
ZARZĄDZENIE Nr 13/2018 

 

Dyrektora Okręgowego Urzędu Miar w Gdańsku z dnia 29 października 2018 r. 

w sprawie określenia trybu pobierania wynagrodzenia  

za czynności związane z oceną zgodności,  

dokonywane przez Okręgowy Urząd Miar w Gdańsku 

 

Na podstawie § 6 ust. 3 pkt. 3) regulaminu organizacyjnego Okręgowego Urzędu Miar  

w Gdańsku, wprowadzonego zarządzeniem Nr 10 Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia  

28 września 2018 r. (Dz. Urz. GUM z 2018 r. poz. 28) w związku z art. 25 ustawy z dnia  

11 maja 2001 r. Prawo o miarach (Dz. U. z 2018 r. poz. 376, z późn. zm.) i art. 8 ustawy  

z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U.  

z 2017 r. poz. 1398, z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia  

22 sierpnia 2016 r. w sprawie sposobu ustalania opłat za czynności związane z obowiązkową 

oceną zgodności wyrobów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1373) – zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

1. Za czynności, związane ze sprawdzaniem zgodności wyrobów z wymaganiami, 

dokonywane przez Okręgowy Urząd Miar w Gdańsku – Jednostkę Notyfikowaną  

nr 1443, pobiera się wynagrodzenie z tytułu wykonywania:  

1)  weryfikacji przyrządów pomiarowych, które stanowi opłata określona w załączniku  

nr 1 do niniejszego zarządzenia, 

2) oceny zgodności według modułu B lub G, które stanowi iloczyn rzeczywistej liczby 

godzin, zużytych na wykonanie tej czynności i stawki godzinowej wynoszącej  

100,00 zł. 

 

2. Opłata, o której mowa w ust. 1 pkt. 1) obejmuje rozpatrzenie wniosku, przeprowadzenie 

analizy jego kompletności, wykonanie badań, nałożenie oznaczeń, cech  

i wystawienie odpowiedniego dokumentu – certyfikatu zgodności. 

 

3. Do opłaty, o której mowa w ust. 1 pkt. 1) przy pierwszym zgłoszeniu przyrządów 

pomiarowych niepodlegających badaniu typu UE dolicza się opłatę za analizę 

dokumentacji technicznej w wysokości 100,00 zł. 

 

4. W przypadku odstąpienia od wykonania czynności związanych z weryfikacją przyrządów 

pomiarowych pobiera się: 

- 25 % opłaty, o której mowa w ust. 1 pkt. 1), w przypadku, gdy nie zostały dostarczone 

wszystkie wymagane dokumenty w przewidzianym terminie lub stwierdzono 

niezgodność przedstawianych przyrządów pomiarowych ze zgłoszeniem, 

- 70 % opłaty, o której mowa w ust. 1 pkt. 1), w przypadku, gdy przerwano badania  

ze względu na negatywne wyniki. 

 

5. W przypadku wykonywania weryfikacji przyrządów pomiarowych nie ujętych  

w załączniku nr 1 pobiera się opłatę będącą iloczynem rzeczywistej liczby godzin, 

zużytych na wykonanie tej czynności i stawki godzinowej wynoszącej 100,00 zł,  

z uwzględnieniem uwag do ww. załącznika. 

 

6. W przypadku wykonywania czynności poza siedzibą Urzędu do opłat, o których mowa  

w ust. 1, 4 i 5 dolicza się koszty podróży służbowej pracownika wg przepisów  

w sprawie zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikom  

z tytułu podróży służbowych i/lub kosztów transportu kontrolnego wyposażenia 

pomiarowego. 

 



 

7. Za wystawienie duplikatu dokumentu, o którym mowa w ust. 2 pobiera się opłatę  

w wysokości 10,00 zł za każdy egzemplarz. 

 

8. Za bezumowne przechowanie przyrządów pomiarowych Zleceniodawcy, po upływie 

wyznaczonego terminu, w pisemnym wezwaniu do ich odebrania, pobiera się karę 

umowną w wysokości 1 % ustalonego wynagrodzenia brutto (z VAT), za każdą 

rozpoczętą dobę bezumownego przechowania, lecz nie mniej niż 10 zł, za cały okres 

bezumownego przechowania. Zleceniobiorca wystawi Zleceniodawcy notę 

obciążeniową, określającą wysokość kary umownej. 

 

9. Opłaty, o których mowa w ust. 1 - 7, podane są w cenach netto i podlegają 

opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w obowiązującej wysokości. 

Po zrealizowaniu czynności Urząd wystawia fakturę VAT i notę obciążeniową (jeżeli 

zachodzi taka potrzeba). 

 

10. Opłaty, o których mowa w ust. 9, podlegają uiszczeniu po wykonaniu usługi  

lub odstąpieniu od wykonania czynności poprzez dokonanie wpłaty bezpośrednio  

do kasy Urzędu lub bezgotówkowo na konto Okręgowego Urzędu Miar w Gdańsku, lecz 

nie później niż 30 dni od daty wystawienia faktury VAT.  

 

11. W przypadku, gdy Zleceniodawca zalega z wpłatą wynagrodzenia za poprzednio 

wykonaną usługę, Zleceniobiorca nie zawiera UMOWY – POTWIERDZENIA 

ZAMÓWIENIA lub UMOWY ze Zleceniodawcą do czasu uregulowania zaległości  

lub wymaga od Zleceniodawcy uiszczenia należności z góry – przed wykonaniem usługi. 

 

12. Nie uiszczenie należności, o której mowa w ust. 9, skutkować będzie odstąpieniem  

od wykonania zawartej UMOWY przez Zleceniobiorcę. 

 

13. Opóźnienie w zapłacie należnego wynagrodzenia skutkować będzie naliczeniem:  

a) odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych,  

b) rekompensaty za koszty odzyskiwania należności,  

o których mowa w ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach 

handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 403, z późn. zm.). 

 

14. Wydanie dokumentu poświadczającego wykonanie czynności nastąpi wyłącznie  

po uiszczeniu opłat, o których mowa w ust. 9. 

 

§ 2 

1. Wykonywanie czynności,  o których mowa w § 1 ust. 1 następuje na podstawie: 

1) UMOWY-POTWIERDZENIA ZAMÓWIENIA, jeżeli wartość wynagrodzenia nie 

przekracza kwoty 7 000 zł (siedem tysięcy złotych) brutto (z VAT) – wzór UMOWY-

POTWIERDZENIA ZAMÓWIENIA stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 

zarządzenia, 

2) UMOWY, jeżeli wartość wynagrodzenia przekracza kwotę 7 000 zł (siedem tysięcy 

złotych) brutto (z VAT) – wzór UMOWY stanowi załącznik nr 3 do niniejszego 

zarządzenia, 

3) UMOWY zawartej na okres roku, jeżeli Zleceniodawca deklaruje stałą współpracę  

w zakresie weryfikacji przyrządów pomiarowych, 

4) UMOWY, jeżeli wykonywane czynności związane są z oceną zgodności według 

modułu B lub G. 

 

 




