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1. Teksty polskiego prawa o miara.eh. 
Główny Urząd Miar (GUM) wydaje perjo
dycznie w odstępach około roku wykaz prze
pisów, dotyczących miar i narzędzi mierni
czych, obowiązujących w dniu jego wyda
nia, wobec tego poniżej wymienia się tylko 
najważniejsze: 

Dekret o miarach, ustawa o rachubie czasu 
(Dz. U . R. P. Nr. 36, poz. 307 z r. 1922), 
zarządzenie (domniemane) z r. 1582 o wpro
wadzeniu kalendarza gregorjańskiego (tekst 
niezachowany), rozporządzenia o rozcią
gnięciu obowiązku legalizacji narzędzi mier
niczych, o obowiązku legalizacji nowych 
narzędzi mierniczych, przepisy legalizacyj
ne o narzędziach mierniczych wogóle, prze
pisy ogólne o trybie aprobowania typów 
narzędzi mierniczych, instrukcja legalizacyj
na ogólna, ustawa o Międzynarodowej Kon
wencji Metrycznej, statut i regulamin Urzę
dów Miar. 

2. Najważniejsze normy i instyłueje prawa 
o miarach. a) Uwagi og6111e. Ingerencja 
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prawa w ·.dziedzinie mierzenia datuje się 
od najdawniejszych czasów. vV wieku 
XIX-tym i ·~ początku XX-go nastę
puje powszeclinie na kontynencie euro
pejskim przejmowanie przez paiistwo agend 
samorządowych; dotyczących narzędzi mier· 
niczych poza '. sprawami jednostek miar, 
które i przedtem już należały do kom
petencji władz państwowych . Jednocze
śn ie Z\v iększa się ingerencja władz, która 
w epoce poprzedniej dotyczyła wyłącznie 
dokładności narzędzi 1nierniczych, a od do
by upa6stwowienia 1ak:ic i konstrukcji tych 
narzędzi . Gwalto,~y rozvt.oj techniki zna
komicie rozszerz~ zakres te\/ngerencji pod 
względem jlości r~~ajów narzędzi mierni· 
czych. P rzedmióteµi prawa· o miaraoh są 
jednostki miar, na.rzędzia miernicze, i . spo
soby posługiwania się ·nieml/a najogólniej
szem jego zadaniel!l - ząpewnieni~ :·ladu 
i bezp ieczeństw?-. publicznegi_ przy mierze
niu i czynnościach mających z. n iem zw iązek 
w okolicznościach, w których. wymaga ' tego 
interes publiczny, ułatw i enie- i uproszcze
nie stosunków paiistwowo-adminis tracyj
nych, gospodarczych i życiowych w kraju, 

· a także stosunków międzynarodowych. 
b) JednQstki miar. W dziedzinie jedno· 

stek miar, cele te osiąga się przez praw
ne ustalenie systemu dobrze określonych 

4 

http:rozvt.oj


(Dekret o Miarach z dn. 8. II. 1919 (Dz. U. 
R. P . Nr. 72, poz. 661 z 1928) legalnych jed
nostek miar, jednakowych nietylko dla całego 
terytorjum państwowego, lecz i dla możl iwie 
największej ilości krajów (tendencja ·do zu· 
pełnej powszechności). Od systemu takiego 
żąda się aby był spójny, t. j. aby jednostki 
różnych klas wielkości były uzależnione od 
kilku jednostek podstawowych i to w sposób 
możliwie najprostszy, dla uniknięcia. t. zw. 
współczynników pasorzytnych, które kom
plikują rachunki (źródła. błędów i zbędnej 
pracy, a .więc poważna pozycja. zmarnowa· 
nego wysiłku w gospodarstwie spolecznem). 
Układ jednostek dla każdej klasy wielko
ści musi być zgodny (o ile to tylko możli
we) z systemem liczenia, a więc dziesiątko
wy. W obrocie publicznym, aktach i czyn· 
nościach urzędowych i umowach rządowych 
miara może być wyrażana tylko w legalnych 
jednostkach miar (Dekret o Miarach z 8. II. 
1919 r . art. 8). Ten zakres obowiązkowego 
stosowania legalnych jednostek miar wy
starcza. z punktu widzenia interesu publicz
nego. Technika idzie jednak dalej, stwa
rzając t. zw . .,normy", które jedynie mocą 
dobrze zrozumianego interesu wiążą świat 
techniczny w pracy naukowej i praktycznej. 
Odnośna norma. polska określa zgodnie 
z prawem o miarach legalne jednostki miar, 
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a oprócz tego te jednostki (np. siły, ciśnie· 
nia, szybkości), które prawo dotychczas po
mija. 

