires.

W, N L7

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 pracach Komitetu Doradczego CIPM  ds. Akustyki 
Ultradźwięków i Drgań (CCAUV) oraz Grupy Roboczej ds. 
Porównań Kluczowych (KCWG – CCAUV).

CIPM L1Troje pracowników Lab L1 wzięło udział w posiedzeniu Komitetu
Doradczego CCAUV (w formie zdalnej) w dniach 16-18.11.2021
Jeden pracownik uczestniczył w posiedzeniu Grupy Roboczej ds.
Porównań Kluczowych (KCWG – CCAUV) w dniu 13.09.2021
W ramach pracy w Grupie Roboczej ds. Porównań Kluczowych
(KCWG – CCAUV) opiniowanie protokołów technicznych porównań /
projektów raportów z porównań: EURAMET.AUV.V-K3.1,
EURAMET.AUV.V-S2, APMP.AUV.V-K5, COOMET.AUV.A-S4,
AFRIMETS.AUV.V-K5, Draft-B report of CCAUV.V-K5 oraz Final
Report on CCAUV.V-K5

Zagraniczne wyjazdy służbowe

W ramach projektu EMPIR 19ERG05 NanoWires GUM ściśle
współpracuje z Katedrą Nanometrologii Wydziału Elektroniki
Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej (WEMiF) w
tematyce metrologii pojedynczych nanowłókien służących do
pozyskiwania energii. Pomiary są prowadzone metodami mikroskopii
bliskich oddziaływań SPM (ScanningProbe Microscopy). Proces
osadzania nanowłókien na dedykowanych podłożach jest prowadzony
ze wsparciem technologii skaningowej mikroskopii elektronowej i
zogniskowanej wiązki jonów SEM-FIB, skojarzonych z technikami
nanorobotycznymi. Współpraca z Instytutem Mikroelektroniki i
Fotoniki Sieci Badawczej Łukasiewicz dotyczy opracowania
specjalizowanych podłoży wytworzonych w technologii układów
mikro-elektromechanicznych MEMS do osadzania nanoprzewodów.
Współpraca z Uniwersytetem Jagiellońskim (Wydział Chemii, Zespół
Elektrochemii) dotyczy opracowania nanoprzewodów ZnO o
dedykowanych parametrach/własnościach do badań mechanicznych,
elektrycznych i elektromechanicznych. 

Opis realizacji

5

 Współpraca międzynarodowa
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2. 1, 3, 4, 5 Udział w szkoleniach dotyczących:
- wzorcowania hydrofonów w zakresie częstotliwości 
ultradźwiękowych oraz podstaw mapowania pola 
ultradźwiękowego i badania urządzeń ultradźwiękowych.

NPL/GUM L1

3. 1, 2, 3, 5 Udział w  pracach  Komitetu Technicznego EURAMET ds. 
Akustyki, Ultradźwięków i Drgań (TC-AUV EURAMET)

EURAMET L1

4. 1, 2, 3, 5 Udział w pracach Grupy Roboczej TC-AUV EURAMET ds. 
regionalnej i między regionalnej oceny CMCs 

EURAMET L1

5. 1, 2, 3, 5 Udział w projekcie twinningowym Twinning Project 
EuropeAid/168711/DD/ACT/GE
“Strengthening of capacities of Georgian National Agency for 
Standards and Metrology according to the EU best practice”

L1

6. 1, 2, 3, 5 Udział w pracach Komitetu Technicznego IEC/TC 29 IEC 
Elektroakustyka.

IEC L1

7. 1 ,2, 3 Udział w  posiedzeniu  Komitetu Technicznego EURAMET-u 
ds. Czasu i Częstotliwości  
(TC TF-EURAMET).

EURAMET L2

Pracownik Lab L1 uczestniczył w 6-ciotygodniowym szkoleniu w NPL
w sierpniu/wrześniu 2021 zgodnie z umową między NPL i GUM na
dostawę systemu pomiarowego do wzorcowania hydrofonów,
połączonym z walidacją tego systemu. 

Dwoje pracowników Lab L1 wzięło udział w posiedzeniu TC-AUV oraz
w posiedzeniach podkomitetów technicznych SC-A, SC-U i SC-V (w
formie zdalnej) w dniach 10 - 11.05.2021
Jeden pracownik wziął udział w EURAMET Online Workshop: 2021
Call for Small Collaborative Projects 
Rozpoczęto projekt Mentoring Scheme - wsparcie dla Irlandii; odbyły
się dwa spotkania w formie zdalnej poświęcone problematyce
szacowania niepewności przy wzorcowaniu akustycznych kalibratorów
wieloczęstotliwościowych

Opiniowanie CMCs: CMC EURAMET-AUV-TR-00000BT8-2 (Sound in
air), CMC EURAMET-AUV-AT-000005J1-2 (Sound in air), CMC
AFRIMETS-AUV-EG-00000LUU-1 (Sound in air) oraz korekcja błędów
dot. CMCs w bazie KCDB 2.0 po nieprawidłowym transferze danych
ze starej bazy do nowej.

Lab L1 brało udział w przygotowaniach GUM do udziału w projekcie. 
Niestety, w związku z decyzją Niemiec, lidera projektu Twinning dla 
odpowiednika GUM z Gruzji, GEOSTM, popartą jednogłośnie przez 
wszystkich członków konsorcjum, projekt nie będzie realizowany. 

Pracownik Lab L1 wziął udział w seminarium (w trybie zdalnym) 
dotyczącym nowoopracowywanej normy IEC 63143 “Electroacoustics 
– Modular instrumentation for Acoustic Measurement. 
Pracownik Lab L1 wziął udział w  posiedzeniu IEC/TC 29 IEC oraz grup 
roboczych: MT4 Mierniki poziomu dźwięku, WG5 Mikrofony 
pomiarowe i MT17 Kalibratory akustyczne, w dniach 11 – 21 
października 2021 r., w trybie zdalnym.

Zrealizowana w trybie zdalnym. Przedstawiono raport na temat 
statusu pilotowanych przez GUM porównań uzupełniających w 
zakresie pomiarów przedziału czasu, zaprezentowano informację o 
projekcie e-CzasPL i budowie Świętokrzyskiego Kampusu 
Laboratoryjnego GUM, przedstawiono prezentację o historycznych i 
kulturowych aspektach stosowania czasu letniego i możliwych 
konsekwencjach rezygnacji z wprowadzania zmian czasu i stosowania 
czasu letniego w okresie zimowym. 
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8. 1, 2, 3 Udział w posiedzeniu Grupy Roboczej ds. Metody TWSTFT 
Komitetu Konsultacyjnego ds. Czasu i Częstotliwości - WG 
CCTF on TWSTFT

CIPM L2

9. 1, 2, 3 Udział w posiedzeniu Komitetu Konsultacyjnego ds.. Czasu i 
Częstotliwości (CCTF) - drugi etap posiedzenia przełożony z 
2021 roku

CIPM L2

10. 1, 2, 5 Udział w posiedzeniu
- plenarnym korespondentów Komitetu Technicznego TC-MC 
EURAMET;
- Podkomitetu Technicznego ds. Analiz Gazów;
- Podkomitetów Technicznych ds. Analiz Elektrochemicznych 
i Analiz Nieorganicznych.

EURAMET L3

11. 1, 2, 5 Udział w posiedzeniu:
- CCQM Working Group on Gas Analysis 
- plenarnym Komitetu Doradczego ds. Liczności Materii 
(CCQM BIPM);
- Grupy Roboczej CCQM ds. Analiz Elektrochemicznych 
(EAWG) i ds. Analiz Nieorganicznych (IAWG).

CIPM L3

12. 2, 3, 5 Udział w spotkaniu zamykającym projekt EMPIR 16RPT02 
ALCOREF

EURAMET L3

13. 2, 3, 5 Udział w spotkaniu w ramach projektu EMPIR 17RPT02 
RhoLiq

EURAMET L3

14.  2, 3, 5 Udział w posiedzeniu Korespondentów Komitetu 
Technicznego Długości EURAMET - TC-L.

EURAMET L4

15. 2, 3, 5 Udział w Posiedzeniu Korespondentów Komitetu Doradczego 
Długości (CCL)

CIPM L4

16. 2, 3, 5 Udział w spotkaniu roboczym w ramach projektu badawczego 
EMPIR 17IND03 LaVA.

EURAMET L4

17. 2, 3, 5 Udział w spotkaniu roboczym  w ramach projektu 
badawczego EMPIR 17NRM03 EUCoM.

EURAMET L4

18. 2, 3, 5 Udział w spotkaniu roboczym w ramach projektu badawczego 
EMPIR 18RPT01 ProbeTrace.

EURAMET L4

19. 2, 3, 5 Udział w spotkaniu roboczym w ramach projektu badawczego 
EMPIR 18SIB01 GeoMetre.

EURAMET L4

20. 2, 3, 5 Udział w spotkaniu roboczym w ramach projektu badawczego 
EMPIR 19NET01 AdvManuNet.

EURAMET L4

21. 2, 3, 5 Udział w spotkaniu otwierającym w ramach projektu 
badawczego EMPIR DynaMITE.

EURAMET L4

Udział w spotkaniu on-line

Udział w spotkaniu on-line

Udział w spotkaniu on-line

Udział 2 osób w 4 spotkaniach on-line

Udział w spotkaniu on-line

Udział w spotkaniu on-line

Udział w spotkaniu on-line

Udział w spotkaniu on-line

Udział w spotkaniu on-line

Posiedzenie odbyło się w formie zdalnej. Dyskutowano wyniki ankiet i 
przygotowania do rezygnacji z sekund przestępnych w UTC oraz do 
redefinicji sekundy SI.
Pracownik L31 uczestniczył w zdalnym posiedzeniu Podkomitetu 
Technicznego ds.. Analizy Gazów Komitetu Technicznego TC-MC 
EURAMET. Udział w posiedzeniach zrealizowano w trybie zdalnym. 
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.

Pracownik L31 uczestniczył w zdalnym posiedzeniu CCQM Working 
Group on Gas Analysis  (GAWG). Spotkania w grupach roboczych 
zrealizowano w trybie zdalnym. Na spotkaniach omawiano aktualny 
stan realizacji porównań organizowanych przez CCQM, w 
szczególności w dziedzinie analiz substancji nieorganicznych i 

 pomiarów elektrochemicznych. 
Udział w spotkaniu on-line

Posiedzenie odbyło się w formie zdalnej. Przedstawiono krótki raport z 
porównań TWSTFT sygnału UTC(PL) prowadzonych wspólnie przez 
GUM i IŁ.
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22. 2, 3, 5 Udział w spotkaniu otwierającym w ramach projektu 
badawczego EMPIR TracOptic,

EURAMET L4

23. 2, 3, 5 Udział w spotkaniu otwierającym w ramach projektu 
badawczego EMPIR MetExSPM.

EURAMET L4

24. 2, 3, 5 Udział w spotkaniu "partnering meeting". EURAMET L4

25. 1, 2, 3, 5 Udział w posiedzenie Komitetu Technicznego EURAMET-u 
ds. Elektryczności i Magnetyzmu (TC-EM EURAMET).

EURAMET L5

26. 1, 2, 3, 5 Udział w posiedzenie Podkomitetu Technicznego EURAMET 
"DC and Quantum Metrology"

EURAMET L5

27. 1, 2, 3, 5 Udział w posiedzenie Podkomitetu Technicznego EURAMET 
"Radiofrequency and Microwaves".

EURAMET L5

28. 1, 2, 3, 5 Udział w posiedzenie Podkomitetu Technicznego EURAMET 
"Low Frequency"

EURAMET L5

29. 1, 2, 3, 5 Udział w posiedzenie Podkomitetu Technicznego EURAMET 
"Power and Energy"

EURAMET L5

30. 1, 2, 3, 5 Udział w spotkaniu partnerskim w ramach projektu EMPIR 
17RPT03 DIG-AC.

EURAMET L5

31. 1, 2, 3, 5 Udział w spotkaniu partnerskim w ramach projektu EMPIR 
17RPT04 VersICaL.

EURAMET L5

32. 1, 2, 3, 5 Udział w spotkaniu partnerskim w ramach projektu EMPIR 
18SIB09 TEMMT.

EURAMET L5

33. 1, 2, 3, 5 Udział w spotkaniu partnerskim w ramach projektu EMPIR 
19NET02  EMN-Quantum

EURAMET L5

34. 2, 5 Spotkanie grupy roboczej WG11 organizacji WELMEC. WELMEC L5

35. 1, 2, 3, 5 Udział w spotkaniu partnerskim w ramach Europejskiej Sieci 
Metrologicznej European Metrology Networks "Smart Grid".

EURAMET L5

36. 1 Udział w posiedzeniu korespondentów TC-PR EURAMET. EURAMET L6

37. 1 Udział w posiedzeniu Komitetu Doradczego ds. Fotometrii i 
Radiometrii (CCPR) w charakterze obserwatora.

CIPM L6Spotkanie odroczone.

 Udział w spotkaniu zamykającym online - zakończenie projektu.

Udział w trzech spotkaniach online organizowanych w ramach potrzeb
wynikających z postępu prac w projekcie.
Dwa spotkania: 1 i 2-dniowe spotkanie on-line.

Jedno jednodniowe spotkanie on-line.

Jedno trzydniowe spotkanie on-line.

2-dniowe spotkanie on-line.

2-dniowe spotkanie on-line. Spotkanie odbyło się zgodnie z agendą.
Omówiono sprawy bieżące, dot. m.in. porównań międzynarodowych,
wpisów do tabel CMC, a także plany na najbliższą przyszłość w
dziedzinie ogólno pojętej metrologii elektrycznej. 

2-dniowe spotkanie on-line. Spotkanie odbyło się zgodnie z agendą.
Omówiono sprawy bieżące, dot. m.in. porównań międzynarodowych,
wpisów do tabel CMC, a także plany na najbliższą przyszłość w
dziedzinie metrologii elektrycznej. 

2-dniowe spotkanie on-line. Omówiono sprawy bieżące, dot. m.in.
trwających porównań oraz wpisów CMC, a także plany na najbliższą
przyszłość w ramach współpracy w podkomitecie.
2-dniowe spotkanie on-line. Omówiono sprawy bieżące, dot. m.in.
trwających porównań oraz wpisów CMC, a także plany na najbliższą
przyszłość w ramach współpracy w podkomitecie.
2-dniowe spotkanie on-line. Omówiono sprawy bieżące, dot. m.in.
trwających porównań oraz wpisów CMC, a także plany na najbliższą
przyszłość w ramach współpracy w podkomitecie.

Udział w siedmiu spotkaniach online organizowanych w ramach
potrzeb wynikających z postępu prac w projekcie.

Udział w spotkaniu on-line

Udział w spotkaniu on-line

Udział w spotkaniu on-line
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38. 1 Udział w SMART SPECIALIZATION AND STAKEHOLDER 
LINKAGE IN PHOTOMETRY and RADIOMETRY (Small 
Collaborative Project EURAMET).

EURAMET L6

39. 1, 2, 3, 5 Udział w posiedzeniu:
- plenarnym komitetu technicznego EURAMET TC-M ;
- podkomitetu technicznego EURAMET ds. siły i momentu 
siły;
- podkomitetu technicznego EURAMET ds. ciśnienia;
- podkomitetu technicznego EURAMET ds. masy;                                                              
- podkomitetu technicznego EURAMET ds. gęstości i lepkości 
(L3);
- podkomitetu technicznego EURAMET ds. objętości 
statycznej komitetu technicznego
EURAMET TC-F.

EURAMET    L7, L3

40. 1, 2, 3, 5 Udział w posiedzeniu Komitetu Doradczego ds. Masy i 
Wielkości Pochodnych CCM przy Międzynarodowym 
Komitecie Miar.

CIPM L7, L3 (WG DV)

41. Udział w peer-review w dziedzinie gęstość i lepkość w SMU/ 
Słowacja.

EURAMET L3

42. Udział w szkoleniu  EURAMET - COOMET training course on 
small volume comparisons 

EURAMET L3

43. 1, 2, 3, 5 Udział w spotkaniu Grupy Roboczej CCM - WGH (twardość). CIPM L7

44. 3 Udział w spotkaniach w ramach projektu EMPIR 18SIB08 
ComTraForce.

EURAMET L7

45. 1 43, 44 , 45 Udział w posiedzeniu  korespondentów TC-IR EURAMET. EURAMET L8

46. 1, 2 43, 44 , 45 Udział w posiedzeniu CCRI(I) CIPM L8

47. 2, 3, 5 Udział w spotkaniu roboczym w ramach projektu badawczego 
EMPIR 17RPT01 DOSEtrace

EURAMET L8

48. 2, 3, 5 Udział w spotkaniu roboczym w ramach projektu badawczego 
EMPIR 18HLT04 UHDpulse

EURAMET L8

49. 2, 3, 5 Udział w pomiarach w ramach projektu badawczego EMPIR 
18HLT04 UHDpulse

EURAMET L8

50. 2, 3, 5 Udział w spotkaniu roboczym w ramach projektu badawczego 
EMPIR 19NET09 support BSS

EURAMET L8

Zaplanowane w NPL i PTB pomiary nie odbyły się ze względu na
sytuację pandemiczną

Udział w spotkaniu online organizowanym zgodnie z harmonogramem
prac w projekcie (M12 meeting).

Przedstawiciel pracowni L72 brał udział w 2 spotkaniach wirtualnych 
CCM-WGH w 2021 r.
Przedstawiciele pracowni L72 brali udział w spotkaniach wirtualnych 
projektu ComTraForce.
3-dniowe spotkanie on-line. Spotkanie odbyło się zgodnie z agendą. 

3-dniowe spotkanie on-line. Spotkanie odbyło się zgodnie z agendą. 
Zaprezentowano prace prowadzone w laboratorium od poprzedniego Udział w 3 spotkaniach online organizowanych zgodnie z
harmonogramem prac w projekcie (M27 meeting, spotkanie kończące
projekt).

Udział w 3 spotkaniach online organizowanych zgodnie z
harmonogramem prac w projekcie (M18 meeting, spotkania robocze z
METAS i PTB).

Udział w spotkaniu otwierającym, uzgodnienia dalszych działań w 
2022.

Udział w spotkaniu EURAMET TC-M i  EURAMET TC-M SC-Density 
Viscosity (4 osoby) EURAMET TC-M SC-Mass   Udział w spotkaniu 
EURAMET TC-F i EURAMET TC-F Volume. On-line Udział w 
komitetach technicznych ds. siły i momentu siły oraz ciśnienia - on-
line.

Udział w spotkaniu CCM i CCM WGDV (4 osoby). On line oraz w 
spotkania CCM-WGFT.

Zrealizowano w maju 2021. On-line.

Zrealizowano w październiku, 2 osoby. On-line
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51. 2, 3, 5 Udział w spotkaniu inaugurującym działalność Europejskiej 
Sieci Metrologicznej - EMN for Radiation Protection

EURAMET L8

52. 2, 5 Udział w posiedzeniu:
 - plenarnym Komitetu Technicznego EURAMET TC-Flow;
 - Podkomitetu Technicznego ds. Przepływu Cieczy;
 - Podkomitetu Technicznego ds. Przepływu Gazu.

EURAMET L9

53. 2, 5 Udział w posiedzeniu grupy roboczej CCM-WGFF (Przepływ 
Płynów) przy Międzynarodowym Komitecie Miar.

CIPM L9

54. 2, 7 Spotkanie grupy roboczej WG10 organizacji WELMEC. WELMEC DNK, L9

55. 2, 7 Spotkanie grupy roboczej WG13 organizacji WELMEC. WELMEC L9

56. 2 Udział w posiedzeniu plenarnym Europejskiej Sieci 
Metrologicznej - EMN Energy Gases

EURAMET L9

57. Udział w posiedzeniu komitetu technicznego ds. jakości 
Euramet TC-Quality

EURAMET L9

58. 2 Udział w posiedzeniu plenarnym korespondentów Komitetu 
Technicznego EURAMET TC-T oraz Podkomitetu Wilgotność.

EURAMET L10

59. 2 Udział w posiedzeniu plenarnym EMN - Europejskiej Sieci 
Metrologicznej - Klimat i Obserwacje Oceanu

EURAMET L10

60. 2 ,8 Udział w spotkaniu Grupy Roboczej WELMEC WG7.2 WELMEC L11

61. 2, 8 Udział w spotkaniu podgrupy OIML TC5/sg2 OIML L11Spotkanie nie odbyło się z powodu pandemii. Udział w pracach 
ciągłych grupy dotyczących wymagań dla oprogramowania 
przyrządów pomiarowych w trybie roboczym.

Zrealizowano w trybie zdalnym

Zrealizowano w trybie zdalnym. Kontynuacja prac nad zadaniami 
prowadzonymi w ramach sieci, w szczególności w obszarze dot. 
wodoru.

Zrealizowano w trybie zdalnym. Odbyły się dwa spotkania zgodnie z
agendą. Drugie spotkanie było spotkanie dodatkowym, zwołanym ad
hoc w celu przedstawienia systemu zarządzania NMI z Luksemburga.

Udział w spotkaniu w trybie on-line.

Udział w spotkaniu w trybie on-line.

Udział w spotkaniu Grupy Roboczej WELMEC WG7 w trybie online. 
Prace nad rozwojem przewodników dot. badań oprogramowania 
przyrządów pomiarowych.
26th WELMEC WG 7  On-line meeting.

1-dniowe spotkanie on-line. Spotkanie odbyło się zgodnie z agendą. 

Zrealizowano w trybie zdalnym, 3 dniowe spotkanie online zgodnie z
ustaloną agendą.

Zrealizowano w trybie zdalnym. Główne tematy spotkania -
porównania kluczowe, szacowanie niepewności w obszarze przepływu
gazu.

Tematy poruszone na ostatnim spotkaniu w 2021: aktualizacja
programu prac, wpływ nowego zalecenia OIML R117 na wydane
certyfikaty, wskazane kierunki nowelizacji MID, zasadność powstania
przewodnika nt. „wewnętrznej diagnostyki instalacji” (internal
diagnostic), pomiary wodoru. Zaakceptowano projekt nowego
przewodnika. Ustalono zakres działania grupy roboczej ds. oceny
zgodności wg modułu F.
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62. 2, 7 Posiedzenie organizacji NoBoMet. NoBoMet DC

63. 2, 7 Spotkanie grupy roboczej WG8 organizacji WELMEC. WELMEC DC

64. 2, 7 Udział w spotkaniu Grupy Roboczej WELMEC WG 2. WELMEC L7

65. 2, 7 Posiedzenie Grupy Roboczej Komisji Europejskiej "Przyrządy 
Pomiarowe".

Belgia,
Bruksela

DNK

66. 1, 2, 3 Udział w posiedzeniu  korespondentów TC-IM EURAMET. EURAMET DWM

67. 2 Udział w posiedzeniu JCGM WG 2 (BIPM). BIPM DWM

68. 2, 3, 7, 8 Udział w 56 posiedzeniu CIML oraz 16 posiedzeniu 
Międzynarodowej Konferencji Metrologii Prawnej.

CIML DWM (K)

Udział w 4 Posiedzeniach JCGM WG2/ JCGM WG2 F1, w terminach:
kwiecień,  maj (webinarium międzynarodowe), listopad oraz  grudzień.

Spotkanie odbyło się w formie online. Przyjęto wszystkie planowane
uchwały dotyczące zatwierdzenia nowych projektów, raportów z prac
komitetów technicznych, grup projektowych. Zatwierdzono raporty
finansowe i podjęto decyzję o stopniowym zwiększaniu składki
członkowskiej. Forma tegorocznego spotkania będzie podjęta wkrótce.

Udział w spotkaniu w trybie on-line. Było to Pierwsze Walne
Zgromadzenie NoBoMet, na którym został m.in. omówiony do nowy
projektu regulaminu w nowej strukturze. Przedstawiono ogólne
informacje na temat NoBoMet, jako platformy współpracy jednostek
notyfikowanych w obszarze metrologii prawnej, a także porównano
różnice między „starą” a „nową” formą działalności. Przedstawiono
oczekiwania i wyzwania stojące przed nową organizacją NoBoMet.
Dokonano wyboru nowego przewodniczącego NoBoMet,
wiceprzewodniczącego oraz członków zarządu.

Przedstawiono najnowsze informacje dot. WELMEC. Poruszono m.in.
następujące zagadnienia: tablice korelacyjne i przewodniki WELMEC,
nowelizacja norm, sprawy nadzoru rynku, raport z organizacji
NoBoMet, ocena dyrektyw MID i NAWID i dyskusja nt. ich
ewentualnej rewizji, relacje UE z Wielką Brytanią po BREXIT.
Wypracowano przez grupę uzgodnienia, związane z poszczególnymi
zagadnieniami interpretacji przepisów omawianymi podczas
posiedzenia. Zaakceptowano nowe wersje przewodników WELMEC.

Spotkanie on-line

Tematy poruszane na ostatnim spotkaniu w 2021 r.: zatwierdzenie
nowych wersji przewodników i wycofanie starych wersji,
przedstawienie projektów tablic korelacyjnych (bez ich akceptacji),
informacje nt. transpozycji MID i NAWID w krajach UE, działanie
organizacji NoBoMet, BREXIT, informacje z zakresu nadzoru rynku
(m.in. raport ADCO MI), dyskusja nt. niezbędnych zmian MID i
NAWID, informacje nt. pakietu energetycznego, informacje z zakresu
towarów paczkowanych.

Udział w spotkaniu w trybie on-line.
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69.  1, 2, 3 Udział Kierownictwa w 15 posiedzeniu Zgromadzenia 
Ogólnego EURAMET.

EURAMET DWM (K)

70.  2, 3, 7, 8 Udział Kierownictwa w 2 posiedzeniu Komitetu WELMEC 
e.V..

WELMEC DWM (K)

71.  1, 2, 3 Udział Kierownictwa  w posiedzeniu dyrektorów NMI. Francja, 
Paryż

DWM (K)

72.  1, 2, 3, 4, 5 Udział w spotkaniu członków Komitetu EMPIR. EURAMET DWM

73.  1, 2, 3 Udział w warsztatach dotyczących Europejskich Sieci 
Metrologicznych.

