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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1)

z dnia 7 stycznia 2008 r.

w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrzàdów pomiarowych2)

Na podstawie art. 9 pkt 1—5 ustawy z dnia 11 ma-
ja 2001 r. — Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r. Nr 243,
poz. 2441, z póên. zm.3)) zarzàdza si´, co nast´puje:

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) tryb zg∏aszania przyrzàdów pomiarowych do
prawnej kontroli metrologicznej;

2) szczegó∏owy sposób przeprowadzania prawnej
kontroli metrologicznej przyrzàdów pomiarowych;

3) dowody legalizacji wydawane dla okreÊlonych ro-
dzajów przyrzàdów pomiarowych;

———————
1) Minister Gospodarki kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporzàdzenia Pre-

zesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Gospodarki (Dz. U.
Nr 216, poz. 1593).

2) Rozporzàdzenie wdra˝a przepisy nast´pujàcych dyrektyw Unii Europejskiej:
a) dyrektywy Rady 71/316/EWG z dnia 26 lipca 1971 r. w sprawie zbli˝enia ustawodawstw Paƒstw Cz∏onkowskich odno-

szàcych si´ do wspólnych przepisów dotyczàcych przyrzàdów pomiarowych oraz metod kontroli metrologicznej
(Dz. Urz. WE L 202 z 06.09.1971, str. 1, z póên. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 1, str. 127),

b) dyrektywy Rady 71/317/EWG z dnia 26 lipca 1971 r. w sprawie zbli˝enia ustawodawstw Paƒstw Cz∏onkowskich
odnoszàcych si´ do odwa˝ników prostopad∏oÊciennych od 5 do 50 kilogramów Êredniej klasy dok∏adnoÊci oraz od-
wa˝ników walcowych od 1 g do 10 kg Êredniej klasy dok∏adnoÊci (Dz. Urz. WE L 202 z 06.09.1971, str. 14; Dz. Urz. UE
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 1, str. 140),

c) dyrektywy Rady 71/347/EWG z dnia 12 paêdziernika 1971 r. w sprawie zbli˝enia ustawodawstw Paƒstw Cz∏onkowskich
odnoszàcych si´ do pomiaru g´stoÊci zbo˝a w stanie zsypnym (Dz. Urz. WE L 239 z 25.10.1971, str. 1, z póên. zm.;
Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 1, str. 201),

d) dyrektywy Rady 74/148/EWG z dnia 4 marca 1974 r. w sprawie zbli˝enia ustawodawstw Paƒstw Cz∏onkowskich
odnoszàcych si´ do odwa˝ników od 1 mg do 50 kg dok∏adnoÊci wi´kszej ni˝ Êrednia (Dz. Urz. WE L 84 z 28.03.1974,
str. 3; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 2, str. 63),

e) dyrektywy Rady 76/765/EWG z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie zbli˝enia ustawodawstw Paƒstw Cz∏onkowskich
dotyczàcych alkoholomierzy i densymetrów do alkoholu (Dz. Urz. WE L 262 z 27.09.1976, str. 143, z póên. zm.;
Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 3, str. 259),

f) dyrektywy Rady 86/217/EWG z dnia 26 maja 1986 r. w sprawie zbli˝enia ustawodawstw Paƒstw Cz∏onkowskich odno-
szàcych si´ do manometrów do opon pojazdów silnikowych (Dz. Urz. WE L 152 z 06.06.1986, str. 48).

Niniejsze rozporzàdzenie zosta∏o notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 20 wrzeÊnia 2007 r., pod numerem
2007/0519/PL, zgodnie z § 4 rozporzàdzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowa-
nia krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), które
wdra˝a dyrektyw´ 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiajàcà procedur´ udzie-
lania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998, str. 37, z póên. zm.; Dz. Urz.
UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 20, str. 337).

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 180, poz. 1494,
z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1834 oraz z 2007 r. Nr 176, poz. 1238.
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4) okresy wa˝noÊci legalizacji okreÊlonych rodzajów
przyrzàdów pomiarowych oraz terminy, w których
przyrzàdy pomiarowe wprowadzone do obrotu lub
u˝ytkowania po dokonaniu oceny zgodnoÊci po-
winny byç zg∏aszane do legalizacji ponownej;

5) wzory decyzji zatwierdzenia typu i Êwiadectw lega-
lizacji;

6) wzory znaków zatwierdzenia typu, cech legalizacji
i cech zabezpieczajàcych.

§ 2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:

1) ustawie — nale˝y przez to rozumieç ustaw´ z dnia
11 maja 2001 r. — Prawo o miarach;

2) Prezesie — nale˝y przez to rozumieç Prezesa
G∏ównego Urz´du Miar;

3) podmiocie upowa˝nionym — nale˝y przez to ro-
zumieç podmiot upowa˝niony przez Prezesa, na
podstawie art. 16a ustawy, do przeprowadzania
legalizacji pierwotnej lub legalizacji ponownej
okreÊlonych rodzajów przyrzàdów pomiarowych;

4) ocenie zgodnoÊci — nale˝y przez to rozumieç oce-
n´ zgodnoÊci przyrzàdu pomiarowego z zasadni-
czymi wymaganiami.

§ 3. Dokonanie prawnej kontroli metrologicznej
wykonanej przez w∏aÊciwe instytucje metrologiczne
w paƒstwach cz∏onkowskich Unii Europejskiej, Repu-
blice Turcji oraz paƒstwach cz∏onkowskich Europej-
skiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), b´dà-
cych stronami umowy o Europejskim Obszarze Gos-
podarczym, Prezes uznaje za równowa˝ne zatwierdze-
niu typu i legalizacji pierwotnej, o których mowa
w rozporzàdzeniu, pod warunkiem ˝e prawna kontro-
la metrologiczna wykonywana przez w∏aÊciwe insty-
tucje metrologiczne gwarantuje jednolitoÊç miar i do-
k∏adnoÊç pomiarów w stopniu co najmniej odpowia-
dajàcym przepisom szczegó∏owym okreÊlajàcym wy-
magania dla poszczególnych przyrzàdów pomiaro-
wych.

Rozdzia∏ 2

Zatwierdzenie typu przyrzàdu pomiarowego

§ 4. 1. Wniosek o zatwierdzenie typu przyrzàdu po-
miarowego, zwane dalej „zatwierdzeniem typu”, po-
winien zawieraç:

1) nazw´ producenta przyrzàdu pomiarowego, jego
siedzib´ i adres;

2) adres do korespondencji, je˝eli jest inny ni˝ adres,
o którym mowa w pkt 1;

3) numer identyfikacji podatkowej, o ile wniosko-
dawca taki numer posiada;

4) numer w rejestrze przedsi´biorców (numer w Kra-
jowym Rejestrze Sàdowym albo w ewidencji dzia-
∏alnoÊci gospodarczej), o ile wnioskodawca taki
numer posiada;

5) dane identyfikujàce rodzaj przyrzàdu pomiarowego;

6) nazw´ oraz znak fabryczny przyrzàdu pomiarowe-
go, o ile jest stosowany;

7) przeznaczenie i przewidywany zakres u˝ytkowania
przyrzàdu pomiarowego;

8) charakterystyki metrologiczne typu przyrzàdu po-
miarowego;

9) wykaz elementów przyrzàdu pomiarowego, je˝eli
przyrzàd sk∏ada si´ z wi´cej ni˝ jednego elementu;

10) wykaz urzàdzeƒ dodatkowych, które mogà wcho-
dziç w sk∏ad przyrzàdu pomiarowego;

11) okreÊlenie warunków znamionowych u˝ytkowania
przyrzàdu pomiarowego z uwzgl´dnieniem jego
wersji, o ile sà przewidziane;

12) wykaz za∏àczników;

13) dat´ i miejsce sporzàdzenia wniosku;

14) podpis wnioskodawcy.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien byç
sporzàdzony w j´zyku polskim albo powinno byç do-
∏àczone jego t∏umaczenie na j´zyk polski, sporzàdzone
przez t∏umacza przysi´g∏ego.

§ 5. 1. Do wniosku o zatwierdzenie typu do∏àcza
si´:

1) dokumentacj´ techniczno-konstrukcyjnà typu
przyrzàdu pomiarowego;

2) instrukcj´ obs∏ugi oraz dodatkowe dokumenty po-
Êwiadczajàce charakterystyki metrologiczne, je˝eli
sà one niezb´dne do prawid∏owego przeprowa-
dzenia badania danego rodzaju przyrzàdu pomia-
rowego i zosta∏y okreÊlone w przepisach okreÊla-
jàcych szczegó∏owy zakres, sposoby oraz metody
przeprowadzania badaƒ i sprawdzeƒ podczas
prawnej kontroli metrologicznej poszczególnych
rodzajów przyrzàdów pomiarowych, wydanych na
podstawie art. 9a ustawy;

3) odpis z Krajowego Rejestru Sàdowego albo za-
Êwiadczenie z ewidencji dzia∏alnoÊci gospodar-
czej, uzyskane nie wczeÊniej ni˝ 3 miesiàce przed
dniem z∏o˝enia wniosku, a w przypadku wniosko-
dawcy nieposiadajàcego siedziby na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej — odpis z rejestru lub
ewidencji prowadzonych w paƒstwie, w którym
znajduje si´ jego siedziba;

4) upowa˝nienie do dzia∏ania w imieniu producenta
w sprawach zwiàzanych z zatwierdzeniem typu, je˝e-
li wnioskodawcà jest upowa˝niony przedstawiciel;

5) inne dokumenty wynikajàce z obowiàzujàcych
przepisów, wydanych na podstawie art. 9a ustawy.

2. Dokumentacja techniczno-konstrukcyjna typu
przyrzàdu pomiarowego powinna zawieraç co naj-
mniej:

1) szczegó∏owy opis:

a) budowy i dzia∏ania przyrzàdu pomiarowego,



b) zabezpieczeƒ zapewniajàcych prawid∏owe dzia-
∏anie przyrzàdu pomiarowego, o ile majà byç
stosowane,

c) urzàdzeƒ regulacyjnych lub adiustacyjnych,
o ile majà byç stosowane,

d) miejsc na przyrzàdzie pomiarowym przewidzia-
nych do umieszczania cech legalizacji oraz cech
zabezpieczajàcych, o ile majà byç stosowane;

2) rysunki ogólne przyrzàdu pomiarowego oraz w ra-
zie potrzeby szczegó∏owe rysunki konstrukcyjne
podstawowych elementów, zespo∏ów oraz obwo-
dów przyrzàdu pomiarowego;

3) schematy objaÊniajàce zasad´ dzia∏ania przyrzàdu
pomiarowego oraz w razie potrzeby jego fotografi´;

4) opisy i objaÊnienia do rysunków i schematów;

5) opis oprogramowania, uwzgl´dniajàcy jedno-
znacznà identyfikacj´ zastosowanej wersji opro-
gramowania oraz wszystkie aspekty jego bezpie-
czeƒstwa, o ile ma byç stosowane.

3. Przepis § 4 ust. 2 stosuje si´ odpowiednio.

§ 6. 1. Wnioskodawca powinien:

1) do∏àczyç do wniosku jeden egzemplarz przyrzàdu
pomiarowego reprezentujàcy typ, który ma zostaç
zatwierdzony, jego elementy, urzàdzenia dodatkowe
i wyposa˝enie dodatkowe niezb´dne do przeprowa-
dzenia badania typu, z zastrze˝eniem § 7 ust. 2, albo

2) wskazaç we wniosku miejsce zainstalowania eg-
zemplarza przyrzàdu pomiarowego reprezentujà-
cego typ, je˝eli zgodnie z przepisami okreÊlajàcymi
szczegó∏owy zakres, sposoby oraz metody prze-
prowadzania badaƒ i sprawdzeƒ podczas prawnej
kontroli metrologicznej poszczególnych rodzajów
przyrzàdów pomiarowych, wydanymi na podsta-
wie art. 9a ustawy, badanie typu tego rodzaju przy-
rzàdu pomiarowego powinno byç przeprowadza-
ne w tym miejscu.

2. Je˝eli jest to niezb´dne dla prawid∏owego prze-
prowadzenia badania typu, Prezes mo˝e wezwaç
wnioskodawc´ do:

1) dostarczenia dodatkowych egzemplarzy przyrzà-
dów pomiarowych reprezentujàcych typ przyrzàdu
pomiarowego, ich elementów lub urzàdzeƒ dodat-
kowych lub wyposa˝enia dodatkowego;

2) udost´pnienia specjalistycznego sprz´tu, w szcze-
gólnoÊci wzorców miary i odpowiednich Êrodków
technicznych, oraz zapewnienia pomocy persone-
lu pomocniczego.

