Legalizacja wag mechanicznych, legalizacja wag
elektronicznych oraz legalizacja odważników
Obwodowy Urząd Miar we Wrocławiu

Wrocław, 14-01-2009 r.

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH
Legalizacja przyrządu pomiarowego jest sprawdzeniem, stwierdzeniem
i poświadczeniem dowodem legalizacji, że przyrząd pomiarowy spełnia
wymagania określone we właściwych przepisach.
Legalizacji podlegają wagi nieautomatyczne mechaniczne
i elektroniczne, stosowane we wszystkich dziedzinach gospodarki:
w obrocie handlowym, przy obliczaniu opłat targowych, ceł, podatków, premii,
opustów, kar, wynagrodzeń, odszkodowań, w praktyce medycznej do ważenia
pacjentów, przy sporządzaniu lekarstw na receptę w aptekach oraz w analizach
wykonywanych w laboratoriach medycznych i farmaceutycznych a także przy
paczkowaniu towarów.
Do Obwodowego Urzędu Miar we Wrocławiu do legalizacji ponownej
powinny być zgłaszane wagi
- kompletne sprawne i czyste, nie później niż w ostatnim miesiącu
ważności dowodu legalizacji poprzedniej.
W 2009 r. należy zgłaszać do legalizacji ponownej:
1. Wagi mechaniczne i elektroniczne zalegalizowane w roku 2007.
na podstawie ustawy Prawo o miarach,
2. Wagi mechaniczne i elektroniczne po dokonanej ocenie zgodności
w 2006 roku na podstawie ustawy o ocenie zgodności,
3. Wagi mechaniczne i elektroniczne po naprawie, lub z uszkodzonymi
cechami legalizacyjnymi bez względu na to, kiedy były uprzednio
legalizowane.
UWAGA
Wagi zalegalizowane w styczniu 2007 r. oznaczone cechami legalizacyjnymi
roczną - „07”, urzędu miar „PL”, oraz cechą miesięczną „I” (styczeń) utracą
ważność ostatniego dnia stycznia 2009 r. (25 miesięcy).
Wagi zalegalizowane w lutym 2007 r. oznaczone cechami legalizacyjnymi
roczną - „07”, urzędu miar „PL”, oraz cechą miesięczną „II” (luty) będą
ważne do ostatniego dnia lutego 2009 r. (25 miesięcy).
Odpowiednio 25 miesięcy będzie wynosił okres ważności legalizacji wag
zalegalizowanych w kolejnych miesiącach 2007 roku.
Do legalizacji ponownej wagi należy zgłaszać najpóźniej w ostatnim
miesiącu ważności ich legalizacji w celu zachowania ciągłości ważnej
legalizacji. Tak samo do legalizacji ponownej należy zgłaszać wagi po
naprawie lub po stwierdzeniu, że mają uszkodzone cechy legalizacyjne.
Nałożone na wagi w styczniu 2009 r. cechy urzędu „3PL1”, cecha
miesięczna „I” (styczeń) wraz z cechą roczną „09” będą ważnymi
dowodami legalizacji wag do 31 stycznia 2011 r.
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UWAGA!
Wagi zalegalizowane w roku 2006 w dowolnym miesiącu i w latach
wcześniejszych (oznaczone cechą roczną „06”, „05”, „04” „03”...) i jedną z cech
miesięcznych („I” – „XII”, które nie zostały zgłoszone do obowiązkowej legalizacji
ponownej w latach ubiegłych) mają nieważne cechy legalizacyjne, powinny
być wycofane z użytkowania i zgłoszone do legalizacji ponownej.