EURAMET DWM

74.  1, 2, 3, 4, 5 Udział w spotkaniu Grupy Roboczej BoD - Working Group for 
Capacity Building .

Europa DWM

75. 1, 2, 3 Udział w posiedzeniu Polsko-Ukraińskiej  Międzyrządowej 
Komisji ds. Współpracy Gospodarczej.

spotkanie 
online

DWM

76.  2, 5 Udział w warsztatach EURAMET dot. zagadnień formalno-
finansowych EMPIR.

EURAMET DWM

77. Wizyta w NMI Ukrainy w ramach grupy doradczej ds. reformy 
ukraińskiego NMI

Ukraina,
Kijów

K

78. 1, 2, 3, 4 Współpraca z VTT Technical Research Centre of Finland w 
dziedzinie pomiarów ciśnienia dynamicznego.

Finlandia,
Espoo 

L7

79. 1, 2, 3, 4, 5 Wizyta studyjna w laboratorium masy CMI Czechy. Czechy, 
Brno

L7

80. 1, 2, 3, 4 Udział w projekcie Twinning dla Gruzji "Strengthening of 
capacities of Georgian National Agency for Standards and 
Metrology according to the EU best practice"

UE DWM, L1, L5, 
L9, L10, BDG

Spotkanie obyło się w formie zdalnej, 

W związku z decyzją konsorcjum podjętą na wniosek Niemiec projekt 
nie odbędzie się, Patrz. p. 4

Udział w spotkaniu on-line Grupy Roboczej ds. Budowania Potencjału
Metrologicznego, na którym dyskutowane były różne zagadnienia
dotyczące form szkoleń, grantów i projektów, jak również potrzeb
poszczególnych NMIs i DIs w zakresie budowania potencjału
metrologicznego.

Przedstawiciele GUM wzięli udział w spotkaniu Komisji, podczas
którego wysłuchali sprawozdania z prac grupy oraz planów dalszej
pracy grupy.

Nie zorganizowano warsztatów.

Spotkanie nie odbyło się ze względu na COVID-19.

Zadanie przesunięte na następne lata i uzależnione od realizacji 
projektu KAMPUS

Z powodu  epidemii koronawirusa wizyta studyjna  nie odbyła się. 

Spotkanie odbyło się w formie online. Przyjęto wszystkie zaplanowane
uchwały dotyczące pracy organizacji - raporty z prac komitetów,
raporty finansowe itp.

Spotkanie odbyło się w formie zdalnej. Przyjęto zaplanowane uchwały 
dotyczące prac grup roboczych, przewodników, raportów finansowych 
i z prac WELMEC e.V.

Udział w dwóch spotkaniach Komitetu EMPIR, w wersji on-line, oraz
udział w czterech spotkaniach Grupy Roboczej ds. Partnerstwa, on-line
i hybrydowo. Na spotkaniach podejmowane były decyzje i omawiane
były wszelkie sprawy związane z programem EMPIR oraz nowym
Partnerstwem w dziedzinie Metrologii.

Spotkanie nie odbyło się.
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81. 1,2,3, Udział GUM w wizycie studyjnej w PTB, w Brunszwiku PTB, 
Niemcy

K, DWM

1. 2, 3, 5 Organizacja spotkania w ramach projektów EMPIR 
ProbeTrace

Konsorcjanci L4

2. 2, 3, 5 Organizacja spotkania w ramach projektów EMPIR LAVA Konsorcjanci L4

3. Organizacja posiedzenia podkomitetu technicznego 
EURAMET "Radiofrequency and Microwaves"

EURAMET L5

4. 1, 2, 3 Spotkania Komitetów Technicznych opiniujących działalność 
Samodzielnych Laboratoriów GUM.

Specjaliści z 
różnych NMI 

DWM

5. 1, 2, 3 Organizacja wizyty kierownictwa NIST NIST DWM (K)

1. 1, 2, 3 Porównanie dwustronne z wybranym NMI dot. wzorcowania 
w zakresie udarów

NMI (Europa) L1

2. 1, 2, 3 Porównanie kluczowe CCAUV.A-K6 CCAUV L1

3. 1, 2, 3 Porównanie kluczowe EURAMET.AUV.V-K5 EURAMET L1

4. 1, 2, 3 11 Udział GUM w międzynarodowych porównaniach atomowych 
skal czasu  metodą TWSTFT 

VNIFTRII, 
Rosja, 

Zielenograd 
(Andrey 
Naumov)

L2CCTF-K001.UTC - Porównanie o charakterze ciągłym. Raportem z
porównania są co miesięczne biuletyny Sekcji Czasu BIPM - Circular T
(wynikiem są podane poprawki UTC(PL) do UTC). Porównania
TWSTFT stanowią jedną z metod dowiązania UTC(PL) do UTC.

Ze względu na pandemię COVID-19 działanie nie było realizowane. 

Ze względu na pandemię COVID oraz zmianę kierownictwa NIST 
wizyta nie odbyła się

Porównania międzynarodowe

Nie realizowano. Zdecydowano przeprowadzić wzorcowanie 
przetwornika odniesienia metodą pierwotną w PTB, Niemcy.

Pomiary dotyczyły wzorcowania mikrofonów klasy LS2 metodą
wzajemności (pierwotną) w zakresie częstotliwości 2 Hz - 25 kHz i były
wykonane w GUM w 2019 r. W lipcu 2021 r. uczestnicy porównania
otrzymali raport A, zgodnie z którym wyniki uzyskane na stanowisku
wzorca państwowego ciśnienia akustycznego GUM spełniają kryterium
dotyczące DoE w całym zakresie częstotliwości.

Pomiary dotyczyły wzorcowania przetworników drgań metodą
interferometrii laserowej (pierwotną), zgodnie z normą ISO 16063-
11:1999, w zakresie częstotliwości 10 Hz - 10 kHz i były wykonane w
GUM w 2020 r. W 2021 r. uczestnicy porównania otrzymali raport A,
zgodnie z którym wyniki uzyskane na stanowisku wzorca
państwowego wielkości drgań mechanicznych GUM są
satysfakcjonujące.

Przedstawiciele GUM, włącznie z Prezesem i p.o. Wiceprezesa 
zwiedzili laboratoria PTB zapoznając się z pracą i możliwościami 
sprzętowymi PTB. Doszło również do spotkania z Wiceprezesem PTB.

Wizyty delegacji zagranicznych/organizacja posiedzeń międzynarodowych (również wizyty gości z zagranicy w ramach KT opiniujących działalność lab.)

Spotkanie odbyło się w formie online

Spotkanie odbyło się w formie online

Spotkanie odbyło się w formie online. Posiedzenie podkomitetu w 
GUM planowane jest na rok 2023.
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5. 1, 2, 4, 5 Generatory przedziałów czasu - porównanie uzupełniające w 
zakresie pomiarów przedziału czasu - pilotowanie porównania 
przez GUM - projekt EURAMET-u

GUM L2

6. 1, 4, 5 Mieszanina gazowa do legalizacji analizatorów spalin 
samochodowych 

EURAMET/
CCQM

L3

7. 1, 4, 5 Materiał odniesienia pehametryczny CIPM CCQM L3

8. 1, 4, 5 Badania pilotażowe - pomiary impedancji CIPM CCQM L3

9. 1, 4, 5 Materiał odniesienia konduktometryczny CIPM CCQM L3

10. 1, 4 Porównania w zakresie pomiarów objętości (przyrządy 
tłokowe do pomiarów objętości) porównania  
międzynarodowe

IPQ, 
Portugalia

L3

11. 1, 4 Porównania kluczowe w zakresie ciekłych wzorców gęstości 
CCM-D.K5

CIPM CCM L3

12. 1, 4 Porównania wzorców lepkości 2021 ASTM Cooperative
Kinematic Viscosity Measuring Program

ASTM L3

13. 1, 4 Wzorce kreskowe dokładne EURAMET L4

14. 1, 4 Wzorce schodkowe (porównania dwustronne) NMI (Europa) L4

15. 1, 4 Pryzma wielościenna, enkoder obrotowy EURAMET L4

16. 1 Przetwornik termoelektryczny ACDC NMI (Europa) L5

17. 1, 2 Porównanie uzupełniające APMP.PR-S7 (Spectral grey-scale 
diffuse reflectance)

APMP L6

18. 1,2 EURAMET Key Comparison EURAMET.PR-K3.2020 
(światłość kierunkowa)

METAS L6

19. 1, 2 Porównanie dwustronne dla skali szarości BelGIM L6

20. 2 Ciśnieniomierz hydrostatyczny PTB, Niemcy L7

21. 1, 2 Porównania dwustronne GUM-IAEA w zakresie brachyterapii IAEA L8

Porównanie odroczone.

Porównanie odroczone

Porównanie odroczone

Porównanie odroczone

Porównania odroczone - termin uzależniony od zakończenia 
modernizacji stanowiska pomiarowego
Porównanie nie odbyło się z powodu awarii komory studzienkowej 
GUM.

EURAMET 1533  (EURAMET.M.FF-S16) pomiary w GUM II półroczu 
2022

CCM-D.K5 Przygotowany protokół techniczny.

Zrealizowano, raport z porównań w październiku 2021

Porównania odroczone

Przygotowanie porównań, GUM pilotem 

Odbyły się pomiary pryzmy wielościennej, EURAMET.L-K3

EURAMET.TF-S1 - Pomiary zostały zakończone przez uczestników.
Wzorce wróciły do GUM. Gromadzone są jeszcze raporty cząstkowe
od ostatnich uczestników i przygotowywany jest draft raportu z
porównań.

W ramach kluczowych porównań międzynarodowych Euramet QM-
K3.2019 (Automotive exhaust gases) wykonano oraz wywzorcowano
gazowe materiały odniesienia, następnie przeprowadzono pomiary na
przemiocie porównań (mieszanina gazowa), opracowano wyniki i
przesłano raport do organizatora porównań.

CCQM-K19.2018 Key Comparison on Borate Buffer - zadanie 
zakończone raportem BZadanie przesunięte na następne lata

Zadanie przesunięte na następne lata
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22. 1, 2 Porównania kluczowe - BIPM.RI(I)-K2 Measurement of air 
kerma for low energy X rays

BIPM L8

23. 1, 2 Porównania kluczowe - BIPM.RI(I)-K5 comparison for air 
kerma in Cs-137 gamma radiation

BIPM L8

24. 1, 2, 3 Porównanie wzorcowych zbiorników dzwonowych za pomocą 
gazomierza rotorowego EURAMET

L9

25. 1 Komórka punktu stałego, wzorcowy czujnik temperatury lub 
higrometr

EURAMET
L10

1. 1, 5 Wzorcowy przetwornik udarów typu 2270 prod. Endevco PTB (Niemcy) L1

2. 1, 5 Sprzęgacz mechaniczny do pomiarów ze słuchawkami 
kostnymi (sztuczny mastoid) B&K typ 4930

PTB, Niemcy L1

3. 1, 4 Komplet 5 szt. kwarcowych płytek kontrolnych, prod. firmy 
Schmidt+Haensch (L33)

PTB, Niemcy L3

4. 1, 4 Zwierciadło transmisyjne 6'' PTB, Niemcy L4

5. 1 Rezystory wzorcowe BIPM L5

6. 1 Przetwornik napięciowy AC/DC typ 792A PTB, Niemcy L5

7. 1 Wzorce czułości widmowej (S06) PTB, Niemcy L6

8. 1, 2 Wzorzec odniesienia widmowego współczynnika luminancji PTB, Niemcy L6

9. 1, 2 Wzorzec do susceptometru PTB (Niemcy) L7

10. 1, 2 Wzorcowanie zespołu pomiarowego C605 ciśnieniomierza 
RUSKA 2465-A754

PTB (Niemcy) L7

11. 1 Komora typu Farmer BIPM L8

Wzorcowanie zrealizowane w listopadzie 2021, wzorzec odniesienia 
włączony do łańcucha przekazywania jednostki na wzorce robocze w 
GUM
Wzorcowanie zrealizowane

Wzorcowanie zrealizowane

Wzorcowanie nie odbyło się z powodu zakończania z efektem 
pozytywnym porówna kluczowych - Key comparison BIPM.RI(I)-K4 of 
the absorbed dose to water standards of the GUM, Poland and the 
BIPM in Co-60 gamma radiation.

Nie realizowano ze względu na potrzebę nowelizacji metodyki 
wzorcowania głowic impedancyjnych B&K typ 8000, stosowanych 
jako wzorce do wyznaczania czułości i impedancji mechanicznej 
sprzęgacza w funkcji częstotliwości.
Planuje się wzorcowanie sprzęgacza w 2022 r.

Zrealizowano

Wzorcowanie przesunięte na 2022

Wzorcowanie zrealizowano zgodnie z planem.

Wzorcowanie zrealizowano zgodnie z planem.

Wzorcowanie przesunięte na 2022

Wyznaczenie współczynników poprawkowych wzorca pierwotnego
GUM kermy w powietrzu promieniowania X dla niskich energii.
Wywzorcowanie 2 komór transferowych, wysyłka do BIPM.
Powtórzenie wzorcowania komór transferowych po powrocie z BIPM. 

Porównanie kluczowe BIPM.RI(I)-K5 nie zostało przeprowadzone z
powodu braku możliwości technicznych BIPM.
Przeprowadzono pomiary w ramach porównania Euramet 1518 Inter-
comparison of gas provers in the gas flow range 0,25 m3/h to 25 m3/h. 

Porównanie przesunięte na następny rok

Wzorcowania przyrządów pomiarowych

Zrealizowano
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12. 1, 4 Przetworniki temperatury typ Mac/A wraz z adjustacją PLUM
(Polska)

L9

13. 1 Wzorcowanie komory studzienkowej do aparatu HDR 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. 3, 5 1 1
DWM

(koordynacja)
2. 3,5 1 0 DWM

(koordynacja)
3. 3, 5 1 materiał 

zaakceptowan
L10

14. 2, 3, 4, 5 1 1 L3

1. 3, 5 1 1 DWM
(koordynacja)

2. 3, 5 1 0 DWM
(koordynacja)

3. 3, 5 1 0 DIR

4. 3,5 1 1 DIR

5. 3,5 1 1 DIR

6. 3, 5 1 0 DIR

7. 3,5 1 1 L2

8. 3,5 1 1 L2

9. 3,5 1 1 L2

Konferencje, sympozja, kongresy itp.

Działalność Głównego Urzędu Miar. Raport za 2020 r.

Publikacja w czasopiśmie "Pomiary Automatyka Robotyka"

Wydanie folderu: Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny

Wydanie broszury: Administracja miar

Wydanie 2 opowiadań dla dzieci i młodzieży o gazach i cząsteczkach oraz kilogramie.

Generowanie i dystrybucja czasu urzędowego w Polsce.  M. Gruszczyński, A. Czubla, Ł. Czerski. IT w Administracji 
(miesięcznik), kwiecień 2021
Jak porównywanie atomowego wzorca czasu w Polsce współgra z satelitami? A. Czubla, M. Gruszczyński, Space 24 
(grudzień 2021 - https://space24.pl)
Raport dotyczący Użytkowników usług e-CzasPL. (grudzień 2021 - https://gum.gov.pl)

Publikacja informatora o GUM - aktualizacja

Wydanie albumu prac plastycznych dzieci

Metrologia Vol. 58  CCQM-K73.2018- Concentration of H+in an HCl solution

Publikacje informacyjno-promocyjne

Nazwa działania

4

Transfer wiedzy - działania informacyjno - promocyjne

Publikacje naukowe

Przewodnik GUM "Analizatory Wydechu"

Polska Administracja Miar - Vademecum

Wzorcowanie przesunięte ze względu na konieczność wcześniejszego 
zakupu i montażu nowych zaworów-przepustnic i ich sprawdzenie.

Wzorcowanie zrealizowano w listopadzie
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1. 3, 5 2 L1

2. 3, 5 1 L1

3. 1, 3, 5 4 0  L2, L9, DC, L7

4. 1, 3, 4, 5 15 5 L2, L4, L5, L6, L7, 
L10, L11

5. 1, 3, 5 7 0 L3

6. 3, 5 1 0 L4
7. 5 1 0 L5

8. 5 2 0 L5

9. 1, 3, 5 5 0 L6

10. 1, 3, 5 2 0 L6

11. 1, 3, 5 2 0 L6

12 1, 3, 5 2 0 L6

13. 1, 3, 5 6 0 L6

14. 1, 3, 5 3 0 L6

15. 1, 3, 5 3 0 L6

16. 5 3 33 L7

17. 3, 5, 7 1 0 DC

18. 3, 5, 7 2 0 L9

19. 3 2 2 DC

20. 5 5 5 WZP

21. 5 1 0 GUM

22. 5 1 1 GUM

23. 2, 3, 5 1 1 L8

1. 3, 5 DIR

2. 3, 5 DIR

3 3,5 0 1 DIR, L9

4 3,5 0 1 DIR

5 3,5 0 1 DIR

6 3,5 0 1 DIR

7 3,5 0 1 DIR

FRPT (Flash Radiotherapy and Particle Therapy) Conference, 3 dni, e-poster

Inne wydarzenia (np. Piknik naukowy itp.)

0 (nie zgłaszaliśmy udziału ze 
względu na COVID-19)

Konferencja "Zbiorniki rurociągi i instalacje"

Sympozjum TOP-GAZ Technika opomiarowania gazu na dziś i jutro 

Konferencje organizowane przez zrzeszenia podmiotów z różnych gałęzi przemysłu np. PTPIREE itp

Konferencja Zamówienia Publiczne na dostawy i usługi - 3 dni

Konferencja z zakresu bezpieczeństwa

Forum Zarządzania Dokumentacją

Ogólnopolskie Sympozjum "Nauka i przemysł - metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości"

Konferencja radiometryczna i kolorymetryczna

Seminarium Analityczne MS Spektrum Zakopane (udział bezpłatny)     

Konferencja kolorymetryczna

Seminarium Analityczne Ślesin

Sympozjum Klubu Pollab

Jakość w Chemii Analitycznej

Współrzędnościowa Technika Pomiarowa

Konferencja metrologiczna "Systemy pomiarowe w badaniach naukowych i w przemyśle"

Konferencja E-MRS / EMC Warszawa

Dni Variana (udział bezpłatny)

Konferencja Oświetleniowa 

Otwarte Seminarium z Akustyki OSA'2021 8

XXVII Konferencja Inżynierii Akustycznej i Biomedycznej

Podstawowe Problemy Metrologii 

Międzyuczelniana Konferencja Metrologów

Konferencja - utworzenie Polskiej Unii Metrologicznej

Konferencja Krynica Goes Digital: GUM w procesie zmian cyfrowych

Konferencja: GUM dla gospodarki, organizowana przez MRiT oraz PARP

Spotkanie dla przedsiębiorców: GUM dla nowoczesnej gospodarki

Udział w imprezach targowych organizowanych przez Targi Kielce S.A.

Noc muzeów

Udział w Pikniku naukowym 
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8 3,5 0 1 DR

9 3,5 0 1 DIR

10 3, 5 1 odwołany 
przez 

Organizatora

DIR

11 3,5 0 1 DIR

3 GUM

- wzorcowania przyrządów z dziedziny czasu i częstotliwości  
(odrębne szkolenia dla każdego rodzaju/grupy przyrządów 
pomiarowych:  sekundomierzy elektronicznych i 
mechanicznych sterowanych ręcznie oraz sekundomierzy 
sterowanych elektrycznie, generatorów, częstościomierzy-
czasomierzy - w zależności od zgłoszeń)

Przeprowadzono 2 szkolenia dla jednostek 
zewnętrznych oraz OUM. Ilość uczestników 19
+ 1 szkolenie (w marcu 2021) dla jednostek 
zewnętrznych oraz OUM - ilość uczestników ok. 12

 4/20 3/31 DWM

- wzorcowania pehametrów i konduktometrów oraz 
wzorcowanie elektrod pH i czujników konduktometrycznych, 
szacowanie niepewności wyników pomiarów;

1 szkolenie - 2 uczestników 5 1/2 L3

- legalizacji analizatorów spalin samochodowych; Przeprowadzono 1 szkolenie dla 9 osób (pracowników 
OUM i pracowników laboratoriów komercyjnych) w 
zakresie legalizacji i wzorcowania analizatorów spalin 
samochodowych

10 9/1 DWM

- wzorcowania analizatorów wydechu; wytwarzanie CRM 
zgodnie z 17034 - ocena jednorodności i stabilności

Przeprowadzono 1 szkolenie dla jednostek 
zewnętrznych oraz OUM.Ilosc uczestników 6 osób. 

5 1/6 DWM

- wzorcowania multimetrów cyfrowych i kalibratorów; Przeprowadzono 1  szkolenie dla jednostek 
zewnętrznych. IIość uczestników 7 osób

10 1/7 DWM

- wzorcowania płytek wzorcowych metodą porównawczą; Przeprowadzono 1 szkolenie dla pracowników OUM. 6 1 szkolenie dla 
pracowników 

OUM

DWM + L4

- wzorcowanie czujników rezystancyjnych, termoelementów i 
termometrów elektrycznych

1 szkolenie dla OUM Warszawa - 1 uczestnik 8 1/1 L10

2. 3 Szkolenie z zakresu niepewności pomiaru Przeprowadzono 2 szkolenia. Ilość uczestników 24 
uczestników 

2 2/24 DWM

3. 3 Szkolenie z zakresu metrologii ogólnej Nie przeprowadzono 1 0 DWM

1. 3, 5 2 4 L9, L4

1.

Prowadzenie szkoleń specjalistycznych

Staże i praktyki studenckie w GUM

Staże dla studentów kierunków: metrologia, mechatronika

Wykłady i zajęcia praktyczne z zakresu:

Cykl spotkań w ramach Tygodnia przedsiębiorcy, inicjatywy Ministerstwa Rozwoju i Technologii

Piknik z okazji Dnia Dziecka

Udział GUM w Konferencji- Forum nauki i Biznesu: SKLGUM- stan aktualny i misja

Uroczyste wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę ŚKLGUM
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2. 3, 5 6 1 BDG

3. 3 60 osób 0 GUM

1. 3 Ze względu na 
COVID odbyły 

się tylko 4 
wizyty. 

DIR

2. 3 ok. 10 1 BDG

1. 1 praca ciągła 100 DWM/DIR

2 1 praca ciągła 100 DIR

1. 3, 7 1 1  L9

Lp.
Cel główny

(Nr)

Nr działania 
głównego z 

Aneksu/ 
strategii 

(jeśli 
dotyczy)

Nazwa działania Plan
Wykonanie  

Ogółem
Wykonanie  
dla OUM

Komórka 
realizująca
(Symbol)

1 2 3 4 5 6 7 8

1. 4, 8 Wzorcowanie 10951 11306 3559 L1 - L10
2. 4, 8 Ekspertyzy 104 88 0

3. 4 Badania 12 3 0  L1, L4, L5

4. 4 Wytwarzanie i certyfikacja materiałów odniesienia 1 600 2562 400 L3

5. 4, 8 90 105 DC

6. 4, 8

8 10 DC

0 0 DC

0 0 DC

7. 

Moduł D

Moduł G

Inne:

Czynności metrologiczne

Zatwierdzenie typu

Ocena zgodności:

Moduł B

Inne

Wizyty robocze w Okręgowych Urzędach Miar

Redagowanie i aktualizacja informacji dotyczących działalności GUM w mediach społecznościowych

Wykłady i zajęcia praktyczne w Laboratoriach GUM dla słuchaczy studiów podyplomowych w zakresie metrologii 
chemicznej UW.

Wizyty w GUM (np. wycieczki szkolne itp.)

Wizyty wycieczek szkolnych.
Zwiedzanie wystaw historycznych oraz laboratoriów, wycieczki tematyczne.

Wizyty studentów z uczelni wyższych celem zapoznania się z pracą w Laboratoriach GUM.

Zarządzanie i redagowanie strony internetowej Urzędu, profilów w mediach społecznościowych

Redagowanie i aktualizacja informacji zawartych na stronie internetowej dotyczących działalności GUM.

Praktyki/wolontariaty dla studentów w szczególności kierunków: elektronika, mechatronika, chemia, fizyka, 
informatyka

Strona 62/146



Zestawienie działań GUM Załącznik nr 1
do Sprawozdania z Rocznego planu działania 

Głównego Urzędu Miar na 2021 r.