§ 7. 1. Wnioskodawca mo˝e do∏àczyç do wniosku
protoko∏y z wynikami badaƒ przeprowadzonych przez
kompetentne instytucje metrologiczne lub laboratoria,
wykazujàcymi, ˝e typ przyrzàdu pomiarowego spe∏nia
wymagania.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wniosko-
dawca przedstawia egzemplarz przyrzàdu pomiarowe-
go reprezentujàcy typ, który ma zostaç zatwierdzony,

oraz jego elementy, urzàdzenia dodatkowe i wyposa-
˝enie dodatkowe, o ile Prezes uzna to za niezb´dne do
przeprowadzenia badania typu i wezwie wnioskodaw-
c´ do ich przed∏o˝enia.

§ 8. Prezes mo˝e powierzyç przeprowadzenie 
badania typu przyrzàdu pomiarowego w ca∏oÊci lub
w cz´Êci innemu organowi administracji miar w szcze-
gólnoÊci, gdy badanie typu ma byç przeprowadzone
w miejscu zainstalowania przyrzàdu pomiarowego.

§ 9. Z przeprowadzonego badania typu sporzàdza
si´ protokó∏, który powinien zawieraç w szczególnoÊci:

1) dane identyfikujàce:

a) producenta przyrzàdu pomiarowego oraz, je˝e-
li ma to zastosowanie, jego upowa˝nionego
przedstawiciela,

b) wykonawc´ badania,

c) typ przyrzàdu pomiarowego,

d) miejsce zainstalowania badanego egzemplarza
przyrzàdu pomiarowego, je˝eli ma to zastoso-
wanie;

2) wskazanie zakresu przeprowadzonego badania;

3) wyniki badania, w tym charakterystyki metrolo-
giczne danego typu przyrzàdu pomiarowego;

4) stwierdzenie, czy przyrzàd pomiarowy spe∏nia wy-
magania;

5) informacj´ o dacie i czasie trwania badania;

6) pieczàtk´ imiennà i podpis wykonawcy badania.

§ 10. 1. Wzory decyzji zatwierdzenia typu oraz de-
cyzji zatwierdzenia typu z ograniczeniami okreÊla za-
∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia.

2. Wzorów, o których mowa w za∏àczniku nr 1 do
rozporzàdzenia, nie stosuje si´ przy zatwierdzaniu ty-
pu urzàdzeƒ rejestrujàcych stosowanych w transpor-
cie drogowym — tachografów samochodowych oraz
wykresówek do tych urzàdzeƒ.

§ 11. 1. Znak zatwierdzenia typu sk∏ada si´ z du-
˝ych liter „PL” i „T”, dwóch ostatnich cyfr roku, w któ-
rym wydana jest decyzja zatwierdzenia typu, oraz ko-
lejnego numeru tego znaku nadanego w danym roku.

2. Znaku zatwierdzenia typu, o którym mowa
w ust. 1, nie stosuje si´ przy zatwierdzaniu typu urzà-
dzeƒ rejestrujàcych stosowanych w transporcie dro-
gowym — tachografów samochodowych oraz wykre-
sówek do tych urzàdzeƒ.

3. Przyrzàdy pomiarowe, którym mo˝e byç nadany
znak zatwierdzenia typu o okreÊlonym wzorze, okreÊla
za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia.

4. Je˝eli przedmiotem wniosku o zatwierdzenie ty-
pu sà przyrzàdy pomiarowe, okreÊlone w pkt 1 za∏àcz-
nika nr 2 do rozporzàdzenia, na wniosek producenta
lub jego upowa˝nionego przedstawiciela, Prezes na-
daje zatwierdzonemu typowi przyrzàdu pomiarowego
znak zatwierdzenia typu.
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§ 12. 1. Po zakoƒczeniu post´powania w sprawie
zatwierdzenia typu badane egzemplarze przyrzàdu po-
miarowego sà zwracane wnioskodawcy ∏àcznie z tymi,
które uleg∏y zniszczeniu podczas badania typu. W przy-
padku nieodebrania przez wnioskodawc´ zwracanych
przyrzàdów pomiarowych w terminie 30 dni od dnia
dor´czenia decyzji zatwierdzenia typu podlegajà one
zniszczeniu i utylizacji na jego koszt.

2. Prezes mo˝e zatrzymaç w G∏ównym Urz´dzie
Miar egzemplarz przyrzàdu pomiarowego, który by∏
przedmiotem badania typu, albo jego cz´Êç jako wzór
zatwierdzonego typu, który b´dzie s∏u˝y∏ jako odniesie-
nie do sprawdzania zgodnoÊci wprowadzanych do ob-
rotu lub u˝ytkowania przyrzàdów pomiarowych z za-
twierdzonym typem. Wzór zatwierdzonego typu jest
zwracany wnioskodawcy po up∏ywie okresu wa˝noÊci
decyzji zatwierdzenia typu; do zwrotu wzoru zatwier-
dzonego typu stosuje si´ odpowiednio przepis ust. 1.

§ 13. 1. Wniosek o zmian´ decyzji zatwierdzenia 
typu albo decyzji zatwierdzenia typu z ograniczeniami
powinien zawieraç:

1) dane, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1—6
i 12—14;

2) dane identyfikujàce decyzj´, która ma zostaç zmie-
niona;

3) wskazanie zakresu wnioskowanych zmian wraz
z uzasadnieniem.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, wniosko-
dawca do∏àcza dokumentacj´ dokonanych modyfika-
cji przyrzàdu pomiarowego lub wprowadzonych do
niego nowych elementów, które majà lub mogà mieç
wp∏yw na wyniki pomiarów, warunki w∏aÊciwego sto-
sowania lub warunki techniczne u˝ytkowania tego
przyrzàdu.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wniosko-
dawca przedstawia egzemplarz przyrzàdu pomiarowe-
go reprezentujàcy zmodyfikowany typ oraz jego ele-
menty, urzàdzenia dodatkowe i wyposa˝enie dodatko-
we, je˝eli Prezes wezwie wnioskodawc´ do ich przed-
∏o˝enia.

4. W zakresie nieuregulowanym w ust. 1—3 do po-
st´powania w sprawie zmiany decyzji zatwierdzenia 
typu albo decyzji zatwierdzenia typu z ograniczeniami
stosuje si´ odpowiednio przepisy § 5, § 6 ust. 2, § 8 i 9
oraz § 12.

Rozdzia∏ 3

Legalizacja pierwotna i legalizacja jednostkowa

§ 14. Ilekroç w niniejszym rozdziale jest mowa o „le-
galizacji” bez dalszego okreÊlania, nale˝y przez to rozu-
mieç legalizacj´ pierwotnà i legalizacj´ jednostkowà.

§ 15. 1. Wniosek o dokonanie legalizacji powinien
zawieraç:

1) dane identyfikujàce wnioskodawc´:

a) imi´ i nazwisko lub nazw´ oraz jego adres,

b) numer identyfikacji podatkowej, o ile wniosko-
dawca taki numer posiada;

2) dane identyfikujàce zg∏aszany przyrzàd pomiaro-
wy:

a) nazw´ lub znak fabryczny, o ile jest stosowany,

b) oznaczenie lub nazw´ producenta,

c) zakres pomiarowy, o ile ma to zastosowanie,

d) numer fabryczny, a w przypadku zg∏oszenia
partii przyrzàdów pomiarowych — liczb´ przy-
rzàdów pomiarowych w partii oraz zakres nu-
merów fabrycznych tych przyrzàdów,

e) nadany znak zatwierdzenia typu lub numer de-
cyzji zatwierdzenia typu albo decyzji o uznaniu
za równowa˝ne zatwierdzeniu typu — w przy-
padku przyrzàdu pomiarowego, który podlega
zatwierdzeniu typu i jest zg∏aszany do legaliza-
cji pierwotnej;

3) dat´ i podpis wnioskodawcy.

2. Wniosek o dokonanie legalizacji pierwotnej
przyrzàdów pomiarowych w punkcie legalizacyjnym
utworzonym u ich producenta albo importera powi-
nien zawieraç:

1) nazw´ i adres punktu legalizacyjnego;

2) nadany znak zatwierdzenia typu lub numer decyzji
zatwierdzenia typu przyrzàdu pomiarowego albo
decyzji o uznaniu za równowa˝ne zatwierdzeniu
typu;

3) liczb´ przyrzàdów pomiarowych zg∏aszanych do
legalizacji pierwotnej;

4) dat´ i podpis wnioskodawcy.

3. Je˝eli wnioskodawcà jest upowa˝niony przed-
stawiciel producenta, do wniosku nale˝y do∏àczyç
upowa˝nienie do dzia∏ania w imieniu producenta
w sprawach zwiàzanych z legalizacjà.

§ 16. Do wniosku o dokonanie legalizacji pierwot-
nej przyrzàdu pomiarowego niepodlegajàcego za-
twierdzeniu typu oraz do wniosku o dokonanie lega-
lizacji jednostkowej nale˝y do∏àczyç dokumentacj´
techniczno-konstrukcyjnà przyrzàdu pomiarowego,
która powinna zawieraç dane okreÊlone w § 5 ust. 2.

§ 17. 1. Organy administracji miar oraz podmioty
upowa˝nione prowadzà rejestry wniosków o dokona-
nie legalizacji.

2. Przyjmujàcy wniosek o dokonanie legalizacji
wydaje pisemne potwierdzenie przyj´cia wniosku al-
bo potwierdza jego przyj´cie na kopii wniosku.

3. W przypadku prowadzenia rejestru wniosków
przy u˝yciu systemu informatycznego jako potwier-
dzenie przyj´cia wniosku wydawany jest wydruk z re-
jestru.

§ 18. 1. Wnioskodawca wraz z wnioskiem o doko-
nanie legalizacji powinien przed∏o˝yç egzemplarz lub
egzemplarze przyrzàdów pomiarowych, które majà
byç poddane legalizacji, albo wskazaç we wniosku
miejsce przeprowadzenia legalizacji, je˝eli zgodnie
z przepisami okreÊlajàcymi szczegó∏owy zakres, spo-
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soby oraz metody przeprowadzania badaƒ i spraw-
dzeƒ podczas prawnej kontroli metrologicznej po-
szczególnych rodzajów przyrzàdów pomiarowych,
wydanymi na podstawie art. 9a ustawy, legalizacja 
tego rodzaju przyrzàdu pomiarowego powinna byç
przeprowadzona w miejscu jego zainstalowania lub
miejscu u˝ytkowania.

2. Je˝eli wnioskodawca zg∏asza do legalizacji pier-
wotnej parti´ przyrzàdów pomiarowych, przyrzàdy te
mogà byç dostarczone do miejsca przeprowadzenia
legalizacji w póêniejszym terminie ustalonym przez or-
gan administracji miar albo podmiot upowa˝niony.

§ 19. W przypadku gdy legalizacja przyrzàdu po-
miarowego odbywa si´ w miejscu jego zainstalowa-
nia lub miejscu u˝ytkowania, organ administracji miar
mo˝e wezwaç wnioskodawc´ do:
1) udost´pnienia specjalistycznego sprz´tu, w szcze-

gólnoÊci wzorców miary i odpowiednich Êrodków
technicznych, oraz zapewnienia pomocy persone-
lu pomocniczego w zakresie niezb´dnym do doko-
nania legalizacji;

2) przedstawienia kopii decyzji zatwierdzenia typu.

§ 20. 1. Organ administracji miar albo podmiot
upowa˝niony przeprowadza podczas legalizacji pier-
wotnej sprawdzenie przyrzàdu pomiarowego w zakre-
sie, o którym mowa w art. 8m ust. 2 ustawy, a podczas
legalizacji jednostkowej w zakresie, o którym mowa
w art. 8m ust. 3 ustawy, zgodnie z przepisami okreÊla-
jàcymi szczegó∏owy zakres, sposoby oraz metody
przeprowadzania badaƒ i sprawdzeƒ podczas prawnej
kontroli metrologicznej poszczególnych rodzajów
przyrzàdów pomiarowych, wydanymi na podstawie
art. 9a ustawy.

