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UZASADNIENIE 
do projektu rozporządzenia w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać wagi 

automatyczne przenośnikowe 
 

 Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie delegacji ustawowej zawartej w art. 9a 

ustawy Prawo o miarach (Dz.U. Nr 243, poz. 2441 z późn. zm.) i w tym zakresie określa: 

 

1) wymagania w zakresie charakterystyk metrologicznych dla wag automatycznych 

przenośnikowych objętych legalizacją ponowną po ocenie zgodności. 

2) wymagania w zakresie warunków właściwego stosowania tych przyrządów; 

3) miejsca umieszczania na wagach cech legalizacji i zabezpieczających; 

4) szczegółowy zakres sprawdzeń wykonywanych podczas legalizacji pierwotnej i 

legalizacji ponownej; 

5) sposoby i metody przeprowadzania sprawdzeń. 

Aktualnie wymagania techniczne i metrologiczne dla wag automatycznych 

przenośnikowych określa rozporządzenie MGiP z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie wymagań 

metrologicznych, którym powinny odpowiadać wagi automatyczne przenośnikowe (Dz. U. Nr 

43, poz. 394) , natomiast zakres badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli 

metrologicznej wag automatycznych odważających określa załącznik nr 15 do rozporządzenia 

MGiP w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz. U. Nr 77, 

poz. 730) , wydane na podstawie  art. 9 ustawy Prawo o miarach w brzmieniu obowiązującym 

do dnia 5 lipca 2004 r. 

W dniu 6 lipca 2004 r. weszła w życie ustawa z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie 

zmiany ustawy Prawo o miarach. Nowelizacja ta dokonała zmiany delegacji ustawowej 

zawartej w art. 9 ustawy, która została rozdzielona na dwa artykuły art. 9 i art. 9a, 

jednocześnie ustawa ta wprowadziła przepis przejściowy, określający iż dotychczasowe 

przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 9 ustawy zachowują moc do czasu wydania 

nowych przepisów wykonawczych na podstawie art. 9 i art. 9a ustawy, w brzmieniu nadanym 

tą ustawą, nie dłużej jednak niż przez okres 30 miesięcy od dnia wejścia w życie nowelizacji, 

tj. do dnia 7 stycznia 2007 r. 

 W tym, samym okresie w dniu 31 marca 2004 r. została przyjęta przez Komisję 

Europejską dyrektywa nowego podejścia  2004/22/WE w sprawie przyrządów pomiarowych 

(MID - skrót pochodzi od angielskiej nazwy dyrektywy – Measuring Instruments Directive), 

Dyrektywa MID została opublikowana w Dzienniku Urzędowym WE nr L135 z dnia 30 

kwietnia 2004 r. i zgodnie z jej art. 23 i art. 24 powinna zostać wdrożona do ustawodawstw 
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państw członkowskich  do dnia 30 kwietnia 2006 r., a od 30 października  2006 r. państwa 

członkowskie powinny zacząć stosować ją w praktyce. Dyrektywa ta uchyla z dniem 29 

października 2006 r. 11 spośród 18 w/w dyrektyw starego podejścia dotyczących przyrządów 

pomiarowych objętych prawną kontrolą metrologiczną w tym dyrektywę: 71/318/EWG (wraz 

z zmianami). 

 

W związku z tym z dniem 30 października 2006 r.  prawna kontrola metrologiczna w 

postaci zatwierdzenia typu i legalizacji pierwotnej wag automatycznych przenośnikowych, 

zostanie zastąpiona oceną zgodności. Dyrektywa zawiera jednak przepis przejściowy (art. 23), 

zgodnie, z którym decyzje zatwierdzenia typu dotyczące przyrządów pomiarowych wydane 

przed dniem wejścia w życie przepisów wdrażających tę dyrektywę  zostają zachowane w 

mocy  do czasu upływu okresów ich ważności, a w przypadku decyzji zatwierdzenia typu 

bezterminowych do dnia  29 października 2016 r. a przyrządy pomiarowe spełniające prawo 

stosowane przed 30 października 2006 r. i zgodne z tymi decyzjami zatwierdzenia typu, mogą 

być wprowadzane do obrotu na dotychczasowych zasadach (legalizowane pierwotnie do 

czasu upływu okresów ważności decyzji zatwierdzenia typu).  

W związku z tym przyrządy pomiarowe objęte dyrektywą MID będą mogły być 

wprowadzane do obrotu lub użytkowania na następujących zasadach: 

 od 30 października 2006 r. przyrządy te, co do zasady, przed wprowadzeniem do 

obrotu lub użytkowania będą musiały zostać poddane ocenie zgodności,  

 w okresie przejściowym tj. pomiędzy 30 października 2006 r. a 29 października 2016 

r., przyrządy, posiadające ważną decyzję zatwierdzenia typu wydaną przed dniem 30 

października 2006 r., będą mogły być nadal produkowane i poddawane legalizacji 

pierwotnej na dotychczasowych zasadach, aż do upływu terminu ważności tej decyzji. 