48 55 L2

132 124 L2

5 0 L11

38 0 L11

4, 8 0 0 DC

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 19 DC, L11

2. 4, 8 65 54 DC

3. 8 195
(3 osobowe 

komisje)

162 
(3 osobowe 

komisje)

DC, DNK, L4

4. 6, 8 3 1 -L3 L3, L5

5. 3 4 DC

6. 6, 8 53 91 L4, L5, L7, L9

7. 6, 8 53 70 DC

8. 8 150 212 L4 

9. 8 150 188 DC

10. 3, 4

1 0 L2

1 1 L4

1 0 L4

1 0 L4

1 0 L4

- suwmiarki, mikrometry

- optyczne maszyny współrzędnościowe

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

Organizacja i przeprowadzanie porównań krajowych:

- pomiary częstotliwości, okresu i przedziału czasu

- płytki wzorcowe

- płytki płaskorównoległe

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

- wykonywanie badań technicznych kas rejestrujących

 - homologacja typu

Nazwa działania

4

 Inne czynności

Certyfikacja kas rejestrujących

 - przekazywanie wzorcowych sygnałów czasu i częstotliwości

 - porównywanie zegarów atomowych względem UTC(PL)

- badania oprogramowania przyrządów pomiarowych na potrzeby ZT i oceny zgodności
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1 0 L4

2 0 L3

10 8 L3

1 0 L3

0 3 L3

4 1 L7

- wagi nieautomatyczne kl. I, II 10 0 L7

2 0 L7

1 0 L7

1 0 L7

1 0 L7

2 2 L8

1 1 L10

1 2 L10

1 0 L10

11. 4, 8 10 1 L4

12. 4, 8 10 9 DC

3. 8 195
(3 osobowe 

komisje)

162 
(3 osobowe 

komisje)

DC, DNK, L4

13. 8 300 280 DC

Lp.
Cel główny

(Nr)

Nr działania 
głównego z 

Aneksu/ 
strategii 

(jeśli 
dotyczy)

Plan Wykonanie
Komórka 

realizująca
(Symbol)

1 2 3 5 6 7

Udział w komisji egzaminacyjnej dla kandydatów na technika warsztatu

Wydawanie certyfikatów techników warsztatu

Nazwa działania

4

Nadzór

- promieniowanie jonizujące

- czujnik SPRT

- komora klimatyczna, termostatyczna

- termohigrometr

Opiniowanie wniosków w sprawie wydania certyfikatów podmiotów szkolących

Wydawanie certyfikatów podmiotów szkolących

- pehametryczne certyfikowane materiały odniesienia
- wzorce masy kl. E2/F1

- ciśnieniomierz elektroniczny

- twardościomierz Brinella

- twardościomierz Rockwella

- twardościomierz Vickersa

- wzorcowe obiekty przestrzenne na maszynie współrzędnościowej

- ciekłe wzorce refraktometryczne

- analizator wydechu

- przyrządy do pomiaru gęstości i lepkości (w tym materiały odniesienia)
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1. 6, 8 10 6 DNK

1. 6 63 15 L7

1. 8 6 2 DNK

2. 8 6 4 DNK

1. 8 6 5 DNK

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

Wykonywanie kontroli warsztatów tachografów  prowadzonych przez podmioty w ramach udzielonego im przez 
Prezesa GUM zezwolenia.

Czynności kontrolne wynikające z ustawy o tachografach dot. wydawania certyfikatu podmiotom szkolącym w 
obszarze tachografów.

Czynności kontrolne wynikające z nadzoru Prezesa nad Jednostkami Terenowymi

Wykonanie kontroli działania Okręgowych Urzędów Probierczych oraz Wydziałów Zamiejscowych.

Opis realizacji

5

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 i o finansach publicznych.

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 kontroliOcena podwykonawców (dostawcy dużych wzorców).

Czynności kontrolne wynikające z ustawy o tachografach 

Nadzór nad podmiotami prowadzącymi warsztaty

Technologia Informatyczna (IT)

Przeprowadzenie kontroli jednostek podległych w zakresie poprawności i skuteczności ich funkcjonowania, w tym prawidłowego realizowania przez nie zadań wynikających z ustaw: 
Prawo o miarach, o tachografach, systemach oceny zgodności i nadzorze rynku, o towarach paczkowanych

Czynności kontrolne wynikające z ustawy Prawo o miarach, Prawo probiercze, o towarach paczkowanych, o systemie oceny zgodności  i nadzoru rynku, o tachografach
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1. 6 1, 70 Wsparcie informatyczne dla projektów realizowanych przez 
GUM: Projekt Świteź, Projekt Kampus, Projekt e-Czas, Projekt 
TransTacho

100 DIR/BDG-WI;
DIR

2. 8 Obsługa techniczna serwerowni oraz infrastruktury sieciowej. 100 WI

3. 8 Zapewnienie ciągłości dostępu do informatycznych usług 
biurowych.

100 WI

4. 8 Utrzymanie i zarządzanie systemami o charakterze ogólnym. 100 WI

5. 8 Utrzymanie i zarządzanie systemami dedykowanymi. 100 WI

6. 5 Świadczenie usługi wsparcia technicznego dla pracowników 
GUM korzystających z infrastruktury IT.

100 WI

7. 8 Obsługa telefonii stacjonarnej i mobilnej. 100 WI

8. 5 Doskonalenie kompetencji. 75 WI

9. 6 Utrzymanie ujednoliconego systemu gospodarki własnej dla 
GUM i administracji terenowej.

100 WI

10. 8 Zapewnienie bezpieczeństwa informacji prawnie chronionych, 
przetwarzanych w systemach i sieciach IT

95 WI

11. 8 Utrzymanie środowiska dla archiwalnych danych cyfrowych 90 WI

Praca ciągła, utrzymywanie systemu helpdesk, pomoc telefoniczna,
zdalna użytkownikom, wsparcie firmy zewnętrznej pracowników w
zakresie helpdesk.

Praca ciągła udostępnienie telefonów komórkowych użytkownikom w
celu zapewnienia łączności mobilnej, dostępu do zasobów Internetu.

studia pracowników podnoszące kwalifikacje, szkolenia w ramach
wdrożeń oraz instalacji i konfiguracji sprzętu, systemów i
oprogramowania.

Praca ciągła, system QNT w GUM i administracji terenowej.

Praca ciągła, aktualizacja oprogramowania antywirusowego,
aktualizacja oprogramowania sprzętowego firewalla, zakupione zostały
dodatkowe dyski na dane do obecnego systemu backupu, obecnie
trwają prace związane z rekonfigurującą całego systemu.

Zakup macierzy dyskowej w celu zapewnienia miejsca na kopie
zapasowe danych użytkowników, obecnie trwają prace konfiguracyjna -
wdrożeniowe

zakup sprzętu komputerowego (komputery stacjonarne (400 szt.),
monitory (593 szt.), laptopy (193 szt.), zestawy bezprzewodowe: mysz
+ klawiatura (193 kpl.) na potrzeby programu Świteź,
ŚWITEŹ: wsparcie informatyczne pozyskane z zewnątrz z uwagi na
brak inżyniera kontraktu w projekcie. Trzy osoby zatrudnione: dwie na
stanowisku eksperta, jedna na umowę zlecenie wsparły projekt przy
odbiorach, o których mowa w sprawozdaniu w części opisowej.
TRANS TACHO: Wsparcie informatyczne w postaci jednego specjalisty
ds. IT do października, od listopada jedna osoba na umowę zlecenie
wsparcie przy sporządzaniu dokumentacji przetargowej na
Wykonawcę Systemu TRANS TACHO oraz Inżyniera Kontraktu. 

Wymiana szaf dystrybucyjnych rozlokowanych na korytarzach wraz z
przeniesieniem urządzeń aktywnych i pasywnych

Praca ciągła, odnowienie usługi dostępu on-line do oprogramowania
Microsoft (Office, Visio, Sharepoint, Exchange), 

Praca ciągła, wparcie użytkowników w obsłudze programów Ms
Office, poczty, 
Praca ciągła wparcie użytkowników w obsłudze programów EZD,
Płatnik, NBP, Trezor,
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12. 8 Realizacja zaleceń po audytowych. 50 WI

13. 8 Uruchomienie telefonii VoIP. 100 WI

14. 4 Rozwój systemów teleinformatycznych GUM – Backup, 
Quorum, Sharepoint, System korelacji logów

0 WI

15. 3 Budowa hiperkonwergentnej architektury serwerowej 0 WI

16. 4 Utrzymanie i rozwój oprogramowania wspomagającego 
działalność KZGUM

0 L11

17. 4 Wdrożenie programu ewidencji maszyn warsztatowych i 
materiałów oraz nadzoru nad wyposażeniem warsztatowym i 
pomiarowym

90 L11

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. 7, 8 Przygotowanie projektu rozporządzenia wydawanego na 
podstawie art. 9a ustawy – Prawo o miarach dotyczącego 
analizatorów wydechu

W 2021 r. prace w tym zakresie nie były prowadzone. 1 0  (koordynacja 
BDG)

2. 7, 8 Przygotowanie projektu zmiany rozporządzenia w sprawie 
wzorów upoważnień do kontroli, legitymacji oraz protokołów 
kontroli stosowanych przez pracowników urzędów miar

W 2021 r. prace w tym zakresie nie były prowadzone. 1 0  (koordynacja 
BDG)

3. 7, 8 Przygotowanie propozycji zmian do ustawy o transporcie 
drogowym

W 2021 r. prace w tym zakresie nie były prowadzone. 1 0  (koordynacja 
BDG)

Prace legislacyjne

Inicjowanie prac legislacyjnych w sprawach miar

Zadanie uległo częściowej dezaktualizacji, w międzyczasie sieć
komputerowa uległa modernizacji, wprowadzono nowoczesne
rozwiązania, które w odmienny sposób realizują zalecenia po
audytowe.

Wymiana centrali telefonicznej analogowej na system VoIP wraz z
wymianą aparatów telefonicznych; poprawa łączności głosowej.

Zadanie usunięte z planu.

Zadanie usunięte z planu.,

Brak potrzeb użytkowników.

Oprogramowanie przygotowane i przetestowane przez zespół
użytkujący maszyny warsztatowe. Ze względu na zmiany
organizacyjne, oprogramowanie wymagać będzie aktualizacji do nowej
struktury organizacyjnej i zostanie wdrożone zgodnie z decyzjami
komórki organizacyjnej właściwej dla warsztatu mechanicznego.
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4. 7, 8 Przygotowanie propozycji zmian do ustawy prawo 
przedsiębiorców

W 2021 r. prace w tym zakresie nie były prowadzone. 1 0  (koordynacja 
BDG)

5. 7, 8 Przygotowanie zmian do ustawy prawo o ruchu drogowym W 2021 r. prace w tym zakresie nie były prowadzone. 1 0  (koordynacja 
BDG)

6. 7, 8 Przygotowanie projektu nowelizacji ustawy o tachografach i 
ewentualnie wymaganych zmian do jej aktów wykonawczych

W 2021 r. projekty zostały opracowane przez 
powołany w tym celu Zespół. 

1 1  (koordynacja 
BDG)

7. 7, 8 Przygotowanie projektu zmiany rozporządzenia wydawanego 
na podstawie art. 9a ustawy – Prawo o miarach dotyczącego 
przyrządów pomiarowych do pomiarów prędkości pojazdów 
w kontroli ruchu drogowego.

W 2021 r. prace w tym zakresie nie były prowadzone. 1 0  (koordynacja 
BDG)

8. 7, 8 Przygotowanie projektu zmiany rozporządzenia wydawanego 
na podstawie art. 9a ustawy – Prawo o miarach dotyczącego 
zbiorników pomiarowych

W 2021 r. projekt był w uzgodnieniach, opiniowaniu i 
konsultacjach społecznych (wydaje się jednocześnie, że 
ten projekt powinien zostać uwzględniony w tabeli 
przygotowywanie projektów aktów zewnętrznych).  

1 1  (koordynacja 
BDG)

9. 7, 8 Przygotowanie projektu rozporządzenia wydawanego na 
podstawie art. 9a ustawy – Prawo o miarach dotyczącego  
systemów HS-WIM

W 2021 r. prace w tym zakresie nie były prowadzone. 1 0  (koordynacja 
BDG)

10. 7, 8 Przygotowanie projektu zmiany rozporządzenia w sprawie 
upoważnień do legalizacji pierwotnej lub legalizacji ponownej 
przyrządów pomiarowych

W 2021 r. prace w tym zakresie nie były prowadzone. 1 0  (koordynacja 
BDG)

11. 7, 8 Przygotowanie  projektu zmiany rozporządzenia w sprawie 
tworzenia punktów legalizacyjnych 

W 2021 r. prace w tym zakresie nie były prowadzone. 1 0  (koordynacja 
BDG)

12. 7, 8 Przygotowanie projektu ustawy o czasie urzędowym Ze względu na wstrzymanie prac w PE nad rezygnacją 
ze zmian czasu, nie było potrzeby wprowadzania 
zmiany do ustawy o czasie urzędowym na obszarze RP.

1 0  (koordynacja 
BDG)

13. 7, 8 Przygotowanie projektu zmiany rozporządzenia w sprawie 
prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych 

Projekt zmiany rozporządzenia w sprawie prawnej 
kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych po 
uzgodnieniach, konsultacjach społecznych i 
opiniowaniu w 2021 r. został przekazany do MRiT.

1 1  (koordynacja 
BDG)

14. 7, 8 Przygotowanie projektu rozporządzenia w sprawie uznawania 
wzorców jednostek miar za państwowe wzorce jednostek 
miar

Nie prowadzono prac związanych z nowelizacją 
rozporządzenia w sprawie uznawania wzorców 
jednostek miar za państwowe wzorce jednostek miar 
ponieważ konieczne są w tym zakresie zmiany w 
ustawie "Prawo o miarach"

1 0  (koordynacja 
BDG)
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15. 7, 8 Przygotowanie projektu zmiany rozporządzenia  MF w 
sprawie opłat  za czynności urzędowe wykonywane przez 
organy administracji miar i podległe im urzędy

W 2021 r. prace w tym zakresie nie były prowadzone. 1 0  (koordynacja 
BDG)

16. 7, 8 Przygotowanie projektu rozporządzenia w sprawie rodzajów 
przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli 
metrologicznej oraz zakresu tej kontroli 

W 2021 r. prace w tym zakresie nie były prowadzone. 1 0  (koordynacja 
BDG)

1. 7, 8 Przygotowanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo 
probiercze oraz ustawy - Prawo o miarach wraz z projektami 
aktów wykonawczych.

Projekt po  zakończeniu konsultacji, opiniowania i 
uzgodnień prowadzonych przez MRiT. W 2021 r. 
projekt został przyjęty z uwagami przez Komitet Stały 
RM. 

1 1  (koordynacja 
BDG)

2. 7, 8 Przygotowanie projektu rozporządzenia zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie urządzeń niezbędnych do 
wykonywania instalacji, sprawdzania, przeglądów i napraw 
tachografów analogowych lub cyfrowych.

 Projekt po uzgodnieniach, opiniowaniu i konsultacjach 
społecznych został przekazany do MRiT w celu 
dokończenia procesu legislacyjnego.

1 1  (koordynacja 
BDG)

3. 7, 8 Przygotowanie projektu rozporządzenia wydawanego na 
podstawie art. 9a ustawy – Prawo o miarach dotyczącego 
mierników poziomu dźwięku.

W 2021 r. projekt był w uzgodnieniach, opiniowaniu i 
konsultacjach społecznych. Zgłoszone uwagi zostały 
przekazane do komórki merytorycznej w celu 
odniesienia się do zgłoszonych uwag.

1 1  (koordynacja 
BDG)

4. 5 Przygotowanie projektu rozporządzenia w sprawie 
ustanowienia Odznaki Honorowej "Zasłużony dla Metrologii 
Rzeczpospolitej".

Projekt został skonsultowany z komórką właściwą w 
zakresie koordynacji prac legislacyjnych. Ze względu na 
zmiany organizacyjne w GUM i konieczność 
zdefiniowania nowej komórki merytorycznej dalsze 
prace będą kontynuowane w 2022 roku. 

1 1  (koordynacja 
BDG)

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.

Przygotowywanie lub opiniowanie projektów aktów 
wewnętrznych, w tym decyzji i zarządzeń 

2021 107  (koordynacja 
BDG)

Przygotowywanie projektów aktów zewnętrznych

Przygotowywanie projektów aktów wewnętrznych GUM

Opiniowanie nadsyłanych do Urzędu projektów aktów prawnych
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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, projektu ustaw i rozporządzeń  2021 800  (koordynacja 
BDG)

1. Uzgadnianie treści i opiniowanie pod względem formalno-
prawnym treści dokumentów GUM

W tym opinie w sprawie pełnomocnictw i kwestii 
proceduralnych

2021 143  (koordynacja 
BDG)

* Symbole Komórek realizujących wykorzystane w tabeli:
L1 - Samodzielne Laboratorium Akustyki, Ultradźwięków i Drgań; L2 - Samodzielne Laboratorium Czasu i Częstotliwości; L3 - Samodzielne Laboratorium Chemii; L4 - Samodzielne 
Laboratorium Długości; L5 - Samodzielne Laboratorium Elektryczności i Magnetyzmu; L6 - Samodzielne Laboratorium Fotometrii i Radiometrii; L7 - Samodzielne Laboratorium Masy; L8 
- Samodzielne Laboratorium Promieniowania Jonizującego; L9 - Samodzielne Laboratorium Przepływów; L10 - Samodzielne Laboratorium Termometrii; L11 - Samodzielne 
Laboratorium Wsparcia Przemysłu; DC - Departament Certyfikacji; DIR - Departament Innowacji i Rozwoju; DNK - Departament Nadzoru i Kontroli; DWM - Departament  Współpracy 
Międzynarodowej i Analiz;  - Biuro Dyrektora Generalnego; K - Kierownictwo GUM.

Opiniowanie projektów dokumentów GUM pod względem formalnoprawnym
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Lp.
Cel główny

(Nr)

Nr działania 
głównego z 
Aneksu do 

strategii 
(jeśli 

dotyczy)

Nazwa działania 

Stopień 
realizacji 
działania

%

Komórka 
realizująca 
(Symbol)

1 2 3 4 6 7

1. 8 Zakup żurawia obrotowego do pracowni masy w celu 
usprawnienia czynności podczas wzorcowania wzorców masy 
25 kg i cięższych 

100 OUM  Warszawa

2. 8 Modernizacja stanowiska do  legalizacji i wzorcowania 
odważników i wzorców masy poprze zakup komparatora 
masy Max. = 500 g.

100 OUM  Warszawa

3. 8 Zakup destylarki do wody do stanowiska wzorcowania 
aerometrów szklanych, pehametrów i konduktometrów 
(pozyskanie wody destylowanej o podwyższonej czystości)

100 OUM  Warszawa

4 8  Zadania zrealizowane w ramach dodatkowych środków 
inwestycyjnych - przyznano kwotę 335 000 zł. na realizację 
następujących zadań -  1) żuraw do nakładania wzorców, 2) 
elektroniczne komparatory masy, 3) samochód

100 OUM  Warszawa

Lp.
Cel główny

(Nr)

Nr działania 
głównego z 
Aneksu do 

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

W ramach realizacji tego zadania zakupiono żuraw obrotowy do 
Pracowni Masy w WZ w Radomiu na kwotę 38 900 zł. Dla WZ w 
Broniszach zmodyfikowano zadania i zakupiono wózek z trawersami 
do nakładania wzorców na kwotę 11 065 zł.
W ramach realizacji tego zadania zakupiono elektroniczny komparator 
masy dla WZ w Zamościu na kwotę 64 999 zł.

W ramach realizacji tego zadania zakupiono destylarkę do wody dla 
Laboratorium Chemii i Termometrii OUM w Warszawie na kwotę 25 
582 zł.

1) żuraw - w trakcie montażu, 2) elektroniczne komparatory masy - 
dostarczone, w trakcie odbioru, 3) samochód - podpisano umowę na 
dostawę, 

Opis realizacji

Opis realizacji

5
 Utrzymanie infrastruktury metrologicznej - wzorców i stanowisk pomiarowych

5
 Współpraca z przemysłem, nauką i innymi instytucjami krajowymi

Prace w ramach Konsultacyjnych Zespołów Metrologicznych
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Głównego Urzędu Miar na 2021 r.

1. 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 70 GUM 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. 6 70 GUM 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

3. 6 70 GUM 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 Zaprezentowanie głosu przedstawiciela administracji miar w 
pracach normalizacyjnych, głosowanie za przyjęciem 
(odrzuceniem) norm, opiniowanie dokumentów, itp.

N OUM Warszawa

2. 3 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

W roku 2021 GUM nie organizował spotkań poświęconych tej 
tematyce.

W ramach pracy w Centrum Kompetencyjnym - Zbiorniki pomiarowe - 
Koordynator i pracownicy OUM w Warszawie uczestniczyli w 
opiniowaniu i przedstawieniu do akceptacji 2 sprawach związanych z 
pomiarami objętości.

W ramach pracy w Centrum Kompetencyjnym - Instalacje pomiarowe - 
Koordynator i pracownicy OUM w Warszawie uczestniczyli w 
opiniowaniu i przedstawieniu do akceptacji 2 spraw związanej z 
pomiarami przepływu.

W ramach pracy w centrach kompetencyjnych dot. poszczególnych 
rodzajów przyrządów pomiarowych - pracownik OUM w Warszawie 
uczestniczył w pracach opiniujących 1 zadanie związane z legalizacją 
przyrządów do pomiaru prędkości pojazdów. 

W ramach realizacji zadań związanych z przewodniczeniem komitetowi 
Technicznemu PKN, pracownik OUM uczestniczył w 22 oracjach 
związanych z opiniowaniem dokumentów, udzieleniu wyjaśnień itp.. 

W ramach realizacji zadań związanych z uczestnictwem 
przedstawiciela administracji miar w pracach PKN, nasz pracownik 
opiniował 32 dokumenty normalizacyjne oraz uczestniczył w 10 
głosowaniach nad ich przyjęciem.

Prace w ramach Centrów Kompetencyjnych programu ŚWITEŹ

Praca w ramach współpracy z PKN

Współpraca z Urzędem Regulacji Energetyki
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Zestawienie działań OUM Warszawa Załącznik nr 2
do Sprawozdania z Rocznego planu działania 

Głównego Urzędu Miar na 2021 r.

1. 3 Uczestnictwo przedstawicieli administracji miar w pracach 
dotyczących nadzoru nad 
użytkownikami przyrządów pomiarowych w zakresie 
dystrybucji i sprzedaży paliw, wymiana wzajemnych 
doświadczeń - praca z zespole odbywa się w ramach zgłoszeń 
przesyłanych przez URE

P OUM Warszawa

Lp.
Cel główny

(Nr)

Nr działania 
głównego z 
Aneksu do 

strategii 
(jeśli 

dotyczy)

Nazwa działania Wykonanie
Komórka 

realizująca 
(Symbol)

1 2 3 4 6 7

1. 3 „Wygłoszenie wykładu dotyczącego towarów paczkowanych 
oraz roli administracji miar w ochronie rynku w tym zakresie 
na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w 
Siedlcach”.

0

OUM  Warszawa

1. 4 Wycieczki szkolne w siedzibach Wydziałów Zamiejscowych w 
ramach dni otwartych - zaprezentowanie historii Urzędu, 
przybliżenie zagadnień związanych z metrologią i pomiarami. 0

OUM  Warszawa

1. 4 Aktualizacja danych OUM w Warszawie w zakresie 
świadczonych usług, ogłoszeń o przetargach i naborach, 
informacji dotyczących działalności Urzędu itp.

84 OUM  Warszawa

W roku 2021 URE nie organizował spotkań poświęconych tej 
tematyce.

Planowana liczba
(publikacji, wydarzeń

lub uczestników)

5

 Transfer wiedzy - działania informacyjno - promocyjne

Aktualizacja strony internetowej w zakresie zmiany danych, 
zamieszczania aktualnych informacji, publikowania ogłoszeń odbywa 
się na bieżąco w miarę wystąpienia takich potrzeb. 

Konferencje, sympozja, kongresy itp..

W roku 2021 - mimo zgłoszenia chęci ze strony OUM w Warszawie - 
uczelnia nie podjęła się organizacji wykładu - jako powód podała 
występowanie pandemii COVID i ograniczanie zajęć. 

Wizyty w GUM    (np. wycieczki szkolne itp.)

Zarządzanie i redagowanie strony internetowej Urzędu 

W roku 2021 z uwagi na pandemię COVID nie organizowano zajęć dla 
młodzieży szkolnej w siedzibach Urzędu. 
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Zestawienie działań OUM Warszawa Załącznik nr 2
do Sprawozdania z Rocznego planu działania 

Głównego Urzędu Miar na 2021 r.

Lp.
Cel główny

(Nr)

Nr działania 
głównego z 
Aneksu do 

strategii 
(jeśli 

dotyczy)

Plan Wykonanie
Komórka 

realizująca
(Symbol)

1 2 3 5 6 7

1. 4 17 290 20 922 OUM  Warszawa

2. 4 7 - OUM  Warszawa

3. 4 371 317 OUM  Warszawa

4. 5 0 w roku 2021 
GUM przekazał 
do wykonania 
36 zleceń dot. 

badań do 
zatwierdzenia 

typu

OUM  Warszawa

5. 5 1 545 OUM  Warszawa

6. 5 220 700 OUM  Warszawa

7. 5 730 4 711 OUM  Warszawa

8 5 liczba badań jest 
uzależniona od 
liczby zleceń 

otrzymanych z 
GUM

36 OUM  Warszawa

Zatwierdzenie typu

253 612

Badania w celu zatwierdzenia typu

Ocena zgodności - Moduł F

Legalizacja ponowna

Legalizacja pierwotna

Nazwa działania 

Ekspertyzy

Sprawdzenia

Wzorcowanie

4
 Czynności metrologiczne
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Zestawienie działań OUM Warszawa Załącznik nr 2
do Sprawozdania z Rocznego planu działania 

Głównego Urzędu Miar na 2021 r.

Lp.
Cel główny

(Nr)

Nr działania 
głównego z 
Aneksu do 

strategii 
(jeśli 

dotyczy)

Plan Wykonanie
Komórka 

realizująca
(Symbol)

1 2 3 5 6 7

1. 6, 8 8 W roku 2021 
pracownicy 

OUM 
uczestniczyli 

w realizacji 17 
takich zadań

OUM  Warszawa

2. 8 zezwolenia są 
wydawane 

przez GUM - 
pracownicy 

OUM 
uczestniczą w 
"oględzinach" 
warsztatów - 
liczba ta jest 

uzależniona od 
liczby zleceń z 

GUM

W roku 2021 
GUM nie 

zlecił OUM w 
Warszawie 

realizacji 
takich zadań

OUM  Warszawa

Lp.
Cel główny

(Nr)

Nr działania 
głównego z 
Aneksu do 

strategii 
(jeśli 

dotyczy)

Plan Wykonanie
Komórka 

realizująca
(Symbol)

1 2 3 5 6 74

Nazwa działania

Nadzór nad działalnością terenowej administracji miar

Czynności kontrolne wynikające z ustawy Prawo o miarach

Nadzór

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)

4

Nazwa działania 

 Inne czynności
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Zestawienie działań OUM Warszawa Załącznik nr 2
do Sprawozdania z Rocznego planu działania 

Głównego Urzędu Miar na 2021 r.

