Nr 7

Warszawa, dnia 20 września 2006 r.
TREŚĆ:
Poz.:
ZARZĄDZENIA PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR:
48 — Nr 47 z dnia 18 sierpnia 2006 r. w sprawie sposobu postępowania w Głównym Urzędzie Miar
przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

253

49 — Nr 48 z dnia 18 sierpnia 2006 r. w sprawie terminów ogłaszania obwieszczeń wydawanych przez
Prezesa Głównego Urzędu Miar na podstawie ustawy – Prawo o miarach oraz komórek
organizacyjnych Głównego Urzędu Miar odpowiedzialnych za ich przygotowanie . . . . . . . . . . . .

255

50 — Nr 50 z dnia 28 sierpnia 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu
Organizacyjnego Głównemu Urzędowi Miar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

256

51 — Nr 51 z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie terminów ogłaszania obwieszczeń wydawanych przez
Prezesa Głównego Urzędu Miar na podstawie ustawy o systemie tachografów cyfrowych oraz
komórek organizacyjnych Głównego Urzędu Miar odpowiedzialnych za ich przygotowanie . . . . . .

257

48
ZARZĄDZENIE NR 47
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR
z dnia 18 sierpnia 2006 r.
w sprawie sposobu postępowania w Głównym Urzędzie Miar przy załatwianiu spraw
z zakresu działalności lobbingowej
Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa
(Dz. U. Nr 169, poz. 1414) zarządza się, co następuje:
§1
Zarządzenie określa szczegółowy sposób postępowania przy załatwianiu spraw przedstawianych Prezesowi
Głównego Urzędu Miar przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową lub reprezentujące czynności
wchodzące w jej zakres, polegające na reprezentowaniu interesów osób lub jednostek na rzecz których działają.
§2
Biuro Polityki Rynkowej Głównego Urzędu Miar ustanawia się koordynatorem wystąpień kierowanych do Głównego
Urzędu Miar w związku z realizowaną działalnością lobbingową.
§3
Wystąpienia, o których mowa w § 2 mogą mieć w szczególności formę:
1) wniosku o podjęcie określonej inicjatywy legislacyjnej;
2) opinii na temat proponowanych rozwiązań prawnych, zawierającej symulacje skutków ich wdrożenia;
3) propozycji odbycia spotkania w celu omówienia określonej kwestii uregulowanej prawnie lub wymagającej
takiej regulacji;
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zgłoszenia zainteresowania pracami nad projektem aktu normatywnego, o którym mowa w art. 7 ustawy
z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, zwanej dalej „ustawą”.
§4