Ponieważ prawna kontrola metrologiczna przyrządów pomiarowych jest wykonywana 

na terenie RP na podstawie ustawy Prawo o miarach, a ocena zgodności jest wykonywana na 

podstawie ustawy o systemie oceny zgodności, przygotowana została nowelizacja ustawy 

Prawo o miarach i ustawy o systemie oceny zgodności, (w maju br. został zakończony proces 

uzgodnień międzyresortowych), mająca m.in. na celu umożliwienie realizacji opisanego 

przepisu przejściowego dyrektywy oraz powiązanie oceny zgodności przyrządów przed 

wprowadzeniem do obrotu i użytkowania z prawną kontrolą metrologiczną tych przyrządów 

w użytkowaniu. Zgodnie z przepisami zawartymi w tym projekcie zmienia się m.in. aktualnie 
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obowiązujący przepis art. 8m ustawy Prawo o miarach określający zasady wykonywania 

legalizacji przyrządów pomiarowych, który otrzyma brzmienie: 

„Art. 8m. 1. Podczas legalizacji pierwotnej organ administracji miar oraz podmiot 

upoważniony przeprowadzają sprawdzenie przyrządu pomiarowego pod względem 

zgodności z zatwierdzonym typem lub z wymaganiami określonymi w przepisach, 

obowiązujących w dniu wydania decyzji zatwierdzenia typu (...). 

3. Podczas legalizacji ponownej, z zastrzeżeniem ust. 4, organ administracji miar oraz 

podmiot upoważniony przeprowadzają sprawdzenie przyrządu pomiarowego pod względem 

zgodności z zatwierdzonym typem lub z wymaganiami określonymi w przepisach, 

obowiązujących w dniu wydania decyzji zatwierdzenia typu (...). 

4. Podczas legalizacji ponownej przyrządu pomiarowego, wprowadzonego do obrotu lub 

użytkowania w wyniku dokonania oceny zgodności, organ administracji miar oraz podmiot 

upoważniony przeprowadzają sprawdzenie tego przyrządu pod względem zgodności z 

wymaganiami obowiązującymi w roku w którym dokonano oceny zgodności, 

określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 9a.” 

 

 Mając na uwadze powyższe projektodawca stwierdził, iż: 

1) zrealizowanie pełnej delegacji ustawowej zawartej w art. 9a ustawy Prawo o miarach 

w zakresie przyrządów pomiarowych objętych dyrektywą MID, mogłoby stać z nią w 

sprzeczności, 

2) projekt nowelizacji ustaw będzie umożliwiał wykonywanie prawnej kontroli 

metrologicznej, ograniczonej w stosunku do przyrządów objętych MID do legalizacji 

pierwotnej i legalizacji ponownej, w okresie przejściowym na podstawie wymagań 

obowiązujących w dniu wydania decyzji zatwierdzenia typu; 

3) najpóźniej z dniem 07 stycznia 2007 r. stracą moc m.in. przepisy wykonawcze do 

ustawy Prawo o miarach określające zasady i tryb przeprowadzania prawnej kontroli 

metrologicznej tych przyrządów. 

W związku z tym stwierdzono, iż w celu umożliwienia wykonania przepisów 

przejściowych dyrektywy MID, po znowelizowaniu ustawy Prawo o miarach, niezbędne jest 

jedynie określenie na podstawie art. 9a ustawy Prawo o miarach dla przyrządów 

pomiarowych objętych dyrektywą: 

1) wymagań w zakresie charakterystyk metrologicznych dla przyrządów objętych 

legalizacją ponowną po ocenie zgodności. 
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2) szczegółowego zakres sprawdzeń wykonywanych podczas legalizacji pierwotnej i 

legalizacji ponownej; 

Dodatkowo możliwe jest określenie: 

1) sposobów i metod przeprowadzania sprawdzeń; 

2) wymagań w zakresie warunków właściwego stosowania tych przyrządów; 

3) miejsc umieszczania na przyrządach cech legalizacji i zabezpieczających; 

  Przy czym zakłada się, że przepisy te wejdą w życie po nowelizacji ustawy Prawo o 

miarach, z dniem 30 października 2006 r. 

 W związku z tym niniejszy projekt rozporządzenia zawiera przepisy regulujące, jak 

określono na wstępie: 

1) wymagania w zakresie charakterystyk metrologicznych dla wag a automatycznych 

przenośnikowych objętych legalizacją ponowną po ocenie zgodności. 

2) miejsca umieszczania na wagach cech legalizacji i zabezpieczających; 

3) szczegółowy zakres sprawdzeń wykonywanych podczas legalizacji pierwotnej i 

legalizacji ponownej; 

4) sposoby i metody przeprowadzania sprawdzeń. 

Przepisy rozporządzenia będą miały zastosowanie do wag automatycznych przenośnikowych: 

1) wprowadzanych do obrotu lub użytkowania od dnia 30 października 2006 r. na 

podstawie decyzji zatwierdzenia typu wydanych do dnia 29 października 2006 r. – 

zgłaszanych do legalizacji pierwotnej a następnie do legalizacji ponownej, 

2) wprowadzonych  do obrotu lub użytkowania do dnia 29 października 2006r. – 

zgłaszanych do legalizacji ponownej; 

3) wprowadzanych do obrotu lub użytkowania od dnia 30  października 2006r. na 

podstawie oceny zgodności – zgłaszanych do legalizacji ponownej 

Przepisy niniejszego rozporządzenia nie stoją w sprzeczności z przepisami dyrektywy MID. 

 

 

 

 

 