W dziedzinie rachuby (numeracji) jed
nostek miar dla osiągnięcia swego naczel· 
nego cclu prawo ustalać musi sposób rachu
by i punkt zerowy, np. początek doby (Ust. 
o rach. czasu I. c.), zero temperatury. 
Jedną z najważniejszych norm tego todzaju 
jest sposób rachuby lat. Punktem zerowym 
w rachubie lat w całym świecie cywilizo· 
wanym jest początek dnia I stycznia roku 
następującego po tym, który uznano za rok 
narodzenia Jezusa Chrystusa. Rachubę lat 
od Narodzenia Chrystusa „a b i n ca r n a
t i o n e Dom i n i" (era chrześcijańska) 
państwa katolickie wprowadziły stopniowo: 
Anglja poczynając od 704 r., Francja od 
742 r. i t. d. Jednak w średniowieczu naj
powszechniej przyjmowano za początek 
roku dzień 25 marca (w Anglji do r. 1752), 
albo 25 grudnia (w Polsce do polowy XV 
wieku, w Niemczech do polowy XVI w.). 
Państwa prawosławne pozostawały przy 
erze bizantyjskiej, której punktem zero
wym jest początek dn. I września r. 5509-go 
prz. Chr. (według naszej ery). W tej erze 
Rosja rachowała lata do r. 1700, Grecja do 
odzyskania niepodległości, Rumunja i Ser
bja jeszcze dłużej. Sprawę rachuby lat 
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utrudnia okoliczność, że rok (zwrotnikowy 
t. j. ten, który stanowi o perjodycznem po
wtarzaniu się zjawisk przyrody) nie zawie
ra całkowitej liczby dób. Rachuba lat obec
nie obowiązująca w całym świecie cywili
zowanym odbywa się według przepisów, 
których zbiór nazywa się Kalendarzem 
Gregorjańskim. Kalendarz ten, ustanowiony 
przez papieża Grzegorza XIII w r. 1582, 
w' tymże roku został wprowadzony w Pol
sce (w Anglji w 1752 r., w Rosji ostatecz
nie w 1923 r.). Również bardzo ważna nor
ma dla wszelkiego rodzaju wzajemnych 
stosunków ludzkich dotyczy numeracji go
dzin doby (albo dzielimy dobę na dwie pól· 
doby numerując godziny w każdej w znany 
powszechnie sposób, albo - całą dobę na 
24 godziny rachując je od o do 24) a prze
dewszystkiem ustalenia punktu zerowego 
tej rachuby dla większego obszaru (kraju, 
strefy). Zwyczaj odnoszenia początku do
by do północy, t. j. do momentu dołowa 
nia słońca średniego w pewnym obranym 
południku op. stołecznego obserwatorjum 
astronomicznego, upowszechni! się względ
nie niedawno. Jeszcze w wieku XVIII 
były kraje w Europie, gdzie rachubę go
dzin rozpoczynano od zachodu słońca. 
W końcu wieku XIX zaczęła się rozpo
wszechniać w prawach państw kulturalnych 
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zasada stref godzinowych. Z zasady tej 
wynika, że liczby oznaczaj ące porę doby 
w godzinach i ich części ach, mogą się róż 
nić między sobą w krajach, które czas stre
fowy wprowadziły, tylko o całkowitą liczbę 
godzin. Z konieczności wypadło jednak 
dopuścić dla niektórych obszarów różnice 
półgodzinne. Po wielkiej wojnie zasada 
stref godzinowych opanowała prawodaw
stwa całego prawie świata. W Polsce zo· 
stała wprowadzona przez władze okupacyj
ne w r915 r. Obecnie miarodajnym jest 
dla nas w tym względzie południk I 5° na 
wschód od Greenwich. Niestety, Polska 
jest w tem niekorzystnem położeniu, że ża · 
den z południków strefowych catogodzin
nych nie przechodzi przez jej terytorjum 
(najbli ższe: 15• - mniej więcej przez Gor
litz, 30• - przez Petersburg) . Obiór po
łudnika 15• przesuwa dzienny okres czyn· 
nego życia ku wieczorowi. co oczywiście 
jest szkodliwe pod względem ekonomicz·· 
nym. Wobec tego, ze względów gospodar
czych najkorzystniejszem wydaje si ę przy 
jęcie połudn i ka pośredniego (Przeworsk), 
jako miarodajnego do wyznaczania początku 
doby. Wprowadziłoby to różnicę pól go
dziny w rachubie czasu w stosunku do obu 
stref sąsiedn ich (Niemcy, Rosja Zachodnia~. 