1. Po wpłynięciu wystąpienia, o którym mowa w § 2, od podmiotu wykonującego działalność lobbingową Biuro
Polityki Rynkowej dokonuje następujących czynności:
1) rejestruje wystąpienie i datę jego wpływu;
2) sprawdza, czy podmiot, od którego pochodzi wystąpienie, z wyłączeniem podmiotu składającego wystąpienie,
o którym mowa w § 3 pkt 4, jest wpisany do rejestru podmiotów wykonujących zawodowo działalność
lobbingową;
3) we współpracy z Biurem Prawno-Legislacyjnym dokonuje weryfikacji wystąpienia z punktu widzenia
właściwości Prezesa Głównego Urzędu Miar; w przypadku braku właściwości wystąpienie jest przekazywane
do właściwego organu;
4) przekazuje sprawę do załatwienia właściwej merytorycznie komórce organizacyjnej Głównego Urzędu Miar albo
organowi nadzorowanemu przez Prezesa Głównego Urzędu Miar, zwanej dalej „jednostką właściwą”;
5) przesyła do Wydziału do spraw Metrologii Interdyscyplinarnej celem umieszczenia w Biuletynie Informacji
Publicznej, informację o wystąpieniu, ze wskazaniem podmiotu od którego ono pochodzi, treści wystąpienia
oraz podmiotów, na rzecz których jest ono realizowane.
2. Jeżeli wystąpienie ma formę zgłoszenia, o którym mowa w § 3 pkt 4 i dotyczy projektu aktu normatywnego
przekazanego przez Prezesa Głównego Urzędu Miar, na podstawie odpowiedniego upoważnienia Ministra
Gospodarki, do uzgodnień z członkami Rady Ministrów, przesyła się je również do Biura Prawno-Legislacyjnego.
3. W przypadku, gdy wystąpienie pochodzi od podmiotu niewpisanego do rejestru podmiotów wykonujących
zawodową działalność lobbingową, traktuje się jak wniosek w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania
administracyjnego, chyba, że ma formę zgłoszenia, o którym mowa w § 3 pkt 4.
§5
1. Jednostka właściwa, w zależności od przedmiotu wystąpienia podmiotu wykonującego zawodową działalność
lobbingową, udziela na piśmie odpowiedzi na wystąpienia albo wyznacza termin spotkania w celu omówienia
zagadnień zawartych w tym wystąpieniu.
2. Przebieg spotkania, o którym mowa w ust. 1, dokumentowany jest poprzez sporządzenie notatki służbowej.
3. W przypadku zgłoszenia, o którym mowa w § 3 pkt 4, jednostka właściwa może również ustosunkować się do
propozycji w nim zawartych poprzez ich uwzględnienie w projekcie aktu normatywnego lub, w przypadku ich
nieprzyjęcia, poprzez wyjaśnienie przyczyn takiego stanowiska w odpowiedniej części uzasadnienia do projektu.
§6
1. Jednostka właściwa przesyła do Biura Polityki Rynkowej informację o sposobie załatwienia sprawy przedstawionej
w wystąpieniu podmiotu wykonującego zawodową działalność lobbingową, obejmującą:
1) opis sposobu uwzględnienia propozycji zawartych w wystąpieniu lub
2) przyczyny nieprzyjęcia propozycji zawartych w wystąpieniu.
2. Informację, o której mowa w ust. 1, sporządza się przy współpracy Biura Prawno-Legislacyjnego, jeżeli dotyczy ona
projektu aktu normatywnego przekazanego do uzgodnień z członkami Rady Ministrów.
§7
1. Biuro Polityki Rynkowej prowadzi ewidencję spraw załatwianych na podstawie wystąpień podmiotów wykonujących
działalność lobbingową.
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2. W ewidencji zamieszcza się:
1) dane podmiotu, od którego pochodzi wystąpienie, a jeżeli jest wpisany do rejestru podmiotów prowadzących
zawodową działalność lobbingową, jego numer w tym rejestrze;
2) datę wpływu wystąpienia do Głównego Urzędu Miar;
3) określenie przedmiotu wystąpienia, w tym postulowanych w nim rozwiązań;
4) wskazanie podmiotów, na rzecz których działalność lobbingowa jest wykonywana;
5) opis sposobu załatwienia sprawy, w tym wskazanie jednostki właściwej.
3. W aktach ewidencyjnych gromadzi się dokumenty, o których mowa w art. 15 ustawy.
§8
Zarządzenie wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia.
Prezes Głównego Urzędu Miar: W. Sanocki