2. Z przeprowadzonych czynnoÊci sprawdzenia
sporzàdza si´ protokó∏ sprawdzenia albo zapisk´
sprawdzenia, które powinny zawieraç:

1) dane identyfikujàce:
a) wnioskodawc´,
b) miejsce przeprowadzenia sprawdzenia,
c) przyrzàd pomiarowy,
d) miejsce zainstalowania lub miejsce u˝ytkowa-

nia przyrzàdu pomiarowego, je˝eli ma to zasto-
sowanie;

2) numer fabryczny przyrzàdu pomiarowego;

3) wskazanie zakresu przeprowadzonego sprawdzenia;

4) wyniki sprawdzenia, w tym charakterystyk´ metro-
logicznà danego przyrzàdu pomiarowego;

5) informacj´ o miejscach umieszczenia cechy legali-
zacji lub cech zabezpieczajàcych oraz o liczbie
umieszczonych cech zabezpieczajàcych, o ile majà
one zastosowanie;

6) stwierdzenie, czy przyrzàd pomiarowy spe∏nia wy-
magania techniczne i metrologiczne;

7) dat´ wykonania czynnoÊci;

8) pieczàtk´ imiennà i podpis osoby przeprowadzajà-
cej sprawdzenie;

9) pieczàtk´ w∏aÊciwego urz´du miar lub podmiotu
upowa˝nionego.

§ 21. 1. Organ administracji miar albo podmiot
upowa˝niony na podstawie przeprowadzonego
sprawdzenia przyrzàdu pomiarowego i stwierdzenia
zgodnoÊci z wymaganiami technicznymi i metrolo-
gicznymi poÊwiadcza dokonanie legalizacji poprzez:

1) wydanie Êwiadectwa legalizacji lub

2) umieszczenie na przyrzàdzie cechy legalizacji, któ-
ra wskazuje:
a) organ administracji miar albo podmiot upo-

wa˝niony, który przeprowadzi∏ legalizacj´,
b) rok albo miesiàc i rok legalizacji.

2. Na cech´ legalizacji sk∏ada si´:

1) cecha identyfikujàca urzàd podleg∏y organowi ad-
ministracji miar albo podmiot upowa˝niony i ce-
cha roczna — je˝eli okres wa˝noÊci legalizacji jest
wyra˝ony w latach albo

2) cecha roczna i cecha miesi´czna — je˝eli okres
wa˝noÊci legalizacji jest wyra˝ony w miesiàcach.

3. Je˝eli przyrzàd pomiarowy podlega legalizacji
pierwotnej, a nie podlega legalizacji ponownej, cecha
legalizacji sk∏ada si´ wy∏àcznie z cechy identyfikujàcej
urzàd podleg∏y organowi administracji miar albo pod-
miot upowa˝niony.

4. Cechy legalizacji i cechy zabezpieczajàce sà na-
noszone na przyrzàdy pomiarowe za pomocà noÊni-
ków zapewniajàcych ich czytelnoÊç, trwa∏oÊç i odpor-
noÊç na zniszczenie.

§ 22. 1. Âwiadectwo legalizacji, o ile jest wydawa-
ne, powinno byç do∏àczone do przyrzàdu pomiarowe-
go wprowadzanego do obrotu lub u˝ytkowania.

2. Âwiadectwo legalizacji przyrzàdu pomiarowego,
o ile jest wydawane, powinno byç przechowywane
w sposób umo˝liwiajàcy:

1) zapoznanie si´ z nim przez strony uczestniczàce
w pomiarach wykonywanych za pomocà tego
przyrzàdu;

2) udost´pnienie go w∏aÊciwym organom podczas
przeprowadzanych kontroli.

§ 23. Przyrzàd pomiarowy zg∏oszony do legalizacji
jest zwracany wnioskodawcy niezw∏ocznie po zakoƒ-
czeniu czynnoÊci legalizacji, a w przypadku partii przy-
rzàdów pomiarowych sà one zwracane niezw∏ocznie
po wykonaniu czynnoÊci w stosunku do wszystkich
przyrzàdów.

§ 24. Cechy identyfikujàce, o których mowa w § 21
ust. 2 pkt 1, sà umieszczane na przyrzàdach pomia-
rowych jako cechy zabezpieczajàce przed dost´pem
osób nieuprawnionych we wszystkich przypadkach
i miejscach wskazanych w:

1) przepisach okreÊlajàcych szczegó∏owy zakres, 
sposoby oraz metody przeprowadzania badaƒ
i sprawdzeƒ podczas prawnej kontroli metrolo-
gicznej poszczególnych rodzajów przyrzàdów po-
miarowych, wydanych na podstawie art. 9a usta-
wy, lub
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2) decyzji zatwierdzenia typu w przypadku przyrzà-
dów pomiarowych podlegajàcych zatwierdzeniu
typu albo

3) przepisach okreÊlajàcych wymagania dla urzàdzeƒ
rejestrujàcych stosowanych w transporcie drogo-
wym — tachografów samochodowych.

§ 25. 1. Wzory cech legalizacji oraz wyró˝niki cyfro-
we identyfikujàce urz´dy podleg∏e organom admini-
stracji miar i podmioty upowa˝nione stosowane w ce-
chach identyfikujàcych urzàd albo podmiot upowa˝-
niony okreÊla za∏àcznik nr 3 do rozporzàdzenia.

2. Na przyrzàdach pomiarowych:

1) o których mowa w pkt 1 za∏àcznika nr 2 do rozpo-
rzàdzenia, oraz na odwa˝nikach klasy dok∏adnoÊci:
a) E1, E2, F1, F2 i M1 od 1 mg do 50 kg,
b) M2 prostopad∏oÊciennych od 5 kg do 50 kg

i walcowych od 1 g do 10 kg,

2) innych ni˝ okreÊlone w pkt 1 b´dàcych przedmio-
tem decyzji zatwierdzenia typu EWG

— na wniosek wnioskodawcy mogà byç umieszczo-
ne cechy legalizacji pierwotnej.

3. Wzory cech legalizacji pierwotnej, które mogà
byç umieszczane na okreÊlonych przyrzàdach pomia-
rowych, okreÊla za∏àcznik nr 4 do rozporzàdzenia.

§ 26. Wzory Êwiadectw legalizacji pierwotnej i le-
galizacji jednostkowej okreÊla za∏àcznik nr 5 do rozpo-
rzàdzenia.

§ 27. 1. Rodzaje dowodów legalizacji, okresy wa˝-
noÊci legalizacji dla poszczególnych rodzajów przyrzà-
dów pomiarowych oraz terminy zg∏aszania przyrzà-
dów pomiarowych do legalizacji ponownej po ocenie
zgodnoÊci okreÊla za∏àcznik nr 6 do rozporzàdzenia.

2. Okres wa˝noÊci legalizacji wyra˝ony w:

1) miesiàcach — liczy si´ od pierwszego dnia tego
miesiàca, w którym legalizacja zosta∏a dokonana;

2) latach — liczy si´ od dnia pierwszego stycznia ro-
ku nast´pujàcego po roku, w którym legalizacja
zosta∏a dokonana.

Rozdzia∏ 4

Legalizacja ponowna

§ 28. 1. Wniosek o dokonanie legalizacji ponownej
powinien zawieraç:

1) dane identyfikujàce wnioskodawc´:
a) imi´ i nazwisko lub nazw´ oraz jego adres,
b) numer identyfikacji podatkowej;

2) dane identyfikujàce zg∏aszany przyrzàd pomiaro-
wy, w szczególnoÊci:
a) nazw´ lub znak fabryczny przyrzàdu pomiaro-

wego,
b) numer fabryczny przyrzàdu pomiarowego,
c) liczb´ sztuk zg∏aszanych przyrzàdów pomiaro-

wych, je˝eli jest wi´ksza ni˝ jeden;

3) dat´ i podpis wnioskodawcy.

2. Je˝eli dowodem legalizacji przyrzàdu pomiaro-
wego jest Êwiadectwo legalizacji, do wniosku o doko-
nanie legalizacji ponownej powinno byç do∏àczone
Êwiadectwo legalizacji pierwotnej lub poprzedniej le-
galizacji ponownej albo ich kopia, a w przypadku przy-
rzàdu pomiarowego zg∏aszanego do legalizacji po-
nownej po raz pierwszy po dokonaniu oceny zgodno-
Êci — kopia deklaracji zgodnoÊci, o której mowa
w art. 5 pkt 10 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. 
o systemie oceny zgodnoÊci (Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2087, z póên. zm.4)).

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, mo˝e byç
sk∏adany w formie pisemnej albo ustnie do rejestru
wniosków.

§ 29. 1. Organy administracji miar oraz podmioty
upowa˝nione prowadzà rejestry wniosków o dokona-
nie legalizacji ponownej.

2. Przyjmujàcy wniosek o dokonanie legalizacji 
ponownej wydaje pisemne potwierdzenie przyj´cia
wniosku albo potwierdza przyj´cie na kopii wniosku.

3. W przypadku prowadzenia rejestru wniosków
przy u˝yciu systemu informatycznego jako potwierdze-
nie przyj´cia wniosku wydawany jest wydruk z rejestru.

§ 30. 1. Wnioskodawca wraz z wnioskiem powinien
przed∏o˝yç egzemplarz lub egzemplarze przyrzàdów
pomiarowych, które majà byç poddane legalizacji po-
nownej, albo wskazaç we wniosku miejsce przeprowa-
dzenia legalizacji, je˝eli zgodnie z przepisami okreÊlajà-
cymi szczegó∏owy zakres, sposoby oraz metody prze-
prowadzania badaƒ i sprawdzeƒ podczas prawnej kon-
troli metrologicznej poszczególnych rodzajów przyrzà-
dów pomiarowych, wydanymi na podstawie art. 9a
ustawy, legalizacja tego rodzaju przyrzàdu pomiarowe-
go powinna byç przeprowadzona w miejscu jego zain-
stalowania lub miejscu u˝ytkowania.

2. Je˝eli wnioskodawca zg∏asza do legalizacji po-
nownej wi´kszà liczb´ przyrzàdów pomiarowych,
przyrzàdy te mogà byç dostarczone do miejsca prze-
prowadzenia legalizacji w póêniejszym terminie usta-
lonym przez organ administracji miar albo podmiot
upowa˝niony.

§ 31. 1. Organ administracji miar albo podmiot
upowa˝niony przeprowadza podczas legalizacji po-
nownej sprawdzenie przyrzàdu pomiarowego w zakre-
sie, o którym mowa w art. 8m ust. 4 albo ust. 4a usta-
wy, zgodnie z przepisami okreÊlajàcymi szczegó∏owy
zakres, tryb, sposoby oraz metody przeprowadzania
badaƒ i sprawdzeƒ podczas prawnej kontroli metrolo-
gicznej poszczególnych rodzajów przyrzàdów pomia-
rowych, wydanymi na podstawie art. 9a ustawy.

2. Z przeprowadzonych czynnoÊci sprawdzenia
podczas legalizacji ponownej sporzàdza si´ protokó∏
sprawdzenia albo zapisk´ sprawdzenia, które powinny
zawieraç dane okreÊlone w § 20 ust. 2.
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§ 32. W przypadku gdy legalizacja ponowna przy-
rzàdu pomiarowego odbywa si´ w miejscu jego zain-
stalowania lub miejscu u˝ytkowania, organ admini-
stracji miar mo˝e wezwaç wnioskodawc´ do udost´p-
nienia specjalistycznego sprz´tu, w szczególnoÊci
wzorców miary i odpowiednich Êrodków technicznych,
oraz zapewnienia pomocy personelu pomocniczego
w zakresie niezb´dnym do dokonania legalizacji.

§ 33. 1. Organ administracji miar albo podmiot
upowa˝niony na podstawie przeprowadzonego spraw-
dzenia przyrzàdu pomiarowego i stwierdzenia zgodno-
Êci z wymaganiami technicznymi i metrologicznymi
poÊwiadcza dokonanie legalizacji ponownej poprzez:
1) wydanie Êwiadectwa legalizacji ponownej lub
2) umieszczenie na przyrzàdzie cechy legalizacji po-

nownej, która wskazuje:
a) organ administracji miar albo podmiot upo-

wa˝niony, który przeprowadzi∏ legalizacj´,
b) rok albo miesiàc i rok legalizacji.

2. Na cech´ legalizacji ponownej sk∏ada si´ cecha:
1) identyfikujàca urzàd podleg∏y organowi admini-

stracji miar albo podmiot upowa˝niony i
2) roczna — je˝eli okres wa˝noÊci legalizacji jest wy-

ra˝ony w latach albo
3) roczna i miesi´czna — je˝eli okres wa˝noÊci legali-

zacji jest wyra˝ony w miesiàcach.

3. Do Êwiadectw legalizacji ponownej stosuje si´
odpowiednio przepis § 22 ust. 2.

§ 34. 1. Je˝eli w wyniku przeprowadzonych czyn-
noÊci sprawdzenia organ administracji miar lub pod-
miot upowa˝niony stwierdzà, ˝e przyrzàd pomiarowy
nie spe∏nia wymagaƒ, cechy legalizacji umieszczone
na przyrzàdzie pomiarowym podczas legalizacji
uprzedniej sà kasowane za pomocà znaku, którego
wzór okreÊla za∏àcznik nr 3 do rozporzàdzenia.

