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Streszczenie

W 2006 r. nast�pi�y istotne zmiany dotycz�ce prawnej kontroli 
metrologicznej. Z dniem 30 pa�dziernika 2006 r. w krajach 
cz�onkowskich Unii Europejskiej zacz��a obowi�zywa� dyrektywa 
metrologiczna nowego podej�cia - Dyrektywa 2004/22/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie przyrz�dów
pomiarowych (zwana w skrócie MID) [12], zast�puj�c niektóre dyrektywy 
starego podej�cia, a ponadto obejmuj�c zakresem dzia�ania dodatkowe 
przyrz�dy pomiarowe, dotychczas nieregulowane dyrektywami. 
Dyrektywa ta dotyczy 21 rodzajów przyrz�dów pomiarowych, m.in. 
gazomierzy i przeliczników do gazomierzy, dla których dotychczasowy 
system prawnej kontroli metrologicznej, w zakresie zatwierdzenia typu i 
legalizacji pierwotnej, zosta� zast�piony systemem oceny zgodno�ci. 
Wymienione przyrz�dy podlegaj� obecnie, dokonywanej przez jednostki 
notyfikowane, ocenie zgodno�ci z wymaganiami zasadniczymi dyrektywy 
MID. Nie s� ju� wydawane nowe decyzje zatwierdzenia typu, jednak 
przyrz�dy pomiarowe, posiadaj�ce wa�ne w dniu 29 pa�dziernika 2006 r. 
decyzje zatwierdzenia typu, b�d� wprowadzane do obrotu i u�ytkowania 
na podstawie tych decyzji - do up�ywu ich terminu wa�no�ci (ale nie 
d�u�ej ni� do 29 pa�dziernika 2016 r.). Wdro�enie MID do prawodawstwa 
polskiego wi��e si� z nowelizacj� niektórych ustaw (m.in. ustawy z dnia 
11 maja 2001 r. - Prawo o miarach), a tak�e opracowaniem szeregu 
nowych przepisów wykonawczych. 
        
S�owa kluczowe:  MID, prawna kontrola metrologiczna, ocena zgodno�ci,
gazomierze, przeliczniki do gazomierzy                                                     

Gas flow measurements in the light of 
changes in legal metrology 

Abstract

Important changes concerning legal metrological control took place in 
2006. Member States have started applying the �new approach� 
metrological Directive - Directive  2004/22/WE of the European 
Parliament and of the Council of 31 March 2004 on measuring 
instruments (MID). The MID replaced some of the �old approach� 
Directives and additionally covered measuring instruments not regulated 
by Directives so far. The MID applies to 21 measuring instruments, for 
which the legal metrological control in the form of type approval and 
verification turned into conformity assessment - among others gas meters 
and volume conversion devices. These measuring instruments are subject 
of conformity assessment with the essential requirements of the Directive 
carried out by the notified bodies. At present new types approvals are not 
conferred but measuring instruments that satisfied the rules applicable 
before 30 October 2006 are allowed to be placed on the market and put 
into use until the expiry of type approval validity of those measuring 
instruments (but not longer than until 29 October 2016). Implementation 
of the MID into the Polish legislation is related with amendments of the 
laws and regulations and publishing of new documents. 

Keywords: MID, legal metrological control, conformity assessment, gas 
meters, volume conversion devices                                                                                  

1. Wst�p

G�ówny Urz�d Miar posiada blisko 80-letnie do�wiadczenie w 
dziedzinie metrologii przep�ywu gazów. Obecnie pomiarami 
obj�to�ci przep�ywu i strumienia obj�to�ci gazu zajmuje si�
Laboratorium Badania Gazomierzy, dzia�aj�c na kilku 
p�aszczyznach - metrologii prawnej, przemys�owej i naukowej. 
Niniejszy artyku� dotyczy pierwszego z wymienionych obszarów, 
koncentruj�c si� na niektórych zagadnieniach prawnej kontroli 
metrologicznej.

Wed�ug art. 4 pkt. 9 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. � Prawo o 
miarach [1] prawna kontrola metrologiczna jest to dzia�anie 
zmierzaj�ce do wykazania, �e przyrz�d pomiarowy spe�nia
wymagania okre�lone we w�a�ciwych przepisach. Zgodnie z Art. 
8 ustawy [1] prawnej kontroli metrologicznej podlegaj� przyrz�dy 
pomiarowe, które mog� by� stosowane w ochronie zdrowia, �ycia 
i �rodowiska, ochronie bezpiecze�stwa i porz�dku publicznego, w 
ochronie praw konsumenta, przy pobieraniu op�at, podatków i 
innych nale�no�ci bud�etowych oraz ustalaniu upustów, kar 
umownych, wynagrodze� i odszkodowa�, a tak�e przy pobieraniu 
i ustalaniu podobnych nale�no�ci i �wiadcze�, przy dokonywaniu 
kontroli celnej oraz w obrocie - i s� okre�lone w przepisach 
wydanych na podstawie ust. 6, tzn. w rozporz�dzeniu ministra 
w�a�ciwego do spraw gospodarki. 