49
ZARZĄDZENIE NR 48
PREZESA GŁÓWNEGO URZEDU MIAR
z dnia 18 sierpnia 2006 r.
w sprawie terminów ogłaszania obwieszczeń wydawanych przez Prezesa Głównego Urzędu Miar
na podstawie ustawy – Prawo o miarach oraz komórek organizacyjnych Głównego Urzędu Miar
odpowiedzialnych za ich przygotowanie
Na podstawie art. 16 d ust. 6 i art. 18 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r.
Nr 243, poz. 2441) zarządza się co następuje:
§ 1. Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Miar, zwanego dalej „Prezesem”, wydawane na podstawie ustawy
Prawo o miarach, zwanej dalej „ustawą”, są ogłaszane w Dzienniku Urzędowym Głównego Urzędu Miar
w następujących terminach:
1) informacje o udzielonych i cofniętych zezwoleniach na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
instalacji lub napraw oraz sprawdzania tachografów samochodowych (art. 16 d ust. 6 ustawy):
a) za okres od 1 stycznia do 31 marca – do dnia 5 maja danego roku,
b) za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca – do dnia 5 sierpnia danego roku,
c) za okres od 1 lipca do 30 września – do dnia 5 listopada danego roku,
d) za okres od 1 października do 31 grudnia – do dnia 5 lutego roku następnego;
2) informacje o spełnieniu przez wzorce jednostek miary warunków określonych dla państwowych wzorców
jednostek miary (art. 18 ust. 1 ustawy) – nie później niż w terminie 60 dni od dnia wydania decyzji
ustanawiającej wzorzec;
3) rejestr zatwierdzonych typów przyrządów pomiarowych (art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy) – w terminach
o których mowa w pkt 1;
4) informacje o utworzeniu lub zniesieniu punktów legalizacyjnych (art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy) – w terminach
o których mowa w pkt 1;
5) informacje o zatwierdzonych przez właściwe organy i instytucje innych państw typach tachografów (art. 18
ust. 2 pkt 3 ustawy), na podstawie posiadanych danych:
a) z okresu od 1 stycznia do 30 czerwca – do dnia 5 sierpnia danego roku;
b) z okresu od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia – do dnia 5 lutego roku następnego.
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§ 2. 1. W Dzienniku Urzędowym Głównego Urzędu Miar ogłasza się także informacje Prezesa o udzielonych lub
cofniętych upoważnieniach do legalizacji pierwotnej lub ponownej przyrządów pomiarowych.
2. Informacje, o których mowa w ust. 1, ogłaszane są w następujących terminach:
1) za okres od 1 stycznia do 31 marca – do dnia 5 maja danego roku;
2) za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca – do dnia 5 sierpnia danego roku;
3) za okres od 1 lipca do 30 września – do dnia 5 listopada danego roku;
4) za okres od 1 października do 31 grudnia – do dnia 5 lutego roku następnego.
§ 3. 1. Za przygotowanie obwieszczeń i informacji Prezesa odpowiadają:
1) obwieszczeń, o których mowa w § 1 pkt 1 i 4 oraz informacji, o których mowa w § 2, Zespół do Spraw
Upoważnień i Zezwoleń;
2) obwieszczeń, o których mowa w § 1 pkt 2 i 3, Biuro Prawno-Legislacyjne (BPL);
3) obwieszczeń, o których mowa w § 1 pkt 5, Samodzielne Laboratorium do Spraw Tachografów
Samochodowych.
2. Projekty obwieszczeń, o których mowa w § 1 pkt 1, 4, 5 i informacji, o których mowa w § 2, powinny zostać
przekazane do zaopiniowania przez BPL w terminie 15 dni od dnia upływu ostatniego dnia okresu za który są
wydawane.
3. Zaakceptowane projekty obwieszczeń BPL przedkłada do podpisu Prezesowi, w trzech egzemplarzach.
§ 4. Traci moc zarządzenie nr 2 Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie terminów
ogłaszania obwieszczeń wydawanych przez Prezesa GUM na podstawie ustawy Prawo o miarach oraz komórek
organizacyjnych Głównego Urzędu Miar odpowiedzialnych za ich przygotowanie.
§ 5. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym GUM.
Prezes Głównego Urzędu Miar: W. Sanocki

50
ZARZĄDZENIE NR 50
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR
z dnia 28 sierpnia 2006 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu Organizacyjnego Głównemu Urzędowi Miar
Na podstawie art. 39 ust. 6 w związku z ust. 8 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U.
z 2003 r. Nr 24 poz. 199 z późn. zm.) oraz § 4 Statutu Głównego Urzędu Miar stanowiącego załącznik do zarządzenia
Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Miar (M. P.
Nr 48, poz. 659) zarządza się, co następuje:
§1
W regulaminie organizacyjnym Głównego Urzędu Miar, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 14 Prezesa
Głównego Urzędu Miar z dnia 18 listopada 2005 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu
Urzędowi Miar, wprowadza się następujące zmiany:
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1)

w § 19 w ust. 2:
a) pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) obsługa sekretarska Prezesa, w tym prowadzenie dziennika korespondencji”,
b) uchyla się pkt 21;

2)

w § 20 w ust. 2 dodaje się pkt 15 i 16 w brzmieniu:
„15) prowadzenie rejestru skarg,
„16) klasyfikacja skarg wpływających do GUM
rozpatrywaniem.”

oraz

koordynowanie

działań

związanych

z

ich

§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2006 r.
§3
Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Głównego Urzędu Miar.
Prezes Głównego Urzędu Miar: W. Sanocki