2. Przyrzàdy pomiarowe zg∏oszone do legalizacji
ponownej sà zwracane wnioskodawcy niezw∏ocznie
po zakoƒczeniu czynnoÊci legalizacji.

§ 35. 1. Wzory cech legalizacji ponownej oraz wy-
ró˝niki cyfrowe identyfikujàce urz´dy podleg∏e orga-
nom administracji miar i podmioty upowa˝nione, sto-
sowane w cechach legalizacji ponownej, okreÊla za-
∏àcznik nr 3 do rozporzàdzenia.

2. Cechy legalizacji ponownej i cechy zabezpiecza-
jàce sà nanoszone na przyrzàdy pomiarowe za pomo-
cà noÊników zapewniajàcych ich czytelnoÊç, trwa∏oÊç
i odpornoÊç na zniszczenie.

§ 36. Wzór Êwiadectwa legalizacji ponownej okreÊ-
la za∏àcznik nr 7 do rozporzàdzenia.

§ 37. Cechy, o których mowa w § 33 ust. 2 pkt 1, sà
umieszczane na przyrzàdach pomiarowych:
1) w przypadku, gdy legalizacja ponowna przyrzàdu

pomiarowego lub jego cz´Êci wykonywana jest
w dwóch etapach i w pierwszym etapie sprawdze-
nie spe∏niania wymagaƒ lub zgodnoÊci z zatwier-
dzonym typem przeprowadza si´ przed zainstalo-
waniem przyrzàdu pomiarowego, po przeprowa-
dzeniu tego etapu;

2) jako cecha zabezpieczajàca przed dost´pem osób
nieuprawnionych we wszystkich przypadkach
i miejscach wskazanych w:
a) przepisach okreÊlajàcych szczegó∏owy zakres,

sposoby oraz metody przeprowadzania badaƒ
i sprawdzeƒ podczas prawnej kontroli metro-
logicznej poszczególnych rodzajów przyrzà-
dów pomiarowych, wydanych na podstawie
art. 9a ustawy, lub

b) decyzji zatwierdzenia typu w przypadku przy-
rzàdów pomiarowych podlegajàcych zatwier-
dzeniu typu albo

c) certyfikacie badania typu WE, certyfikacie za-
twierdzenia typu WE albo certyfikacie badania
projektu WE w przypadku przyrzàdów pomiaro-
wych wprowadzonych do obrotu lub u˝ytkowa-
nia po dokonaniu oceny zgodnoÊci, albo

d) przepisach okreÊlajàcych wymagania dla urzà-
dzeƒ rejestrujàcych stosowanych w transporcie
drogowym — tachografów samochodowych.

§ 38. 1. Rodzaje dowodów legalizacji, okresy wa˝-
noÊci legalizacji dla poszczególnych rodzajów przyrzà-
dów pomiarowych oraz terminy zg∏aszania przyrzà-
dów pomiarowych do legalizacji ponownej po ocenie
zgodnoÊci zosta∏y okreÊlone w za∏àczniku nr 6 do roz-
porzàdzenia.

2. Przepis § 27 ust. 2 stosuje si´ odpowiednio.

Rozdzia∏ 5

Przepisy przejÊciowe, uchylajàce i koƒcowe

§ 39. Do wniosków o dokonanie legalizacji ponow-
nej przyrzàdów pomiarowych, które zosta∏y wprowa-
dzone do obrotu lub u˝ytkowania i zalegalizowane
przed dniem wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia, sk∏ada-
nych po raz pierwszy po dniu wejÊcia w ˝ycie rozpo-
rzàdzenia, nie stosuje si´ wymogu, o którym mowa
w § 28 ust. 2.

§ 40. Dowody legalizacji pierwotnej, legalizacji 
jednostkowej i legalizacji ponownej wydane przed
dniem wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia sà wa˝ne do
czasu up∏ywu ich okresów wa˝noÊci okreÊlonych
w przepisach dotychczasowych.

§ 41. Podmioty upowa˝nione mogà pos∏ugiwaç si´
dotychczasowymi wyró˝nikami identyfikujàcymi usta-
lonymi w upowa˝nieniach do dokonywania legalizacji
pierwotnej lub legalizacji ponownej wydanych przed
dniem wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia do czasu up∏y-
wu okresów wa˝noÊci upowa˝nieƒ.

§ 42. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.5)

Minister Gospodarki: W. Pawlak

———————
5) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdze-

niem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej
z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie prawnej kontroli met-
rologicznej przyrzàdów pomiarowych (Dz. U. Nr 77,
poz. 730), które utraci∏o moc z dniem 1 stycznia 2008 r. na
podstawie art. 12 pkt 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2006 r.
o zmianie ustawy o systemie oceny zgodnoÊci oraz
o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 249,
poz. 1834).
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Gospodarki
z dnia 7 stycznia 2008 r. (poz. 29)

Za∏àcznik nr 1

WZORY DECYZJI ZATWIERDZENIA TYPU ORAZ DECYZJI ZATWIERDZENIA TYPU Z OGRANICZENIAMI

1. Wzór decyzji  zatwierdzenia typu

Warszawa, ........................................
(data wydania decyzji)

PREZES
G¸ÓWNEGO URZ¢DU MIAR
Warszawa, ul. Elektoralna 2

DECYZJA NR ......

Na podstawie art. 8f ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. — Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r. Nr 243,

poz. 2441, z póên. zm.) — po rozpatrzeniu wniosku z dnia .........................................., nr ...................., zg∏oszone-

go przez ...........................................................................................................*, który wp∏ynà∏ do G∏ównego Urz´du 
(nazwa i adres wnioskodawcy)

Miar w dniu .....................................................................................................................................................................,

oraz na podstawie wyników badaƒ przeprowadzonych przez ...................................................................................
(dane identyfikujàce podmiot wykonujàcy badania)

ZATWIERDZAM TYP

...........................................................................................................................................................................................
(nazwa przyrzàdu pomiarowego i dane charakteryzujàce zatwierdzany typ, w tym nazwa lub znak fabryczny)

produkowanych przez ................................................................................................................................................... .
(nazwa i adres producenta)

..................................................... nadaje si´ znak zatwierdzenia typu ..........................................................................
(nazwa przyrzàdów pomiarowych) (okreÊlenie znaku zatwierdzenia typu)

/nie nadaje si´ znaku zatwierdzenia typu**.

.............................................................. spe∏niajà wymagania okreÊlone w .................................................................
(nazwa przyrzàdów pomiarowych)                                                                                        (tytu∏y aktów normatywnych w ca∏oÊci wraz

......................................................................................................................................................................................... .
z oznaczeniami roczników, numerów i pozycji dzienników urz´dowych, w których te akty sà og∏oszone)

Charakterystyka typu:

......................................................................................................................................................................................... .
(dane metrologiczne i techniczne zatwierdzanego typu oraz informacje dodatkowe)

*** Cechy legalizacji umieszcza si´ na ....................................................................................................................... .
*** Cechy zabezpieczajàce umieszcza si´ na ............................................................................................................. .

Decyzja jest wa˝na przez okres 10 lat od dnia wydania.



UZASADNIENIE

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

POUCZENIE

Od decyzji niniejszej stronie nie przys∏uguje odwo∏anie. Jednak˝e strona niezadowolona z decyzji mo˝e zwró-
ciç si´ do Prezesa G∏ównego Urz´du Miar z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od
dnia dor´czenia decyzji stronie.

Adnotacje urz´dowe:

......................................... ..................................................
(piecz´ç okràg∏a Prezesa) (piecz´ç imienna i podpis

Prezesa albo osoby upowa˝nionej
do wydania decyzji)

———————
* Wpisaç, je˝eli dzieƒ sporzàdzenia wniosku jest inny ni˝ dzieƒ wp∏ywu do G∏ównego Urz´du Miar.

** Niepotrzebne skreÊliç.
*** Wpisaç, je˝eli ma to zastosowanie.
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2. Wzór decyzji  zatwierdzenia typu z ograniczeniami

Warszawa, .............................................
(data wydania decyzji)

PREZES
G¸ÓWNEGO URZ¢DU MIAR
Warszawa, ul. Elektoralna 2

DECYZJA NR .......

Na podstawie art. 8f ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. — Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r. Nr 243,

poz. 2441, z póên. zm.) — po rozpatrzeniu wniosku z dnia .................................., nr ................., zg∏oszonego przez

.................................................................................................................*, który wp∏ynà∏ do G∏ównego Urz´du Miar 
(nazwa i adres wnioskodawcy)

w dniu .............................................................................................................................................................................,

oraz na podstawie wyników badaƒ przeprowadzonych przez ....................................................................................
(dane identyfikujàce wykonawc´ badaƒ)

ZATWIERDZAM TYP Z OGRANICZENIAMI

...........................................................................................................................................................................................
(nazwa przyrzàdów pomiarowych i dane charakteryzujàce zatwierdzany typ, w tym nazwa lub znak fabryczny)

produkowanych przez ................................................................................................................................................... .
(nazwa i adres producenta)

.................................................... nadaje si´ znak zatwierdzenia typu ..........................................................................
(nazwa przyrzàdów pomiarowych)                                                                                         (okreÊlenie znaku zatwierdzenia typu)

/nie nadaje si´ znaku zatwierdzenia typu**.

................................................... spe∏niajà wymagania okreÊlone w ............................................................................
(nazwa przyrzàdów pomiarowych)                                                                                     (tytu∏y aktów normatywnych w ca∏oÊci wraz

......................................................................................................................................................................................... .
z oznaczeniami roczników, numerów i pozycji dzienników urz´dowych, w których te akty sà og∏oszone)

Charakterystyka typu: .....................................................................................................................................................
(dane metrologiczne i techniczne zatwierdzanego typu, w tym opisanie ograniczeƒ wynikajàcych

......................................................................................................................................................................................... .
z decyzji, oraz informacje dodatkowe)

*** Cechy legalizacji umieszcza si´ na ....................................................................................................................... .
*** Cechy zabezpieczajàce umieszcza si´ na ......................................................................................................................... .

Decyzja jest wa˝na przez okres ............................................. od dnia wydania.
(okres wa˝noÊci decyzji)
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UZASADNIENIE

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

POUCZENIE

Od decyzji niniejszej stronie nie przys∏uguje odwo∏anie. Jednak˝e strona niezadowolona z decyzji mo˝e zwró-
ciç si´ do Prezesa G∏ównego Urz´du Miar z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od
dnia dor´czenia decyzji stronie.

Adnotacje urz´dowe:

......................................... ................................................
(piecz´ç okràg∏a Prezesa) (piecz´ç imienna i podpis

Prezesa albo osoby upowa˝nionej
do wydania decyzji)

———————
* Wpisaç, je˝eli dzieƒ sporzàdzenia wniosku jest inny ni˝ dzieƒ wp∏ywu do G∏ównego Urz´du Miar.

** Niepotrzebne skreÊliç.
*** Wpisaç, je˝eli ma to zastosowanie.
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Za∏àcznik nr 2

PRZYRZÑDY POMIAROWE, KTÓRYM MO˚E BYå NADANY ZNAK ZATWIERDZENIA TYPU
O OKREÂLONYM WZORZE

1. Znaki zatwierdzenia typu, których wzory okreÊlajà pkt 2 i 3, mogà byç nadane w stosunku do
nast´pujàcych przyrzàdów pomiarowych:

1) g´stoÊciomierze zbo˝owe 20 L, 1 L i 1/4 L u˝ytkowe;

2) manometry do opon pojazdów mechanicznych, z wy∏àczeniem manometrów wykonanych w wersji
elektronicznej;

3) alkoholomierze i densymetry do alkoholu klasy dok∏adnoÊci I, II i III. 