1. 6 6 OUM  Warszawa

1. 22 16 OUM  Warszawa

1. 5 5 OUM  Warszawa

1. 1 151 640 OUM  Warszawa

1. 368 184 OUM  Warszawa

1. 100 195 OUM  Warszawa

1. 66 43 OUM  Warszawa

Lp.
Cel główny

(Nr)

Nr działania 
głównego z 

Aneksu/ 
strategii 

(jeśli 
dotyczy)

Nazwa działania

Stopień 
realizacji 
działania

%

Komórka 
realizująca
(Symbol)

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.

Kontrola poprawności wykonywania prawnej kontroli metrologicznej, stosowania poprawnych protokołów sprawdzeń, 
właściwej gospodarki stemplami i naklejkami legalizacyjnymi, przestrzegania harmonogramu okresowej kontroli 
wyposażenia punktu legalizacyjnego.

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.

Nadzór nad jednostkami upoważnionymi do legalizacji pierwotnej lub ponownej

Nadzór nad działalnością punktów legalizacyjnych

Opis realizacji

Czynności kontrolne wynikające z ustawy o Tachografach Cyfrowych

Nadzór nad podmiotami prowadzącymi warsztaty

Kontrola przestrzegania warunków udzielonego zezwolenia, w tym przeprowadzanie audytów technicznych i procedur

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 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.

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 paczkujących i producentów butelek miarowych oraz prowadzenie rejestru znaków identyfikacyjnych producentów butelek miarowych

Rejestracja producentów towarów paczkowanych z obszaru działania OUM, w tym także aktualizacja zgłoszeń.

Kontrola przestrzegania przez producenta towaru paczkowanego zapisów ustawy w zakresie wprowadzania na rynek 
produktów spełniających przepisy ustawy w zakresie masy (objętości) nominalnej.
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Zestawienie działań OUM Warszawa Załącznik nr 2
do Sprawozdania z Rocznego planu działania 

Głównego Urzędu Miar na 2021 r.

1 2 3 4 6 7

1. 4 Udział w zespole roboczym ds. programu ŚWITEŹ. 100 OUM  Warszawa

2. 4 Udział w komitecie sterującym programu ŚWITEŹ 
organizowanym przez Kierownika Projektu

100 OUM  Warszawa

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. 7 4, 6 Opiniowanie nadesłanego przez GUM projektów aktów 
prawnych pod kątem zapisów merytorycznych i formalnych 
odnoszących się do działalności administracji miar.

W roku 2021 OUM uczestniczył w opiniowaniu 4 
aktów prawnych 

liczba opinii 
jest zależna od 

liczby 
nadesłanych 
dokumentów 
przez GUM

4 OUM  Warszawa

Prace legislacyjne

Opiniowanie nadsyłanych do Urzędu projektów aktów prawnych

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. 

W roku 2021 r. Pani Dyrektor OUM aktywnie uczestniczyła we 
wszystkich spotkaniach organizowanych przez Przewodniczącego 
Komitety Sterującego programu ŚWITEŹ.

5
 IT
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Zestawienie działań OUM Kraków Załącznik nr 3
do Sprawozdania z  Rocznego planu działania 

Głównego Urzędu Miar na 2021 r.

Lp.
Cel główny

(Nr)

Nr działania 
głównego z 
Aneksu do 

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 Dalsze rozszerzenie możliwości pomiarowych o przyrząd 
kontrolny umożliwiający wzorcowanie czujników zegarowych, 
dźwigniowo-zębatych i średnicówek czujnikowych.

100 OUM Kraków 

4. 4, 6 Utrzymanie zdolności pomiarowej-ciśnieniomierz 
obciążnikowo-tłokowy dwuzakresowy, olejowy.

100 OUM Kraków 

5. 4,6 Uzyskanie pełnej możliwości pomiarowej laboratorium  w 
wzorcowaniu dynamometrów ręcznych poprzez zakup 
zestawu statywów pomiarowych do wzorcowania 
dynamometrów ręcznych w zakresie od 50 N do 500 N dla sił 
rozciągających i ściskających w osi pionowej i poziomej wraz z 
miernikiem, przetwornikiem oraz oprzyrządowaniem. 

100 OUM Kraków 

6. 4, 6 Dalsza sukcesywna wymiana wyeksploatowanych wag 
mechanicznych poprzez zakup nowoczesnych komparatorów.    

100 OUM Kraków 

7. 4,6 Rozszerzenie możliwości pomiarowej laboratorium, zakresu 
świadczonych usług - dekada wysokoomowa max 1, 1 TὬ.

100 OUM Kraków 

8. 4,6 Utrzymanie zdolności pomiarowej-multimetr cyfrowy. 100 OUM Kraków 

9. 4,6 Rozszerzenie możliwości pomiarowej laboratorium-manometr 
obciążnikowo tłokowy pneumatyczny.

50 OUM Kraków Zadanie zrealizowane z dodatkowych środków inwestycyjnych.

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 na rzecz wprowadzenia nowych zadań 
które zostały zrealizowane w 2020 r.

Zakup zrealizowany w 2021 r. dla Wydziału Zamiejscowego w Jaśle.

Zakup zrealizowany w 2021 r. dla Laboratorium Termometrii i 
Przepływu.

Zakup zrealizowany w 2021 r. dla Laboratorium Masy.

Zadanie zrealizowane z dodatkowych środków inwestycyjnych.  
Wymiana wyeksploatowanych wag zostanie utrzymana w kolejnych 
latach.

Zakup zrealizowany w 2021 r. dla Laboratorium Elektryczności i Czasu.

Zadanie zrealizowane z dodatkowych środków inwestycyjnych.
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Zestawienie działań OUM Kraków Załącznik nr 3
do Sprawozdania z  Rocznego planu działania 

Głównego Urzędu Miar na 2021 r.

10. 4,6 Uzyskanie pełnych możliwości pomiarowych laboratorium-
miernik (wzmacniacz) pomiarowy do współpracy z 
tensometrycznymi przetwornikami pracującymi w układzie 
pełnego mostka.

50 OUM Kraków 

11. 4,6 Wymiana wyeksploatowanego sprzętu pomiarowego poprzez 
zakup pompki pneumatycznej ręcznej do 40 bar.

50 OUM Kraków 

12. 4,6 Utrzymanie dotychczasowej zdolności pomiarowej 
laboratorium, poprawienie standardu wyposażenia poprzez 
zakup barometru cyfrowego (750-1150) hPa.

50 OUM Kraków 

13. 4,6 Rozbudowa istniejącego stanowiska laboratorium o zakup 
termohigrometru rejestrującego z siedmioma czujnikami do 
pomiaru rozkładu temperatury i wilgotności w komorze 

50 OUM Kraków 

14. 4,6 Rozszerzenie zakresu wzorcowania laboratorium o 
średnicówki czujnikowe i czujniki dźwigniowo-zębate poprzez 
zakup zestawu oprzyrządowania do testera czujników I-
Checker IC 2000  obejmujący uchwyt do średnicówek, dwa 
zestawy do czujników dźwigniowo-zębatych z mocowaniem o 
średnicy 6 mm i 8 mm oraz sześć rodzajów tulei redukcyjnych.

50 OUM Kraków 

15. 4,6 Modernizacja stanowiska pomiarowego do wzorcowania 
płaskich płytek interferencyjnych i utrzymanie zdolności 
pomiarowej w laboratorium poprzez zakup zestawu płaskich 
płytek interferencyjnych obejmujący płytki o średnicy 45 mm 
(płaskość  0,1 µm) i 60 mm (płaskość 0,1 µm).

50 OUM Kraków 

16. 4,6 Modernizacja stanowisk pomiarowych do sprawdzania 
taksometrów poprzez zakup 2 zestawów do sprawdzania 
taksometrów po ocenie zgodności.

50 OUM Kraków 

17. 4,6 Uzupełnienie wyposażenia laboratorium masy o zestaw 
wzorców masy klasy F1 od 1 kg do 10 kg (1 kg, 2 kg, 5 kg i 10 
kg).

50 OUM Kraków 

18. 4,6 Rozszerzenie możliwości pomiarowej w laboratorium poprzez 
zakup kalibratora do układu przemieszczenia trawersy i do 
pomiaru skoku tłoka pomiarowego w maszynie 
wytrzymałościowej.

50 OUM Kraków 

Zadanie zrealizowane z dodatkowych środków inwestycyjnych.

Zadanie zrealizowane z dodatkowych środków inwestycyjnych.

Zadanie zrealizowane z dodatkowych środków inwestycyjnych.

Zadanie zrealizowane z dodatkowych środków inwestycyjnych.

Zadanie zrealizowane z dodatkowych środków inwestycyjnych.

Zadanie zrealizowane z dodatkowych środków inwestycyjnych.

Zadanie zrealizowane z dodatkowych środków inwestycyjnych.

Zadanie zrealizowane z dodatkowych środków inwestycyjnych.

Zadanie zrealizowane z dodatkowych środków inwestycyjnych.

Strona 79/146



Zestawienie działań OUM Kraków Załącznik nr 3
do Sprawozdania z  Rocznego planu działania 

Głównego Urzędu Miar na 2021 r.

19. 4,6 Uzyskanie pełnej możliwości pomiarowej laboratorium, 
rozbudowa istniejącego stanowiska poprzez zakup 
przetwornika siły o udźwigu do 250 kN dla sił rozciągających 
ściskających wraz z przegubem do sił ściskających.

50 OUM Kraków 

20. 4,6 Uzupełnienie wyposażenia laboratorium o zakup wzorcowego 
czujnika termometru rezystancyjnego (SPRT).

50 OUM Kraków 

21. 4,6 Rozbudowa istniejącego stanowiska laboratorium, utrzymanie 
możliwości pomiarowych poprzez zakup przepływomierza 
masowego DN 50 2'' .

50 OUM Kraków 

22. 4,6 Poprawa dokładności pomiarowej, wymiana 
wyeksploatowanego sprzętu na nowoczesny poprzez zakup 
kalibratora jednofazowego do wzorcowania mierników 6,5 
cyfry.

50 OUM Kraków 

23. 4,6 Modernizacja stanowisk do pomiaru objętości i przepływu 
poprzez zakup 2 kolb pomiarowych II rzędu o pojemności 50 
dm3 z podziałką.

50 OUM Kraków 

24. 4,6 Modernizacja stanowisk pomiarowych do wzorcowania 
przyrządów suwmiarkowych oraz przyrządów 
mikrometrycznych w Laboratorium, utrzymanie 
dotychczasowej zdolności pomiarowej poprzez zakup 
cyfrowego wzorca stopniowego Height Master wraz z 
wyposażeniem.

100 OUM Kraków 

25. 4,6 Modernizacja stanowisk pomiarowych do wzorcowania 
porównawczych wzorców chropowatości oraz liniałów 
krawędziowych w laboratorium, utrzymanie dotychczasowej 
zdolności pomiarowej poprzez zakup urządzenia do pomiaru 
chropowatości metodą bezpłozową wraz z wyposażeniem.

100 OUM Kraków 

Lp.
Cel główny

(Nr)

Nr działania 
głównego z 
Aneksu do 

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

Zadanie zrealizowane z dodatkowych środków inwestycyjnych.

Zadanie zrealizowane z dodatkowych środków inwestycyjnych.

Zadanie zrealizowane z dodatkowych środków inwestycyjnych.

Zadanie zrealizowane z dodatkowych środków inwestycyjnych.

Opis realizacji

5

Zadanie zrealizowane z dodatkowych środków inwestycyjnych.

Zadanie zrealizowane z dodatkowych środków inwestycyjnych.

Zadanie zrealizowane z dodatkowych środków inwestycyjnych.
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Zestawienie działań OUM Kraków Załącznik nr 3
do Sprawozdania z  Rocznego planu działania 

Głównego Urzędu Miar na 2021 r.

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 

Lp.
Cel główny

(Nr)

Nr działania 
głównego z 
Aneksu do 

strategii 
(jeśli 

dotyczy)

Nazwa działania Wykonanie
Komórka 

realizująca 
(Symbol)

1 2 3 4 6 7

1. 5 Udział w konferencjach, przygotowanie referatów, wystąpień. 0 OUM Kraków 

1. 5 Udział w sympozjach, podnoszenie kwalifikacji zawodowych. 1 OUM Kraków 

1. 6 Organizowanie wystaw, spotkań z młodzieżą. 0 OUM Kraków 

1

Z uwagi na epidemię covid-19 spotkanie zrealizowano w formule on-
line

Planowana liczba
(publikacji, wydarzeń

lub uczestników)

5

2

2

wg zapotrzebowania

 Transfer wiedzy - działania informacyjno - promocyjne

Publikacje informacyjno-promocyjne

Konferencje, sympozja, kongresy itp..

Inne wydarzenia np. Piknik naukowy

Współpraca z innymi instytucjami krajowymi

 Współpraca z przemysłem, nauką i innymi instytucjami krajowymi

Prace w ramach Konsultacyjnych Zespołów Metrologicznych

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 Śiwteź - prace merytoryczne, konsultacje, udział w 
spotkaniach i konferencjach głównie droga on-line.

Prace w ramach współpracy z PCA

Ocena wznawiająca przeprowadzona przez PCA

Strona 81/146



Zestawienie działań OUM Kraków Załącznik nr 3
do Sprawozdania z  Rocznego planu działania 

Głównego Urzędu Miar na 2021 r.

1. 3 Szkolenia ogólnometrologiczne oraz z poszczególnych 
dziedzin pomiarowych. 0

OUM Kraków 

1. 6 Praktyka studencka na stanowisku ds. metrologicznych. 
Przekazanie wiedzy, doświadczeń oraz promocja Urzędu.

2 OUM Kraków 

1. 6, 8 Redagowanie strony internetowej Urzędu, systematyczne 
zamieszczanie informacji na stronie internetowej, 
transparentność pracy Urzędu.

systematy-
cznie w miarę 

potrzeb

OUM Kraków 

1. 6, 8 Współpraca z organami administracji rządowej i 
samorządowej.

systematyczni
e

OUM Kraków 

Lp.
Cel główny

(Nr)

Nr działania 
głównego z 
Aneksu do 

strategii 
(jeśli 

dotyczy)

Plan Wykonanie
Komórka 

realizująca
(Symbol)

1 2 3 5 6 7

1. 4 31 000 20 815 OUM Kraków 

2. 4 400 203 OUM Kraków 

3. 4 2 000 2 357 OUM Kraków 

4. 4, 8 10 13 OUM Kraków 

5. 4, 8 60 84 OUM Kraków 

6. 4, 8 170 000 190 289 OUM Kraków 

7. 4, 8 3 800 2 788 OUM Kraków 

Ekspertyzy

4

wg zapotrzebowania

Staże i praktyki studenckie w GUM

wg zapotrzebowania

Zarządzanie i redagowanie strony internetowej Urzędu 

wg zapotrzebowania

Inne

systematycznie

 Czynności metrologiczne

Ocena zgodności A2, F, F1

Legalizacja ponowna

Legalizacja pierwotna

Nazwa działania 

Badania do ZT na zlecenie GUM

Badania

Wzorcowanie

Prowadzenie szkoleń specjalistycznych
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Zestawienie działań OUM Kraków Załącznik nr 3
do Sprawozdania z  Rocznego planu działania 

Głównego Urzędu Miar na 2021 r.

Lp.
Cel główny

(Nr)

Nr działania 
głównego z 
Aneksu do 

strategii 
(jeśli 

dotyczy)

Plan Wykonanie
Komórka 

realizująca
(Symbol)

1 2 3 5 6 7

1. 6, 8 8 5 OUM Kraków 

2. 8 5 OUM Kraków 

1. 8 4 0 OUM Kraków 

2. 4 0 OUM Kraków 

Lp.
Cel główny

(Nr)

Nr działania 
głównego z 
Aneksu do 

strategii 
(jeśli 

dotyczy)

Plan Wykonanie
Komórka 

realizująca
(Symbol)

1 2 3 5 6 7

1. 90 75 OUM Kraków 

1. 3 5 OUM Kraków 

1. 8 1200 368 OUM Kraków 

1. 8 14 14 OUM Kraków 

Tworzenie punktów legalizacyjnych

4

Nazwa działania

 Nadzór

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

Nadzór

Nadzór

Nadzór

Nadzór Rynku

Czynności sprawdzające

Opiniowanie

Wydawanie zezwoleń na prowadzenie warsztatów w zakresie instalacji, napraw i sprawdzania tachografów cyfrowych

4

Nazwa działania 

Czynności sprawdzające

Opiniowanie

 Inne czynności
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Zestawienie działań OUM Kraków Załącznik nr 3
do Sprawozdania z  Rocznego planu działania 

Głównego Urzędu Miar na 2021 r.

1. 8 400 34 OUM Kraków 

1. 8 50 32 OUM Kraków 

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. 8 Informatyzacja Urzędu.  100 OUM Kraków 

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. 8 Zgłaszanie do jednostki nadrzędnej  propozycji zmian w 
obowiązujących regulacjach prawnych.

w zależności 
od potrzeb

2 OUM Kraków 

1. 8 Opiniowanie przesłanych do urzędu założeń i projektów 
aktów prawnych.

w zależności 
od potrzeb

4 OUM Kraków 

Prace legislacyjne

Inicjowanie prac legislacyjnych w sprawach miar

Opiniowanie nadsyłanych do Urzędu projektów aktów prawnych

Prace w zakresie harmonizacji przepisów prawa polskiego z przepisami prawa Unii Europejskiej

Kontrola

Nadzór

Ze względu na przygotowania do wdrożenia systemu Świteź zawarte 
zostały umowy na dostarczenie łącz światłowodowych dla wszystkich 
jednostek urzędu. W związku z wdrożeniem sytemu Świteź pozyskano 
na 64 stanowiska komputerowe.

Nadzór nad podmiotami prowadzącymi warsztaty

Czynności kontrolne wynikające z ustawy o Tachografach 

Kontrola poprawności stosowanego przez paczkującego systemu kontroli wewnętrznej ilości towaru paczkowanego oraz przez producenta butelek miarowych produkcji butelek miarowych

 IT

Opis realizacji

5
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Zestawienie działań OUM Kraków Załącznik nr 3
do Sprawozdania z  Rocznego planu działania 

Głównego Urzędu Miar na 2021 r.

1. 8 Opiniowanie przesłanych do urzędu założeń i projektów 
aktów prawnych.

w zależności 
od potrzeb

2 OUM Kraków 

1. 6 Przygotowywanie, wdrażanie i nadzorowanie sposobu 
realizacji aktów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora 
OUM.

wprowadzenie  zarządzeń regulujących 
funkcjonowanie urzędu 

w zależności 
od potrzeb

11 OUM Kraków 

Inne
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Zestawienie działań OUM Wrocław Załącznik nr 4
do Sprawozdania z Rocznego planu działania 

Głównego Urzędu Miar na 2021 r.

Lp.
Cel główny

(Nr)

Nr działania 
głównego z 
Aneksu do 

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  do 10,2 kg, 
d = 0,1 mg w ramach planu inwestycyjnego

100 OUM Wrocław

2. 4, 6 Modernizacja posiadanego wyposażenia, zwiększenie 
możliwości pomiarowych i jakości świadczonych usług w 
dziedzinie długości poprzez zakup kompletu płytek 
wzorcowych klasy dokładności "K", 8 szt. o długościach 
nominalnych (125-500) mm w ramach planu inwestycyjnego

100 OUM Wrocław

3. 4, 6 Modernizacja posiadanego wyposażenia i jakości 
świadczonych usług w zakresie kontroli jednostek 
paczkujących towary poprzez zakup zestawu kontrolnego: 
wagi nieautomatycznej Max ≥ 64 kg z opakowaniem 
transportowym oraz notebook w ramach planu 
inwestycyjnego

100 OUM Wrocław

4. 4, 6 Zakup samochodu dostawczego  (1 szt.) w ramach planu 
inwestycyjnego

100 OUM Wrocław

5. 4, 6 Zwiększenie możliwości pomiarowych i jakości świadczonych 
usług - rozbudowa stanowiska do sprawdzania pehametrów o 
metodę chemiczną.

30 OUM Wrocław

6. 4, 6 Reaktywacja stanowiska do sprawdzania sekundomierzy - 
aktualizacja procedur i instrukcji. 

100 OUM WrocławPersonel został przeszkolony, dokumentacja uzupełniona i 
skompletowana; Laboratorium Elektryczności WUM przyjmuje 
sekundomierze do wzorcowania poza zakresem akredytacji

Stanowisko jest gotowe do pracy w Laboratorium Elektryczności, 
dokumentacja jest opracowana, pełne uruchomienie uwarunkowane 
przeprowadzeniem porównań międzylaboratoryjnych i szkoleniem 
personelu (w 2021 r. - brak drugiego laboratorium i brak szkoleń)

Opis realizacji

5

Utrzymanie infrastruktury metrologicznej - wzorców i stanowisk pomiarowych

Zakup zrealizowany w 2021 r., 
koszt zakupu: 84 000,00 zł brutto
przeznaczenie: Laboratorium Masy i Długości

Zakup zrealizowany w 2021 r., 
koszt zakupu: 35 000,00 zł brutto,
przeznaczenie: Wydział Nadzoru i Koordynacji

Zakup zrealizowany w 2021 r., 
koszt zakupu: 45 000,00 zł brutto,
przeznaczenie: Laboratorium Masy i Długości

Zakup zrealizowany w 2021 r., 
koszt zakupu: 59 040,00 zł brutto,
przeznaczenie: Laboratorium Masy i Długości
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Zestawienie działań OUM Wrocław Załącznik nr 4
do Sprawozdania z Rocznego planu działania 

Głównego Urzędu Miar na 2021 r.

7. 4, 6 Zwiększenie możliwości pomiarowych i jakości świadczonych 
usług w zakresie akustyki - wdrożenie normy PN-EN 61672  
Elektroakustyka - Mierniki poziomu dźwięku.

50 OUM Wrocław

8. 4, 6 Rozbudowa stanowiska ds. sprawdzania wag 
nieautomatycznych

100 OUM Wrocław

9. 4, 6 Uruchomienie stanowiska ds. sprawdzania kluczy 
dynamometrycznych - opracowanie i wdrożenie procedur i 
instrukcji technicznych

0 OUM Wrocław

10. 4, 6 Poprawa warunków środowiskowych w pomieszczeniach, w 
których przeprowadza się sprawdzenia w dziedzinie masy, 
akustyki, pehametrii-konduktometrii oraz długości poprzez 
zakup 4. splitów klimatyzacji

0 OUM Wrocław

11. 4, 6 Zadanie zrealizowane z dodatkowych środków inwestycyjnych: 
Modernizacja posiadanego wyposażenia, zwiększenie 
możliwości pomiarowych i jakości świadczonych usług w 
dziedzinie przyspieszenia drgań mechanicznych

100 OUM Wrocław

Lp.
Cel główny

(Nr)

Nr działania 
głównego z 
Aneksu do 

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 70 GUM Opiniowanie założeń do projektu SWITEŹ, Centrum 
Kompetencyjne - towary paczkowane.

W OUM Wrocław

5

Opis realizacji

 Współpraca z przemysłem, nauką i innymi instytucjami krajowymi

Zakup zrealizowany w 2021 r.;
koszt zakupu: 17 000 zł brutto,
przeznaczenie: Laboratorium Elektryczności

Nie zrealizowano; brak środków finansowych na zakup 4. splitów 
klimatyzacji

Nie zrealizowano; pracownik, który miał przygotować proces 
uruchomienia stanowiska, zmienił pracę

Zakupiono  komparator masy Max = 10,2 kg, d = 0,1 mg, który został 
włączony do wyposażenia Laboratorium Masy i Długości

Dokumentacja jest w trakcie opracowywania

Prace w ramach Konsultacyjnych Zespołów Metrologicznych

Prace w ramach współpracy z PCA

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.

W całym roku wiele spotkań i dyskusji panelowych (on-line), aktywne 
przygotowywanie opinii w ramach zespołów problemowych.
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Zestawienie działań OUM Wrocław Załącznik nr 4
do Sprawozdania z Rocznego planu działania 

Głównego Urzędu Miar na 2021 r.

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, 3. Wojskowym 
Ośrodkiem Metrologii, Politechniką Wrocławską.

W, N OUM Wrocław

Lp.
Cel główny

(Nr)

Nr działania 
głównego z 
Aneksu do 

strategii 
(jeśli 

dotyczy)

Nazwa działania Wykonanie
Komórka 

realizująca 
(Symbol)

1 2 3 4 6 7

1. 3 Redagowanie broszur informacyjnych określających zakres 
działań technicznych komórek organizacyjnych, JN1449 i 
OUM Wrocław.

0 OUM Wrocław

1. 5 Udział w sympozjach i szkoleniach doskonalenia 
zawodowego, podnoszenie kwalifikacji pracowników, transfer 
wiedzy metrologicznej.

0 OUM Wrocław

2. 5, 6 Udział w szkoleniach ogólnometrologicznych oraz z 
poszczególnych dziedzin pomiarowych, a także z zakresu 
obsługi aparatury kontrolno-pomiarowej.

25 OUM Wrocław

3. 3 Udział w szkoleniach specjalistycznych z zakresu zarządzania 
jakością, spotkania specjalistów z zakresu zarządzania, 
finansów, IT, szkolenia księgowe, kadrowe.

36 OUM Wrocław

4. 3 Udział w cyklu szkoleń dot. obsługi platformy ŚWITEŹ - 
Systemu Wsparcia Informatycznego Usług Terenowej 
Administracji Miar

47 OUM Wrocław

Konferencje, sympozja, kongresy itp..

Publikacje informacyjno-promocyjne

ok. 50

Współpraca z innymi instytucjami krajowymi

OUM Wrocław ściśle współpracuje z szeregiem instytucji o zasięgu 
regionalnym i krajowym na podstawie podpisanych umów 
partnerskich. 
W 2021 r. podpisano porozumienie o współpracy z Opolskim 
Wojewódzkim Inspektorem Inspekcji Handlowej w Opolu

Audit  PCA w dn. 25, 28-29.10..2021 r. potwierdził zakres posiadanej 
akredytacji wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

5

Planowana liczba
(publikacji, wydarzeń

lub uczestników)

 Transfer wiedzy - działania informacyjno - promocyjne

ok. 10

ok. 10

ok. 5

12
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Zestawienie działań OUM Wrocław Załącznik nr 4
do Sprawozdania z Rocznego planu działania 

Głównego Urzędu Miar na 2021 r.

