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OUM08.DN.021.1.1.2022 
 

ZARZĄDZENIE NR 4/2022 
Dyrektora Okręgowego Urzędu Miar W Bydgoszczy 

z dnia 1 kwietnia 2022 r. 
 
w sprawie: określenia wynagrodzenia za wzorcowanie, ekspertyzy, sprawdzenia przyrządów 
pomiarowych oraz inne czynności metrologiczne, a także określenia opłat za czynności 
związane z oceną zgodności przyrządów pomiarowych, realizowanych w Okręgowym Urzędzie 
Miar w Bydgoszczy oraz w wydziałach zamiejscowych. 
 
 
Na podstawie § 6 ust. 3 pkt. 3 Regulaminu organizacyjnego Okręgowego Urzędu Miar 
w Bydgoszczy, stanowiącego załącznik 2 do Zarządzenia Nr 5 Prezesa Głównego Urzędu Miar 
z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nadania statutu i regulaminu organizacyjnego 
Okręgowemu Urzędowi Miar w Bydgoszczy oraz w oparciu o ustalenia zawarte w protokole 
z posiedzenia Komitetu Sterującego z dnia 20 listopada 2020 r., zarządzam co następuje: 

 
§ 1 

 
Zarządzenie określa wysokość opłat i wynagrodzenia za: 
1. Czynności związane z oceną zgodności przyrządów pomiarowych. 
2. Wzorcowanie, ekspertyzy, sprawdzenia i inne czynności metrologiczne. 

 
§ 2 

 
1. Ilekroć w Zarządzeniu jest mowa o określaniu opłat za czynności związane z oceną 

zgodności, należy przez to rozumieć, że dotyczy przyrządów pomiarowych objętych:  
a. Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla 

wag nieautomatycznych; 
b. Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla 

przyrządów pomiarowych. 
2. Wzorcowanie, ekspertyzy, sprawdzenia i ocena zgodności (weryfikacja wyrobu) 

przyrządów pomiarowych wykonywana jest na podstawie umów cywilnoprawnych. 
3. Za wykonanie oceny zgodności przyrządu pomiarowego pobiera się opłatę określoną 

w umowie, na podstawie stawek zawartych w cenniku, stanowiącym załącznik nr 1 do 
niniejszego Zarządzenia. Kwota opłaty obejmuje również wystawienie certyfikatu 
zgodności. Cennik opłat za czynności związane z oceną zgodności przyrządów 
pomiarowych został opracowany na podstawie § 2 i § 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju 
z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie sposobu ustalania opłat za czynności związane 
z obowiązkową oceną zgodności wyrobów. 

4. Za wykonanie wzorcowania przyrządów pomiarowych pobiera się wynagrodzenie 
określone w umowie, na podstawie stawek zawartych w cenniku, stanowiącym załącznik 
nr 2 do niniejszego Zarządzenia.  

5. Za wykonanie ekspertyz i sprawdzeń przyrządów pomiarowych, pobiera się wynagrodzenie 
określone w umowie, na podstawie stawek zawartych w cenniku, stanowiącym załącznik 
nr 3 do niniejszego Zarządzenia.  
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6. W przypadku wykonywania wzorcowań, sprawdzeń lub ekspertyz dla przyrządu 
pomiarowego nie wymienionego w załączniku nr 2 lub załączniku nr 3 podstawą do 
obliczenia należnego wynagrodzenia jest iloczyn stawki godzinowej wynoszącej 150 zł 
i rzeczywistej liczby godzin przeznaczonych na wykonanie określonych czynności.  

7. Kwoty wynagrodzenia, o których jest mowa w pkt. 4, pkt 5 i pkt. 6, obejmują wystawienie 
– odpowiednio do wykonanych czynności – świadectwa wzorcowania, świadectwa 
ekspertyzy lub świadectwa sprawdzenia.  

8. Za wystawienie każdego duplikatu certyfikatu oceny zgodności, świadectwa wzorcowania, 
świadectwa ekspertyzy lub świadectwa sprawdzenia pobierane jest wynagrodzenie lub 
opłata w wysokości 60 zł. 

9. Za wystawienie świadectwa: wzorcowania, ekspertyzy, sprawdzenia albo certyfikatu oceny 
zgodności, w języku angielskim, pobierana jest opłata lub wynagrodzenie w wysokości 
60 zł.  