2. Wzór znaku zatwierdzenia typu stanowi stylizowana litera „ε” zawierajàca:

1) w górnej cz´Êci du˝e litery „PL” identyfikujàce Rzeczpospolità Polskà oraz dwie ostatnie cyfry roku,
w którym Prezes wyda∏ decyzj´ zatwierdzenia typu;

2) w dolnej cz´Êci numer identyfikujàcy wydanà przez Prezesa decyzj´ zatwierdzenia typu.
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Rys. 1. Wzór znaku zatwierdzenia typu

3. Wzór znaku zatwierdzenia typu z ograniczeniami stanowi znak, o którym mowa w ust. 2, poprzedzony
literà „P” o takich samych wymiarach:

Rys. 2. Wzór znaku zatwierdzenia typu z ograniczeniami



Za∏àcznik nr 3

WZORY CECH LEGALIZACJI ORAZ WYRÓ˚NIKI CYFROWE IDENTYFIKUJÑCE URZ¢DY PODLEG¸E
ORGANOM ADMINISTRACJI MIAR I PODMIOTY UPOWA˚NIONE STOSOWANE W CECHACH

IDENTYFIKUJÑCYCH URZÑD ALBO PODMIOT UPOWA˚NIONY

1. Cech´ identyfikujàcà urzàd stosowanà przez Prezesa przy legalizacji jednostkowej, legalizacji pierwotnej
i legalizacji ponownej stanowià:
1) stylizowana tarcza z naniesionymi w Êrodku literami „PL”,
2) dwie szeÊcioramienne gwiazdki umieszczone po obu stronach tarczy
— rysunek nr 1 przedstawia wzór cechy identyfikujàcej urzàd stosowanej przez Prezesa.
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Rysunek nr 1

2. Cech´ identyfikujàcà urzàd stosowanà przez dyrektorów okr´gowych urz´dów miar przy legalizacji pier-
wotnej i legalizacji ponownej stanowià:
1) stylizowana tarcza z naniesionymi w Êrodku literami „PL”,
2) szeÊcioramienna gwiazdka umieszczona po prawej stronie tarczy i wyró˝nik cyfrowy identyfikujàcy w∏aÊci-

wy okr´gowy urzàd miar, umieszczony po lewej stronie tarczy
— rysunek nr 2 przedstawia wzór cechy identyfikujàcej urzàd stosowanej przez dyrektorów okr´gowych urz´-
dów miar.

Rysunek nr 2

3. Cech´ identyfikujàcà urzàd stosowanà przez naczelników obwodowych urz´dów miar przy legalizacji
pierwotnej i legalizacji ponownej stanowià:
1) stylizowana tarcza z naniesionymi w Êrodku literami „PL”,
2) wyró˝nik cyfrowy identyfikujàcy w∏aÊciwy obwodowy urzàd miar, z tym ˝e po prawej stronie tarczy umiesz-

czona jest pierwsza cyfra, a po lewej stronie druga cyfra wyró˝nika
— rysunek nr 3 przedstawia wzór cechy identyfikujàcej urzàd stosowanej przez naczelników obwodowych urz´-
dów miar.

Rysunek nr 3



4. Cech´ identyfikujàcà podmiot upowa˝niony stosowanà przez podmioty upowa˝nione stanowià:
1) stylizowana tarcza z naniesionymi w Êrodku literami „PL”,
2) wyró˝nik cyfrowy identyfikujàcy podmiot upowa˝niony, ustalony w upowa˝nieniu do dokonywania legali-

zacji pierwotnej lub legalizacji ponownej zgodnie z pkt 11, umieszczony po prawej stronie tarczy i litera „U”
umieszczona po lewej stronie tarczy

— rysunek nr 4 przedstawia wzór cechy identyfikujàcej podmiot upowa˝niony stosowanej przez podmioty
upowa˝nione przy legalizacji pierwotnej lub legalizacji ponownej.
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Rysunek nr 4

5. Cechy identyfikujàce, o których mowa w pkt 1—3, mogà zawieraç dodatkowe oznaczenie identyfikujàce
pracownika urz´du miar przeprowadzajàcego czynnoÊci legalizacji w postaci dwóch cyfr (01, 02, 03...), umiesz-
czone nad stylizowanà tarczà, o wymiarach nieprzekraczajàcych wymiarów elementów umieszczonych po le-
wej stronie tarczy.

6. Cech´ rocznà stanowi stylizowana ramka z umieszczonymi w niej symetrycznie cyframi arabskimi ozna-
czajàcymi dwie ostatnie cyfry roku, w którym zosta∏a przeprowadzona legalizacja — rysunek nr 5 przedstawia
wzór cechy rocznej.

Rysunek nr 5

7. Cech´ miesi´cznà stanowi stylizowana ramka z umieszczonà w niej symetrycznie liczbà rzymskà ozna-
czajàcà odpowiednio miesiàc: I — styczeƒ; II — luty; III — marzec; IV — kwiecieƒ, V — maj; VI — czerwiec; 
VII — lipiec; VIII — sierpieƒ; IX — wrzesieƒ; X — paêdziernik; XI — listopad; XII — grudzieƒ — rysunek nr 6
przedstawia wzór cechy miesi´cznej.

Rysunek nr 6



8. Do kasowania cech legalizacji umieszczonych na przyrzàdach pomiarowych stosowany jest znak (kasow-
nik) sk∏adajàcy si´ z dwóch kresek o d∏ugoÊci (l) wynoszàcej co najmniej 2 mm, przecinajàcych si´ pod kà-
tem 60° — rysunek nr 7 przedstawia wzór znaku stosowanego do kasowania cech legalizacji.
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Rysunek nr 7

9. Wymiary cech, których wzory okreÊlajà rysunki nr 1—4, okreÊla rysunek nr 8.

10. Wymiary cech, których wzory okreÊlajà rysunki nr 5 i 6, okreÊla rysunek nr 9.

Rysunek nr 8. Wymiary cech identyfikujàcych stosowanych przez organy administracji miar oraz podmioty
upowa˝nione. Wymiar h jest wartoÊcià wzgl´dnà i wynosi co najmniej 1,5 mm



Rysunek nr 9. Wymiary cechy rocznej i cechy miesi´cznej. Wymiar a jest wartoÊcià wzgl´dnà i wynosi co naj-
mniej 0,8 mm

11. Wyró˝niki cyfrowe identyfikujàce urz´dy podleg∏e organom administracji miar stosowane w cechach
identyfikujàcych urzàd

Dziennik Ustaw Nr 5 — 124 — Poz. 29

Lp. Nazwa i siedziba urz´du Wyró˝nik

1 2 3

1 Okr´gowy Urzàd Miar w Warszawie 1
2 Obwodowy Urzàd Miar w Warszawie 11
3 Obwodowy Urzàd Miar w ZamoÊciu 12
4 Obwodowy Urzàd Miar w Pruszkowie 13
5 Obwodowy Urzàd Miar w Siedlcach 14
6 Obwodowy Urzàd Miar w Ostro∏´ce 15
7 Obwodowy Urzàd Miar w Bia∏ymstoku 16
8 Obwodowy Urzàd Miar w P∏ocku 17
9 Obwodowy Urzàd Miar w Lublinie 18

10 Obwodowy Urzàd Miar w Radomiu 19
11 Okr´gowy Urzàd Miar w Krakowie 2
12 Obwodowy Urzàd Miar w Krakowie 21
13 Obwodowy Urzàd Miar w PrzemyÊlu 22
14 Obwodowy Urzàd Miar w Tarnobrzegu 23
15 Obwodowy Urzàd Miar w Rzeszowie 24
16 Obwodowy Urzàd Miar w Tarnowie 25
17 Obwodowy Urzàd Miar w JaÊle 26
18 Obwodowy Urzàd Miar w Nowym Sàczu 27
19 Okr´gowy Urzàd Miar we Wroc∏awiu 3
20 Obwodowy Urzàd Miar we Wroc∏awiu 31
21 Obwodowy Urzàd Miar w K∏odzku 32
22 Obwodowy Urzàd Miar w Legnicy 33
23 Obwodowy Urzàd Miar w Jeleniej Górze 34
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1 2 3

24 Obwodowy Urzàd Miar w Âwidnicy 35
25 Obwodowy Urzàd Miar w Brzegu 36
26 Obwodowy Urzàd Miar w Opolu 37
27 Obwodowy Urzàd Miar w Nysie 38
28 Okr´gowy Urzàd Miar w Poznaniu 4
29 Obwodowy Urzàd Miar w Poznaniu 41
30 Obwodowy Urzàd Miar w Pile 42
31 Obwodowy Urzàd Miar w Lesznie 43
32 Obwodowy Urzàd Miar w Kaliszu 44
33 Obwodowy Urzàd Miar w Gnieênie 45
34 Obwodowy Urzàd Miar w Koninie 46
35 Okr´gowy Urzàd Miar w Katowicach 5
36 Obwodowy Urzàd Miar w Katowicach 51
37 Obwodowy Urzàd Miar w Bytomiu 52
38 Obwodowy Urzàd Miar w Bielsku-Bia∏ej 53
39 Obwodowy Urzàd Miar w Gliwicach 54
40 Obwodowy Urzàd Miar w Rybniku 55
41 Obwodowy Urzàd Miar w Cz´stochowie 56
42 Obwodowy Urzàd Miar w Sosnowcu 57
43 Okr´gowy Urzàd Miar w Gdaƒsku 6
44 Obwodowy Urzàd Miar w Gdaƒsku 61
45 Obwodowy Urzàd Miar w Tczewie 62
46 Obwodowy Urzàd Miar w Gdyni 63
47 Obwodowy Urzàd Miar w Elblàgu 64
48 Obwodowy Urzàd Miar w Olsztynie 65
49 Obwodowy Urzàd Miar w S∏upsku 66
50 Obwodowy Urzàd Miar w K´trzynie 67
51 Obwodowy Urzàd Miar w E∏ku 68
52 Obwodowy Urzàd Miar w Chojnicach 69
53 Okr´gowy Urzàd Miar w ¸odzi 7
54 Obwodowy Urzàd Miar w ¸odzi 71
55 Obwodowy Urzàd Miar w Piotrkowie Trybunalskim 72
56 Obwodowy Urzàd Miar w ¸owiczu 73
57 Obwodowy Urzàd Miar w Zduƒskiej Woli 74
58 Obwodowy Urzàd Miar w Kielcach 75
59 Okr´gowy Urzàd Miar w Bydgoszczy 8
60 Obwodowy Urzàd Miar w Bydgoszczy 81
61 Obwodowy Urzàd Miar w Toruniu 82
62 Obwodowy Urzàd Miar we W∏oc∏awku 83
63 Obwodowy Urzàd Miar w Brodnicy 84
64 Obwodowy Urzàd Miar w Inowroc∏awiu 85
65 Obwodowy Urzàd Miar w Grudziàdzu 86
66 Okr´gowy Urzàd Miar w Szczecinie 9
67 Obwodowy Urzàd Miar w Szczecinie 91
68 Obwodowy Urzàd Miar w Stargardzie Szczeciƒskim 92
69 Obwodowy Urzàd Miar w Koszalinie 93
70 Obwodowy Urzàd Miar w Gorzowie Wielkopolskim 94
71 Obwodowy Urzàd Miar w Zielonej Górze 95

12. Wyró˝niki cyfrowe identyfikujàce podmioty upowa˝nione stosowane w cechach identyfikujàcych pod-
miot upowa˝niony okreÊla si´ jako kolejne numery po wyró˝nikach cyfrowych identyfikujàcych urz´dy podleg-
∏e organom administracji miar, rozpoczynajàc od numeru 100.
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Za∏àcznik nr 4

WZORY CECH LEGALIZACJI PIERWOTNEJ, KTÓRE MOGÑ BYå UMIESZCZANE NA OKREÂLONYCH 
PRZYRZÑDACH POMIAROWYCH

1. Cecha legalizacji pierwotnej, zwana dalej „cechà
legalizacji”, z zastrze˝eniem ust. 3—5, sk∏ada si´ z dwóch
elementów:

1) pierwszy element stanowi ma∏a litera „e”, zawie-
rajàca:
a) w górnej cz´Êci du˝e litery PL, ustalone jako

oznaczenie Rzeczypospolitej Polskiej,
b) w dolnej cz´Êci wyró˝nik cyfrowy identyfikujàcy

w∏aÊciwy urzàd miar albo podmioty upowa˝-
nione, o którym mowa w za∏àczniku nr 3 do roz-
porzàdzenia;

2) drugi element sk∏ada si´ z dwóch ostatnich cyfr ro-
ku, w którym dokonano legalizacji, umieszczonych
w szeÊciokàcie foremnym.

2. Rysunki nr 1 i 2 przedstawiajà kszta∏t i wymiary
wzorów elementów cechy legalizacji, o których mowa
w ust. 1, oraz krój liter i cyfr w nich stosowanych, przy
czym:

1) wymiary podane na rysunkach sà wartoÊciami
wzgl´dnymi, sà one funkcjà Êrednicy okr´gu opi-
sanego na ma∏ej literze „e” i na polu powierzchni
szeÊcioboku;

2) Êrednice okr´gów opisanych na elementach sta-
nowiàcych cech´ legalizacji wynoszà: 1,6 mm;
3,2 mm; 6,3 mm; 12,5 mm.

3. Element cechy legalizacji, o którym mowa
w ust. 1 pkt 1, jest stosowany dodatkowo w przypad-
kach, o których mowa w § 24 rozporzàdzenia.