Z pośród podstawowych jednostek miar 
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dwie (metr, kilogram) określone są przez 
prototypy materjalne, stanowiące własność 
międzynarodową, które prócz tego są doku
mentami prawnemi niezmiernej wagi (i ta· 
kiemiż dokumentami naukowemi) . Dla kon
serwacji i odtwarzania tych wzorców utwo
rzony jest instytut naukowy pod nazwą 
Międzynarodowe Biuro Miar na podstawie 
międzynarodowej konwencji z r. 1875, do 
której Polska przystąpiła w r. 1925. 

c) Narzędzia tniernicze. Dla osiągnięcia 
swego głównego celu prawo o miarach żą
dać musi, aby narzędzia miernicze w tych 
okolicznościach, w których tego wymaga 
dobro publiczne, dawały wskazania, odpo-· 
wiednio do potrzeb dokładne (t. j. mają być 
rzetelne-Dekret o }.,{iarach z 8. Il. 19r9r., 
art. 14) i aby zalety te zachowywały przez 
dostatecznie długi okres. Dla sprostania 
tym warunkom, narzędzia miernicze powin
ny posiadać w myśl wymagań nauki nale · 
źytą konstrukcję, być zbudowane starannie 
z odpowiednich a doborowych materjałów . 
W szczególności powinny posiadać urządze· 
nia, utrudniające przypadkowe omyłki przy 
odczytywaniu wskazali i oszukańcze mani· 
pulacje. Ponieważ dokładność każdego na
rzędzia mierniczego (z nielicznemi wyjąt
kami) z biegiem czasu, a szczególniej przy 
niestarannem używaniu i obchodzeniu się 
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maleje, przeto narzędzie miernicze musi być 
perjodycznie sprawdzane (Dekr. o Miar. 
z 8. Il. 1919 r., art. 12). Sprawdzanie 
urzędowe, połączone ze st,vierdzeniem do· 
datniego wyniku tej czynności przez na
łożenie cechy, zowie się legalizacją. Pe
rjodyczna legalizacja jest podstawową in
stytucją prawa o miarach, dzięki której 
osiąga się stały, odpowiedni do potrzeb każ
dej dziedziny życia gospodarczego poziom 
dokładności ogółu narzę<lzi mierniczych, 
podlegających obowiązkowi legalizacji. Le
galizacja należy do wyłącznej kompeten
cji urzędów miar. Aby uzyskać legaliza
cję, narzędzie miernicze musi czynić zadość 
szczegó!owym warunkom przepisanym przez 
prawo, a dotyczącym konstrukcji, materja
lu, oznacze1i, dokładności i t. p. Sprawdza
nie odbywa s ię również według odpowied
nich szczegółowych przepisów procedural
nych. Sprawdza się indywidualnie każde 
narzędz ie miernicze. badając zgodność jego 
z przepisami pod względem konstrukcji, do
broci mate rjałów i dokładności. Przepisy 
wymagają, aby narzędzie miernicze posia
dało przy legalizacj i większą dokładność 
(dokładność u żytkowa) niż. ta, która stanowi 
o uznaniu go za nierzetelne (Dekr. o · Miar. 
z 8. II. 1919 r ., art. 11). Nowe lub napra
wione narzędzie miernicze musi pos iadać 
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dokładność większą, (dokładność wzoreowa
nia) niż dokładność 11żytkowa. To potrójne 
stopniowanie granic uchybień zabezpiecza 
użytkownika narzędzi mierniczych od ko
nieczności częstych napraw, od niesumien
ności repaiatora oraz, co najważniejsze, za~ 
bezpiecza narzędzie miernicze od przekro
czenia granicy rzetelności przed terminem 
legalizacji następczej, jeżeli tylko użytkow
nik obchodzi się z niem należycie. Długość 
okresu, w ciągu którego legalizacja jest 
ważna, ustala się dla każdego rodzaju na· 
rzędzia mierniczego na podstawie doświad
czenia, ten właśnie wzglą,d mając na uwa
dze. Z drugiej strony, aby · zabezpieczyć 
dokiadność mierzenia przed skutkami nie
dbało ści użytkownika narzędz ia miernicze· 
go, prawodawca, nie poprzestają,c na kapi
talnej instytucji perjodycznej legalizacji, na
kłada sankcjonowany karnie (Dekret o Miar. 
uzup. z 19. III. 1928 r., art. 23) obowiązek 
zachowania narzędzi mierniczych w stanie 
rzetelności (Dekret o Miar. z 8. II. 1919 r. 
art. 14). Z instytucj i uprzedniej aprobaty 
typu korzystają narzędzia, wytwarzane 
w większych ilościach według jednakowego 
wzoru przez zakłady budzące zaufanie. 
Wzór narzędzia mierniczego pozostaje 
w GUM, a opis jego zostaje ogłoszony. 