51
ZARZĄDZENIE NR 51
PREZESA GŁÓWNEGO URZEDU MIAR
z dnia 31 sierpnia 2006 r.
w sprawie terminów ogłaszania obwieszczeń wydawanych przez Prezesa Głównego Urzędu Miar
na podstawie ustawy o systemie tachografów cyfrowych oraz komórek organizacyjnych Głównego Urzędu Miar
odpowiedzialnych za ich przygotowanie
Na podstawie art. 5 ust. 6 i art. 14 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych (Dz. U.
Nr 180, poz. 1449) zarządza się co następuje:
§ 1. Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Miar, zwanego dalej „Prezesem”, wydawane na podstawie ustawy
o systemie tachografów cyfrowych, zwanej dalej „ustawą”, są ogłaszane w Dzienniku Urzędowym Głównego
Urzędu Miar w następujących terminach:
1) wykaz homologowanych przez Prezesa typów tachografów cyfrowych oraz kart do tachografów cyfrowych
(art. 5 ust. 6 pkt 1 ustawy):
a) za okres od 1 stycznia do 31 marca – do dnia 5 maja danego roku,
b) za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca – do dnia 5 sierpnia danego roku,
c) za okres od 1 lipca do 30 września – do dnia 5 listopada danego roku,
d) za okres od 1 października do 31 grudnia – do dnia 5 lutego roku następnego;
2) informacje o homologowanych przez właściwe zagraniczne organy i instytucje typach tachografów
cyfrowych oraz kart do tachografów cyfrowych (art. 5 ust. 6 pkt 2 ustawy), na podstawie posiadanych
danych – w terminach, o których mowa w pkt 1;
3)

informacje o udzielonych i cofniętych zezwoleniach na prowadzenie warsztatu w zakresie instalacji, napraw
lub sprawdzania tachografów cyfrowych (art. 14 ustawy):
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za okres od 1 stycznia do 31 marca – do dnia 5 maja danego roku,
za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca – do dnia 5 sierpnia danego roku,
za okres od 1 lipca do 30 września – do dnia 5 listopada danego roku,
za okres od 1 października do 31 grudnia – do dnia 5 lutego roku następnego.

§ 2. 1. Za przygotowanie projektów obwieszczeń Prezesa odpowiadają:
1) obwieszczeń, o których mowa w § 1 pkt 1 i 2 – Samodzielne Laboratorium do Spraw Tachografów
Samochodowych;
2) obwieszczeń, o których mowa w § 1 pkt 3 – Zespół do Spraw Upoważnień i Zezwoleń.
2. Projekty obwieszczeń powinny zostać przekazane do zaopiniowania przez Biuro Prawno-Legislacyjne (BPL)
w terminie 15 dni od dnia upływu ostatniego dnia okresu za który są wydawane.
3. Zaakceptowane pod względem formalno-prawnym projekty obwieszczeń BPL przedkłada do podpisu Prezesowi
GUM w trzech egzemplarzach.
§ 3. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym GUM.
Prezes Głównego Urzędu Miar: W. Sanocki

Wydawca: Główny Urząd Miar
Redakcja: Biuro Prawno-Legislacyjne Głównego Urzędu Miar, 00-139 Warszawa, ul. Elektoralna 2, tel. 581 91 13, e-mail: legislacja@gum.gov.pl
Skład: Wydział ds. Metrologii Interdyscyplinarnej Głównego Urzędu Miar, 00-139 Warszawa, ul. Elektoralna 2, tel. 581 95 18, fax 581 95 18, e-mail: informacja@gum.gov.pl
Druk, rozpowszechnianie: Wydawnictwa Normalizacyjne „ALFA-WERO” Sp. z o.o. 00-820 Warszawa, ul. Sienna 63.
Pojedyncze egzemplarze Dziennika Urzędowego można nabywać w Centralnej Księgarni Norm, 00-820 Warszawa, ul. Sienna 63, tel. 620 45 00, fax 620 71 31.
Dzienniki dostępne są do wglądu w bibliotece Głównego Urzędu Miar, ul. Elektoralna 2, pok. 126 w godz. 9 –14.
Tłoczono z polecenia Prezesa Głównego Urzędu Miar

ISSN 1642-1752

Cena brutto: 1 zł 28 gr