W zwi�zku z przyst�pieniem Polski do Unii Europejskiej, w 
ostatnich latach w dziedzinie prawnej kontroli metrologicznej 
zasz�y ogromne zmiany, spowodowane w pierwszej kolejno�ci 
konieczno�ci� dostosowania polskich przepisów do 
prawodawstwa unijnego, a nast�pnie zmianami zachodz�cymi w 
europejskich przepisach prawnych. Punktem prze�omowym w 
metrologii prawnej jest przej�cie od dyrektyw  �starego 
podej�cia� do �nowego podej�cia�, a tym samym konieczno��
wdro�enia nowych zasad, takich jak ocena zgodno�ci wyrobu z 
zasadniczymi wymaganiami i nadzór rynku. 

2. Prawna kontrola metrologiczna w 
latach 2003 � 2006

Przed dniem 30 pa�dziernika 2006 r. prawna kontrola 
metrologiczna gazomierzy i przeliczników do gazomierzy 
odbywa�a si� na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2001 r. �
Prawo o miarach [1], która wesz�a w �ycie z dniem 1 stycznia 
2003 r. oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy: 
rozporz�dzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 marca 2005 
r. w sprawie rodzajów przyrz�dów pomiarowych podlegaj�cych 
prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli [2], 
które zast�pi�o rozporz�dzenie Ministra Gospodarki, Pracy i 
Polityki Spo�ecznej z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie 
przyrz�dów pomiarowych podlegaj�cych prawnej kontroli 
metrologicznej oraz rodzajów przyrz�dów pomiarowych, które s�
legalizowane bez zatwierdzenia typu [3], rozporz�dzenia Ministra 
Gospodarki, Pracy i Polityki Spo�ecznej z dnia 29 marca 2004 r. 
w sprawie wymaga� metrologicznych, którym powinny 
odpowiada� gazomierze oraz przeliczniki do gazomierzy [4] oraz 
rozporz�dzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo�ecznej 
z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie prawnej kontroli 
metrologicznej [5].   

Zgodnie z rozporz�dzeniem [2], w wymienionym okresie w 
dziedzinie pomiarów obj�to�ci przep�ywu gazów prawnej kontroli 
metrologicznej podlega�y gazomierze: turbinowe o maksymalnym 
strumieniu obj�to�ci nie wi�kszym ni� 6500 m3/h, rotorowe i 



miechowe oraz przeliczniki do wymienionych gazomierzy. 
Gazomierze obj�te by�y obowi�zkiem zatwierdzenia typu oraz 
legalizacji pierwotnej i ponownej, natomiast przeliczniki � 
zatwierdzenia typu i legalizacji pierwotnej.  

W zwi�zku z przyst�pieniem Polski do Unii Europejskiej wy�ej
wymienione przepisy prawne zosta�y dostosowane do 
prawodawstwa unijnego, w szczególno�ci odpowiednich 
dyrektyw europejskich. Pod tym k�tem wprowadzony zosta� m.in. 
szereg zmian w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. � Prawo o 
miarach, która wesz�a w �ycie z dniem 1 stycznia 2003 r. i zosta�a
znowelizowana ustaw� z dnia 27 maja 2004 r. o zmianie ustawy �
Prawo o miarach. Tekst jednolity ustawy, z uwzgl�dnieniem 
wprowadzonych zmian, zosta� og�oszony 4 listopada 2004 r. [1]. 
Dwa ostatnie spo�ród wy�ej wymienionych rozporz�dze� [4; 5] 
wdra�a�y europejsk� dyrektyw� 71/318/EWG [6], dotycz�c�
gazomierzy. By�a to tzw. dyrektywa starego podej�cia, jedyna w 
dziedzinie przep�ywu gazów, trzykrotnie nowelizowana � w 
latach: 1974, 1978 i 1982. Ponadto rozporz�dzenie [5] wdra�a�o
m.in. przepisy europejskiej dyrektywy 71/316/EWG [7], 
dotycz�cej prawnej kontroli metrologicznej.  