1. 3 "Noc Laboratoriów" - popularyzowanie wiedzy na temat 
metrologii poprzez przygotowanie i przeprowadzenie 
prezentacji poszczególnych stanowisk pomiarowych w OUM 
Wrocław.

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.

3 OUM Wrocław

1. 3 Przygotowanie i przeprowadzenie cyklu ogólnokrajowych 
szkoleń w zakresie BHP i ppoż.

0 OUM Wrocław

2. 3 Przygotowanie i przeprowadzenie pierwszego spotkania 
roboczego ogólnokrajowych spotkań specjalistów w 
dziedzinie długości i kąta.

0 OUM Wrocław

Lp.
Cel główny

(Nr)

Nr działania 
głównego z 
Aneksu do 

strategii 
(jeśli 

dotyczy)

Plan Wykonanie
Komórka 

realizująca
(Symbol)

1 2 3 5 6 7

1. 4 11 600 16 469 OUM Wrocław

2. 4 50 83 OUM Wrocław

3. 4, 8 48 300 126 153 OUM Wrocław

4. 4, 8 50 48 OUM WrocławOcena zgodności - Moduł F

Legalizacja ponowna

Ekspertyzy

Wzorcowanie

Inne wydarzenia np. Piknik naukowy

4

Nazwa działania 

 Czynności metrologiczne

1

1

1

1

Prowadzenie szkoleń specjalistycznych

Strona 89/146



Zestawienie działań OUM Wrocław Załącznik nr 4
do Sprawozdania z Rocznego planu działania 

Głównego Urzędu Miar na 2021 r.

Lp.
Cel główny

(Nr)

Nr działania 
głównego z 
Aneksu do 

strategii 
(jeśli 

dotyczy)

Plan Wykonanie
Komórka 

realizująca
(Symbol)

1 2 3 5 6 7

1. 8 6 6 OUM Wrocław

1. 8 4 5 OUM Wrocław

1. 8 2 0 OUM Wrocław

1. 8 1614 485 OUM Wrocław

2. 8 14 8 OUM Wrocław

3. 8 16 8 OUM WrocławSprawdzenie właściwego stosowania oraz spełniania wymagań przez przyrządy pomiarowe podlegające prawnej 
kontroli metrologicznej i posiadania ważnych dowodów tej kontroli.

Sprawdzenie właściwego stosowania oraz spełniania wymagań przez przyrządy pomiarowe i wagi nieautomatyczne 
posiadające ocenę zgodności.

Sprawdzenie poprawności stosowania legalnych jednostek miar, właściwego stosowania oraz spełniania wymagań 
przez przyrządy pomiarowe podlegające prawnej kontroli metrologicznej i posiadania ważnych dowodów  tej kontroli.

Sprawdzenie poprawności funkcjonowania jednostek upoważnionych do legalizacji ponownej.

Sprawdzenie poprawności funkcjonowania punktów legalizacyjnych.

Czynności kontrolne wynikające z ustawy Prawo o miarach
 Nadzór

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

Sprawdzenie poprawności funkcjonowania wydziałów zamiejscowych OUM Wrocław.

4

Nazwa działania
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Zestawienie działań OUM Wrocław Załącznik nr 4
do Sprawozdania z Rocznego planu działania 

Głównego Urzędu Miar na 2021 r.

1. 8 225 120  OUM Wrocław 

1. 8 100 21  OUM Wrocław 

1. 8 29 19  OUM Wrocław 

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 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

4. 6 Wdrożenie platformy ŚWITEŹ - Systemu Wsparcia 
Informatycznego Usług Terenowej Administracji Miar.

100 OUM Wrocław

5. 3 Przygotowywanie i wprowadzanie merytorycznej treści do 
strony internetowej OUM Wrocław na stronie GUM i BIP.

100 OUM Wrocław

Czynności kontrolne wynikające z ustawy o Towarach paczkowanych

Nadzór nad podmiotami prowadzącymi warsztaty

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 

Sprawdzenie poprawności funkcjonowania podmiotów prowadzących warsztaty tachografów zgodnie z posiadanymi 
zezwoleniami Prezesa GUM.

Rejestracja paczkujących i producentów butelek miarowych oraz prowadzenie rejestru znaku identyfikacyjnych 
producentów butelek miarowych.

Sprawdzenie poprawności stosowanego przez paczkującego systemu kontroli wewnętrznej ilości towaru 
paczkowanego oraz przez producenta butelek miarowych produkcji butelek miarowych.

Czynności kontrolne wynikające z ustawy o Tachografach

5

Opis realizacji

IT

Praca ciągła

Wielu pracowników było zaangażowanych do opracowywania, 
zbierania i przesyłania informacji niezbędnych do budowy platformy 
ŚWITEŹ

Zakupiono 2 laptopy, 4 urządzenia wielofunkcyjne, 1 drukarkę, 8 
drukarek do etykiet ŚWITEŹ, 1 drukarkę do etykiet środków trwałych

Naprawy sprzętu komputerowego wykonywano na bieżąco

Doskonalenie organizacji i jakości obsługi klienta we wspólnym dla 
Laboratortiów Wzorcujących Punkcie Obsługi Klienta.
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Zestawienie działań OUM Wrocław Załącznik nr 4
do Sprawozdania z Rocznego planu działania 

Głównego Urzędu Miar na 2021 r.

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. 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 1 OUM Wrocław

Opiniowanie nadsyłanych do Urzędu projektów aktów prawnych

 Prace legislacyjne
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Zestawienie działań OUM Poznań Załącznik nr 5
do Sprawozdania z Rocznego planu działania 

Głównego Urzędu Miar na 2021 r.

Lp.
Cel główny

(Nr)

Nr działania 
głównego z 
Aneksu do 

strategii 
(jeśli 

dotyczy)

Nazwa działania 

Stopień 
realizacji 
działania

%

Komórka 
realizująca 
(Symbol)

1 2 3 4 6 7

1. 4 35  Zapewnienie wysokiej jakości usług metrologicznych poprzez 
modernizację stanowiska pomiarowego do wzorcowania 
płytek wzorcowych o długościach nominalnych powyżej 100 
mm do 500 mm.  Kontynuacja zaplanowanych działań w 2021 
r. obejmująca walidację metody dwustykowej wzorcowania 
płytek wzorcowych o wymiarach nominalnych do 500 mm 
oraz planowane rozszerzenie zakresu akredytacji OUM w 
Poznaniu o tę metodę. 

100 OUM Poznań

 2. 4 35 Poszerzenie oferty świadczonych usług poprzez budowę 
stanowiska pomiarowego do sprawdzania taksometrów po 
ocenie zgodności.  Kontynuacja działania w 2021 r. poprzez 
planowane utworzenie stanowiska pomiarowego do 
sprawdzania taksometrów po ocenie zgodności w dwóch 
kolejnych lokalizacjach tj. Wydział Zamiejscowy w Pile i 
Wydział Zamiejscowy w Koninie.

100 OUM Poznań

3. 4 35 Zapewnienie wysokiej jakości usług metrologicznych poprzez 
modernizację i rozwój stanowiska pomiarowego do 
wzorcowania i legalizacji manometrów. W 2021 r. planowany 
jest zakup kalibratora ciśnienia w zakresie od -1 bara do 60 
bar.

100 OUM Poznań

5

Opis realizacji

Projekty badawczo-rozwojowe

Dla Laboratorium Masy OUM w Poznaniu zakupiono kalibrator 
ciśnienia, do wzorcowania ciśnieniomierzy sprężynowanych, 
elektronicznych i przetworników ciśnienia w zakresie 
– 1bar ÷ 60 bar, dla medium powietrze. Zakup umożliwia rozszerzenie 
zakresu usług w dziedzinie ciśnienia, które dotychczas wykonywane 
były przy użyciu medium - powietrze jedynie do 2,5 bar. 

W ramach kontynuacji działania utworzenia stanowiska pomiarowego 
do sprawdzania taksometrów po ocenie zgodności w dwóch kolejnych 
lokalizacjach tj. Wydział Zamiejscowy w Pile i Wydział Zamiejscowy w 
Koninie zakupiono wyposażenie pomiarowe do sprawdzania 
taksometrów po ocenie zgodności za łączną kwotę 45.320,58zł (dla 
WZ w Pile i WZ w Koninie). Pracownicy zostali przeszkoleni w zakresie 
sprawdzania taksometrów po ocenie zgodności. Usługa została 
wdrożona w dwóch kolejnych WZ.

Zwalidowano metodę dwustykową wzorcowania płytek 
o wymiarach do 500 mm. Opracowano instrukcję wzorcowania  płytek 
wzorcowych o długości nominalnej powyżej 100 mm do 500 mm przy 
pomocy komparatora dwustykowego nr IW/L2/S2/05 oraz instrukcję 
oceny niepewności pomiaru nr IN/L2/S2/05, które obowiązują od 
2.08.2021 r.   W dniu 16.11.2021 r. uzyskano akredytację na 
wzorcowanie 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 2021 r.

4. 4 35 Zapewnienie wysokiej jakości usług metrologicznych poprzez 
modernizację stanowiska pomiarowego do wzorcowania 
wzorców masy. W 2021 r. planowany jest zakup komparatora 
masy o obciążeniu do 100 g.

100 OUM Poznań

5. 4 35 Zapewnienie wysokiej jakości usług metrologicznych poprzez 
działania usprawniające i poprawiające warunki wzorcowania 
przymiarów. Nowelizowana instrukcja wzorcowania i oceny 
niepewności pomiarów przymiarów.

100 OUM Poznań

Lp.
Cel główny

(Nr)

Nr działania 
głównego z 
Aneksu do 

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. 4, 6 Utrzymanie (pod kątem technicznym i metrologicznym) 
stanowisk pomiarowych do wykonywania czynności 
metrologicznych. W ramach tego działania  wzorcowania, 
przeglądy i konserwacje wzorców odniesienia i stanowisk 
pomiarowych zgodnie z harmonogramami.

W OUM PoznańW celu utrzymania i potwierdzenia parametrów metrologicznych 
wzorców odniesienia i stanowisk pomiarowych przeprowadzone były 
konserwacje, przeglądy i wzorcowania zgodnie z harmonogramami.
Wykonano 2002 wzorcowań w odniesieniu do własnych przyrządów 
pomiarowych.

W ramach kontynuacji działań usprawniających i poprawiających 
warunki wzorcowania przymiarów wdrożono metodę wzorcowania 
przymiarów  do 5 m.

Dla Laboratorium Masy OUM w Poznaniu zakupiono komparator masy 
o obciążeniu maksymalnym do 100 g i działce elementarnej 0,001 mg, 
który zastąpi używany dotychczas, wyeksploatowany komparator 
masy o zakresie pomiarowym do 20 g. Zmodernizowane stanowisko 
umożliwi realizację czynności metrologicznych w najbardziej 
pożądanych przez klientów zakresach pomiarowych zapewniając 
jednocześnie utrzymanie kompetencji technicznych w tym zakresie. 
Zakup został zrealizowany na kwotę 94.587,00 zł.

5

Opis realizacji

Utrzymanie infrastruktury metrologicznej - wzorców i stanowisk pomiarowych
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Zestawienie działań OUM Poznań Załącznik nr 5
do Sprawozdania z Rocznego planu działania 

Głównego Urzędu Miar na 2021 r.

2. 6 Utrzymanie (pod kątem technicznym i metrologicznym) 
stanowisk pomiarowych do wykonywania nadzoru 
metrologicznego. W ramach tego działania - wzorcowania, 
przeglądy i konserwacje stanowisk pomiarowych (legalizacja 
wag, wzorcowanie gęstościomierza oscylacyjnego 
przenośnego i suwmiarki stosowanych do kontroli towarów 
paczkowanych, wzorcowanie sekundomierzy stosowanych w 
nadzorze metrologicznym).

W OUM Poznań

3. 6 35 Utrzymanie (pod kątem technicznym i metrologicznym) 
stanowisk pomiarowych do wykonywania czynności 
metrologicznych. 

P OUM Poznań

Lp.
Cel główny

(Nr)

Nr działania 
głównego z 
Aneksu do 

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 Realizowanie przez Okręgowy Urząd Miar w Poznaniu zadań 
członka Komitetu Technicznego nr 51 ds. Pomiarów 
Przemysłowych Wielkości Nieelektrycznych działającym przy 
PKN i Komitetu Technicznego KT 257 ds. Metrologii Ogólnej 
działającym 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

 Współpraca z przemysłem, nauką i innymi instytucjami krajowymi

Prace w ramach współpracy z PCA

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 PKN głosowano nad przyjęciem projektów 
prPKN-ISO/IEC Guide 98-1P oraz prPN-prEN 13757-1E do 
zatwierdzenia oraz głosowano nad projektami norm prPN-prEN IEC 
60751E, prPN-prEN 1434-1E, -2E, -4E, -5E, -6E, prPN-prEN ISO 9300 
oraz  prPN-prEN IEC 63206E w ramach etapu ankiety. Opiniowano 
International Vocabulary of Metrology Fourth edition (VIM4 CD), 
projekty norm EN ISO 5167-1,2 i 4, polskie tłumaczenie PKN-ISO/IEC 
Guide 98-3/Suppl.

Zadanie zrealizowane z dodatkowych środków inwestycyjnych 
(niewygasających) - Zakup tachimetru cyfrowego z oprogramowaniem 
dla Wydziału Zamiejscowego w Gnieźnie za kwotę 153.027,00 zł, 
termin realizacji 07.02.2022 r.

W celu utrzymania i potwierdzenia parametrów metrologicznych 
stanowisk pomiarowych do wykonywania nadzoru zalegalizowano i 
wywzorcowano 5 wag nieautomatycznych oraz wywzorcowano 
gęstościomierz oscylacyjny przenośny i suwmiarki stosowane do 
kontroli towarów paczkowanych, wywzorcowano  sekundomierze 
stosowane w kontrolach stacji paliw.

5

Opis realizacji
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Zestawienie działań OUM Poznań Załącznik nr 5
do Sprawozdania z Rocznego planu działania 

Głównego Urzędu Miar na 2021 r.

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

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. 

N OUM Poznań

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. 8 Udział Dyrektora Urzędu w Welmec (European co-operation 
in Legal Metrology). Reprezentowanie administracji miar w 
grupie roboczej WG5 - nadzór metrologiczny.

WELMEC OUM Poznań

Zagraniczne wyjazdy służbowe

W 2021 r. Dyrektor OUM  w Poznaniu brał udział w posiedzeniach 
WELMEC WG5. Ze względu na pandemię SARS COV2 miały one 
charakter telekonferencji. Posiedzenia odbyły się w terminach 11-12 
maj 2021 r. oraz 19 listopad 2021 r.

Z uwagi na pandemię SARS COV2  została  ograniczona współpraca z 
Politechniką Poznańską a działania prowadzone w poprzednich latach 
w obszarze badań właściwości metrologicznych przyrządów do oceny 
jakości energii elektrycznej  zostały wykorzystane do aktualizacji 
procedur pomiarowych. Wyniki współpracy pozwoliły na utrzymanie 
akredytacji PCA  w odniesieniu do takich obiektów wzorcowania.

W 2021 r. odbyło się spotkanie Sekcji Laboratoriów Wzorcujących 
online nt. „Wdrożenie i doskonalenie systemu zarządzania w 
laboratorium wg ISO 17025:2018-02” – udział: Wiśniewska; S. 
Pszeniczka-Raatz 

5

Opis realizacji

 Współpraca międzynarodowa

Współpraca z innymi instytucjami krajowymi

W 2021 r. opiniowano dokumenty PCA: DA-05, DA-06, DA-01 i FAB-
30/FAP-21. Zgłoszono uwagi  do projektu dokumentu DA-05. Nie 
zgłoszono uwag do dokumentów: DA-06, DA-01 i FAB-30/FAP-21.
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Zestawienie działań OUM Poznań Załącznik nr 5
do Sprawozdania z Rocznego planu działania 

Głównego Urzędu Miar na 2021 r.

Lp.
Cel główny

(Nr)

Nr działania 
głównego z 
Aneksu do 

strategii 
(jeśli 

dotyczy)

Nazwa działania Wykonanie
Komórka 

realizująca 
(Symbol)

1 2 3 4 6 7

1. 3 Sympozjum Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych 
POLLAB

0 
(Z uwagi na 

pandemię SARS-
COV2 w 2021 r. 

nie uczestniczono 
w sympozjum 
Klubu Polskich 
Laboratoriów 
Badawczych 

POLLAB)

OUM Poznań

1. 3 Międzynarodowe Targi Analityki i Technik Pomiarowych 
EUROLAB

0
(Z uwagi na 

pandemię SARS-
COV2 w 2021 r. 

nie odbyły się 
Międzynarodowe 
Targi Analityki i 

Technik 
Pomiarowych 
EUROLAB.)

OUM Poznań

2. 3 Targi "Bezpieczeństwo Pracy w Przemyśle" 0
(Z uwagi na 

pandemię SARS-
COV2 w 2021 r. 

nie odbyły się 
Targi  

"Bezpieczeństwo 
Pracy w 

Przemyśle")

OUM Poznań

1. 3 Praktyki studenckie w OUM w Poznaniu. 3 OUM Poznań

Wizyty w OUM w Poznaniu

Staże i praktyki studenckie w OUM

1

Inne wydarzenia np. Piknik naukowy

Konferencje, sympozja, kongresy itp.

1

1

1

5

Planowana liczba
(publikacji, wydarzeń

lub uczestników)

 Transfer wiedzy - działania informacyjno - promocyjne

Strona 97/146



Zestawienie działań OUM Poznań Załącznik nr 5
do Sprawozdania z Rocznego planu działania 

Głównego Urzędu Miar na 2021 r.

1. 3 Współpraca edukacyjna z UAM w Poznaniu (przeprowadzanie 
wizyt studentów; zapoznanie ze specyfiką działalności urzędu; 
promowanie urzędu) Planowane dwie wizyty studentów 
UAM.

0 
(Z uwagi na 

pandemię SARS 
COV2 nie 

organizowano 
spotkań ze 

studentami UAM )

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  treści 

na stronie 
internetowej w 
zakresie usług 

metrologicznych 
realizowanych 
przez OUM w 

Poznaniu objętych 
akredytacją PCA

OUM Poznań

1. 3 Seminarium w zakresie ustawy Prawo o miarach i prawnej 
kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (dla miasta 
Poznania). 

1 
Przeprowadzono 

seminarium w 
zakresie prawnej 

kontroli 
metrologicznej 

wag 
nieautomatycznyc

h w aspekcie 
wykonywanych 

zadań przez 
pracowników 

Inspekcji 
Handlowej 

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.

OUM Poznań

2

Inne

Zarządzanie i redagowanie strony internetowej Urzędu 

2

1

1
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Zestawienie działań OUM Poznań Załącznik nr 5
do Sprawozdania z Rocznego planu działania 

Głównego Urzędu Miar na 2021 r.

Lp.
Cel główny

(Nr)

Nr działania 
głównego z 
Aneksu do 

strategii 
(jeśli 

dotyczy)

Plan Wykonanie
Komórka 

realizująca
(Symbol)

1 2 3 5 6 7

1. 4 9 340 7779 OUM Poznań

2. 4 303 441 OUM Poznań

3. 4, 8 8 10 OUM Poznań

4. 4, 8 125 104 OUM Poznań

5. 4, 8 106 810 140451 OUM Poznań

6. 4, 8 1 050 1076 OUM Poznań

Lp.
Cel główny

(Nr)

Nr działania 
głównego z 
Aneksu do 

strategii 
(jeśli 

dotyczy)

Plan Wykonanie
Komórka 

realizująca
(Symbol)

1 2 3 5 6 7

1. 8 5 5 OUM Poznań

2. 8 2 0 OUM Poznań

1. 8 9 9 OUM Poznań

1. 8 3 4 (w tym 1 
doraźna)

OUM PoznańNadzór nad jednostkami upoważnionymi do legalizacji pierwotnej lub ponownej. Kontrola spełnienia warunków 
niezbędnych do wykonywania upoważnienia do legalizacji określonego rodzaju przyrządu pomiarowego.

Nazwa działania

 Nadzór

Nadzór nad działalnością punktów legalizacyjnych

Nadzór nad działalnością terenowej administracji miar

Czynności kontrolne wynikające z ustawy Prawo o miarach

Sprawdzenie poprawności i zgodności z prawem działalności wydziałów technicznych urzędu.

Sprawdzenie poprawności i zgodności z prawem działalności Wydziałów Zamiejscowych.

Nadzór nad działalnością punktów legalizacyjnych. Sprawdzenie zgodności stanu faktycznego z danymi zawartymi 
we wniosku o utworzenie danego punktu legalizacyjnego.

Nadzór nad jednostkami upoważnionymi do legalizacji pierwotnej lub ponownej

Ocena zgodności - Moduł F

Legalizacja ponowna

Legalizacja pierwotna

Zatwierdzenie typu

Ekspertyzy

Wzorcowanie

4

Nazwa działania 

 Czynności metrologiczne

4

Strona 99/146



Zestawienie działań OUM Poznań Załącznik nr 5
do Sprawozdania z Rocznego planu działania 

Głównego Urzędu Miar na 2021 r.

1. 8 1 700 977 OUM Poznań

1. 8 30 15 OUM Poznań

1. 8 385 302 (w tym 
245 - doraźne, 
46 - planowe, 7 - 
działania 
sprawdzające, 4 - 
niedoszły do 
skutku)

OUM Poznań

1. 8 30 36 OUM Poznań

1. 8 25 25 OUM Poznań

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

Rejestracja paczkujących i producentów butelek miarowych oraz prowadzenie rejestru znaków identyfikacyjnych producentów butelek miarowych

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. Kontrola przestrzegania wymagań 
dotyczących paczkowania produktów lub produkcji butelek miarowych.

Rejestracja paczkujących i producentów butelek miarowych oraz prowadzenie rejestru znaków identyfikacyjnych 
producentów butelek miarowych. Prowadzenie rejestru paczkujących i producentów butelek miarowych.

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.

Kontrola spełnienia przez wyroby (przyrządy pomiarowe) wprowadzane do obrotu wymagań prawnych.

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.

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 prowadzącymi warsztaty

5

Opis realizacji

 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
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Zestawienie działań OUM Poznań Załącznik nr 5
do Sprawozdania z Rocznego planu działania 

Głównego Urzędu Miar na 2021 r.

1. 6 Zapewnienie dostępu do Internetu w ramach obowiązującej 
umowy.

100 OUM Poznań

2. 6 Licencje i programy. (Aktualizacja wersji oprogramowania, 
przedłużenie ważności licencji).

100 OUM Poznań

3. 6 Naprawy sprzętu komputerowego: drukarek, serwerów, 
komputerów.

100 OUM Poznań

4. 6 Zakup sprzętu i akcesoriów komputerowych w celu 
zapewnienia ciągłości pracy OUM w Poznaniu.

100 OUM Poznań

 IT

W 2021 r. wykonano naprawy za kwotę: 14.550,40 zł w tym m.in..: 
sprzętu komputerowego/ dysk NAS za 1968 zł, UPS za 6211,50 zł, 
urządzenia drukującego za 820,41 zł,  centrali telefonicznej za 1783,50 
zł, sieci telefonicznej za 1334,99 zł.

Zakupiono w 2021 r. oprogramowanie na łączną kwotę 93.359,57 zł  
w tym:
- program szyfrujący ESET Endpoint Encryption za kwotę 3.247,20 zł,
- pakiet serwisowy Axence nVision (106 szt. licencji stacji roboczych) 
za kwotę 3 567,00 zł,
- MS Office 2021 Professional Plus MAK 42 szt. za 39 053,28 zł.
Odnowiono licencje ESET za kwotę 6.088,50 zł
Rozszerzono licencje ESET o 25 szt. za kwotę 1 722,00 zł
Rozszerzono program szyfrujący ESET Endpoint Encryption o 25 szt. 
za kwotę 7 011,00 zł
Rozszerzono Axence nVision o 25 szt. za kwotę 3 222,60 zł.
Zakupiono licencję na 1 rok do oprogramowania Cisco Webex za 
kwotę 2 189,40 zł, licencja LEX standard 24 m-ce za 19 182,10 zł, 
licencję Podpis Elektroniczny CERTUM Mini (z czytnikami) za kwotę 8 
076,49 zł.

Zapewniono przesył danych cyfrowych w 2021 r. za kwotę 40.340,72 zł

Zakup w 2021 r.  niezbędnego sprzętu komputerowego za kwotę 
48.197,10 zł w tym m.in:
drukarka wielofunkcyjna BROTHER  MFC 2752DW szt. 4 za 
11.753,88 zł
czytniki kodów kreskowych HD29A  za 2091,00 zł
drukarki etykiet ZEBRA ZD421T za 19.065,00 zł
dysk twardy SSD SSD Crucial MX500 1TB za kwotę 449,27
karta sieciowa zewnętrzna Gembird NIC-U3-02 za kwotę 35,90
switch zarządzany HPE Aruba Instant On 1930 za kwotę 3 430,54
dysk SSD Crucial BX500 za kwotę 1 389,90 zł
dysk SSD Crucial BX500 Kingstone  KC2500 M.2, UPS (do 
serwerowni) 8099,99 zł
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Zestawienie działań OUM Poznań Załącznik nr 5
do Sprawozdania z Rocznego planu działania 

Głównego Urzędu Miar na 2021 r.

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. 6 Dostosowanie regulacji wewnętrznych do obowiązujących 
przepisów. Aktualizacja regulacji wewnętrznych (zarządzeń 
Dyrektora OUM w Poznaniu, procedur wewnętrznych do 
nowej struktury) 

W związku z koniecznością dostosowania regulacji 
wewnętrznych do aktualnych przepisów prawnych w 
OUM w Poznaniu w 2021 r. zaktualizowano 17 
zarządzeń oraz w związku z realizacją działań 
doskonalących zaktualizowano 14 procedur 
pomiarowych.