4. Na materialnych miarach d∏ugoÊci mo˝e byç
umieszczana cecha legalizacji w postaci znaku sk∏ada-
jàcego si´ z ma∏ej litery „e”, znajdujàcej si´ w szeÊcio-
kàcie foremnym, zawierajàcej:

1) w górnej cz´Êci du˝e litery „PL” ustalone dla Rze-
czypospolitej Polskiej;

2) w dolnej cz´Êci dwie ostatnie cyfry roku, w którym
dokonano legalizacji pierwotnej.

5. Cecha legalizacji zamieszczana na alkoholomie-
rzach i densymetrach do alkoholu, klasy dok∏adnoÊci I,
II i III sk∏ada si´ kolejno z:

1) ma∏ej litery „e”;

2) dwóch ostatnich cyfr roku, w którym dokonano le-
galizacji;

3) liter PL;

4) wyró˝nika cyfrowego identyfikujàcego w∏aÊciwy
urzàd miar, o którym mowa w za∏àczniku nr 3 do
rozporzàdzenia.
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Rysunek 1. Kszta∏t i wymiary wzoru elementu b´dàcego cz´Êcià cechy legalizacji oraz krój liter i cyfr w nim sto-
sowanych
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Rysunek 2. Kszta∏t i wymiary wzoru drugiego elementu b´dàcego cz´Êcià cechy legalizacji oraz krój liter i cyfr
w nim stosowanych

Rysunek 3. Wzór cechy legalizacji, która mo˝e byç umieszczana na materialnych miarach d∏ugoÊci



Za∏àcznik nr 5

WZORY ÂWIADECTW LEGALIZACJI PIERWOTNEJ I LEGALIZACJI JEDNOSTKOWEJ

1. Wzór Êwiadectwa legalizacj i  pierwotnej

Dziennik Ustaw Nr 5 — 129 — Poz. 29

1)

PREZES
G¸ÓWNEGO URZ¢DU MIAR2)

3)................................................................................

ÂWIADECTWO LEGALIZACJI PIERWOTNEJ

PRZEDMIOT .....................................................................................................................................
LEGALIZACJI4) .....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................
WNIOSKODAWCA5) .....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................
MIEJSCE .....................................................................................................................................
ZAINSTALOWANIA LUB .....................................................................................................................................
MIEJSCE U˚YTKOWANIA6) .....................................................................................................................................
WYMAGANIA7) .....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................
ZAKRES .....................................................................................................................................
SPRAWDZE¡8) .....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................
STWIERDZENIE W wyniku sprawdzenia stwierdzono, ˝e ww. przyrzàd pomiarowy spe∏nia wy-
ZGODNOÂCI magania.
MIEJSCA Cech´ legalizacji umieszczono na ........................................................................... .
UMIESZCZENIA CECH9) Cechy zabezpieczajàce w liczbie ................. umieszczono na .............................. .
OKRES WA˚NOÂCI Legalizacja jest wa˝na do dnia .............................................................................. .
LEGALIZACJI10)                                                                                                                   (dzieƒ, miesiàc s∏ownie, rok)

LICZBA STRON Âwiadectwo sk∏ada si´ z .......................... stron.
ÂWIADECTWA11)

ZNAK WNIOSKU12) .....................................................................................................................................

Data wystawienia: ..............................................

13).......................................................               14).............................................

Niniejsze Êwiadectwo mo˝e byç okazywane lub kopiowane tylko w ca∏oÊci.



ObjaÊnienia odnoÊników:
1) W przypadku Êwiadectwa legalizacji pierwotnej wystawionego przez podmiot upowa˝niony nie zamieszcza si´ god∏a

Rzeczypospolitej Polskiej, natomiast mo˝e byç zamieszczone logo tego podmiotu.
2) Je˝eli podmiotem wystawiajàcym Êwiadectwo jest:

— dyrektor okr´gowego urz´du miar, to wpisuje si´:
DYREKTOR
OKR¢GOWEGO URZ¢DU MIAR w ....................................................... (siedziba),

— naczelnik obwodowego urz´du miar, to wpisuje si´:
NACZELNIK
OBWODOWEGO URZ¢DU MIAR w ...................................................... (siedziba),

— upowa˝niony podmiot, to wpisuje si´ nazw´ tego podmiotu i nazw´ miejscowoÊci b´dàcej jego siedzibà.
3) Adres, telefon, faks, e-mail urz´du miar lub upowa˝nionego podmiotu.
4) Dane identyfikujàce przyrzàd pomiarowy b´dàcy przedmiotem legalizacji pierwotnej, w szczególnoÊci nazwa wed∏ug

przepisów okreÊlajàcych przyrzàdy pomiarowe podlegajàce prawnej kontroli metrologicznej oraz nazwa lub znak pro-
ducenta, numer fabryczny, rok produkcji oraz dane dotyczàce elementów lub urzàdzeƒ dodatkowych, o ile wchodzà
w sk∏ad tego przyrzàdu pomiarowego.

5) Dane identyfikujàce wnioskodawc´ — imi´ i nazwisko lub nazwa oraz adres.
6) Wype∏niç, je˝eli legalizacja pierwotna zgodnie z odr´bnymi przepisami zosta∏a przeprowadzona w miejscu zainstalowa-

nia lub miejscu u˝ytkowania przyrzàdu pomiarowego.
7) Tytu∏ aktu prawnego okreÊlajàcego wymagania, które spe∏nia przyrzàd pomiarowy, wraz z oznaczeniami roczników, nu-

merów i pozycji dzienników urz´dowych, w których ten akt oraz jego zmiany sà og∏oszone. Mo˝na podaç tak˝e oznacze-
nia przepisów tego aktu, które okreÊlajà wymagania dotyczàce przyrzàdu pomiarowego b´dàcego przedmiotem legali-
zacji pierwotnej.

8) Tytu∏ aktu prawnego okreÊlajàcego zakres sprawdzenia zgodnoÊci w∏aÊciwoÊci przyrzàdu pomiarowego z wymagania-
mi wraz z oznaczeniami przepisów oraz roczników, pozycji dzienników urz´dowych, w których numerach ten akt, a tak-
˝e jego zmiany og∏oszono. Je˝eli z aktu prawnego wynika, ˝e mo˝e byç stosowana wi´cej ni˝ jedna metoda sprawdza-
nia, to nale˝y wskazaç zastosowanà metod´.

9) Zapisy w sprawie miejsca umieszczenia cech mogà byç zamieszczone na stronie 2 Êwiadectwa. Je˝eli cech nie umiesz-
czono na przyrzàdzie pomiarowym, to nie zamieszcza si´ zapisów w tej sprawie.

10) Je˝eli okres wa˝noÊci legalizacji jest nieokreÊlony, zamieszcza si´ zapis „Legalizacja jest wa˝na przez czas nieokreÊlo-
ny”.

11) Je˝eli Êwiadectwo legalizacji sk∏ada si´ z jednej strony, to nie zamieszcza si´ zapisu w sprawie liczby stron Êwiadectwa.
12) OkreÊlenie za pomocà liter i cyfr znaku sprawy o przeprowadzenie legalizacji pierwotnej przyrzàdu pomiarowego.
13) Piecz´ç okràg∏a organu administracji miar albo piecz´ç podmiotu upowa˝nionego.
14) Podpis, z podaniem imienia i nazwiska osoby wystawiajàcej Êwiadectwo.

Opis
Âwiadectwo legalizacji pierwotnej ma format A4. T∏o Êwiadectwa jest bia∏e, a litery koloru czarnego pisane czcionkà Times
New Roman. Napisy umieszcza si´ w ramce o wymiarach 180 mm x 270 mm.
W przypadku gdy wydajàcym Êwiadectwo legalizacji pierwotnej jest organ administracji miar, na pierwszej stronie Êwia-
dectwa, wewnàtrz ramki, u góry, poÊrodku zamieszcza si´ god∏o Rzeczypospolitej Polskiej. WysokoÊç god∏a albo logo pod-
miotu upowa˝nionego powinna wynosiç 16 mm.
Litery napisu identyfikujàcego organ administracji miar albo podmiot upowa˝niony wystawiajàcy Êwiadectwo legalizacji
powinny byç napisane czcionkà o rozmiarze 10 pkt.
Litery w napisie „ÂWIADECTWO LEGALIZACJI PIERWOTNEJ” powinny byç napisane czcionkà o rozmiarze 14 pkt.
Litery napisów umieszczonych poni˝ej napisu „Âwiadectwo legalizacji pierwotnej” po lewej stronie powinny byç napisane
czcionkà o rozmiarze 10 pkt.
Litery napisu „Niniejsze Êwiadectwo mo˝e byç okazywane lub kopiowane tylko w ca∏oÊci” powinny byç napisane czcionkà
o rozmiarze 8 pkt.
Na drugiej i nast´pnych stronach Êwiadectwa mo˝na zamieÊciç uwagi i informacje dodatkowe dotyczàce przyrzàdu pomia-
rowego b´dàcego przedmiotem legalizacji pierwotnej.
Druga i nast´pne strony Êwiadectwa powinny byç numerowane z jednoczesnym podawaniem liczby wszystkich stron Êwia-
dectwa.
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2. Wzór Êwiadectwa legalizacj i  jednostkowej
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PREZES
G¸ÓWNEGO URZ¢DU MIAR

1).............................................................................

ÂWIADECTWO LEGALIZACJI JEDNOSTKOWEJ

PRZEDMIOT ......................................................................................................................................
LEGALIZACJI2) ......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................
WNIOSKODAWCA3) ......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................
MIEJSCE ......................................................................................................................................
ZAINSTALOWANIA LUB ......................................................................................................................................
MIEJSCE U˚YTKOWANIA4) ......................................................................................................................................
WYMAGANIA5) ......................................................................................................................................
ZAKRES ......................................................................................................................................
SPRAWDZE¡6) ......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................
STWIERDZENIE W wyniku sprawdzenia stwierdzono, ˝e ww. przyrzàd pomiarowy spe∏nia wyma-
ZGODNOÂCI gania.
MIEJSCA Cech´ legalizacji umieszczono na ........................................................................... .
UMIESZCZENIA CECH7) Cechy zabezpieczajàce w liczbie ................... umieszczono na ............................. .
OKRES WA˚NOÂCI Legalizacja jest wa˝na do dnia ..................................................................................
LEGALIZACJI8) (dzieƒ, miesiàc s∏ownie, rok)

LICZBA STRON Âwiadectwo sk∏ada si´ z ............. stron.
ÂWIADECTWA9)

ZNAK WNIOSKU10) ......................................................................................................................................

Data wystawienia: .........................................................................................

11).......................................................               12).............................................

Niniejsze Êwiadectwo mo˝e byç okazywane lub kopiowane tylko w ca∏oÊci.



ObjaÊnienia odnoÊników:
1) Adres, numer telefonu oraz faksu, adres e-mail G∏ównego Urz´du Miar.
2) Dane identyfikujàce przyrzàd pomiarowy b´dàcy przedmiotem legalizacji jednostkowej, w szczególnoÊci nazwa wed∏ug

przepisów okreÊlajàcych przyrzàdy pomiarowe podlegajàce prawnej kontroli metrologicznej oraz nazwa lub znak pro-
ducenta, numer fabryczny, rok produkcji oraz dane dotyczàce elementów lub urzàdzeƒ dodatkowych, o ile wchodzà
w sk∏ad tego przyrzàdu pomiarowego.

3) Dane identyfikujàce wnioskodawc´ — imi´ i nazwisko lub nazwa oraz miejsce zamieszkania albo nazwa i adres siedziby.
4) Wype∏niç, je˝eli legalizacja jednostkowa zgodnie z odr´bnymi przepisami zosta∏a przeprowadzona w miejscu zainstalo-

wania lub miejscu u˝ytkowania przyrzàdu pomiarowego.
5) Tytu∏ aktu prawnego okreÊlajàcego wymagania, które spe∏nia przyrzàd pomiarowy, wraz z oznaczeniami roczników, nu-

merów i pozycji dzienników urz´dowych, w których ten akt oraz jego zmiany sà og∏oszone. Mo˝na podaç tak˝e oznacze-
nia przepisów tego aktu, które okreÊlajà wymagania dotyczàce przyrzàdu pomiarowego b´dàcego przedmiotem legali-
zacji jednostkowej.

6) Tytu∏ aktu prawnego okreÊlajàcego zakres sprawdzenia zgodnoÊci w∏aÊciwoÊci przyrzàdu pomiarowego z wymagania-
mi wraz z oznaczeniami przepisów oraz roczników, pozycji dziennika urz´dowego, w którym ten akt, a tak˝e jego zmia-
ny og∏oszono. Je˝eli z aktu prawnego albo dokumentu wynika, ˝e mo˝e byç stosowana wi´cej ni˝ jedna metoda spraw-
dzania, to nale˝y wskazaç zastosowanà metod´.