Na podstawie art. 8f ustawy [1] Prezes GUM wydawa� zarówno 
krajowe decyzje zatwierdzenia typu � upowa�niaj�ce 
producentów przyrz�dów pomiarowych do wprowadzania 
wyrobów do obrotu i u�ytkowania na terenie Polski, jak i 
europejskie, z nadaniem znaku zatwierdzenia typu ��� � 
zezwalaj�ce na wprowadzanie przyrz�dów do obrotu i 
u�ytkowania na terenie ca�ej Unii Europejskiej. Drugi przypadek 
dotyczy� gazomierzy, w zakresie obj�tym dyrektyw� europejsk�
[6], natomiast w odniesieniu do przeliczników wydawane by�y
jedynie krajowe decyzje zatwierdzenia typu, gdy� przyrz�dy te 
nie by�y obj�te dyrektyw� europejsk�. Jednocze�nie, zgodnie z 
obowi�zuj�c� na terenie Unii Europejskiej zasad� swobodnego 
przep�ywu towarów, gazomierze ze znakami europejskiego 
zatwierdzenia typu i legalizacji europejskiej, nadanymi w innym 
pa�stwie cz�onkowskim, mog�y tak�e by� wprowadzane na polski 
rynek bez �adnych ogranicze� ze strony polskiej administracji 
miar - na podstawie art. 2a ustawy [1]. 

Legalizacja gazomierzy i przeliczników do gazomierzy by�a (i 
jest nadal) dokonywana przez dyrektorów okr�gowych urz�dów
miar, a odbywa si� w punktach legalizacyjnych, tworzonych przez 
Prezesa GUM, w drodze decyzji. W dniu 3 lutego 2005 r. wesz�o
w �ycie rozporz�dzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 12 
stycznia 2005 r. w sprawie tworzenia punktów legalizacyjnych 
[8].  

3. Ocena zgodno�ci

Jednym z d��e� Unii Europejskiej jest likwidowanie barier 
technicznych w handlu na jednolitym rynku europejskim, w 
zwi�zku z czym opracowano zasady tzw. nowego podej�cia w 
obszarze harmonizacji technicznej i normalizacji, og�oszone po 
raz pierwszy w 1985 r. [9], wdra�aj�ce nowe formy dzia�ania, 
takie jak modu�owa ocena zgodno�ci wyrobu z zasadniczymi 
wymaganiami i nadzór rynku.  

Cech� charakterystyczn� �nowego podej�cia� jest to, �e
obowi�zuj�ce dyrektywy zawieraj� tylko wymagania zasadnicze, 
które musz� by� spe�nione przez wyrób, aby móg� on korzysta� z 
prawa swobodnego przep�ywu na terenie Unii Europejskiej. 
Wymagania zasadnicze dotycz� nast�puj�cych obszarów: ochrony 
zdrowia i �rodowiska, ochrony praw konsumenta oraz 
bezpiecze�stwa publicznego. Modu�y (procedury), wed�ug 
których dokonywane maj� by� oceny zgodno�ci, okre�lone
zosta�y w decyzji Rady 93/465/EWG [10]. S� one oznaczone od 
A do H1 i ró�ni� si� mi�dzy sob� g�ównie w zale�no�ci od stopnia 
skomplikowania wyrobu oraz, wdro�onego lub nie, systemu 
jako�ci produkcji.
 W Polsce zasady dokonywania oceny zgodno�ci uregulowane 
zosta�y ustaw� z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny 
zgodno�ci [11]. 

 W dniu 31 marca 2004 r. zosta�a uchwalona podstawowa 
dyrektywa metrologiczna nowego podej�cia - �Measuring 
Instruments Directive� (w skrócie MID) [12]. Dyrektywa ta 
wesz�a w �ycie we wszystkich Pa�stwach Cz�onkowskich z dniem 
30 pa�dziernika 2006 r., zast�puj�c niektóre dyrektywy starego 
podej�cia (m.in. dyrektyw� 71/318/EWG [6]), a tak�e obejmuj�c
zakresem dzia�ania dodatkowe przyrz�dy, dotychczas nie obj�te 
dyrektywami (m. in. przeliczniki do gazomierzy).  
 Wszystkie przyrz�dy obj�te dyrektyw� MID musz� spe�nia�
wymagania zasadnicze, okre�lone w Za��czniku I. Wymagania 
specyficzne zawarte zosta�y w za��cznikach od MI-001 do MI-
010 (dla gazomierzy oraz przeliczników do gazomierzy jest to 
za��cznik MI-002). Dyrektyw� MID obj�te s� gazomierze i 
przeliczniki stosowanie w mieszkaniach, handlu i us�ugach oraz w 
drobnym przemy�le.  