20 31 OUM Poznań

 Prace legislacyjne

Inne
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Zestawienie działań OUM Katowice Załącznik nr 6
do Sprawozdania z Rocznego planu działania 

Głównego Urzędu Miar na 2021 r.

Lp.
Cel główny

(Nr)

Nr działania 
głównego z 
Aneksu do 

strategii 
(jeśli 

dotyczy)

Nazwa działania 

Stopień 
realizacji 
działania

%

Komórka 
realizująca 
(Symbol)

1 2 3 4 6 7

1. 6 Wzorcowania przyrządów własnych, sprawdzenia. 100 OUM Katowice

2. 6 26 Zakup komparatora masy o zakresie pomiarowym do 20 g – 
do wzorcowania wzorców masy, odważników oraz kompletu 
wzorców masy klasy dokładności E1 o masie od 1 mg do 200 
g. Poszerzenie  i utrzymanie własnych możliwości 
wzorcowania, w tym poszerzenie możliwości wzorcowania 
wzorców E2 w zakresie od 1mg do 200 g.

0 OUM Katowice

3. 6 27 Zakup multimetru cyfrowego 8,5 cyfry 100 OUM Katowice

4. 6 27 Zakup wzorca rezystancji stałej o wartości 10 MΩ 100 OUM Katowice

5. 6 Zakup tensometrycznego czujnika siły typu CL18-1999kN, 
klasa I, wraz z adapterem

100 OUM Katowice

6. 6 25 Nowa siedziba OUM w Katowicach - zakup budynku. 0 OUM Katowice

Lp.
Cel główny

(Nr)

Nr działania 
głównego z 
Aneksu do 

strategii 
(jeśli 

dotyczy)

Nazwa działania Wykonanie
Komórka 

realizująca 
(Symbol)

1 2 3 4 6 75

Planowana liczba
(publikacji, wydarzeń

lub uczestników)

 Transfer wiedzy - działania informacyjno - promocyjne

5

Opis realizacji

Utrzymanie infrastruktury metrologicznej - wzorców i stanowisk pomiarowych

Obecnie zakup nowego budynku ze względu na brak środków 
finansowych oraz ogólną trudną sytuację (pandemia) pozostaje 
niezrealizowany. W ostatnich latach OUM w Katowicach pozyskał 
potencjale oferty nabycia budynków w różnych lokalizacjach jednakże 
na brak finansowania pozostały one w zawieszaniu. W najbliższym 
czasie jednak niezbędne jest przeniesienie OUM w Katowicach do 
nowej siedziby lub doraźny remont stropów w obecnym budynku.

zrealizowano w ramach zakupów inwestycyjnych PI-2021

zrealizowano w ramach zakupów inwestycyjnych PI-2021

zrealizowano w ramach zakupów inwestycyjnych PI-2021

nie zrealizowano ze względu na warunki w laboratorium masy

Wykonano 2119
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Zestawienie działań OUM Katowice Załącznik nr 6
do Sprawozdania z Rocznego planu działania 

Głównego Urzędu Miar na 2021 r.

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.

5 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. 

1 OUM Katowice

1. 6 Działania informacyjno-promocyjne. OUM Katowice

Lp.
Cel główny

(Nr)

Nr działania 
głównego z 
Aneksu do 

strategii 
(jeśli 

dotyczy)

Plan Wykonanie
Komórka 

realizująca
(Symbol)

1 2 3 5 6 7

1. 4 17 430 23836 OUM Katowice

2. 4 1 500 392 OUM Katowice

3. 4, 8 9 2 OUM Katowice

4. 4, 8 550 345 OUM Katowice

5. 4, 8 159 500 448 170 OUM Katowice

6. 4, 8 3 4 OUM Katowice

7. 4, 8 400 672 OUM Katowice

Prowadzenie szkoleń specjalistycznych

1

3

Zarządzanie i redagowanie strony internetowej Urzędu 

w miarę potrzeb

4

Nazwa działania 

 Czynności metrologiczne

Ocena zgodności - Moduł F

Ocena zgodności - Moduł D

Legalizacja ponowna

Legalizacja pierwotna

Zatwierdzenie typu

Ekspertyzy

Wzorcowanie
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Zestawienie działań OUM Katowice Załącznik nr 6
do Sprawozdania z Rocznego planu działania 

Głównego Urzędu Miar na 2021 r.

Lp.
Cel główny

(Nr)

Nr działania 
głównego z 
Aneksu do 

strategii 
(jeśli 

dotyczy)

Plan Wykonanie
Komórka 

realizująca
(Symbol)

1 2 3 5 6 7

1 3, 4 3 2 OUM Katowice

Lp.
Cel główny

(Nr)

Nr działania 
głównego z 
Aneksu do 

strategii 
(jeśli 

dotyczy)

Plan Wykonanie
Komórka 

realizująca
(Symbol)

1 2 3 5 6 7

1. 8 5 0 OUM Katowice

1. 8 12 1 OUM Katowice

1. 8 0 0 OUM Katowice

1. 8 1080 314 OUM Katowice

1. 8 250 119 OUM KatowiceNadzór

Nadzór

Nadzór

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

Nadzór nad działalnością punktów legalizacyjnych

Nadzór nad działalnością terenowej administracji miar

Czynności kontrolne wynikające z ustawy Prawo o miarach

 Inne czynności

Organizacja i przeprowadzanie porównań krajowych

Nadzór

Nadzór

4

Nazwa działania

 Nadzór

Rejestracja paczkujących i producentów butelek miarowych oraz prowadzenie rejestru znaków identyfikacyjnych producentów butelek miarowych

4

Nazwa działania 

Porównania dwustronne w dziedzinach czas, częstotliwość, napięcie elektryczne, natężenie prądu, rezystancja, 
fizykochemia
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Zestawienie działań OUM Katowice Załącznik nr 6
do Sprawozdania z Rocznego planu działania 

Głównego Urzędu Miar na 2021 r.

1. 8 15 13 OUM Katowice

1. 8 53 40 OUM Katowice

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. 4 70 GUM Prace w ramach powołanego zespołu związane z projektem 
ŚWITEŹ

100 OUM Katowice

Nadzór nad podmiotami prowadzącymi warsztaty

Czynności kontrolne wynikające z ustawy o Tachografach

Nadzór

Nadzór

5

Opis realizacji

 IT

W Okręgowym Urzędzie Miar w Katowicach 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 
2021 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 
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 Katowice Załącznik nr 6
do Sprawozdania z Rocznego planu działania 

Głównego Urzędu Miar na 2021 r.

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. 6 Prace legislacyjne. Pracownicy OUM Katowicach brali udział w 
konsultacjach związanych z przepisami 
dostosowującymi przepisy metrologiczne do sytuacji 
epidemii. Brali również udział w konsultacjach w 
ramach centrów kompetencyjnych.

4 4 OUM Katowice
Opiniowanie nadsyłanych do Urzędu projektów aktów prawnych

Prace legislacyjne
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Zestawienie działań OUM Gdańsk Załącznik nr 7
do Sprawozdanie z Rocznego planu działania 

Głównego Urzędu Miar na 2021 r.

Lp.
Cel główny

(Nr)

Nr działania 
głównego z 
Aneksu do 

strategii 
(jeśli 

dotyczy)

Nazwa działania 

Stopień 
realizacji 
działania

%

Komórka 
realizująca 
(Symbol)

1 2 3 4 6 7

1. 4 Zakup samochodu służącego do przewozu stanowiska do 
sprawdzania instalacji pomiarowych do cieczy innych niż 
woda (kolby pomiarowe II rzędu o poj. 2000 dm3, 500 dm3, 
200 dm3) zastąpi dotychczas używany z uwagi na wieloletni 
czas eksploatacji (rok prod. 2000).

100 OUM Gdańsk

3. 4 20 Utrzymanie ciągłości pracy oraz zapewnienia 
zadeklarowanych zdolności pomiarowych na stanowisku do 
wzorcowania termohigrometrów, poprzez modernizację 
stanowiska i  zakup wzorca odniesienia (wzorzec punktu rosy). 

90 OUM Gdańsk

4. 4 Uruchomienie stanowiska do wytwarzania mieszanin 
wzorcowych (gęstościomierz oscylacyjny), przygotowanie do 
prawnej kontroli metrologicznej.

100 OUM Gdańsk

5

Opis realizacji

 Utrzymanie infrastruktury metrologicznej - wzorców i stanowisk pomiarowych

Uruchomiono i wdrożono 

Zadanie zrealizowane z dodatkowych środków inwestycyjnych. 
Zakończono czynności przetargowe związane z zakupem. Przyrząd w 
trakcie dostawy.

Środki na zakup samochodu zostały przeniesione na zakup:
1. Zakup głowicy pomiarowej 600 kN do maszyny wytrzymałościowej 
INSTRON typu 5588 (o zakresie pomiarowym od 50 kN do 600 kN) 
stosowanej do wzorcowania siłomierzy kontrolnych i siłomierzy 
użytkowych, dla sił ściskających i rozciągających, wraz z 
oprzyrządowaniem do mocowania siłomierzy w zakresie 50 kN 600 kN
2. Utrzymanie ciągłości pracy oraz zapewnienia zadeklarowanych 
zdolności pomiarowych na stanowisku do legalizacji analizatorów 
spalin samochodowych poprzez budowę stanowiska mobilnego.
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Zestawienie działań OUM Gdańsk Załącznik nr 7
do Sprawozdanie z Rocznego planu działania 

Głównego Urzędu Miar na 2021 r.

Lp.
Cel główny

(Nr)

Nr działania 
głównego z 
Aneksu do 

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 OUM Gdańsk

2. 3 Udział w pracach grupy roboczej KZM ds. technologii i 
procesów przemysłowych.

OUM Gdańsk

3. 3 Udział w pracach grupy roboczej KZM ds. regulacji rynku. OUM Gdańsk

4. 3 Udział w Grupie Roboczej do spraw budowy 
ultraprecyzyjnego analizatora wydechu

OUM Gdańsk

5. 3 Udział w Grupie Roboczej ds. Rozporządzenia o analizatorach 
wydechu 

OUM Gdańsk

1. 3 Doraźne opiniowanie dokumentów PCA dedykowanych 
laboratoriom wzorcującym.

OUM Gdańsk

1. 6 70 GUM Udział pracowników OUM w Gdańsku w pracach centrów 
kompetencyjnych dotyczących poszczególnych rodzajów 
przyrządów pomiarowych - współudział w opiniowaniu 
dokumentów, opracowywaniu interpretacji i wyjaśnień itp.

W OUM Gdańsk

Nie brano udziału.

Nie brano udziału.

Nie opiniowano.

Udział lub współudział w Centrum Kompetencyjnym: „Długość i 
Wielkości Związane”, „Parametry Ruchu”, ”Pomiarów objętości”, „Siła i 
Twardość”, „Ocena zgodności”, „Masa”, „Długość i Wielkości 
Związane”, „Parametry Ruchu”, „Wielkości Chemiczne i 
Fizykochemiczne”

5

Opis realizacji

Współpraca z przemysłem, nauką i innymi instytucjami krajowymi

Prace w ramach Konsultacyjnych Zespołów Metrologicznych

Prace w ramach Centrów Kompetencyjnych programu ŚWITEŹ

Prace w ramach współpracy z PCA

Nie brano udziału.

Nie brano udziału.

Nie brano udziału.
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Głównego Urzędu Miar na 2021 r.

Lp.
Cel główny

(Nr)

Nr działania 
głównego z 
Aneksu do 

strategii 
(jeśli 

dotyczy)

Plan Wykonanie
Komórka 

realizująca
(Symbol)

1 2 3 5 6 7

1. 4 17000 15636 OUM Gdańsk

2. 4 500 445 OUM Gdańsk

3. 4 600 469 OUM Gdańsk

4. 4,8 10 11 OUM Gdańsk

5. 4,8 150 131 OUM Gdańsk

6. 4,8 71040 70850 OUM Gdańsk

7. 4,8 500 531 OUM Gdańsk

8. 4,8 200 190 OUM Gdańsk

Lp.
Cel główny

(Nr)

Nr działania 
głównego z 
Aneksu do 

strategii 
(jeśli 

Plan Wykonanie
Komórka 

realizująca
(Symbol)

1 2 3 5 6 7

1. 8 17 17 OUM Gdańsk

2. 8 3 1 OUM Gdańsk

4

Nazwa działania 

Ocena zgodności - Moduł F1

Ekspertyzy

Wzorcowanie
 Czynności metrologiczne

Szkolenia specjalistyczne

Kontrola w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku

Legalizacja ponowna

Legalizacja pierwotna

Zatwierdzenie typu - badania

Badania - sprawdzenia

4

Nazwa działania 

Inne
 Inne czynności

Ocena zgodności - Moduł F
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Zestawienie działań OUM Gdańsk Załącznik nr 7
do Sprawozdanie z Rocznego planu działania 

Głównego Urzędu Miar na 2021 r.

Lp.
Cel główny

(Nr)

Nr działania 
głównego z 
Aneksu do 

strategii 
(jeśli 

dotyczy)

Plan Wykonanie
Komórka 

realizująca
(Symbol)

1 2 3 5 6 7

1. 5, 6 8 4 OUM Gdańsk

1. 8 8 5 OUM Gdańsk

1. 8 1326 104 OUM Gdańsk

1. 8 17 0 OUM Gdańsk

1. 8 233 142 OUM Gdańsk

1. 8 17 14 OUM Gdańsk

Nazwa działania

4

 Nadzór

Nadzór nad podmiotami posiadającymi zezwolenie Prezesa GUM do wykonywania działalności w zakresie instalacji, naprawy oraz sprawdzania urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie 
drogowym - tachografów samochodowych

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 nad działalnością terenowej administracji miar

Czynności kontrolne wynikające z ustawy Prawo o miarach

Zapewnienie bezpieczeństwa w transporcie

Zwiększenie świadomości metrologicznej klientów

Zaspokojenie potrzeb gospodarki

Wewnętrzne działania kontrolne związane z organizacją działalności Urzędu

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

Kontrole w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o towarach paczkowanych - ochrona interesów konsumentów.

Nadzór nad podmiotami prowadzącymi warsztaty

Czynności kontrolne wynikające z ustawy o Tachografach 

Kontrole
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Głównego Urzędu Miar na 2021 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. 9 Udział pracowników Urzędu w projekcie Świteź. 100 OUM Gdańsk

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. 8 7 Opiniowanie projektów ustaw i rozporządzeń. Opiniowano projekt ustawy do zmiany ustawy Prawo o 
miarach

w zależności od 
potrzeb

3 OUM Gdańsk

1. 5 Przegląd i weryfikacja instrukcji postępowania podczas 
prawnej kontroli metrologicznej.

Nowe wydania Instrukcji ogólnych w zakresie 
postępowania podczas prawnej kontroli metrologicznej

w zależności od 
potrzeb

8 OUM Gdańsk

2. 5 Przegląd i weryfikacja wewnętrznych przepisów związanych z 
wykonywaniem wzorcowań przyrządów pomiarowych.

Nowe wydania i aktualizacje procedur pomiarowych 
celem ujednolicenia metod pomiarowych

w zależności od 
potrzeb

40 OUM Gdańsk

Prace legislacyjne

Opiniowanie nadsyłanych do Urzędu projektów aktów prawnych

 Inne

W projekcie Świteź zaangażowane były na stałe 2 osoby. Udział w 
pracach – testach brały udział dodatkowo 2 osoby, wybrane przez 
Dyrektora Okręgowego Urzędu Miar w Gdańsku.

IT
5

Opis realizacji
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Zestawienie działań OUM Łódź Załącznik nr 8
do Sprawozdania Rocznego planu działania 

Głównego Urzędu Miar na 2021 r.

Lp.
Cel główny

(Nr)

Nr działania 
głównego z 
Aneksu do 

strategii 
(jeśli 

dotyczy)

Nazwa działania 

Stopień 
realizacji 
działania

%

Komórka 
realizująca 
(Symbol)

1 2 3 4 6 7

1. 4 33 Budowa stanowiska pomiarowego do wytwarzania wzorców 
pH.

100 OUM Łódź

2. 4 33 Budowa stanowiska pomiarowego do wytwarzania wzorców 
konduktometrycznych.

20 OUM Łódź

Lp.
Cel główny

(Nr)

Nr działania 
głównego z 
Aneksu do 

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.

100 OUM Łódź

2. 4,6 Modernizacja stanowiska pomiarowego do sprawdzania 
mierników ochrony przeciwporażeniowej, mierników 
parametrów instalacji elektrycznej, mierników wyłączników 
różnicowo-prądowych w Laboratorium Elektryczności 
poprzez zakup wielofunkcyjnego kalibratora.

100 OUM Łódź

W roku 2021 wykonano wzorcowanie 2427 szt. własnych przyrządów 
pomiarowych

5

Opis realizacji

 Projekty badawczo-rozwojowe

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.

Zrealizowano zakup wyposażenia do stanowiska do wzorców pH. 
Opracowano plan produkcji PP/L41/08 "Materiały odniesienia pH". 
Badania jednorodności oraz stabilności krótko i długoterminowej 
zostały zakończone. Usługa zostanie wprowadzona do oferty po 
uzyskaniu akredytacji PCA.

5

Opis realizacji

 Utrzymanie infrastruktury metrologicznej - wzorców i stanowisk pomiarowych

Zakupiono kalibrator wielkości elektrycznych
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3. 4, 6 Modernizacja stanowiska pomiarowego do produkcji CRM -
ciekłych wzorców gęstości poprzez zakup gęstościomierza
oscylacyjnego do Pracowni Wzorców Chemicznych oraz
walidację metody charakteryzowania CRM.

100 OUM Łódź

4. 4, 6 Modernizacja stanowiska pomiarowego do wzorcowania
luksomierzy poprzez modyfikację wózka na ławie
fotometrycznej, montaż uchwytu do kamery, montaż nowego
systemu pomiaru odległości

100 OUM Łódź

5. 4, 6  Modernizacja stanowiska do wzorcowania płytek
wzorcowych o zakresie (125÷500) mm poprzez zakup
kompletu płytek wzorcowych klasy K – zakres (125÷500) mm
dla Pracowni Pomiarów Długości i Kąta.

100 OUM Łódź

6. 4, 6  Modernizacja stanowiska pomiarowego do wzorcowania
kalibratorów fotometrycznych poprzez zakup
spektroradiometru dla Pracowni Fizykochemii.

100 OUM Łódź

7. 4, 6  Modernizacja stanowiska do miareczkowania
kompleksonometrycznego poprzez zakup spektrofotometru
UV VIS wraz z akcesoriami umożliwiający pomiar przy
otwartej komorze.

100 OUM Łódź

8. 4, 6  Modernizacja stanowiska pomiarowego do wzorcowania 
higrometrów i termohigrometrów poprzez zakup komory 
klimatycznej wraz z wyposażeniem.

100 OUM Łódź

9. 4, 6  Modernizacja stanowiska pomiarowego do wzorcowania 
woltomierzy, omomierzy, amperomierzy poprzez zakup 
wielofunkcyjnego kalibratora napięcia, prądu i rezystancji. 

100 OUM Łódź

10. 4,6 Modernizacja stanowiska pomiarowego do sprawdzania 
odmierzaczy gazu skroplonego propan-butan poprzez zakup 
stanowiska z przepływomierzem masowym.

100 OUM ŁódźZadanie zrealizowane z dodatkowych środków inwestycyjnych. 
Podpisano umowę na zakup stanowiska z przepływomierzem 
masowym

Zadanie zrealizowane z dodatkowych środków inwestycyjnych.  
Podpisano umowę na zakup wielofunkcyjnego kalibratora napięcia, 
prądu i rezystancji spełniającego wyspecyfikowane wymagania.

Zadanie zrealizowane z dodatkowych środków inwestycyjnych:  
Podpisano umowy na zakup komory klimatycznej wraz wyposażeniem 

Zadanie zrealizowane z dodatkowych środków inwestycyjnych.  
Podpisano umowę na zakup spektrofotometru UV ViS spełniającego 
wyspecyfikowane wymagania.

Zadanie zrealizowano. Zakupiono spektroradiometr dla Pracowni 
Fizykochemii.

Zadanie zrealizowano. Płytki, które mają zastąpić wyeksploatowany 
zestaw płytek długich został zakupiony i oddany do wzorcowania do 
GUM.

Zadanie zrealizowano. Zmodernizowano stanowisko pomiarowe do 
wzorcowania luksomierzy dla Pracowni Fizykochemii poprzez 
modyfikację wózka na ławie fotometrycznej, montaż uchwytu do 
kamery, montaż nowego systemu pomiaru odległości.

Zadanie zrealizowano. Zakupiono gęstościomierz oscylacyjny DMA 
5001 dla Pracowni Wzorców Chemicznych oraz porównano pracę 
gęstościomierzy DMA 5001 i DMA 5000.
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Lp.
Cel główny

(Nr)

Nr działania 
głównego z 
Aneksu do 

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  Identyfikowanie potrzeb polskiej gospodarki dotyczących 
technologii pomiarowych, regulacji prawnych, wsparcie w 
rozwiązywaniu zgłaszanych problemów, określenie propozycji 
priorytetowych stojących przed GUM, promocja dobrych 
praktyk pomiarowych, inicjowanie projektów oraz wspieranie 
ich realizacji, wypracowanie rekomendacji dla Prezesa GUM w 
ramach prac na posiedzeniach Konsultacyjnego Zespołu 
Głównego Urzędu Miar do spraw  rozwoju przemysłu 
województwa świętokrzyskiego.

W, N, P OUM Łódź

1. 3 Udział w pracach KT 322  ds. Materiałów Odniesienia 
działającym przy PKN.

W OUM Łódź

Działalność Konsultacyjnego Zespołu Głównego Urzędu Miar do 
spraw rozwoju przemysłu województwa świętokrzyskiego ze względu 
na zagrożenie koronawirusem Sars-CoV-19 w pierwszej części roku 
2021  została czasowo wstrzymana, a następnie Decyzją Nr 33 
Prezesa GUM z dnia 5.09.2021 r. Zespół rozwiązano.

W roku 2021 Laboratorium Chemii nie brało udziału w żadnym 
posiedzeniu.

5

Opis realizacji

Współpraca z przemysłem, nauką i innymi instytucjami krajowymi

Prace w ramach Konsultacyjnych Zespołów Metrologicznych

Prace w ramach współpracy z PKN
W roku 2021 nie było żadnych spotkań. E-mailowo braliśmy udział w 
realizacji następujących zadań:   1) opiniowanie projektu specyfikacji 
technicznej „Requirements for reference materials for particle 
characterisation" 
2) głosowanie w sprawie decyzji o nawiązaniu współpracy z ISO/TC 
334
3) przegląd przewodnika PKN-ISO Guide 31:2018-02 „Materiały 
odniesienia — Zawartość certyfikatów, etykiet i dokumentacji 
towarzyszącej”
4) opiniowanie projektu specyfikacji technicznej ISO/TS 4807 
"Reference materials for particle size measurement - Specification of 
requirements"
5) opiniowanie czwartej wersji dokumentu OIML D5 "Principles for the 
establishment of hierarchy schemes for measuring instruments"
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Głównego Urzędu Miar na 2021 r.

2. 3 Udział w pracach KT 257  ds. Metrologii Ogólnej  działającym 
przy PKN.

W OUM Łódź

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, 4, 6 Luksomierz (1,0; 3,0; 5,0) lx CMI Czechy 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 z 
Aneksu do 

strategii 
(jeśli 

dotyczy)

Plan Wykonanie
Komórka 

realizująca
(Symbol)

1 2 3 5 6 7

1. 4 15 694 15471 OUM Łódź

2. 4 1 156 865 OUM Łódź

3. 4 8 000 7865 OUM Łódź

4. 4, 8 193 65 OUM Łódź

5. 4, 8 74 018 70374 OUM Łódź

6. 4, 8 5 6 OUM Łódź

Opiniowanie projektu tłumaczenia ISO/IEC Guide 98-3/Suppi.1, 
ankieta dotycząca ulepszonego Układu SI, projekt czwartego wydania 
Międzynarodowego  Słownika Metrologii, głosowanie nad projektami.

5

Opis realizacji

Wzorcowania przyrządów pomiarowych

Porównania międzynarodowe

 Współpraca międzynarodowa

Wzorcowanie zostało zrealizowane

Porównanie międzylaboratoryjne z CMI przeprowadzono w dniach 
25.02-02.06.2021 r. Uzyskano wynik pozytywny.

4

Nazwa działania 

Czynności metrologiczne

Ocena zgodności - Moduł D

Legalizacja ponowna

Legalizacja pierwotna

Wytwarzanie i certyfikacja materiałów odniesienia

Ekspertyzy

Wzorcowanie
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7. 4, 8 6 6 OUM Łódź

8. 4, 8 5 1 OUM Łódź

9. 4, 8 72 107 OUM Łódź

10. 4, 8 1 075 4528 OUM Łódź

Lp.
Cel główny

(Nr)

Nr działania 
głównego z 
Aneksu do 

strategii 
(jeśli 

dotyczy)

Plan Wykonanie
Komórka 

realizująca
(Symbol)

1 2 3 5 6 7

1. 6 4 4 OUM Łódź

1. 8 10 8 OUM Łódź

1. 8 659 449 OUM Łódź

1. 8 29 19 OUM Łódź

1. 8 220 196 OUM Łódź

1. 8 28 27 OUM ŁódźNadzór

Ocena zgodności - Moduł F1

Ocena zgodności - Moduł F (MID)

Ocena zgodności - Moduł F (NAWI)

Ocena zgodności - Moduł D1

4

Nazwa działania 

 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 - 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 działalnością punktów legalizacyjnych

Nadzór nad działalnością terenowej administracji miar

Czynności kontrolne wynikające z ustawy Prawo o miarach

Nadzór

Nadzór

Nadzór

Nadzór

Nadzór
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Zestawienie działań OUM Łódź Załącznik nr 8
do Sprawozdania Rocznego planu działania 

Głównego Urzędu Miar na 2021 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. 6 70 GUM Kontynuacja prac związanych z realizacją projektu „ŚWITEŹ”  działanie 
ciągłe

OUM Łódź

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. 7 Uproszczenie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów 
pomiarowych

Naczelnik Wydziału Zamiejscowego w Kielcach bierze 
udział w powołanym przez Prezesa GUM Zespole do 
przeprowadzenia analizy i wypracowania wstępnych 
rozwiązań legislacyjnych dotyczących zmian w zakresie 
prawnej kontroli metrologicznej niektórych rodzajów 
przyrządów pomiarowych. Prace dotyczą zbiorników 
pomiarowych do cieczy.

