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Prawna kontrola metrologiczna przyrządów pomiarowych  

 

Tytuł aktu prawnego oraz 
publikatory  (Dz.U., poz.) 

Link do aktu 
prawnego w języku 
polskim 

Zakres aktu 
prawnego 

Główne wymagania dla 
produktu określone w akcie 
prawnym 

Informacja czy 
zgodnie z 
polskimi 
przepisami 
produkt  podlega 
procedurze 
uprzedniego 
zezwolenia 

Dane kontaktowe 
do organu 
przeprowadzające
go ocenę produktu 

Dane kontaktowe 
do organu nadzoru 
rynku 

Rozporządzenie Ministra 
Przedsiębiorczości Technologii 
z dnia 22.03.2019 r. w sprawie 
prawnej kontroli 
metrologicznej przyrządów 
pomiarowych (Dz.U. poz. 759) 
 

https://dziennikustaw.
gov.pl/DU/2019/759  

Przyrządy 
pomiarowe 

1) tryb zgłaszania przyrządów 
pomiarowych do prawnej 
kontroli metrologicznej 

2) szczegółowy sposób 
przeprowadzania prawnej 
kontroli metrologicznej 

3) dowody legalizacji 
wydawane dla określonych 
rodzajów przyrządów;  

4) okresy ważności legalizacji 
określonych rodzajów 
przyrządów 

5) wzory decyzji 
zatwierdzenia typu i 
świadectw legalizacji 

6) wzory znaków 
zatwierdzenia typu, cech 
legalizacji i cech 
zabezpieczających 

tak  Główny Urząd 
Miar 
ul. Elektoralna 2 
00-139 Warszawa 
Tel.: +48 22 581 93 
99 
e-mail: 
gum@gum.gov.pl  
www.gum.gov.pl  
 
Biuro Certyfikacji 
Tel.: +48 22 581 93 
93 
e-mail: 
certification@gum.
gov.pl  

Główny Urząd 
Miar 
ul. Elektoralna 2 
00-139 Warszawa 
Tel.: +48 22 581 93 
99 
e-mail: 
gum@gum.gov.pl  
www.gum.gov.pl  
 
Biuro Nadzoru i 
Kontroli  
Tel.: +48 22 581 92 
68 
e-mail: 
bnik@gum.gov.pl  
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Rozporządzenie Ministra 
Rozwoju i Finansów z dnia 
13.04.2017 r. w sprawie 
rodzajów przyrządów 
pomiarowych podlegających 
prawnej kontroli 
metrologicznej oraz zakresu 
tej kontroli (Dz.U. poz. 885) 
 

https://dziennikustaw.
gov.pl/DU/2017/885  

Przyrządy 
pomiarowe 

1. Rodzaje przyrządów 
podlegających prawnej 
kontroli metrologicznej 
oraz zakres tej kontroli 

tak  Główny Urząd 
Miar 
ul. Elektoralna 2 
00-139 Warszawa 
Tel.: +48 22 581 93 
99 
e-mail: 
gum@gum.gov.pl  
www.gum.gov.pl  
 
Biuro Certyfikacji 
Tel.: +48 22 581 93 
93 
e-mail: 
certification@gum.
gov.pl  

Główny Urząd 
Miar 
ul. Elektoralna 2 
00-139 Warszawa 
Tel.: +48 22 581 93 
99 
e-mail: 
gum@gum.gov.pl  
www.gum.gov.pl  
 
Biuro Nadzoru i 
Kontroli  
Tel.: +48 22 581 92 
68 
e-mail: 
bnik@gum.gov.pl  
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