7) Zapisy w sprawie miejsca umieszczenia cech mogà byç zamieszczone na stronie 2 Êwiadectwa legalizacji. Je˝eli cech
nie umieszczono na przyrzàdzie pomiarowym, to nie zamieszcza si´ zapisów w tej sprawie.

8) Je˝eli okres wa˝noÊci legalizacji jest nieokreÊlony, zamieszcza si´ zapis „Legalizacja jest wa˝na przez czas nieokreÊlo-
ny”.

9) Je˝eli Êwiadectwo legalizacji sk∏ada si´ z jednej strony, to nie zamieszcza si´ zapisu w sprawie liczby stron Êwiadectwa.
10) OkreÊlenie za pomocà liter i cyfr znaku sprawy o przeprowadzenie legalizacji jednostkowej przyrzàdu pomiarowego.
11) Piecz´ç okràg∏a Prezesa.
12) Podpis, z podaniem imienia i nazwiska.

Opis
Âwiadectwo legalizacji jednostkowej ma format A4. T∏o Êwiadectwa jest bia∏e, a litery koloru czarnego pisane czcionkà 
Times New Roman. Napisy umieszcza si´ w ramce o wymiarach 180 mm x 270 mm.
Na pierwszej stronie Êwiadectwa, wewnàtrz ramki, u góry, poÊrodku umieszczone jest god∏o Rzeczypospolitej Polskiej.
WysokoÊç god∏a powinna wynosiç 16 mm.
Litery napisu identyfikujàcego organ administracji miar wystawiajàcy Êwiadectwo legalizacji powinny byç napisane czcion-
kà o rozmiarze 10 pkt.
Litery w napisie „ÂWIADECTWO LEGALIZACJI JEDNOSTKOWEJ” powinny byç napisane czcionkà o rozmiarze 14 pkt.
Litery napisu „Niniejsze Êwiadectwo mo˝e byç okazywane lub kopiowane tylko w ca∏oÊci” powinny byç napisane czcionkà
o rozmiarze 8 pkt.
Litery napisów umieszczonych poni˝ej napisu „Âwiadectwo legalizacji jednostkowej” po lewej stronie powinny byç napi-
sane czcionkà o rozmiarze 10 pkt.
Na drugiej i nast´pnych stronach Êwiadectwa mo˝na zamieÊciç uwagi i informacje dodatkowe dotyczàce przyrzàdu pomia-
rowego b´dàcego przedmiotem legalizacji jednostkowej.
Druga i nast´pne strony Êwiadectwa powinny byç numerowane z jednoczesnym podawaniem liczby wszystkich stron Êwia-
dectwa.
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Za∏àcznik nr 6

RODZAJE DOWODÓW LEGALIZACJI, OKRESY WA˚NOÂCI LEGALIZACJI DLA POSZCZEGÓLNYCH
RODZAJÓW PRZYRZÑDÓW POMIAROWYCH ORAZ TERMINY ZG¸ASZANIA PRZYRZÑDÓW POMIAROWYCH

DO LEGALIZACJI PONOWNEJ PO OCENIE ZGODNOÂCI

1. Rodzaje dowodów legalizacji pierwotnej, legalizacji jednostkowej i legalizacji ponownej oraz okresy wa˝-
noÊci tych legalizacji okreÊla tabela nr 1:

Tabela nr 1
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Lp. Przyrzàdy pomiarowe podlegajàce legalizacji
Rodzaje

dowodów
legalizacji1)

Okresy
wa˝noÊci
legalizacji
pierwotnej
i legalizacji
jednostko-

wej2)

Okresy
wa˝noÊci
legalizacji
ponownej

1 2 3 4 5

Przyrzàdy do pomiaru wielkoÊci elektrycznych

Przyrzàdy do pomiaru obj´toÊci i przep∏ywu p∏ynów oraz do pomiaru ciep∏a

1 Liczniki energii elektrycznej czynnej pràdu
przemiennego, klasy dok∏adnoÊci 0,2; 0,5; 1 i 2*:
1) indukcyjne o mocy nominalnej nie wi´kszej c 15 lat 15 lat

ni˝ 30 kW
2) przek∏adnikowe, statyczne oraz inne o mocy c 8 lat 8 lat

nominalnej wi´kszej ni˝ 30 kW

2 Gazomierze*:
1) turbinowe o maksymalnym strumieniu obj´toÊci c 5 lat 5 lat

nie wi´kszym ni˝ 6500 m3/h
2) rotorowe c 5 lat 5 lat
3) miechowe c 10 lat 10 lat

3 Przeliczniki do gazomierzy* c nieokreÊlony ––
4 Wodomierze o nominalnym strumieniu obj´toÊci c 5 lat 5 lat

nie wi´kszym ni˝ 500 m3/h*
5 Instalacje pomiarowe*:

1) do gazu ciek∏ego propan-butan o maksymalnym s 1 rok 13 miesi´cy
strumieniu obj´toÊci nie wi´kszym ni˝
1000 dm3/min

2) do cieczy kriogenicznych o maksymalnym s 1 rok 13 miesi´cy
strumieniu obj´toÊci nie wi´kszym ni˝
600 dm3/min

3) do pozosta∏ych cieczy innych ni˝ woda s 2 lata 25 miesi´cy
o maksymalnym strumieniu obj´toÊci nie
wi´kszym ni˝ 6000 dm3/min

6 Odmierzacze*:
1) paliw ciek∏ych innych ni˝ gazy ciek∏e s 2 lata 25 miesi´cy
2) gazu ciek∏ego propan-butan s 1 rok 13 miesi´cy

7 Zbiorniki pomiarowe do cieczy:
1) przewoêne s 2 lata 25 miesi´cy
2) stacjonarne s 11 lat 11 lat
3) sch∏adzalniki do mleka s 5 lat 5 lat

8 Drogowe cysterny pomiarowe s 7 lat 7 lat
9 Beczki:

1) drewniane c 6 lat 61 miesi´cy
2) metalowe oraz z tworzyw sztucznych c nieokreÊlony —

10 Pojemniki przeznaczone do pomiaru i sprawdzania c 5 lat 5 lat
obj´toÊci cieczy
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1 2 3 4 5

Przyrzàdy do pomiaru d∏ugoÊci i wielkoÊci zwiàzanych

Przyrzàdy do pomiaru parametrów ruchu

Przyrzàdy do pomiaru masy

18 Urzàdzenia rejestrujàce stosowane w transporcie c nieokreÊlony nieokreÊlony
drogowym — tachografy samochodowe

19 Taksometry elektroniczne* s nieokreÊlony 25 miesi´cy
20 Przyrzàdy do pomiaru pr´dkoÊci pojazdów w ruchu s 13 miesi´cy 13 miesi´cy

drogowym

Przyrzàdy do pomiaru g´stoÊci

21 Odwa˝niki:
1) klas dok∏adnoÊci E1, E2, F1, F2 o wartoÊciach c lub s 2 lata 25 miesi´cy

nominalnych masy od 1 mg do 50 kg
2) klasy dok∏adnoÊci M1 o wartoÊciach nominalnych c 3 lata 3 lata

masy od 1 mg do 50 kg oraz klasy dok∏adnoÊci M2
o wartoÊciach nominalnych masy 
od 1 g do 50 kg

22 Wagi nieautomatyczne c albo c i s — 25 miesi´cy
23 Wagi automatyczne:

1) porcjujàce* c albo c i s 25 miesi´cy 25 miesi´cy
2) przenoÊnikowe* c albo c i s 25 miesi´cy 25 miesi´cy
3) odwa˝ajàce* c albo c i s 25 miesi´cy 25 miesi´cy
4) dla pojedynczych ∏adunków* c albo c i s 25 miesi´cy 25 miesi´cy

24 Wagi wagonowe do wa˝enia w ruchu wagonów c albo c i s 13 miesi´cy 13 miesi´cy
spi´tych*

25 Wagi samochodowe do wa˝enia pojazdów w ruchu c albo c i s 25 miesi´cy 25 miesi´cy

26 Areometry szklane — alkoholomierze i densymetry c lub s nieokreÊlony —
do alkoholu

27 Areometry szklane — densymetry do cieczy innych c lub s nieokreÊlony —
ni˝ alkohol

15 Przyrzàdy do pomiaru d∏ugoÊci tkanin, drutu, kabla, s 37 miesi´cy 37 miesi´cy
materia∏ów taÊmowych, opatrunkowych
i papierowych*

16 Materialne miary d∏ugoÊci*:
1) przymiary wst´gowe c lub s 5 lat 5 lat
2) przymiary sztywne, w tym do pomiaru wysokoÊci c lub s 5 lat 5 lat

nape∏niania zbiorników
3) przymiary pó∏sztywne, w tym do pomiaru c lub s 5 lat 5 lat

wysokoÊci nape∏nienia zbiorników
17 Maszyny do pomiaru pola powierzchni skór* s 37 miesi´cy 37 miesi´cy

11 Ciep∏omierze do wody o nominalnym strumieniu c 5 lat 5 lat
obj´toÊci nie wi´kszym ni˝ 500 m2/h, z wy∏àczeniem
ciep∏omierzy zw´˝kowych i ciep∏omierzy sk∏adanych*

12 Przeliczniki wskazujàce do ciep∏omierzy do wody, c 5 lat 5 lat
z wy∏àczeniem przeliczników wskazujàcych
do ciep∏omierzy zw´˝kowych*

13 Pary czujników temperatury do ciep∏omierzy c 5 lat 5 lat
do wody, z wy∏àczeniem par czujników temperatury
do ciep∏omierzy zw´˝kowych*

14 Przetworniki przep∏ywu do ciep∏omierzy do wody c 5 lat 5 lat
o nominalnym strumieniu obj´toÊci nie wi´kszym
ni˝ 500 m3/h, z wy∏àczeniem przetworników
przep∏ywu zw´˝kowych*
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1 2 3 4 5

Przyrzàdy do pomiaru ciÊnienia

Przyrzàdy do pomiaru wielkoÊci chemicznych i fizykochemicznych

28 G´stoÊciomierze oscylacyjne do pomiaru g´stoÊci s 25 miesi´cy 25 miesi´cy
cieczy w zakresie od 450 kg · m–3 do 2000 kg · m–3

29 G´stoÊciomierze zbo˝owe u˝ytkowe 20 L, 1 L i 1/4 L c lub s 2 lata 2 lata

30 Manometry do opon pojazdów mechanicznych c lub s 2 lata 2 lata

31 Analizatory spalin samochodowych* s 6 miesi´cy 6 miesi´cy

ObjaÊnienia:
1) Litera: c — oznacza cech´ legalizacji,

s — oznacza Êwiadectwo legalizacji.
2) W przypadku przyrzàdów pomiarowych oznaczonych gwiazdkà (*) okres wa˝noÊci legalizacji pierwotnej dotyczy przyrzà-

dów wprowadzanych do obrotu lub u˝ytkowania na podstawie decyzji zatwierdzenia typu wydanych do dnia 7 stycznia
2007 r., a w przypadku wag nieautomatycznych — na podstawie decyzji zatwierdzenia typu wydanych do dnia 1 maja
2004 r.

2. Przyrzàdy pomiarowe wprowadzone do obrotu lub u˝ytkowania po dokonaniu oceny zgodnoÊci powin-
ny byç zg∏oszone do legalizacji ponownej po raz pierwszy przed up∏ywem terminów okreÊlonych w tabeli nr 2,
z zastrze˝eniem art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodnoÊci
oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 249, poz. 1834).