OUM Łódź

 Prace legislacyjne

Opiniowanie nadsyłanych do Urzędu projektów aktów prawnych

W roku 2021 troje pracowników z OUM w Łodzi brało udział w 
pracach związanych z realizacją projektu „ŚWITEŹ”.

5

Opis realizacji

 IT
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Zestawienie działań OUM Bydgoszcz Załącznik nr 9
do Sprawozdania z  Rocznego planu działania 

Głównego Urzędu Miar na 2021 r.

Lp.
Cel główny

(Nr)

Nr działania 
głównego z 
Aneksu do 

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. 6 Odpowiednie przygotowanie pomieszczeń w siedzibie OUM 
w Bydgoszczy w celu zapewnienia właściwych warunków 
funkcjonowania przenoszonych stanowisk pomiarowych 
Wydziału Legalizacji.

100  OUM Bydgoszcz

3 4, 6 Zakup stanowiska do wzorcowania ciśnieniomierzy. 100  OUM Bydgoszcz

4 4, 6 Zakup rubidowego wzorca częstotliwości sterowanego 
sygnałem GPS

100  OUM BydgoszczZadanie zrealizowane z dodatkowych środków inwestycyjnych. 
Procedurę zakupu poprzedzono rozeznaniem rynku i ustaleniem na tej 
podstawie niezbędnej kwoty środków finansowych. Z dostawcą  
wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania podpisano 
umowę, zgodnie z którą, dostawa rubidowego wzorca częstotliwości 
sterowanego sygnałem GPS powinna nastąpić do dnia 28 marca 2022 
r.

5

Opis realizacji

Zadanie zrealizowane z dodatkowych środków inwestycyjnych. 
Procedurę zakupu poprzedzono rozeznaniem rynku i ustaleniem na tej 
podstawie niezbędnej kwoty środków finansowych. Z dostawcą  
wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania podpisano 
umowę, zgodnie z którą, dostawa stanowiska do wzorcowania 
ciśnieniomierzy powinna nastąpić do końca I kwartału 2022 r.

W celu przygotowania optymalnych warunków pracy pracownikom 
Wydziału Legalizacji oraz zapewnienia właściwego poziomu obsługi 
klientów, wykonano szereg prac remontowo-modernizacyjnych. Do 
najważniejszych należy zaliczyć: zmiana ciągu komunikacji wewnątrz 
budynku dla  pracowników wydziału, zmodyfikowanie wewnętrznej 
sieci elektrycznej i telekomunikacyjnej, wydzielenie i zorganizowanie 
Punktu Obsługi Klienta. 

Wszystkie wymagane czynności mające na celu zapewnienie 
właściwego stanu technicznego i metrologicznego wyposażenia 
pomiarowego znajdującego się na stanie komórek merytorycznych 
OUM zostały zrealizowane w pełni, zgodnie z opracowanymi 
harmonogramami i według obowiązujących, właściwych procedur. 

 Utrzymanie infrastruktury metrologicznej - wzorców i stanowisk pomiarowych
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Zestawienie działań OUM Bydgoszcz Załącznik nr 9
do Sprawozdania z  Rocznego planu działania 

Głównego Urzędu Miar na 2021 r.

5 4, 6 Zakup samochodu osobowo-towarowego 100  OUM Bydgoszcz

6 4, 6 Zakup komparatora masy 100  OUM Bydgoszcz

7 4,6 Zakup zestawu do kontroli towarów paczkowanych 100  OUM Bydgoszcz

8 4, 6 Zakup wzorców masy klasy dokładności F1 100  OUM Bydgoszcz

9 4, 6 Zakup stykowego profilometru laboratoryjnego 100  OUM Bydgoszcz

Zadanie zrealizowane z dodatkowych środków inwestycyjnych. 
Procedurę zakupu poprzedzono rozeznaniem rynku i ustaleniem na tej 
podstawie niezbędnej kwoty środków finansowych. Z dostawcą  
wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania podpisano 
umowę, zgodnie z którą, dostawa  wzorców masy klasy dokładności F1 
powinna nastąpić do dnia 31 stycznia 2022 r. 

Zadanie zrealizowane z dodatkowych środków inwestycyjnych. 
Procedurę zakupu poprzedzono rozeznaniem rynku i ustaleniem na tej 
podstawie niezbędnej kwoty środków finansowych. Z dostawcą  
wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania podpisano 
umowę. Dostawa zestawu do kontroli towarów paczkowanych 
powinna nastąpić do końca I kwartału 2022 r.

Zadanie zrealizowane z dodatkowych środków inwestycyjnych. 
Procedurę zakupu poprzedzono rozeznaniem rynku i ustaleniem na tej 
podstawie niezbędnej kwoty środków finansowych. Z dostawcą  
wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania podpisano 
umowę. Dostawa komparatora masy nastąpiła w dniu 04 stycznia 
2022 r. 

Zadanie zrealizowane z dodatkowych środków inwestycyjnych. 
Procedurę zakupu poprzedzono rozeznaniem rynku i ustaleniem na tej 
podstawie niezbędnej kwoty środków finansowych. Z dostawcą  
wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania podpisano 
umowę, zgodnie z którą, dostawa samochodu osobowo-towarowego 
powinna nastąpić do końca II kwartału 2022 r.

Zadanie zrealizowane z dodatkowych środków inwestycyjnych. 
Procedurę zakupu poprzedzono rozeznaniem rynku i ustaleniem na tej 
podstawie niezbędnej kwoty środków finansowych. Z dostawcą  
wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania podpisano 
umowę, zgodnie z którą, dostawa stykowego profilometru 
laboratoryjnego powinna nastąpić do dnia 11 lipca 2022 r. 
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Zestawienie działań OUM Bydgoszcz Załącznik nr 9
do Sprawozdania z  Rocznego planu działania 

Głównego Urzędu Miar na 2021 r.

Lp.
Cel główny

(Nr)

Nr działania 
głównego z 
Aneksu do 

strategii 
(jeśli 

dotyczy)

Nazwa działania

W-praca 
własna

N-wespół. 
z nauką 

P-wespół.
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.

P  OUM Bydgoszcz

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

5

Opis realizacji

Współpraca z przemysłem, nauką i innymi instytucjami krajowymi

Wzorcowania przyrządów pomiarowych

Współpraca z innymi instytucjami krajowymi

Współpraca międzynarodowa

Kontynuacja współpracy z krajowymi przedsiębiorstwami przemysłu 
obronnego polegała przede wszystkim na realizacji bieżących zleceń 
dotyczących wzorcowania przyrządów pomiarowych.  W ramach 
kilkudziesięciu zawartych umów, w 2021 r. w OUM przeprowadzono  
wzorcowania przyrządów do pomiaru długości, temperatury, masy, 
prądu, napięcia i rezystancji. Dodatkowo, w grudniu 2021 r., 
kierownicy wszystkich laboratoriów wchodzących w skład Wydziału 
Usług Metrologicznych mieli okazję przeprowadzić wizytację 
laboratoriów wzorcujących Centralnego Wojskowego Ośrodka 
Metrologii w Warszawie. 

5

Opis realizacji
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Zestawienie działań OUM Bydgoszcz Załącznik nr 9
do Sprawozdania z  Rocznego planu działania 

Głównego Urzędu Miar na 2021 r.

1. 6  Wzorcowanie kalibratora TRANSMILE 2100 HG (1 szt.).  Instytut 
Łączności - 
Państwowy 

Instytut 
Badawczy w 
Warszawie

 OUM Bydgoszcz

Lp.
Cel główny

(Nr)

Nr działania 
głównego z 
Aneksu do 

strategii 
(jeśli 

dotyczy)

Nazwa działania Wykonanie
Komórka 

realizująca 
(Symbol)

1 2 3 4 6 7

 1. 3, 5 EUROLAB 2021 - Międzynarodowe Targi Analityki, Technik 
Pomiarowych i Farmacji.

0  OUM Bydgoszcz

1. 3, 5 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).

84  OUM Bydgoszcz

1. 3 Cykl spotkań z młodzieżą ze szkół średnich m. in. Zespołu 
Szkół Chemicznych, podczas których przekazane zostaną 
podstawowe informacje dotyczące metrologii w Polsce.

0  OUM Bydgoszcz

W III kwartale 2021 roku zrealizowano usługę wzorcowania 
kalibratora w Instytucie Łączności - Państwowym Instytucie 
Badawczym w Warszawie Z uwagi na problemy logistyczne związane z 
transportem kalibratora do siedziby producenta w Wielkiej Brytanii 
oraz związane z tym wyższe koszty usługi wzorcowania, realizację 
powierzono podmiotowi krajowemu, dysponującemu niezbędnym 
zapleczem techniczno- pomiarowym. Wzorcowanie zostało wykonane 
zgodnie z zaleceniami producenta i potwierdzone świadectwem 
wzorcowania. Wykonawca posiada akredytację PCA do wykonywania 
wzorcowań w pełnym zakresie pomiarowym kalibratora.

Planowana liczba
(publikacji, wydarzeń

lub uczestników)

5

 Transfer wiedzy - działania informacyjno - promocyjne

Zarządzanie i redagowanie strony internetowej Urzędu

Wizyty w OUM    (np. wycieczki szkolne itp.)

Prowadzenie szkoleń specjalistycznych

  Konferencje, sympozja, kongresy itp..

1

co najmniej 30

1
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Zestawienie działań OUM Bydgoszcz Załącznik nr 9
do Sprawozdania z  Rocznego planu działania 

Głównego Urzędu Miar na 2021 r.

1. 4 i 6 Zamieszczanie i aktualizowanie informacji o urzędzie oraz 
wykonywanych usługach metrologicznych.

zrealizowano  OUM Bydgoszcz

1. 3, 5 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).

zrealizowano  OUM Bydgoszcz

Lp.
Cel główny

(Nr)

Nr działania 
głównego z 
Aneksu do 

strategii 
(jeśli 

dotyczy)

Plan Wykonanie
Komórka 

realizująca
(Symbol)

1 2 3 5 6 7

1. 4 12300 12845 OUM Bydgoszcz

2. 4 148 168 OUM Bydgoszcz

3. 4, 8 2 6 OUM Bydgoszcz

4. 4, 8 1000 1387 OUM Bydgoszcz

5. 4, 8 31500 49910 OUM Bydgoszcz

6. 4, 8 300 390 OUM Bydgoszcz

na bieżąco

4

Nazwa działania 

Ocena zgodności - Moduł F,F1

Legalizacja ponowna

Legalizacja pierwotna

Zatwierdzenie typu

Ekspertyzy

Wzorcowanie
 Czynności metrologiczne

Inne
na bieżąco
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Zestawienie działań OUM Bydgoszcz Załącznik nr 9
do Sprawozdania z  Rocznego planu działania 

Głównego Urzędu Miar na 2021 r.

Lp.
Cel główny

(Nr)

Nr działania 
głównego z 
Aneksu do 

strategii 
(jeśli 

dotyczy)

Plan Wykonanie
Komórka 

realizująca
(Symbol)

1 2 3 5 6 7

1. 8 7 7 OUM Bydgoszcz

1. 8 3 3 OUM Bydgoszcz

1. 8 1600 1107 OUM Bydgoszcz

1. 8 240 224 OUM Bydgoszcz

1. 8 35 47 OUM Bydgoszcz

1. 8 7 17 OUM Bydgoszcz

4

Nazwa działania 

Nadzór nad podmiotami prowadzącymi warsztaty

Czynności kontrolne z ustawy o Tachografach 

Rejestracja paczkujących i producentów butelek miarowych oraz prowadzenie rejestru znaków identyfikacyjnych 
producentów butelek miarowych.

Czynności kontrolne. Nadzór nad podmiotami posiadającymi zezwolenie Prezesa GUM do wykonywania działalności w 
zakresie instalacji, naprawy, przeglądów  oraz sprawdzania tachografów.

Nadzór nad działalnością terenowej administracji miar
Czynności kontrolne wynikające z ustawy Prawo o miarach

 Nadzór

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 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 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.

Nadzór nad działalnością punktów legalizacyjnych.

Nadzór nad działalnością Wydziałów Zamiejscowych, Wydziału Legalizacji i Wydziału Usług Metrologicznych.

Kontrola poprawności stosowanego przez paczkującego systemu kontroli wewnętrznej ilości towaru paczkowanego 
oraz przez producenta butelek miarowych produkcji butelek miarowych.
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Zestawienie działań OUM Bydgoszcz Załącznik nr 9
do Sprawozdania z  Rocznego planu działania 

Głównego Urzędu Miar na 2021 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. 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

 IT
5

Opis realizacji

Tworzenie i utrzymanie serwisów intranetowych

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 wideokonferencji (VTC) w Bydgoszczy  i Wydziałach 
Zamiejscowych.

Zarządzanie ESET Remote Administrator Server

Wykonywanie oraz testowanie kopii danych

Zarządzanie kontrolerem domeny AD
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Zestawienie działań OUM Szczecin Załącznik nr 10
do Sprawozdania Rocznego planu działania 

Głównego Urzędu Miar na 2021 r.

Lp.
Cel główny

(Nr)

Nr działania 
głównego z 
Aneksu do 

strategii 
(jeśli 

dotyczy)

Nazwa działania 

Stopień 
realizacji 
działania

%

Komórka 
realizująca 
(Symbol)

1 2 3 4 6 7

1. 4, 6 41 Modernizacja stanowisk i wyposażenia kontrolno-
pomiarowego: 
- zakup przenośnego stanowiska pomiarowego z 
przepływomierzem masowym do wzorcowania wodą 
zbiorników pomiarowych.

100 OUM Szczecin

2. 4, 6 43 Modernizacja laboratoriów pomiarów ciśnienia: 
- zakup 2 ciśnieniomierzy obciążnikowo-tłokowych.

100 OUM Szczecin

3. nd nd Zadania zrealizowane z dodatkowych środków 
inwestycyjnych z wydatków niewygasających 2021 r.:
1. Zakup tachimetru elektronicznego z oprogramowaniem
2. Zakup hydraulicznego kontrolera ciśnienia
3. Zakup kalibratora testerów elektrycznych.

30 OUM Szczecin

5

Opis realizacji

Przystąpiono do realizacji trzech zadań w grudniu 2021 r.:
1) zakup tachimetru elektronicznego z oprogramowaniem. Umowę 
zawarto w dniu 28.12.2021 r. Termin realizacji: 40 dni od daty 
zawarcia umowy. Koszt: 153.627,00 zł,
2) zakup hydraulicznego kontrolera ciśnienia. Umowę zawarto w dniu 
27.12.2021 r. Termin realizacji: 70 dni od daty zawarcia umowy. Koszt: 
238.900,00 zł,
3) zakup kalibratora testerów elektrycznych. Umowę zawarto w dniu 
27.12.2021 r. Termin realizacji: 125 dni od daty zawarcia umowy. 
Koszt: 92.876,68 zł.

Zadanie zrealizowane

Wnioskiem do GUM z dnia 17.06.2021 zmieniono plan rzeczowo-
finansowy na 2021 r. rezygnując z zadania 1.1 i wprowadzając zadanie 
1.3 dot. zakupu 1 szt. ciśnieniomierza obciążnikowo-tłokowego 
dwuzakresowego

Zadanie zrealizowane
Utrzymanie infrastruktury metrologicznej - wzorców i stanowisk pomiarowych
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Zestawienie działań OUM Szczecin Załącznik nr 10
do Sprawozdania Rocznego planu działania 

Głównego Urzędu Miar na 2021 r.

Lp.
Cel główny

(Nr)

Nr działania 
głównego z 
Aneksu do 

strategii 
(jeśli 

dotyczy)

Nazwa działania

W-praca 
własna

N-wespół. 
z nauką 

P-wespół.
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

Lp.
Cel główny

(Nr)

Nr działania 
głównego z 
Aneksu do 

strategii 
(jeśli 

dotyczy)

Plan Wykonanie
Komórka 

realizująca
(Symbol)

1 2 3 5 6 7

1. 4 4 852 4 884 OUM Szczecin

2. 4 635 489 OUM Szczecin

3. 4, 8 5 6 OUM Szczecin

4. 4, 8 29 118 OUM Szczecin

5. 4, 8 69 220 86 380 OUM Szczecin

6. 8 90 122 OUM Szczecin

Nazwa działania 

Ocena zgodności - Moduł F

 Współpraca z przemysłem, nauką i innymi instytucjami krajowymi
5

Opis realizacji

Przesłano uwagi Do PCA w zakresie 3 projektów dokumentów PCA w 
dniu 19.05.2021 r. (e-mail):
1. DA-01 „Opis systemu akredytacji” – Projekt P1 Wydania 12 z dnia 
7.05.2021,
2. DA-05 „Polityka dotycząca uczestnictwa w badaniach biegłości” – 
Projekt P1 Wydania 8 z dnia 7.05.2021,
3. Da-06 „Polityka dotycząca spójności pomiarowej wyników 
pomiarów” Projekt P1 Wydania 8 z dnia 7.05.2021.

Prace w ramach współpracy z PCA

 Czynności metrologiczne
4

Legalizacja ponowna

Legalizacja pierwotna

Zatwierdzenie typu

Ekspertyzy

Wzorcowanie (dla klientów zewnętrznych i własne)
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Zestawienie działań OUM Szczecin Załącznik nr 10
do Sprawozdania Rocznego planu działania 

Głównego Urzędu Miar na 2021 r.

Lp.
Cel główny

(Nr)

Nr działania 
głównego z 
Aneksu do 

strategii 
(jeśli 

dotyczy)

Plan Wykonanie
Komórka 

realizująca
(Symbol)

1 2 3 5 6 7

1. 6 7 6 OUM Szczecin

1. 8 1101 557 OUM Szczecin

1. 8 11 8 OUM Szczecin

1. 8 240 117 OUM Szczecin

1. 8 314 316 OUM Szczecin

1. 8 17 17 OUM Szczecin

2. 8 5 6 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

Nadzór nad działalnością punktów legalizacyjnych

Czynności kontrolne wynikające z ustawy Prawo o miarach

Kontrola spełniania przez wyroby wymagań, w odniesieniu do przyrządów pomiarowych i wag nieautomatycznych.

Kontrola użytkowników przyrządów pomiarowych.

Kontrola punktu legalizacyjnego.

Rejestracja paczkującego.

Kontrola paczkującego.

Inne - nadzór rynku

Kontrola podmiotów posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie instalacji, sprawdzenia, 
przeglądów lub napraw tachografów analogowych (audyty)

Kontrola podmiotów posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie instalacji, sprawdzenia, 
przeglądów lub napraw tachografów cyfrowych (audyty).

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

4

Nazwa działania 

 Nadzór

Nadzór nad podmiotami prowadzącymi warsztaty

Czynności kontrolne wynikające z ustawy o Tachografach Cyfrowych

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 Rocznego planu działania 

Głównego Urzędu Miar na 2021 r.

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. 7 Opiniowanie (zgłaszanie uwag i propozycji) do projektów 
rozporządzeń wydawanych przez ministra do spraw 
gospodarki na podstawie przepisów ustawy Prawo o miarach.

OUM w Szczecinie nie zgłaszał uwag do żadnego 
projektu nowego lub nowelizacji już istniejącego 
rozporządzenia. 

Natomiast w 2021 roku było zgłaszanych 5 uwag dot. 
zmian w ustawie Prawo probiercze i Prawo o miarach, 
które dotyczyły m. in. sposobu ustalania i pobierania 
opłat za czynności administracji miar. 

0 0 OUM Szczecin

Prace legislacyjne

Opiniowanie nadsyłanych do Urzędu projektów aktów prawnych
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Zestawienie działań OUM Białystok Załącznik nr 11
do Sprawozdania Rocznego planu działania 

Głównego Urzędu Miar 2021 r.

Lp.
Cel główny

(Nr)

Nr działania 
głównego z 
Aneksu do 

strategii 
(jeśli 

dotyczy)

Nazwa działania 

Stopień 
realizacji 
działania

%

Komórka 
realizująca 
(Symbol)

1 2 3 4 6 7

1. 6 Zakup nowego wyposażenia do laboratoriów oraz wydziałów 
zamiejscowych.

100 OUM Białystok

2. 6 64 Zakup mobilnego stanowiska do sprawdzania wag 
preselekcyjnych.

100 OUM Białystok

3. 6 62 Zakup ławy fotometrycznej z odczytem cyfrowym oraz 
automatycznym przesuwem oraz osprzętem.

100 OUM Białystok

4. 6 68 Opracowanie koncepcji budowy siedziby OUM w 
Białymstoku wraz z Wydziałem Zamiejscowym OUP w 
Warszawie.

0 OUM Białystok

Lp.
Cel główny

(Nr)

Nr działania 
głównego z 
Aneksu do 

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

Prace w ramach Konsultacyjnych Zespołów Metrologicznych

5

Opis realizacji

Opis realizacji

5

Współpraca z przemysłem, nauką i innymi instytucjami krajowymi

 Utrzymanie infrastruktury metrologicznej - wzorców i stanowisk pomiarowych

W trakcie roku zrezygnowano z realizacji zadana i utworzono nowe 
pod nazwą ,,Modernizacja ławy fotometrycznej w Laboratorium 
Akustyki i Fotometrii.

Zakup 10 wag podkładkowych oraz samochodu dostawczego 
zrealizowany w ramach zadania inwestycyjnego.

Zakup wzorców masy do Laboratorium Masy i WZ, wagi precyzyjnej, 
kalibratorów akustycznych do tworzonej pracowni akustycznej.

W pierwszej połowie 2021 r. Dyrektor OUM w Białymstoku 
wystosował pismo do Prezydenta Miasta Białegostoku z prośbą o 
pomoc w nieodpłatnym pozyskaniu nieruchomości, którą można 
przeznaczyć na nową siedzibę Urzędu. W propozycjach działek 
przedstawionych przez Pana Prezydenta nie znaleziono odpowiedniej 
nieruchomości. Jednakże Pan Prezydent został poproszony o 
udzielenie informacji w przypadku powzięcia informacji o 
nieruchomości spełniającej wymagania OUM w Białymstoku.
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Zestawienie działań OUM Białystok Załącznik nr 11
do Sprawozdania Rocznego planu działania 

Głównego Urzędu Miar 2021 r.

1. 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

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 Organizowanie praktyk, stażów, preselekcji oraz wizyt 
studentów, celem poszerzenia wiedzy metrologicznej wśród 
słuchaczy szczególnie kierunków technicznych. 

N OUM Białystok

Lp.
Cel główny

(Nr)

Nr działania 
głównego z 
Aneksu do 

strategii 
(jeśli 

dotyczy)

Nazwa działania
Planowana liczba

(publikacji, wydarzeń
lub uczestników)

Komórka 
realizująca 
(Symbol)

1 2 3 4 5 7

Wykonanie

6

 Transfer wiedzy - działania informacyjno - promocyjne

 Konkurs wiedzy

W 2021 r. Okręgowy Urząd Miar w Białymstoku zorganizował praktyki 
studenckie dla 2 studentów z Wydziału Chemii Uniwersytetu w 
Białymstoku oraz Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej.

W październiku 2021 roku odbył się audyt PCA w ramach, którego 
potwierdzono biegłość personelu z przedmiotowych dziedzinach 
pomiarowych, dzięki czemu OUM w Białymstoku może dalej oznaczać 
świadectwa wzorcowanych przyrządów pomiarowych znaczkiem PCA. 
Dodatkowo w 2021 roku odbył się audyt wewnętrzy w Laboratorium 
Masy, co również potwierdziło wysokie wyszkolenie personelu z tej 
dziedziny pomiarowej. 

W dniu 5 września 2021 r. Prezes GUM podpisał decyzję uchylającą 
powołanie Konsultacyjnych Zespołów Metrologicznych. Nie mniej 
jednak pracownicy Okręgowego Urzędu Miar w Białymstoku udzielali 
się w zakresie sprawowania nadzoru nad instalacjami pomiarowymi. 
Poruszane były aspekty prowadzenia kontroli ze strony formalnej jak 
też metrologicznej. Analizie były poddane szczególnie aspekty 
wspólnych kontroli ze służbą celno-skarbową oraz Wojewódzką 
Inspekcją Transportu Drogowego.

Prace w ramach współpracy z uczelniami wyższymi

Prace w ramach współpracy z PCA
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Zestawienie działań OUM Białystok Załącznik nr 11
do Sprawozdania Rocznego planu działania 

Głównego Urzędu Miar 2021 r.

1. 3 Konkurs wiedzy o metrologii - "Metrologa" z dedykacją dla 
uczniów szkół średnich.

1 lub w miarę potrzeb OUM Białystok

1. 3 Spotkanie z przedsiębiorcami oraz ludźmi biznesu dotyczące 
potrzeb regionu na usługi z dziedziny metrologii.

wg zapotrzebowania OUM Białystok

Konkurs wiedzy o metrologii 
dedykowany dla uczniów szkół 

średnich nie został 
zorganizowany przez OUM w 

Białymstoku w 2021 r. Powodem 
tego stanu rzeczy był 

obowiązujący stan pandemii 
związany z rozprzestrzenianiem 

się wirusa SARS-CoV-2.

W trakcie roku sprawozdawczego 
odbyło się kilka spotkań z 

przedstawicielami środowiska 
biznesowo-gospodarczego. 

Spotkania miały na celu 
określenie potrzeb na usługi 
metrologiczne w regionie. 

