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ZARZĄDZENIA PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR: 

 
Nr 1  
z dnia 11 kwietnia 2008 r. 

uchylające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do 
spraw opracowania zbiorów testów, pytań i zadań egzami-
nacyjnych 

Nr 2, poz. 7 

Nr 2 
z dnia 18 kwietnia 2008 r. 

w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu 
Urzędowi Miar 

Nr 2, poz. 8 

Nr 3 
z dnia 21 kwietnia 2008 r. 

w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Okręgowe-
mu Urzędowi Miar w Łodzi 

Nr 2, poz. 9 

Nr 4 
z dnia 12 listopada 2008 r. 

uchylające zarządzenie w sprawie terminów ogłaszania ob-
wieszczeń wydwanych przez Prezesa Głównego Urzędu Miar 
na podstawie ustawy – Prawo o miarach oraz komórek 
organizacyjnych Głównego Urzędu Miar odpowiedzialnych 
za ich przygotowanie 

Nr 5, poz. 22 

Nr 5 
z dnia 12 listopada 2008 r. 

uchylające zarządzenie w sprawie terminów ogłaszania ob-
wieszczeń wydawanych przez Prezesa Głównego Urzędu 
Miar na podstawie ustawy o systemie tachografów cyfro-
wych oraz komórek organizacyjnych Głównego Urzędu Miar 
odpowiedzialnych za ich przygotowanie 

Nr 5, poz. 23 

 
 

OBWIESZCZENIA PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR: 
 

z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie udzielonych zezwoleń na prowadzenie działalno-
ści gospodarczej w zakresie instalacji lub napraw oraz 
sprawdzania urządzeń rejestrujących stosowanych w trans-
porcie drogowym – tachografów samochodowych w okresie 
od dnia 1 października 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. 

Nr 1, poz. 1 

z dnia 7 lutego 2008 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 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. 

Nr 1, poz. 2 

z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie zmian w decyzjach o udzielonych zezwoleniach 
na prowadzenie warsztatu w zakresie instalacji, w tym ak-
tywacji, napraw oraz sprawdzeń tachografów cyfrowych, 
w tym ich kalibracji w okresie od dnia 1 października 
2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. 

Nr 1, poz. 3 

z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie utworzenia punktów legalizacyjnych w okresie od 
dnia 1 października 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. 

Nr 1, poz. 4 

z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rejestru zatwierdzonych typów przyrządów po-
miarowych w okresie od dnia 1 października 2007 r. do dnia 
31 grudnia 2007 r. 

Nr 1, poz. 5 

z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie upoważnień do legalizacji pierwotnej lub legaliza-
cji ponownej określonych rodzajów przyrządów pomiaro-
wych udzielonych w okresie od dnia 1 października 2007 r. 
do dnia 31 grudnia 2007 r. 

Nr 1, poz. 6 
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z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie rejestru zatwierdzonych typów przyrządów po-

miarowych w okresie od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 
31 marca 2008 r. 

Nr 3, poz. 10 

z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielonych zezwoleń na prowadzenie działalno-
ści gospodarczej w zakresie instalacji lub napraw oraz 
sprawdzania urządzeń rejestrujących stosowanych w trans-
porcie drogowym − tachografów samochodowych w okre-
sie od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 marca 2008 r. 

Nr 3, poz. 11 

z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie upoważnień do legalizacji pierwotnej lub legaliza-
cji ponownej określonych rodzajów przyrządów pomiaro-
wych udzielonych w okresie od dnia 1 stycznia 2008 r. do 
dnia 31 marca 2008 r. 

Nr 3, poz. 12 

z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie utworzenia punktów legalizacyjnych w okresie od 
dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 marca 2008 r. 

Nr 3, poz. 13 

z dnia 29 kwietnia 2008 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 2008 r. do dnia 31 marca 2008 r. 

Nr 3, poz. 14 

z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie zmian w decyzjach o udzielonych zezwoleniach 
na prowadzenie warsztatu w zakresie instalacji, w tym ak-
tywacji, napraw oraz sprawdzeń tachografów cyfrowych, 
w tym ich kalibracji w okresie od dnia 1 stycznia 2008 r. do 
dnia 31 marca 2008 r. 

