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ZARZĄDZENIA PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR: 

 
 
Nr 2  
z dnia 3 listopada 2009 r.  

w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Okręgowemu 
Urzędowi Miar w Bydgoszczy  

Nr 5, poz. 27 

Nr 3  
z dnia 3 listopada 2009 r. 

w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Okręgowemu 
Urzędowi Miar w Katowicach  

Nr 5, poz. 28 

Nr 4  
z dnia 3 listopada 2009 r. 

w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Okręgowemu 
Urzędowi Miar w Warszawie  

Nr 5, poz. 29 

Nr 5  
z dnia 3 listopada 2009 r. 

w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Okręgowemu 
Urzędowi Miar we Wrocławiu   

Nr 5, poz. 30 

 
 
 

OBWIESZCZENIA PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR: 
 

z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie rejestru zatwierdzonych typów przyrządów pomia-
rowych w okresie od dnia 1 października 2008 r. do dnia 
31 grudnia 2008 r. 

Nr 1, poz. 1 

z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie udzielonych zezwoleń na prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie instalacji lub napraw oraz sprawdza-
nia urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie dro-
gowym − tachografów samochodowych w okresie od dnia 
1 października 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.  

Nr 1, poz. 2 

z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie upoważnień do legalizacji pierwotnej lub legalizacji 
ponownej określonych rodzajów przyrządów pomiarowych, 
udzielonych w okresie od dnia 1 października 2008 r. do dnia 
31 grudnia 2008 r.  

Nr 1, poz. 3 

z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie utworzenia, zniesienia lub zmian w decyzjach 
o  utworzeniu punktów legalizacyjnych w  okresie od dnia 
1 października 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.  

Nr 1, poz. 4 

z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie udzielonych zezwoleń na prowadzenie warsztatu 
w zakresie instalacji, w tym aktywacji, napraw oraz spraw-
dzeń tachografów cyfrowych, w tym ich kalibracji, w okresie 
od dnia 1 października 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. 

Nr 1, poz. 5 

z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie zmian w decyzjach o udzielonych zezwoleniach na 
prowadzenie warsztatu w zakresie instalacji, w tym aktywa-
cji, napraw oraz sprawdzeń tachografów cyfrowych, w tym 
ich kalibracji, w okresie od dnia 1 października 2008 r. do 
dnia 31 grudnia 2008 r.  

Nr 1, poz. 6 

z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie rejestru zatwierdzonych typów przyrządów pomia-
rowych w okresie od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 
31 marca 2009 r.  

Nr 2, poz. 7 

z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie upoważnień do legalizacji pierwotnej lub legalizacji 
ponownej określonych rodzajów przyrządów pomiarowych, 
udzielonych w okresie od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 
31 marca 2009 r.  

Nr 2, poz. 8 
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z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie utworzenia punktów legalizacyjnych w  okresie od 

dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 marca 2009 r.  
Nr 2, poz. 9 

z dnia 30 kwietnia 2009 r.  w sprawie udzielonych zezwoleń na prowadzenie warsztatu 
w zakresie instalacji, w tym aktywacji, napraw oraz spraw-
dzeń tachografów cyfrowych, w tym ich kalibracji, w okresie 
od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 marca 2009 r. 

Nr 2, poz. 10 

z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian w decyzjach o udzielonych zezwoleniach na 
prowadzenie warsztatu w zakresie instalacji, w tym aktywa-
cji, napraw oraz sprawdzeń tachografów cyfrowych, w tym 
ich kalibracji, w okresie od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 
31 marca 2009 r.  

Nr 2, poz. 11 

z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie udzielonych zezwoleń na prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie instalacji lub napraw oraz sprawdza-
nia urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie dro-
gowym − tachografów samochodowych w okresie od dnia 
1 stycznia 2009 r. do dnia 31 marca 2009 r.  