Przedstawiciel Urzędu podczas 
studiów podyplomowych, w 

których uczestniczyli 
managerowie podlaskich firm i 

instytucji przedstawiał 
prezentacje dotyczące 

działalności oraz strategii rozwoju 
OUM w Białymstoku, a także 

zachęcał do zaangażowania się 
regionalnych firm w rozwój 

metrologii.

Konferencja

Dzień Metrologii
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Zestawienie działań OUM Białystok Załącznik nr 11
do Sprawozdania Rocznego planu działania 

Głównego Urzędu Miar 2021 r.

1. 3 Organizacja regionalnych obchodów Światowego Dnia 
Metrologii.

1 OUM Białystok

1. 5, 8 Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla funkcjonariuszy 
Służby Miar w zakresie przeprowadzania czynności nadzorczo 
kontrolnych wag nieautomatycznych i automatycznych, 
taksometrów.

wg zapotrzebowania OUM Białystok

2. 5, 8 Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla funkcjonariuszy 
Służby Miar w zakresie przeprowadzania czynności nadzorczo 
kontrolnych instalacji pomiarowych.

wg zapotrzebowania OUM Białystok

3. 5, 8 Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla funkcjonariuszy 
WITD w zakresie czynności nadzorczo-kontrolnych instalacji 
pomiarowych.

wg zapotrzebowania OUM Białystok

1

9

Zarządzanie i redagowanie strony internetowej Urzędu

Regionalne obchody Światowego 
Dnia Metrologii nie zostały 

zorganizowane przez OUM w 
Białymstoku w 2021 r. Powodem 

tego stanu rzeczy był 
obowiązujący stan pandemii 

związany z rozprzestrzenianiem 
się wirusa SARS-CoV-2. Jedynie 

w ramach obchodów w maju 
2021 r. do Okręgowego Urzędu 

Miar w Białymstoku zostali 
zaproszeni przedstawiciele 
lokalnych i ogólnopolskich 

mediów. W efekcie tych działań 
zostały wyemitowane audycje 
przedstawiające pracę OUM w 

Białymstoku.

Prowadzenie szkoleń specjalistycznych

1
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Zestawienie działań OUM Białystok Załącznik nr 11
do Sprawozdania Rocznego planu działania 

Głównego Urzędu Miar 2021 r.

1. 4 Aktualizacja danych OUM w Białymstoku w zakresie 
świadczonych usług, ogłoszeń o przetargach i naborach, 
informacji dotyczących działalności Urzędu itp.

wg zapotrzebowania OUM Białystok

1. 3, 5 Szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne pracowników OUM. 
Podniesienie kwalifikacji pracowników, przygotowanie do 
pracy na nowych bądź doposażonych stanowiskach 
pomiarowych poprzez organizowanie szkoleń wewnętrznych i 
zewnętrznych.

wg zapotrzebowania OUM Białystok

2. 5, 6 Szkolenia ogólnometrologiczne oraz z poszczególnych 
dziedzin pomiarowych, a także z zakresu obsługi aparatury 
kontrolno-pomiarowej.

wg zapotrzebowania OUM Białystok

Lp.
Cel główny

(Nr)

Nr działania 
głównego z 
Aneksu do 

strategii 
(jeśli 

dotyczy)

Plan Wykonanie
Komórka 

realizująca
(Symbol)

1 2 3 5 6 7

1. 4 3 000 3 113 OUM  Białystok

2. 4 17 25 OUM  Białystok

3. 5 5 2 OUM  Białystok

4. 5 19 28 OUM  Białystok

5. 5 31 559 42 192 OUM  Białystok

Strona internetowa OUM w 
Białymstoku jest na bieżąco 

aktualizowana. Zamieszczane są 
na niej wszelkie informacje w 
zakresie świadczonych usług, 
prowadzonej działalności oraz 
umieszczane są ogłoszenia o 

przeprowadzonych przetargach i 
naborach (aktualizacja strony ok 

100 razy).

Inne

8

59

4

Nazwa działania 

Czynności metrologiczne

Legalizacja ponowna

Legalizacja pierwotna

Zatwierdzenie typu

Ekspertyzy

Wzorcowanie
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Zestawienie działań OUM Białystok Załącznik nr 11
do Sprawozdania Rocznego planu działania 

Głównego Urzędu Miar 2021 r.

Lp.
Cel główny

(Nr)

Nr działania 
głównego z 
Aneksu do 

strategii 
(jeśli 

dotyczy)

Plan Wykonanie
Komórka 

realizująca
(Symbol)

1 2 3 5 6 7

1. 8 8 OUM Białystok

Lp.
Cel główny

(Nr)

Nr działania 
głównego z 
Aneksu do 

strategii 
(jeśli 

dotyczy)

Plan Wykonanie
Komórka 

realizująca
(Symbol)

1 2 3 5 6 7

1. 8 4 2  OUM Białystok

2. 8 6 3  OUM Białystok

1. 8 1 1  OUM Białystok

Kontrola poprawności wykonywania prawnej kontroli metrologicznej, stosowania poprawnych protokołów sprawdzeń, 
właściwej gospodarki stemplami i naklejkami legalizacyjnymi, przestrzegania harmonogramu okresowej kontroli 
wyposażenia punktu legalizacyjnego.

Nadzór nad jednostkami upoważnionymi do legalizacji pierwotnej lub ponownej
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.

Inne czynności
4

Nazwa działania 

Wydawanie zezwoleń na prowadzenie warsztatów w zakresie instalacji, napraw i sprawdzania tachografów cyfrowych
Liczba oględzin jest zależna od liczby zleceń otrzymanych z GUM.

4

Nazwa działania 

Nadzór nad działalnością punktów legalizacyjnych

Nadzór nad działalnością terenowej administracji miar
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.

Nadzór

Czynności kontrolne wynikające z ustawy Prawo o miarach
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Zestawienie działań OUM Białystok Załącznik nr 11
do Sprawozdania Rocznego planu działania 

Głównego Urzędu Miar 2021 r.

1. 8 462 402  OUM Białystok

1. 8 91 70 OUM Białystok

1. 8 35 29 OUM Białystok

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. 4 70 GUM Udział w zespole roboczym ds. programu ŚWITEŹ. 100 OUM Białystok

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.

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

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.

Kontrola przestrzegania przez producenta towaru paczkowanego zapisów ustawy w zakresie wprowadzania na rynek 
produktów spełniających przepisy ustawy w zakresie masy (objętości) nominalnej.

5

Opis realizacji

 IT
W okresie od 1 marca do 30 czerwca 2021 r. przeprowadzane były 
testy akceptacyjne, w których aktywnie uczestniczyło 3 pracowników 
Okręgowego Urzędu Miar w Białymstoku. Testowanie funkcjonalności 
systemu odbyło się w pięciu turach, na co przewidziano 48 dni.  W 
szczególności zakresem testowania objęto przypisane arkusze 
scenariuszy testowych systemu, zarządzanie użytkownikami oraz 
modułami i komponentami.
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Zestawienie działań OUM Białystok Załącznik nr 11
do Sprawozdania Rocznego planu działania 

Głównego Urzędu Miar 2021 r.

2. 8 Informatyzacja Urzędu. 100 OUM Białystok

3. 6 Naprawy sprzętu komputerowego: drukarek, serwerów, 
komputerów.

100 OUM Białystok

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. 7 4, 6 Opiniowanie nadesłanych przez GUM projektów aktów 
prawnych. Całościowa analiza przepisów ustawodawczych 
oraz wykonawczych odnoszących się do funkcjonowania 
administracji miar.

WNiK opiniował nadesłane przez GUM projekty aktów
prawnych i dokonywał całościowej analizy przepisów
ustawodawczych oraz wykonawczych odnoszących się
do funkcjonowania administracji miar, m. in. zmiany w
ustawie Prawo o miarach, w ustawie ustanawiającej
ramy krajowego systemu nadzoru rynku produktów
nieżywnościowych, zmiany dot. ustawy Prawo
energetyczne oraz wewnętrzny regulamin
organizacyjny.

Liczba opinii 
jest zależna od 

liczby 
nadesłanych 
dokumentów 
przez GUM.

4 OUM Białystok

 Prace legislacyjne

Opiniowanie nadsyłanych do Urzędu projektów aktów prawnych

Wszystkie usterki sprzętu komputerowego, drukarek, serwerów i 
komputerów były realizowane na bieżąco.

W ramach programu ,,ŚWITEŹ" GUM użyczył OUM w Białymstoku 
nowe zestawy komputerowe oraz laptopy. Pozwoliło to na zastąpienie 
części wyeksploatowanego sprzętu. Ponadto podpisana została 
umowa z Orange Polska na świadczenie usług telekomunikacyjnych i 
internetowych na potrzeby Wydziału Zamiejscowego w Suwałkach, a 
także nowa umowa z firmą BIAMAN do dostawę światłowodu dla 
OUM w Białymstoku. 
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Zestawienie działań OUP Warszawa Załącznik nr 12
do Sprawozdania Rocznego planu działania 

Głównego Urzędu Miar na 2021 r.

Lp.
Cel główny

(Nr)

Nr działania 
głównego z 
Aneksu do 

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 - formy współpracy oraz częstotliwość spotkań - 
uzależnione od sytuacji epidemicznej.

W, N, P OUP  Warszawa

1. 3 Uczestnictwo w pracach Komitetu Technicznego ds. 
Jubilerstwa KT 239 działającego przy PKN oraz w pracach 
grupy projektowej. Udział w pracach normalizacyjnych. 
Opiniowanie projektów norm, udział w głosowaniach nad 
treścią norm. 

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 z 

Aneksu/ 
strategii 

(jeśli 
dotyczy)

Nazwa działania
Organizacja/

Instytucja

Komórka 
realizująca 
(Symbol)

1 2 3 4 6 7

 Współpraca międzynarodowa

Zagraniczne wyjazdy służbowe

Opis realizacji

5

 Współpraca z przemysłem, nauką i innymi instytucjami krajowymi

Współpraca z innymi instytucjami krajowymi

Prace w ramach współpracy z PKN

Prace w ramach Konsultacyjnych Zespołów Metrologicznych 

Systematyczne przekazywanie wiedzy. Współpraca z OUP w Krakowie 
w zakresie ustalania wykładni prawa probierczego. Informowanie  
przedsiębiorców o aktualnych zasadach funkcjonowania OUP na 
stronach internetowych i w siedzibach urzędów.

Udział w pracach Komitetu Technicznego KT 239 ds. Jubilerstwa, 
weryfikacja oraz opiniowanie 10 projektów norm, udział w 
głosowaniach dotyczących przyjęcia zmian w opracowywanych 
normach.

Prowadzono korespondencję z przedsiębiorcami prowadzącymi obrót 
wyrobami z metali szlachetnych w internecie na temat obowiązujących 
przepisów. Korespondencja odbywała się głównie w formie 
telefonicznej i mailowej. 

5

Opis realizacji
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Zestawienie działań OUP Warszawa Załącznik nr 12
do Sprawozdania Rocznego planu działania 

Głównego Urzędu Miar na 2021 r.

1. 2, 3, 5 Udział w posiedzeniach organizacji międzynarodowych - 
prawdopodobnie w  formie telekonferencji

Konwencja o 
kontroli i 

cechowaniu 
wyrobów z 

metali 
szlachetnych; 

Grupa 
Wyszehradzka

OUP  Warszawa

1. 2, 3 Wymiana  wiedzy i doświadczeń w dziedzinie probiernictwa w 
krajami UE w kontekście wzajemnego uznawania cech 
probierczych. Działanie stałe, coroczne.

Zagraniczne 
urzędy 

probiercze

OUP  Warszawa

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. 

OUP  Warszawa

Lp.
Cel główny

(Nr)

Nr działania 
głównego z 
Aneksu do 

strategii 
(jeśli 

dotyczy)

Nazwa działania Wykonanie
Komórka 

realizująca 
(Symbol)

1 2 3 4 6 7

1. 2, 3, 7 Specjalistyczne artykuły w "Metrologii i Probiernictwie", 
"Polskim Jubilerze" i innych czasopismach branżowych. 

2 OUP  Warszawa

Ze względu na pandemię dwa posiedzenia Stałego Komitetu 
Konwencji oraz dwa spotkania Technicznej Grupy Roboczej Konwencji 
odbyły się w formie telekonferencji. Posiedzenie Grupy GV4 odbyło 
się na Węgrzech w październiku.

Wizyty delegacji zagranicznych/organizacja posiedzeń międzynarodowych (również wizyty gości z zagranicy w ramach KT opiniujących działalność lab.)
OUP w Warszawie zgłosił chęć udziału w programie wymiany 
urzędników w dziedzinie probiernictwa z innymi krajami UE, 
nadzorowanym przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. 
Systematycznie kontaktowano się z urzędami innych krajów UE w 
sprawach prawnych  i technicznych.

Porównania międzynarodowe
OUP w Warszawie uczestniczyło w czterech międzynarodowych 
programach badawczych, potwierdzających kompetencje laboratorium, 
w których uzyskano pozytywne wyniki.

 Transfer wiedzy - działania informacyjno - promocyjne
5

Planowana liczba
(publikacji, wydarzeń

lub uczestników)

Inne wydarzenia np. Piknik naukowy

Publikacje informacyjno-promocyjne
3
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Zestawienie działań OUP Warszawa Załącznik nr 12
do Sprawozdania Rocznego planu działania 

Głównego Urzędu Miar na 2021 r.

1. 3 Udział w imprezach targowych i wystawienniczych 1
(ze względu 

na pandemię)

OUP  Warszawa

1. 3 Szkolenia specjalistyczne prowadzone w celu uzyskania 
uprawnień do realizacji zadań ustawowych.

8 - szkolenia 
wewnętrzne, 

stanowiskowe - 
dające 

uprawnienia do 
samodzielnej 

pracy

OUP  Warszawa

1. 3, 6 Zapoznanie studentów i uczniów ze specyfiką pracy na 
poszczególnych stanowiskach pracy Wydziału Technicznego i 
Laboratorium Analiz Chemicznych oraz Wydziału Nadzoru.

0
(ze względu 

na pandemię)

OUP  Warszawa

1. 3 Ciągła aktualizacja stron internetowych. Ciągła 
aktualizacja - 
179 nowych 

publikacji; 313 
modyfikacji 
istniejących 

stron; 78 
skasowanych 
dokumentów.

OUP  Warszawa

1. 3 Tematyczne prezentacje przygotowane na posiedzenia grup 
roboczych w Zespole ds. Probiernictwa - o ile odbędą się 
spotkania grup.

0 
(Decyzją 

Prezesa GUM 
Zespół został 
rozwiązany)

OUP  Warszawa

Prowadzenie szkoleń specjalistycznych

około 5 imprez targowych 
w skali roku

Wizyty w OUP (np. wycieczki szkolne itp.)
2-3  wizyty w skali roku

zgodnie z planem szkoleń - około 40

Inne

Zarządzanie i redagowanie strony internetowej Urzędu

nie ustalono liczby

ciągła aktualizacja
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Zestawienie działań OUP Warszawa Załącznik nr 12
do Sprawozdania Rocznego planu działania 

Głównego Urzędu Miar na 2021 r.

2. 3, 6 Przekazywanie wiedzy o systemach prawnych w dziedzinie 
probiernictwa oraz o metodach badania wyrobów z metali 
szlachetnych.  Działanie stałe, coroczne.

Systematycz-
ne przekazy-

wanie informacji 
w zakresie 
przepisów 

prawa 
probierczego i 

metod badania.

OUP  Warszawa

Lp.
Cel główny

(Nr)

Nr działania 
głównego z 
Aneksu do 

strategii 
(jeśli 

dotyczy)

Plan Wykonanie
Komórka 

realizująca
(Symbol)

1 2 3 5 6 7

1. 5, 7, 8 300 207 OUP  Warszawa

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. 7 71, 72, 73 Kontynuacja prac nad projektem nowelizacji ustawy Prawo 
probiercze oraz projektami aktów wykonawczych.

Przez cały rok trwały prace związane z nowelizacją 
prawa probierczego. Prowadzone były w obydwu OUP, 
we współpracy z GUM.  Po konsultacjach w ramach 
MTiP  oraz międzyresortowych wprowadzano liczne 
poprawki do  projektów aktów prawnych. Poprawiano  
projekty uzasadnień i OSR.

3 5 OUP Warszawa
Przygotowywanie projektów aktów zewnętrznych

 Prace legislacyjne

 Nadzór
4

Nazwa działania 

Czynności kontrolne wynikające z ustawy Prawo Probiercze
Współudział w tworzeniu skutecznego systemu nadzoru probierczego w celu zapewnienia bezpiecznego obrotu 
wyrobami z metali szlachetnych na terytorium RP.

działanie ciągłe
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Zestawienie działań OUP Warszawa Załącznik nr 12
do Sprawozdania Rocznego planu działania 

Głównego Urzędu Miar na 2021 r.

1. 5 Weryfikacja i aktualizacja wewnętrznych przepisów i 
procedur.

około 6 6 OUP Warszawa

2  Współpraca w zakresie uzgodnień nad przepisami UE 
dotyczącymi wzajemnego uznawania wyrobów z metali 
szlachetnych   

W marcu 2021 odbyło się posiedzenie Komisji UE w 
sprawie pilotażowego projektu  przyspieszonego 
wzajemnego uznawania w sektorze metali 
szlachetnych. 
Spotkania tego rodzaju miały być kontynuowane, ale 
komisja UE nie wykazała dalszej inicjatywy w tym 
zakresie. 
W marcowym spotkaniu wyeksponowano znaczenie 
Konwencji Wiedeńskiej w ułatwianiu 
międzynarodowego obrotu.        

1 1 OUP Warszawa

Inne
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Zestawienie działań OUP Kraków  Załącznik nr 13
Sprawozdania do Rocznego planu działania 

Głównego Urzędu Miar na 2021 r.

Lp.
Cel główny

(Nr)

Nr działania 
głównego z 
Aneksu do 

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 z uwzględnieniem planowanych zmian przy 
trwającej nowelizacji.

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. Rozszerzenie informacji na stronach 
internetowych.

W, P OUP Kraków

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

Ustalanie wspólnej wykładni prawa pomiędzy krajowymi urzędami 
probierczymi w celu zapewnienia wspólnej, jednolitej praktyki, 
ułatwiającej przedsiębiorcom obrót wyrobami z metali szlachetnych 
nie tylko na terenie kraju, ale również na rynkach zagranicznych. 
Udzielanie bieżących informacji o zmianach prawnych w krajach UE 
związanych z wymaganiami przy eksporcie wyrobów.

5

Opis realizacji

Współpraca międzynarodowa

 Zagraniczne wyjazdy służbowe

Opis realizacji

5

 Współpraca z przemysłem, nauką i innymi instytucjami krajowymi

Współpraca z innymi instytucjami krajowymi

Prace w ramach Konsultacyjnych Zespołów Metrologicznych
Z uwagi na trwający stan zagrożenia epidemicznego zawieszona 
została bezpośrednia współpraca               z sygnalizowanymi 
instytucjami. Kontakty ograniczono do informacji przekazywanych 
drogą elektroniczną, pocztową lub telefonicznie.
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Zestawienie działań OUP Kraków  Załącznik nr 13
Sprawozdania do Rocznego planu działania 

Głównego Urzędu Miar na 2021 r.

1. 2, 3, 5 Udział w posiedzeniach organizacji międzynarodowych. Konwencja o 
kontroli i 

cechowaniu 
wyrobów z 

metali szlache-
tnych, Grupa 
Wyszehra-
dzka -  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. Rozszerzenie 
udziału w badaniach sprawdzających  o lab. chemiczne 
wydziałów zamiejscowych.

Stały Komitet 
Konwencji 

Wiedeńskiej, 
UP w Pradze, 

Sarajewie, 
Lubljanie

OUP Kraków

Lp.
Cel główny

(Nr)

Nr działania 
głównego z 
Aneksu do 

strategii 
(jeśli 

dotyczy)

Nazwa działania Wykonanie
Komórka 

realizująca 
(Symbol)

1 2 3 4 6 7

1. 2,3,7 Specjalistyczne artykuły w "Metrologii i Probiernictwie",  oraz 
wewnętrzne publikacje i prezentacje.

5 OUP Kraków

1.Uczestnictwo w 34 Posiedzeniu Grupy Wyszehradzkiej GV4 
organizowanym przez Urząd Probierczy na Węgrzech w Egerszalok w 
dniach 12-15 października 2021r.                                                                               
2. Uczestnictwo w wiosennym 87 Posiedzeniu Konwencji o kontroli i 
cechowaniu wyrobów z metali szlachetnych 19-20 maja 2021r - 
telekonferencja.                                                3. Uczestnictwo w 
jesiennym 88 Posiedzeniu Konwencji o kontroli i cechowaniu 
wyrobów z metali szlachetnych 24 listopad 2021 r. - telekonferencja.

Wizyty delegacji zagranicznych/organizacja posiedzeń międzynarodowych (również wizyty gości z zagranicy w ramach KT opiniujących działalność lab.)

Porównania międzynarodowe
1. Udział w programie Round Robin 49, 50 i 51 z włączeniem 
laboratoriów chemicznych wydziałów zamiejscowych.                                                    
2. Udział w programie LABTEST Wydziału Technicznego Okręgu i 
Wydziałów Zamiejscowych w Poznaniu i Wrocławiu.

Stałe kontakty drogą elektroniczną z krajami UE, członkami Konwencji 
oraz z krajami starającymi się o członkostwo w Konwencji w zakresie 
stanowisk pracy, metod badania i oznaczania wyrobów jubilerskich 
oraz wymiany wiedzy prawnej i technicznej. Wszelkie zmiany 
zamieszczane na bieżąco na stronach internetowych urzędu.

5

Planowana liczba
(publikacji, wydarzeń

lub uczestników)

Publikacje informacyjno-promocyjne
2

 Transfer wiedzy - działania informacyjno - promocyjne

Inne wydarzenia np. Piknik naukowy
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Zestawienie działań OUP Kraków  Załącznik nr 13
Sprawozdania do Rocznego planu działania 

Głównego Urzędu Miar na 2021 r.

1. 3 Udział w imprezach targowych i wystawienniczych oraz 
wyposażenie stoisk  w materiały informacyjne dla branży. 
Uzależnione od sytuacji związanej z zagrożeniem 
epidemicznym.

2 OUP Kraków

1. 3 Szkolenia specjalistyczne zarówno dla nowo zatrudnionych 
pracowników, jak również dla pracowników podnoszących 
swoje kwalifikacje, prowadzone w celu uzyskania uprawnień 
do realizacji zadań ustawowych, zakończone egzaminami. 

10 OUP Kraków

1. 3 Praktyki na Wydziale Technicznym (WT) studentów Wydziału 
Metali Nieżelaznych (WMN) Akademii Górniczo-Hutniczej 
(AGH).

0 OUP Kraków

2. 3 Staże dla studentów WMN - studia magisterskie. 0 OUP Kraków

3. 3 Propozycje tematów prac inżynierskich i mgr. 0 OUP Kraków

1. 3, 6 Zapoznanie studentów  ze specyfiką pracy na poszczególnych 
stanowiskach pracy Wydziału Technicznego  oraz Wydziału 
Nadzoru. 

0 OUP Kraków

1. 3  Aktualizacja stron internetowych i poszerzenie zakresu 
informacji.

ciągła 
aktualizacja

OUP Kraków

1. 3, 6 Przekazywanie  wiedzy o systemach prawnych w dziedzinie 
probiernictwa oraz o metodach  badania wyrobów z metali 
szlachetnych

ciągła 
aktualizacja

OUP Kraków

Lp.
Cel główny

(Nr)

Nr działania 
głównego z 
Aneksu do 

strategii 
(jeśli 

dotyczy)

Plan Wykonanie
Komórka 

realizująca
(Symbol)

1 2 3 5 6 7

Wizyty w OUP (np. wycieczki szkolne itp.)

ciągła aktualizacja

ciągła aktualizacja

2 wizyty w skali roku

Inne

Zarządzanie i redagowanie strony internetowej Urzędu

Nazwa działania 

4

 Nadzór

1

1

1

6

około 2 imprez targowych w skali roku

Staże i praktyki studenckie w GUM

Prowadzenie szkoleń specjalistycznych

Strona 145/146



Zestawienie działań OUP Kraków  Załącznik nr 13
Sprawozdania do Rocznego planu działania 

Głównego Urzędu Miar na 2021 r.

1. 5, 7, 8 250 168 OUP Kraków

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. 7 71, 72, 73 Kontynuacja prac nad nowelizacją ustawy Prawo probiercze 
oraz projektów aktów wykonawczych

Aktywne uczestnictwo przy przygotowaniu projektu 
nowelizacji ustawy Prawo probiercze z 1 kwietnia 2011 
roku oraz rozporządzeń do niej wspólnie z GUM i z 
Wydziałem Prawa Technicznego przy Departamencie 
Obrotu Towarami Wrażliwymi i Bezpieczeństwa 
Technicznego w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i 
Technologii.

kontynuacja Projekt miał być 
skierowany do 

"Wpisu do 
wykazu prac 

legislacyjnych 
RM na 2022"

OUP Kraków

1. 5 Przegląd, weryfikacja i aktualizacja wewnętrznych przepisów  i 
zarządzeń związanych z zarządzaniem i organizacją pracy 
jednostki.

Wdrożenie programu QNT, wdrażanie w 2022 roku 
nowego programu "PROBIERZ", zmiany w przepisach 
w zakresie prawa pracy, zamówień publicznych, 
służbach cywilnych  oraz istotne zmiany na 
stanowiskach funkcyjnych w związku  przejściem na 
świadczenia emerytalne, zobligowały do dokonania 
wielu zmian i aktualizacji w dotychczas obowiązujących 
wewnętrznych przepisach, zarządzeniach i poleceniach. 
Realizowane jest to na bieżąco.

działania 
ciągłe

w trakcie 
realizacji

OUP Kraków

Prace legislacyjne
Przygotowywanie projektów aktów zewnętrznych

 Inne

Czynności kontrolne wynikające z ustawy Prawo Probiercze
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.
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