LEGALIZACJA WAG WPROWADZONYCH DO OBROTU NA PODSTAWIE
USTAWY O SYSTEMIE OCENY ZGODNOŚCI (LEGALIZACJA WE)
Wagi wprowadzone do obrotu na podstawie ustawy o systemie oceny
zgodności (Dz. U. z 2004 r., Nr 204, poz. 2087, z późn. zmianami) od dnia 1
maja 2004 r. do dnia 31 grudnia 2005 r. powinny być wycofane z
użytkowania w związku z upłynięciem terminu ważności ich dowodów oceny
zgodności jako dowodów legalizacji, jeśli miałyby być stosowane w dziedzinach,
w których podlegają legalizacji ponownej.
Wagi posiadające nieważne cechy legalizacyjne i nieważne cechy dokonanej
w 2004 r. i w 2005 r. oceny zgodności należy niezwłocznie wycofać
z użytkowania i zgłosić do legalizacji ponownej w celu przywrócenia ich do
legalnego zastosowania w wymienionych wyżej dziedzinach poprzez uzyskanie
ważnych dowodów legalizacji ponownej.
Wagi wprowadzone do obrotu na podstawie ustawy o systemie oceny
zgodności od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 7 stycznia 2007 r. (do dnia
wejścia w życie ustawy z dnia 15 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o
systemie oceny zgodności oraz zmianie niektórych innych ustaw ( Dz. U.
z 2006 r., Nr 249, poz. 1834) powinny być zgłoszone do legalizacji ponownej po
raz pierwszy przed dniem 31 grudnia 2009 r. Cechy oceny zgodności (legalizacji
WE ) tych wag są ważne tylko do 31 grudnia 2009 r.
U W A G A !!!
Do legalizacji ponownej po raz pierwszy nie będą przyjmowane wagi,
które nie zostały poddane ocenie zgodności i nie posiadają dowodu
przeprowadzenia tej oceny.
Dowód legalizacji wagi traci ważność wcześniej w przypadku:
uszkodzenia wagi, uszkodzenia umieszczonych na wadze cech,
stwierdzenia, że błędy wagi przekraczają granice błędów
dopuszczalnych.
WARUNKI WŁAŚCIWEGO STOSOWANIA WAG
Na wagach nieautomatycznych mechanicznych i elektronicznych
będących w legalnym użytkowaniu powinny być umieszczone w sposób
nieusuwalny, łatwo czytelne i dobrze widoczne w normalnym położeniu
pracy wag następujące oznaczenia:
nadany znak zatwierdzenia typu, jeśli ma to zastosowanie, znak fabryczny lub
nazwa producenta, klasy (zamieszczone w elipsie lub między dwiema liniami
poziomymi, połączonymi dwoma półokręgami), obciążenie maksymalne w postaci
Max..., obciążenie minimalne w postaci Min..., działka legalizacyjna e = ...oraz
cecha legalizacyjna w postaci naklejek z wizerunkiem numeru miesiąca
legalizacji - cyfry od „I do XII”, cecha roczna z wizerunkiem ostatnich
cyfr oznaczających rok legalizacji np. „08” i cecha urzędowa
identyfikująca urząd miar, który dokonał legalizacji np. „3PL1”.
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lub
znak fabryczny lub nazwa producenta, klasy (zamieszczone w elipsie lub między
dwiema liniami poziomymi, połączonymi dwoma półokręgami), obciążenie
maksymalne w postaci Max..., obciążenie minimalne w postaci Min..., działka
legalizacyjna e = ...oraz znak CE, a obok niego dwie ostatnie cyfry roku, w
którym został on naniesiony, oraz numer lub numery jednostek
notyfikowanych, które sprawują nadzór WE nad systemem jakości
producenta lub dokonały legalizacji WE; zielona kwadratowa nalepka o
wymiarach co najmniej 12,5mm x 12,5 mm z nadrukowaną dużą czarną
literą „M”.
oraz
dodatkowe oznaczenia, jeśli ma to zastosowanie: numer fabryczny, działka
elementarna, jeżeli jest różna od e, w postaci d =..., granica zakresu tarowania
dodającego urządzenia tarującego w postaci T = +..., graniczne obciążenie
bezpieczne, jeżeli jest różne od Max, w postaci Lim ..., specjalny zakres
temperatury pracy w postaci ... °C/ ... °C oraz inne oznaczenia wymagane
w przepisach o wagach nieautomatycznych.