Nr 3, poz. 15 

z dnia 4 sierpnia 2008 r. w sprawie rejestru zatwierdzonych typów przyrządów po-
miarowych w okresie od dnia 1 kwietnia 2008 r. do dnia 
30 czerwca 2008 r. 

Nr 4, poz. 16 

z dnia 4 sierpnia 2008 r. w sprawie udzielonych zezwoleń na prowadzenie działalno-
ści gospodarczej w zakresie instalacji lub napraw oraz 
sprawdzania urządzeń rejestrujących stosowanych w trans-
porcie drogowym − tachografów samochodowych w okre-
sie od dnia 1 kwietnia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r.  

Nr 4, poz. 17 

z dnia 4 sierpnia 2008 r. w sprawie zmian w decyzjach o upoważnieniu do legalizacji 
pierwotnej lub legalizacji ponownej określonych rodzajów 
przyrządów pomiarowych, udzielonych przez Prezesa Głów-
nego Urzędu Miar, dokonanych w okresie od dnia 1 kwietnia 
2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. 

Nr 4, poz. 18 

z dnia 4 sierpnia 2008 r. w sprawie utworzenia lub zniesienia punktów legalizacyj-
nych w okresie od dnia 1 kwietnia 2008 r. do dnia 
30 czerwca 2008 r. 

Nr 4, poz. 19 

z dnia 4 sierpnia 2008 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 okre-
sie od dnia 1 kwietnia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. 

Nr 4, poz. 20 

z dnia 4 sierpnia 2008 r. w sprawie zmian w decyzjach o udzielonych zezwoleniach 
na prowadzenie warsztatu w zakresie instalacji, w tym ak-
tywacji, napraw oraz sprawdzeń tachografów cyfrowych, 
w tym ich kalibracji, w okresie od dnia 1 kwietnia 2008 r. 
do dnia 30 czerwca 2008 r. 

Nr 4, poz. 21 

z dnia 5 listopada 2008 r. w sprawie rejestru zatwierdzonych typów przyrządów po-
miarowych w okresie od dnia 1 lipca 2008 r. do dnia 
30 września 2008 r. 

Nr 5, poz. 24 
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z dnia 5 listopada 2008 r. w sprawie udzielonych zezwoleń na prowadzenie działalno-

ści gospodarczej w zakresie instalacji lub napraw oraz 
sprawdzania urządzeń rejestrujących stosowanych w trans-
porcie drogowym − tachografów samochodowych w okre-
sie od dnia 1 lipca 2008 r. do dnia 30 września 2008 r.  

Nr 5, poz. 25 

z dnia 5 listopada 2008 r. w sprawie upoważnień do legalizacji pierwotnej lub legaliza-
cji ponownej określonych rodzajów przyrządów pomiaro-
wych, udzielonych w okresie od dnia 1 lipca 2008 r. do dnia 
30 września 2008 r. 

Nr 5, poz. 26 

z dnia 5 listopada 2008 r. w sprawie utworzenia, zniesienia lub zmian w decyzjach 
o utworzeniu punktów legalizacyjnych w okresie od dnia 
1 lipca 2008 r. do dnia 30 września 2008 r. 

Nr 5, poz. 27 

z dnia 5 listopada 2008 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 okre-
sie od dnia 1 lipca 2008 r. do dnia 30 września 2008 r. 

Nr 5, poz. 28 

z dnia 5 listopada 2008 r. w sprawie zmian w decyzjach o udzielonych zezwoleniach 
na prowadzenie warsztatu w zakresie instalacji, w tym ak-
tywacji, napraw oraz sprawdzeń tachografów cyfrowych, 
w tym ich kalibracji, w okresie od dnia 1 lipca 2008 r. do 
dnia 30 września 2008 r. 

Nr 5, poz. 29 

z dnia 5 listopada 2008 r. w sprawie informacji o homologowanych w krajach człon-
kowskich Unii Europejskiej, typach cyfrowych urządzeń 
rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym i kart 
do tachografów 

Nr 5, poz. 30 

z dnia 5 listopada 2008 r. w sprawie zatwierdzonych typów tachografów samocho-
dowych i wykresówek 

Nr 5, poz. 31 
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