 
§ 3 

 
1. W przypadku wykonania czynności poza siedzibą urzędu, wnioskodawca pokrywa koszty 

podróży służbowych.  
2. Zwrot kosztów, o których mowa w pkt. 1 następuje w oparciu o:  

a. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. 
w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej 
lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej; 

b. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków 
ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych 
samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących własnością 
pracodawcy; 

c. Przedłożoną fakturę z miejsca noclegu pracowników urzędu (w sytuacji, gdy 
wnioskodawca nie zapewnił noclegu we własnym zakresie).  

 
§ 4 

 
1. Ostateczna kwota opłaty lub wynagrodzenia za wykonane czynności, określona w § 2 pkt 

3, pkt 4, pkt 5, pkt 6, pkt 8, pkt 9 i pkt 10, zawierająca również poniesione dodatkowe 
koszty i doliczony podatek VAT, zostaje wskazana na wystawionej klientowi fakturze. 

2. Kwotę, określoną jak w pkt. 1, wnioskodawca uiszcza w wysokości, terminie i w sposób 
określony w wystawionej fakturze bezpośrednio w kasie Okręgowego Urzędu Miar w 
Bydgoszczy albo w kasie wydziału zamiejscowego, bądź na rachunek bankowy dochodów 
Okręgowego Urzędu Miar w Bydgoszczy Nr 94 1010 1078 0259 3122 3100 0000.  

3. W przypadku opóźnienia w zapłacie należnego wynagrodzenia lub opłaty, naliczone 
zostaną ustawowe odsetki za opóźnienie, a w przypadku umów objętych Ustawą z dnia 
8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych 
– ustawowe odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych i rekompensata za koszty 
odzyskania należności stanowiąca równowartość kwoty:  

- 40 EURO - gdy wartość świadczenia pieniężnego nie przekracza 5000 złotych, 
- 70 EURO - gdy wartość świadczenia pieniężnego jest wyższa niż 5000 złotych, ale 

niższa niż 50 000 złotych, 
- 100 EURO - gdy wartość świadczenia pieniężnego jest równa lub wyższa od 50 000 

50 000 złotych. 
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§ 5 
 

1. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy możliwe jest zwiększenie zdolności 
pomiarowych poprzez zorganizowanie stanowiska pomiarowego dla dużej liczby 
przyrządów pomiarowych, zezwala się na pobieranie wynagrodzenia określonego 
w indywidualnej umowie lub na zasadach określonych w § 2 pkt 6, jako iloczyn rzeczywistej 
liczby godzin przeznaczonych na wykonanie czynności i stawki godzinowej. 

2. Decyzję w tym zakresie podejmuje Dyrektor Okręgowego Urzędu Miar w Bydgoszczy albo 
upoważnieni: Naczelnik Wydziału Usług Metrologicznych, Naczelnik Wydziału Legalizacji 
oraz Naczelnicy Wydziałów Zamiejscowych. 

3. W przypadkach szczególnych, wynikających z konieczności zastosowania 
niestandardowych metod pomiarowych lub konieczności korzystania z wyposażenia 
i środków zapewnianych przez klienta, zezwala się w ramach zawartej umowy, na 
pobieranie wynagrodzenia na zasadach określonych w § 2 pkt 6, jako iloczyn stawki 
godzinowej i rzeczywistej liczby godzin wynikających z realizacji czynności. 

 
§ 6 

 
Traci ważność Zarządzenie Nr 8/2021 Dyrektora Okręgowego Urzędu Miar w Bydgoszczy 
z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie określenia wynagrodzenia za wzorcowanie, ekspertyzy, 
sprawdzenia przyrządów pomiarowych oraz inne czynności metrologiczne, a także określenia 
opłat za czynności związane z oceną zgodności przyrządów pomiarowych, realizowanych 
w Okręgowym Urzędzie Miar w Bydgoszczy oraz w wydziałach zamiejscowych. 
 

§ 7 
 

Za realizację zadań objętych Zarządzeniem odpowiedzialni są: Kierownicy Laboratoriów 
w Wydziale Usług Metrologicznych, Naczelnik Wydziału Legalizacji oraz Naczelnicy Wydziałów 
Zamiejscowych. Nadzór nad realizacją Zarządzenia sprawuje Główna Księgowa. 

 
§ 8 

 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 