W czasie stosowania wagi powinny być:
zalegalizowane, kompletne i sprawne technicznie, utrzymane w czystości
i wyzerowane, dokładne, tj. błędy ich wskazań w całym zakresie obciążeń nie
powinny przekraczać wartości granicznych błędów obiegowych, ustawione na
sztywnym podłożu we właściwym położeniu; dla wag przenośnych położenie
to powinno być ustalone według wskaźnika poziomu.
WARUNKI WŁAŚCIWEGO STOSOWANIA ODWAŻNIKÓW
Odważniki handlowe dokładniejsze (klasy dokładności M1) i zwyczajne (klasy
dokładności M2), powinny w czasie użytkowania być zalegalizowane,
czyste, nieuszkodzone i właściwie przechowywane.
Przy zgłoszeniu ich do legalizacji ponownej, nie później niż w ostatnim roku
ważności dowodu legalizacji poprzedniej, odważniki dokładniejsze M1 do ważenia
np. leków, drogocennych metali i kamieni szlachetnych należy przemyć.
Obowiązek zgłaszania do legalizacji ponownej dotyczy odważników
zalegalizowanych w 2006 roku. Rok 2009 jest ostatnim rokiem ważności
tych odważników, w którym należy zgłosić je do legalizacji ponownej,
aby zachować ciągłość ważności legalizacji.
Okres ważności cech legalizacyjnych nałożonych na odważnikach
wyrażany jest w latach i trwa 3 lata od 1 stycznia następnego roku, po
roku dokonania legalizacji.
Zgłoszone do legalizacji ponownej w 2009 r. odważniki z cechą z 2006 r.
zalegalizowane w 2009 r. będą miały cechę „09” ważną do 31 grudnia 2012 r.
(3 lata licząc od 1 stycznia następnego roku po legalizacji).
Odważniki handlowe zalegalizowane w roku 2005 i w latach wcześniejszych
(oznaczone cechą legalizacyjną roczną „05”, „04” „03”...), które nie zostały
zgłoszone do obowiązkowej legalizacji ponownej w ubiegłym roku 2008 mają
również nieważne cechy legalizacyjne i powinny być wycofane z
użytkowania.
Stosowanie niezalegalizowanych odważników i wag lub przechowywanie
ich w stanie gotowości do użycia jest wykroczeniem zagrożonym karą
grzywny - art. 26 ustawy z 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r.
Nr 243, poz. 2441 z późn. zm.).
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Dowód legalizacji odważnika traci ważność wcześniej w przypadku:
uszkodzenia odważnika, uszkodzenia umieszczonych na odważniku
cech, stwierdzenia, że błędy odważnika przekraczają granice błędów
dopuszczalnych.
Za czynności związane z legalizacją przyrządów pomiarowych, w tym wag i
odważników, pobierane są opłaty zgodnie z aktualnym rozporządzeniem Ministra
Finansów w sprawie opłat za czynności urzędowe wykonywane przez organy
administracji miar i podległe im urzędy.