Tabela nr 2

Lp. Przyrzàdy pomiarowe wprowadzane do obrotu
lub u˝ytkowania w wyniku dokonania oceny zgodnoÊci

i podlegajàce w u˝ytkowaniu legalizacji ponownej 

Rodzaj
dowodu

legalizacji
ponownej

Termin
zg∏oszenia
przyrzàdu

pomiarowego
po raz

pierwszy do
legalizacji
ponownej

po dokonaniu
oceny

zgodnoÊci

Okresy
wa˝noÊci
legalizacji
ponownej

1 2 3 4 5

1 Liczniki energii elektrycznej czynnej pràdu
przemiennego do stosowania w gospodarstwach
domowych, w us∏ugach i handlu oraz w przemyÊle
drobnym:
1) indukcyjne bezpoÊrednie o mocy nominalnej c 15 lat 15 lat

nie wi´kszej ni˝ 30 kW
2) pozosta∏e c 8 lat 8 lat

2 Gazomierze do stosowania w gospodarstwach
domowych, us∏ugach i handlu oraz w przemyÊle
drobnym:
1) miechowe c 10 lat 10 lat
2) pozosta∏e c 5 lat 5 lat

3 Wodomierze przeznaczone do pomiaru obj´toÊci
wody czystej, zimnej lub podgrzanej, zu˝ywanej
w gospodarstwach domowych, us∏ugach i handlu c 5 lat 5 lat
oraz w przemyÊle drobnym
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1 2 3 4 5

4 Instalacje pomiarowe do ciàg∏ego i dynamicznego
pomiaru iloÊci cieczy innych ni˝ woda:
1) w rurociàgach o strumieniu obj´toÊci s 2 lata 25 miesi´cy

nie wi´kszym ni˝ 6000 dm3/min
2) do pozosta∏ych cieczy innych ni˝ woda, w tym:

a) odmierzacze paliw ciek∏ych s 2 lata 25 miesi´cy
b) odmierzacze gazu ciek∏ego propan-butan s 1 rok 13 miesi´cy
c) instalacje pomiarowe montowane na s 2 lata 25 miesi´cy

cysternach samochodowych do cieczy
o lepkoÊci nie wi´kszej ni˝ 20 mPa · s,
z wy∏àczeniem gazu ciek∏ego propan-butan

d) instalacje pomiarowe montowane na s 2 lata 25 miesi´cy
cysternach samochodowych do gazu ciek∏ego
propan-butan

e) instalacje pomiarowe do nape∏niania s 1 rok 13 miesi´cy
i opró˝niania statków, cystern kolejowych
i samochodowych cieczami, z wy∏àczeniem
gazu ciek∏ego propan-butan, o strumieniu
obj´toÊci nie wi´kszym ni˝ 6000 dm3/min

f) instalacje pomiarowe do mleka o strumieniu s 1 rok 13 miesi´cy
obj´toÊci nie wi´kszym ni˝ 2000 dm3/min

g) instalacje pomiarowe do tankowania s 2 lata 25 miesi´cy
samolotów

h) instalacje pomiarowe do nape∏niania cystern s 1 rok 13 miesi´cy
kolejowych i samochodowych do gazu ciek∏ego
propan-butan, o maksymalnym strumieniu
obj´toÊci nie wi´kszym ni˝ 1000 dm3/min

i) instalacje pomiarowe do cieczy, s 1 rok 13 miesi´cy
których temperatura jest wy˝sza ni˝ 50 °C

j) instalacje pomiarowe do cieczy kriogenicznych s 1 rok 13 miesi´cy
o maksymalnym strumieniu obj´toÊci
nie wi´kszym ni˝ 600 dm3/min

5 Ciep∏omierze do wody z wy∏àczeniem ciep∏omierzy c 5 lat 5 lat
zw´˝kowych i ciep∏omierzy sk∏adanych
oraz nast´pujàce podzespo∏y ciep∏omierzy do wody,
do stosowania w gospodarstwach domowych,
w us∏ugach i handlu oraz w przemyÊle drobnym:
1) przeliczniki, z wy∏àczeniem przeliczników c 5 lat 5 lat

do ciep∏omierzy zw´˝kowych
2) pary czujników temperatury, z wy∏àczeniem par c 5 lat 5 lat

czujników temperatury do ciep∏omierzy
zw´˝kowych

3) przetworniki przep∏ywu, z wy∏àczeniem c 5 lat 5 lat
przetworników przep∏ywu zw´˝kowych

6 Taksometry elektroniczne s po zainstalo- 13 miesi´cy
waniu

w taksówce
7 Wagi nieautomatyczne c albo c i s 3 lata 25 miesi´cy
8 Wagi automatyczne:

1) dla pojedynczych ∏adunków c albo c i s 3 lata 25 miesi´cy
2) porcjujàce c albo c i s 3 lata 25 miesi´cy
3) odwa˝ajàce c albo c i s 3 lata 25 miesi´cy
4) przenoÊnikowe c albo c i s 3 lata 25 miesi´cy
5) wagonowe c albo c i s 2 lata 13 miesi´cy

9 Analizatory spalin samochodowych s 1 rok 6 miesi´cy
10 Maszyny do pomiaru pola powierzchni skór s 3 lata 37 miesi´cy
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Za∏àcznik nr 7

WZÓR ÂWIADECTWA LEGALIZACJI PONOWNEJ

1. Wzór Êwiadectwa legalizacj i  ponownej

1)

PREZES
G¸ÓWNEGO URZ¢DU MIAR2)

3).............................................................................

ÂWIADECTWO LEGALIZACJI PONOWNEJ

PRZEDMIOT ......................................................................................................................................
LEGALIZACJI4) ......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................
WNIOSKODAWCA5) ......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................
MIEJSCE ......................................................................................................................................
ZAINSTALOWANIA LUB ......................................................................................................................................
MIEJSCE ......................................................................................................................................
U˚YTKOWANIA6) ......................................................................................................................................
WYMAGANIA7) ......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................
ZAKRES ......................................................................................................................................
SPRAWDZE¡8) ......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................
STWIERDZENIE W wyniku sprawdzenia stwierdzono, ˝e ww. przyrzàd pomiarowy spe∏nia wyma-
ZGODNOÂCI gania.
MIEJSCA Cech´ legalizacji ...................................... umieszczono na .......................................
UMIESZCZENIA CECH9) Cechy zabezpieczajàce ............................................. w liczbie ...................................

umieszczono na ...................... .
OKRES WA˚NOÂCI Legalizacja jest wa˝na do dnia ................................................................................. . 
LEGALIZACJI10)

LICZBA STRON Âwiadectwo sk∏ada si´ z .......... stron.
ÂWIADECTWA11)

ZNAK WNIOSKU12) ......................................................................................................................................

Data wystawienia: .............................................

13)..................................... 14)...................................

Niniejsze Êwiadectwo mo˝e byç okazywane lub kopiowane tylko w ca∏oÊci.



ObjaÊnienia odnoÊników:
1) W przypadku Êwiadectwa legalizacji ponownej wystawionego przez podmiot upowa˝niony nie zamieszcza si´ god∏a

Rzeczypospolitej Polskiej, natomiast mo˝e byç zamieszczone logo tego podmiotu.
2) Je˝eli podmiotem wystawiajàcym Êwiadectwo jest:

— dyrektor okr´gowego urz´du miar, to wpisuje si´:
DYREKTOR
OKR¢GOWEGO URZ¢DU MIAR w ................................................... (siedziba),

— naczelnik obwodowego urz´du miar, to wpisuje si´:
NACZELNIK
OBWODOWEGO URZ¢DU MIAR w .................................................. (siedziba),

— upowa˝niony podmiot, to wpisuje si´ nazw´ tego podmiotu i nazw´ miejscowoÊci b´dàcej jego siedzibà.
3) Adres, telefon, faks, e-mail urz´du miar albo upowa˝nionego podmiotu.
4) Dane identyfikujàce przyrzàd pomiarowy b´dàcy przedmiotem legalizacji, w szczególnoÊci nazwa wed∏ug przepisów

okreÊlajàcych przyrzàdy pomiarowe podlegajàce prawnej kontroli metrologicznej oraz nazwa lub znak producenta, nu-
mer fabryczny, rok produkcji — o ile ma to zastosowanie — oraz dane dotyczàce elementów lub urzàdzeƒ dodatkowych,
o ile wchodzà w sk∏ad tego przyrzàdu pomiarowego.

5) Dane identyfikujàce wnioskodawc´ — imi´ i nazwisko oraz miejsce zamieszkania albo nazwa i adres siedziby z okreÊle-
niem, czy jest to wykonawca naprawy, instalator, czy u˝ytkownik przyrzàdu pomiarowego.

6) Wype∏niç, je˝eli legalizacja ponowna zgodnie z odr´bnymi przepisami zosta∏a przeprowadzona w miejscu zainstalowa-
nia lub miejscu u˝ytkowania przyrzàdu pomiarowego. W przypadku gdy przyrzàd pomiarowy jest zainstalowany w po-
jeêdzie, nale˝y podaç mark´ pojazdu, numer rejestracyjny oraz numer identyfikacyjny VIN. Dodatkowo dla taksometru
wpisuj´ si´ wartoÊç sta∏ej taksometru k oraz rozmiar opon kó∏ nap´dowych taksówki.

7) Tytu∏ aktu prawnego okreÊlajàcego wymagania, które spe∏nia przyrzàd pomiarowy, wraz z oznaczeniami roczników, nu-
merów i pozycji dzienników urz´dowych, w których ten akt oraz jego zmiany sà og∏oszone. Mo˝na podaç tak˝e oznacze-
nia przepisów tego aktu, które okreÊlajà wymagania dotyczàce przyrzàdu pomiarowego b´dàcego przedmiotem legali-
zacji.

8) Tytu∏ aktu prawnego okreÊlajàcego zakres sprawdzenia zgodnoÊci w∏aÊciwoÊci przyrzàdu pomiarowego z wymagania-
mi wraz z oznaczeniami przepisów oraz roczników, numerów, pozycji dzienników urz´dowych, w których ten akt, a tak-
˝e jego zmiany og∏oszono. Je˝eli z aktu prawnego wynika, ˝e mo˝e byç stosowana wi´cej ni˝ jedna metoda sprawdza-
nia, to nale˝y wskazaç zastosowanà metod´.

9) Zapisy w sprawie miejsca umieszczenia cech mogà byç zamieszczone na stronie 2 Êwiadectwa legalizacji. Je˝eli cech
nie umieszczono na przyrzàdzie pomiarowym, to nie zamieszcza si´ zapisów w tej sprawie.

10) Wpisuje si´ dzieƒ, miesiàc s∏ownie, rok.
11) Je˝eli Êwiadectwo legalizacji sk∏ada si´ z jednej strony, to nie zamieszcza si´ zapisów w sprawie liczby stron Êwiadec-

twa.
12) OkreÊlenie za pomocà liter i cyfr znaku wniosku o przeprowadzenie legalizacji ponownej przyrzàdu pomiarowego.
13) Piecz´ç okràg∏a organu administracji miar albo piecz´ç upowa˝nionego podmiotu.
14) Podpis, z podaniem imienia i nazwiska osoby wystawiajàcej Êwiadectwo.

Opis
Âwiadectwo legalizacji ponownej ma format A4. T∏o Êwiadectwa jest bia∏e, a litery koloru czarnego pisane czcionkà Times
New Roman. Napisy umieszcza si´ w ramce o wymiarach 180 mm x 270 mm.
W przypadku gdy wydajàcym Êwiadectwo legalizacji ponownej jest organ administracji miar, na pierwszej stronie Êwiadec-
twa, wewnàtrz ramki, u góry, poÊrodku zamieszcza si´ god∏o Rzeczypospolitej Polskiej. WysokoÊç god∏a albo logo podmio-
tu upowa˝nionego powinna wynosiç 16 mm.
Litery napisu identyfikujàcego organ administracji miar albo podmiot upowa˝niony wystawiajàcy Êwiadectwo legalizacji
powinny byç napisane czcionkà o rozmiarze 10 pkt.
Litery w napisie: „ÂWIADECTWO LEGALIZACJI PONOWNEJ” powinny byç napisane czcionkà o rozmiarze 14 pkt.
Litery napisów umieszczonych poni˝ej napisu „Âwiadectwo legalizacji ponownej” po lewej stronie powinny byç napisane
czcionkà o rozmiarze 10 pkt.
Litery napisu „Niniejsze Êwiadectwo mo˝e byç okazywane lub kopiowane tylko w ca∏oÊci” powinny byç napisane czcionkà
o rozmiarze 8 pkt.
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2. Wzór drugiej strony Êwiadectwa legalizacji ponownej taksometrów elektronicznych — wzór nie dotyczy
taksometrów elektronicznych po ocenie zgodnoÊci:
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Opis:  Litery napisów zamieszczonych na drugiej stronie Êwiadectwa legalizacji ponownej taksometru elektronicznego po-
winny byç napisane czcionkà o rozmiarze 8 pkt.

2/2

Taksometr elektroniczny zainstalowany w taksówce posiada nast´pujàcy uk∏ad taryf:

Op∏ata poczàtkowa

Op∏ata za
taryfa 1

1 kilometr drogi
taryfa 2

w z∏
taryfa 3

taryfa 4

Op∏ata za
taryfa 1

za 1 godzin´ postoju
taryfa 2

w z∏
taryfa 3

taryfa 4

WartoÊç jednostki taryfowej

WartoÊç sta∏ej taryf c

WartoÊç jednostki dop∏aty

Data zmiany uk∏adu taryf

Pieczàtka organu administracji
miar albo upowa˝nionego
podmiotu wystawiajàcego
Êwiadectwo i podpis osoby
wystawiajàcej Êwiadectwo

albo dokonujàcej wpisu
do Êwiadectwa