Nr 2, poz. 12 

z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie zatwierdzonych typów tachografów samochodo-
wych i wykresówek  

Nr 2, poz. 13 

z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie informacji o homologawanych w krajach człon-
kowskich Unii Europejskiej, typach cyfrowych urządzeń reje-
strujących stosowanych w transporcie drogowym i kart do 
tachografów  

Nr 2, poz. 14 

z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie rejestru zatwierdzonych typów przyrządów pomia-
rowych w okresie od dnia 1 kwietnia 2009 r. do dnia 
30 czerwca 2009 r.  

Nr 3, poz. 15 

z dnia 16 lipca 2009 r.  w sprawie upoważnień do legalizacji pierwotnej lub legalizacji 
ponownej określonych rodzajów przyrządów pomiarowych, 
udzielonych w okresie od dnia 1 kwietnia 2009 r. do dnia 
30 czerwca 2009 r.  

Nr 3, poz. 16 

z dnia 16 lipca 2009 r.  w sprawie utworzenia punktów legalizacyjnych w  okresie od 
dnia 1 kwietnia 2009 r. do dnia 30 czerwca 2009 r.  

Nr 3, poz. 17 

z dnia 16 lipca 2009 r.  w sprawie udzielonych zezwoleń na prowadzenie warsztatu 
w zakresie instalacji, w tym aktywacji, napraw oraz spraw-
dzeń tachografów cyfrowych, w tym ich kalibracji, w okresie 
od dnia 1 kwietnia 2009 r. do dnia 30 czerwca 2009 r.  

Nr 3, poz. 18 

z dnia 16 lipca 2009 r.  w sprawie zmian w decyzjach o udzielonych zezwoleniach na 
prowadzenie warsztatu w zakresie instalacji, w tym aktywa-
cji, napraw oraz sprawdzeń tachografów cyfrowych, w tym 
ich kalibracji, w okresie od dnia 1 kwietnia 2009 r. do dnia 
30 czerwca 2009 r.  

Nr 3, poz. 19 

z dnia 16 lipca 2009 r.  w sprawie udzielonych zezwoleń na prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie instalacji lub napraw oraz sprawdza-
nia urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie dro-
gowym − tachografów samochodowych w okresie od dnia 
1 kwietnia 2009 r. do dnia 30 czerwca 2009 r.  

Nr 3, poz. 20 

z dnia 22 października 2009 r.  w sprawie rejestru zatwierdzonych typów przyrządów pomia-
rowych w okresie od dnia 1 lipca 2009 r. do dnia 30 wrze-
śnia 2009 r.  

Nr 4, poz. 21 

z dnia 22 października 2009 r.  w sprawie upoważnień do legalizacji pierwotnej lub legalizacji 
ponownej określonych rodzajów przyrządów pomiarowych, 
udzielonych w okresie od dnia 1 lipca 2009 r. do dnia 
30 września 2009 r.  

Nr 4, poz. 22 



 
 — 4 —  
 
 

 

z dnia 22 października 2009 r.  w sprawie utworzenia lub zmian w decyzjach o  utworzeniu 
punktów legalizacyjnych w  okresie od dnia 1 lipca 2009 r. 
do dnia 30 września 2009 r.  

Nr 4, poz. 23 

z dnia 22 października 2009 r.  w sprawie udzielonych zezwoleń na prowadzenie warsztatu 
w zakresie instalacji, w tym aktywacji, napraw oraz spraw-
dzeń tachografów cyfrowych, w tym ich kalibracji, w okresie 
od dnia 1 lipca 2009 r. do dnia 30 września 2009 r.  

Nr 4, poz. 24 

z dnia 22 października 2009 r.  w sprawie zmian w decyzjach o udzielonych zezwoleniach na 
prowadzenie warsztatu w zakresie instalacji, w tym aktywa-
cji, napraw oraz sprawdzeń tachografów cyfrowych, w tym 
ich kalibracji, w okresie od dnia 1 lipca 2009 r. do dnia 
30 września 2009 r.  

Nr 4, poz. 25 

z dnia 22 października 2009 r. w sprawie udzielonych zezwoleń na prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie instalacji lub napraw oraz sprawdza-
nia urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie dro-
gowym − tachografów samochodowych w okresie od dnia 
1 lipca 2009 r. do dnia 30 września 2009 r.  

Nr 4, poz. 26 
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