Sankcje za naruszenie przepisów ustawy
Prawo o miarach
Kto wbrew przepisom ustawy:
1) wyraża wartości wielkości fizycznych w jednostkach miar innych
niż legalne w gospodarce, ochronie zdrowia i dziedzinie bezpieczeństwa
publicznego oraz przy czynnościach o charakterze administracyjnym,
2) wprowadza do obrotu lub użytkowania, stosuje bądź przechowuje
w stanie gotowości do użycia przyrządy pomiarowe, podlegające
prawnej kontroli metrologicznej, bez wymaganych dowodów tej
kontroli lub niespełniające wymagań metrologicznych,
3) użytkuje przyrządy pomiarowe w: ochronie zdrowia, życia i
środowiska, w ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego, w
ochronie praw konsumenta, przy pobieraniu opłat, podatków i
nieopodatkowanych należności budżetowych oraz ustalaniu opustów, kar
umownych, wynagrodzeń i odszkodowań, a także przy pobieraniu i
ustalaniu podobnych należności i świadczeń, przy dokonywaniu kontroli
celnej, w obrocie niezgodnie z warunkami właściwego ich
stosowania,
4) dokonuje legalizacji pierwotnej lub legalizacji ponownej
przyrządów pomiarowych bez wymaganego upoważnienia,
5) naprawia lub instaluje oraz sprawdza określone rodzaje
przyrządów pomiarowych bez wymaganego zezwolenia,
6) świadomie utrudnia organom administracji miar wykonywanie ich
zadań w zakresie sprawowania nadzoru,
- podlega karze grzywny.
Postępowanie w wyżej wymienionych sprawach prowadzi się na podstawie
przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.
Szczegółowe informacje:
Obwodowy Urząd Miar we Wrocławiu, ul. Młodych Techników 61/63,
53-647 Wrocław, tel. 071 355-08-15 wew. 208.
Strona internetowa Głównego Urzędu Miar w Warszawie http://www.gum.gov.pl/
Naczelnik Obwodowego Urzędu Miar we Wrocławiu
Andrzej Kraszewski
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Obwodowy Urzędu Miar we Wrocławiu
jest terenowym urzędem administracji rządowej właściwej w sprawach
miar i wykonuje zadania techniczno-prawne i nadzorcze określone w:
ustawie Prawo o miarach z 11 maja 2001 r.(Dziennik Ustaw Nr 243
z 15 listopada 2004 r. poz. 2441 z późn. zm.).
ustawie o towarach paczkowanych z 6 września 2001 r. (Dziennik
Ustaw Nr 128 z 9 listopada 2001 r. poz. 1409 z późn. zm.).
Obszarem działania Obwodowego Urzędu Miar we Wrocławiu są
powiaty: górowski, milicki, oleśnicki, oławski, średzki, trzebnicki,
wołowski i wrocławski oraz miasto na prawach powiatu: Wrocław.
Zakres działania Obwodowego Urzędu Miar we Wrocławiu
Badanie przyrządów pomiarowych w celu zapewnienia wykonania zadań
dotyczących prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych,
a w szczególności legalizacja przyrządów pomiarowych. Sprawowanie nadzoru
nad paczkowaniem produktów i produkcją butelek miarowych. Współdziałanie
z administracją publiczną w zakresie sprawowania nadzoru nad
wykonywaniem przepisów ustawy prawo o miarach i ustawy o towarach
paczkowanych.
ZADANIA ADMINISTRACJI MIAR
Głównym zadaniem organów administracji miar jest zapewnienie wzajemnej
zgodności i wymaganej dokładności wyników pomiarów dokonywanych w kraju
oraz ich powiązanie z międzynarodowym systemem miar.
Obwodowy Urząd Miar we Wrocławiu
ul. Młodych Techników 61/63, 53-647 Wrocław,
tel. 071 35-80-208, fax 071 355-28-25,
e-mail: oum.wroclaw.wroclaw@gum.gov.pl
naczelnik Urzędu mgr inż. Andrzej Kraszewski,
st. inspektor Danuta Andrzejewska,
st. inspektor Eugeniusz Chwałek,
st. inspektor Regina Święszkowska,
st. inspektor Janusz Wencko,
inspektor mgr inż. Paweł Lipiński,
inspektor mgr inż. Paweł Szewców
inspektor mgr Mateusz Seneczko
inspektor mgr inż. Alicja Łaptaszyńska
rzemieślnik wykwalifikowany Sylwester Gawłowski

Adresy pozostałych urzędów miar w Polsce znajdują się na stronie internetowej
Głównego Urzędu Miar w Warszawie - http://www.gum.gov.pl/
Opracował: ANDRZEJ KRASZEWSKI
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