W odniesieniu do wymienionych przyrz�dów pomiarowych, 
producent mo�e dokona� wyboru spo�ród nast�puj�cych procedur 
oceny zgodno�ci:  
� B+F: badanie typu (modu� B) i weryfikacja wyrobu (modu� F) 

� odpowiednik poprzednio stosowanego zatwierdzenia typu i 
legalizacji pierwotnej;  

� B+D: badanie typu (modu� B) i zapewnienie jako�ci produkcji 
(modu� D); 

� H1: pe�ne zapewnienie jako�ci z badaniem projektu.  
 W dniu 7 stycznia 2007 r. wesz�a w �ycie ustawa z dnia 15 
grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodno�ci
oraz o zmianie niektórych innych ustaw [13], która dokonuje w 
zakresie swojej regulacji wdro�enia m.in. dyrektywy MID [12]. 
Wymieniona ustawa nowelizuje pod tym k�tem m.in. ustaw�
Prawo o miarach [1]. 
 Postanowienia dyrektywy MID wdra�a równie� bezpo�rednio 
rozporz�dzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2006 r. w 
sprawie zasadniczych wymaga� dla przyrz�dów pomiarowych 
[14], które wesz�o w �ycie z dniem 25 stycznia 2005 r.
Rozporz�dzenie okre�la zasadnicze wymagania dla przyrz�dów 
pomiarowych podlegaj�cych ocenie zgodno�ci, procedury oceny 
zgodno�ci, sposób oznakowania przyrz�dów pomiarowych oraz 
wzór znaku CE. Przepisy rozporz�dzenia stosuje si� do 
nast�puj�cych kategorii przyrz�dów pomiarowych: wodomierzy, 
gazomierzy i przeliczników do gazomierzy, liczników energii 
elektrycznej czynnej, ciep�omierzy i ich podzespo�ów,  instalacji 
pomiarowych do ci�g�ego i dynamicznego pomiaru ilo�ci cieczy 
innych ni� woda, wag automatycznych, taksometrów, miar 
materialnych, naczy� wyszynkowych, przyrz�dów do pomiaru 
wymiarów oraz  analizatorów spalin samochodowych. Zasadnicze 
wymagania dla gazomierzy i przeliczników do gazomierzy 
zawiera dodatkowo za��cznik nr 2 do rozporz�dzenia [14]. 

Ponadto (w momencie pisania niniejszego artyku�u) w fazie 
projektu s�: rozporz�dzenie Ministra Gospodarki w sprawie 
prawnej kontroli metrologicznej przyrz�dów pomiarowych i 
Rozporz�dzenie Ministra Gospodarki w sprawie wymaga�,
którym powinny odpowiada� gazomierze i przeliczniki do 
gazomierzy oraz szczegó�owego zakresu bada� i sprawdze�
wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych 
przyrz�dów pomiarowych. 
 Ocena zgodno�ci dokonywana jest przez jednostk�
notyfikowan� � instytucj� desygnowan� i oficjalnie zg�oszon�
przez Pa�stwo Cz�onkowskie w Komisji Europejskiej i innych 
Pa�stwach Cz�onkowskich.  

W dniu 19 lutego Minister Gospodarki, w drodze decyzji,  
udzieli� G�ównemu Urz�dowi Miar autoryzacji w celu 
notyfikowania Komisji Europejskiej i Pa�stwom Cz�onkowskim
jako jednostki wyznaczonej do realizacji zada� zwi�zanych z 
ocen� zgodno�ci zgodnie z rozporz�dzeniem Ministra Gospodarki 
z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie zasadniczych wymaga� dla 
przyrz�dów pomiarowych [14]. Oznacza to, �e od dnia 7 marca 
2007 r. GUM, jako jednostka notyfikowana mo�e prowadzi�
ocen� zgodno�ci przyrz�dów pomiarowych z wymaganiami 
zasadniczymi dyrektywy MID [12] wed�ug modu�u B i G. Nale�y
doda�, �e G�ówny Urz�d Miar prowadzi ocen� zgodno�ci wag 



