
Ogólny schemat procedury kontroli wynikający z zapisów ustawy 

Prawo o miarach (Dz. U. z 2016 r. poz. 884, z późn. zm.) 

 

 Zgodnie z art. 10 ustawy - Prawo o miarach organami administracji są Prezes 

Głównego Urzędu Miar, dyrektorzy okręgowych urzędów oraz naczelnicy obwodowych 

urzędów miar. 

Zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy Prawo o miarach, organy administracji miar sprawują nadzór 

nad wykonywaniem przepisów niniejszej ustawy na podstawie kontroli przeprowadzanych 

przez upoważnionych pracowników urzędów miar. 

Wzory upoważnień określa rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 listopada 2009 r. 

w sprawie wzorów upoważnień do kontroli, legitymacji oraz protokołów stosowanych przez 

pracowników administracji miar (Dz. U. Nr 192, poz. 1486). 

Zgodnie z treścią art. 79 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 

gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą sdg” organy 

administracji miar zawiadamiają przedsiębiorcę o zamiarze wszczęcia kontroli w zakresie 

przestrzegania obowiązków wynikających z ustawy z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo 

o miarach. Kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed 

upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Jeżeli 

kontrola nie zostanie wszczęta w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, 

wszczęcie kontroli wymaga ponownego zawiadomienia. Dodatkowo na wniosek 

przedsiębiorcy kontrola może być wszczęta przed upływem 7 dni od dnia doręczenia 

zawiadomienia. Natomiast zgodnie z art. 79 ust. 5a ustawy sdg, czynności kontrolne związane 

z pobieraniem próbek i dokonywaniem oględzin, w tym pojazdów, lub dokonywaniem 

pomiarów, mogą być przeprowadzane przed upływem terminu 7 dni. 

W przypadku wszczęcia kontroli, przedsiębiorca jest obowiązany niezwłocznie okazać 

kontrolującemu książkę kontroli  - art. 81a ust 1 ustawy sdg. 

W miejscu stosowania przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli 

metrologicznej przeprowadza się kontrolę formalną wszystkich przyrządów pomiarowych 

stosowanych lub przechowywanych w stanie gotowości do użycia, natomiast kontrolę 

metrologiczną wytypowanych przez kontrolujących przyrządów pomiarowych. Z czynności 

sprawdzających wymagania dla kontrolowanych przyrządów pomiarowych podlegających 

prawnej kontroli metrologicznej, sporządza się protokół sprawdzenia, który stanowi załącznik 

do protokołu kontroli. 



W przypadku kontroli użytkowników przyrządów pomiarowych podlegających dodatkowo 

ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. 

zm.) organy administracji miar zgodnie z art. 23r ust. 3 tej ustawy dokonują sprawdzenie 

spełnienia obowiązków: 

1) posiadania koncesji, o których mowa w art. 32 ust 1 pkt. 1-4, w jakim dotyczą paliw 

ciekłych; 

2) wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 32a; 

3)  zgłoszenia do Prezesa URE infrastruktury paliw ciekłych, o którym mowa w art. 43e. 

 

W momencie stwierdzenia nieprawidłowości zadaniem kontrolujących jest sformułowanie 

zaleceń zmierzających do usunięcia nieprawidłowości bądź zastosowania sankcji karnych. 

W przypadku stwierdzenia lub podejrzenia nieprawidłowości wymienionych w art. 22j ust. 1 

pkt 1-3 ustawy Prawo o miarach, kontrolujący mogą zastosować zabezpieczenie przyrządu 

pomiarowego w celu zachowania go w niezmienionym stanie. 

Po zakończeniu czynności kontrolnych sporządza się protokół kontroli, którego wzór określa 

rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 listopada 2009 r. w sprawie wzorów 

upoważnień do kontroli, legitymacji oraz protokołów kontroli stosowanych przez 

pracowników urzędów miar. Protokół kontroli sporządza się w dwóch egzemplarzach, 

z których jeden otrzymuje kontrolowany, 

Zgodnie z art. 22l ust. 1 Prawo o miarach organ administracji miar zarządzający kontrolę, 

w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, których nie usunięto w trakcie kontroli, 

sporządza zalecenia pokontrolne, które przekazuje się kontrolowanemu. 

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości podczas kontroli użytkowników przyrządów 

pomiarowych podlegających dodatkowo ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo 

energetyczne, organ administracji miar zarządzający kontrolę zawiadamia o nich właściwy 

miejscowo Oddział Terenowy Urzędu Regulacji Energetyki. 