nieautomatycznych z wymaganiami zasadniczymi dyrektywy 
90/384/EWG o wagach nieautomatycznych (NAWI) [15] - od 7 
maja 2007 r. jest jednostk� notyfikowan� o numerze JN 1440.  
 Najprostsz� drog� wykazania, �e wyrób spe�nia wymagania 
zasadnicze dyrektywy, jest udowodnienie zgodno�ci z europejsk�
norm� zharmonizowan�, która zawiera specyfikacje techniczne 
dla wymaga� zasadniczych; zgodno�� wyrobu z norm�
zharmonizowan� daje domniemanie zgodno�ci z wymaganiami 
zasadniczymi dyrektywy, jednak nale�y pami�ta�, �e stosowanie 
norm nie jest obligatoryjne. Ocena zgodno�ci mo�e by�
prowadzona tak�e w oparciu o inne specyfikacje 
zharmonizowane, np. dokumenty normatywne Mi�dzynarodowej 
Organizacji Metrologii Prawnej (OIML), uznane przez Komisj�
Europejsk� i og�oszone w Dzienniku Urz�dowym UE serii C. 
Istniej� trzy europejskie normy zharmonizowane dla gazomierzy: 
EN 1359:1998/A1:2006 � Gazomierze - Gazomierze miechowe, 
EN 12261:2002/A1:2006 � Gazomierze - Gazomierze turbinowe, 
EN 12480:2002/A1:2006 � Gazomierze - Gazomierze rotorowe 
oraz jedna dla przeliczników do gazomierzy: EN 12405-
1:2005/A1:2006 � Gazomierze - Urz�dzenia przeliczaj�ce - Cz���
1: Przeliczanie obj�to�ci. Numery i tytu�y wymienionych norm 
zosta�y opublikowane Komunikatem Komisji w ramach 
wdra�ania dyrektywy 2004/22/WE (Tekst maj�cy znaczenie dla 
EOG) w Dzienniku Urz�dowym Unii Europejskiej serii C [16].  
 Dowodem, �e wyrób przeszed� pomy�lnie ocen� zgodno�ci z 
wymaganiami dyrektywy metrologicznej, jest, oprócz znaku �CE� 
i innych znaków okre�lonych w stosownym rozporz�dzeniu, 
dodatkowe oznakowanie metrologiczne � litera �M� i dwie 
ostatnie cyfry roku, w którym zosta�o umieszczone na przyrz�dzie 
pomiarowym, w prostok�tnej ramce. 
 Ocena zgodno�ci dotyczy fazy dopuszczenia wyrobu do obrotu 
i u�ytkowania. W odniesieniu do przyrz�dów pomiarowych 
zasady nowego podej�cia zast�pi�y dotychczasowy system 
prawnej kontroli metrologicznej w zakresie zatwierdzenia typu i 
legalizacji pierwotnej. Po wej�ciu w �ycie dyrektywy MID [12] 
nie s� ju� wydawane decyzje zatwierdzenia typu dla gazomierzy i 
przeliczników, jednak zgodnie z Art. 23 dyrektywy, przyrz�dy 
pomiarowe, posiadaj�ce wa�ne decyzje zatwierdzenia typu, 
wydane przed 30 pa�dziernika 2006 r., b�d� mog�y by�
wprowadzane do obrotu i u�ytkowania a� do up�ywu wa�no�ci 
zatwierdze� typów tych przyrz�dów pomiarowych, lub w 
przypadku bezterminowego zatwierdzenia typu, przez okres 
najwy�ej dziesi�ciu lat od dnia 30 pa�dziernika 2006 r.  
 Legalizacja ponowna, zarówno w odniesieniu do przyrz�dów 
pomiarowych po ocenie zgodno�ci, jak i tych po prawnej kontroli 
metrologicznej w formie zatwierdzenia typu i legalizacji 
pierwotnej, pozostawiona jest Pa�stwom Cz�onkowskim do 
indywidualnych rozstrzygni��.
 Kontrol� prawid�owo�ci post�powania producentów po 
wprowadzeniu wyrobu na rynek zajmuj� si� organy wyznaczone  
do tego w imieniu Pa�stwa - tzw. nadzór rynku.  

4. Zako�czenie

W ostatnim czasie sytuacja prawna w dziedzinie metrologii we 
wszystkich Pa�stwach Cz�onkowskich ulega powa�nym, wr�cz 
prze�omowym, zmianom. Powy�ej zosta� przedstawiony jedynie 
ogólny zarys kierunków przeobra�e�. G�ówny Urz�d Miar 
prowadzi wspó�prac� z instytucjami metrologicznymi innych 
pa�stw cz�onkowskich UE, dotycz�c� m.in. zagadnie� metrologii 
prawnej � bardzo cenna jest wspó�praca i wymiana do�wiadcze�
w ramach organizacji WELMEC (European cooperation in legal 

metrology) lub komitetów technicznych EUROMET, gdy�
poruszone zagadnienia s� nowo�ci� na ca�ym europejskim �rynku 
metrologicznym�.  
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