Wytwórnia zobowiązuje się opatrywać 
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znakiem typu nadanym przez GUM tylko 
narzędzia identyczne ze wzorem. Spraw
dzeniu podlega w tym wypadku tylko do
kładność każdego zgłoszonego do którego
kolwiek Urzędu Miar egzemplarza. 

Zakres obowiązku legalizacji dotyczy 
przedewszystkiem obrotu publicznego. Po
jęcie to przyj~te jest z prawodawstwa nie
mieckiego, gdzie stworzone zostało dla obję
cia handlu, niektórych czynności przemysłu, 
rzemiosła, rolnictwa, oceny wartości pracy 
najemnej, wymiaru świadczeń podatkowych 
(akcyza, cła) i wielu innych przejawów ży
cia społeczno-gospodarczego. Dla swej ogól
ności nie poddaje się tego pojęcia określe· 
niu ogólnemu, a kwestia zaliczenia do niego 
tego lub innego wątpliwego wypadku, leżą
cego na granicy obrotu prywatnego, musi 
być pozostawiona wykładni sądowej i ad
ministracyjnej. Pomimo tego, w porówna
niu z analogicznemi pojęciami innych pra
wodawstw, najbardziej odpowiada ono du
chowi prawa o miarach w sensie precyzji 
i celowości jego nakazów i wyłączenia 
z pod jego rygorów tych wypadków, gdzie 
stosowanie tego prawa nie byłoby uspra
wiedliwione interesem publicznym (np. czy
sto prywatne tranzakcje przypadkowe). Nie 
każde narzędz ie miernicze znajdujące się 
w obrocie publicznym podlega obowiązkowi 
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perjodycznej legalizacji, lecz tylko to, które 
jest (lub może być) użyte do ustanawiania 
wartości rzeczy lub świadczeń (Dekret 
o Miar. z 8. II. 1919 r., art. 14). 

W ten sposób wyłącza się np. wewnętrz· 
ny obrót przemysłowy z pod działania pra· 
wa o miarach. Władza wykonawcza może 
rozciągać obow iązek legalizacji na narzę
dzia miernicze, słu żące poza obrotem pu· 
blicznym, jak np. na mające znaczenie dla 
bezpieczeństwa publicznego lub oddawane 
za opłatą do użytku publicznego (Dekr. 
o Miar. z 8 . II. 1919 r., art. 15), a także 
na narzędz ia nowe (nowowyrabiane- Dekr. 
o Miar. uzup. z 14. III. 1928 r., a rt. 18). 
Dalej, nie wszystkie rodzaje narzędzi mier· 
niczych podlegają przymusowi legalizowania, 
lecz tylko te, które służą w obrocie publicz· 
nym do mierzenia wielkości geometrycznych, 
masy (w mowie potocznej wagi), gęstości 
zboża w stanie zsypnym i energii elektrycz· 
nej, a poza obrotem publicznym - wagi 
osobowe do odważań opłatnych. P rzewi
duje się także wprowadzenie obowiązku 
legalizacji termometrów lekarskich. W czyn
nościach, d la których prawo przewiduje 
obowiązkowe utywanie narzędzi mierni
czych legalizowanych, narzędz i a te używane 
być mają właściwie, t. j. tylko w tych wa
runkach i okolicznościach, dla odmierzania 
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takiego rodzaju wielkości, materji lub ener· 
gji i takich ilości, dla których zostały one 
dopuszczone do obrotu publicznego, podle· 
gającego przymusowi legalizowania (Dekr. 
o Miar. z 8. II. 1919 r., art. 15). 

Wyrób, naprawa i sprzedaż narzędzi 
mierniczych podlega (bezpłatnemu) konce
sjonowaniu (Dckr. o Miar. z 14 . III. 1928 r .. 
art. 2 1). Celem tej normy nie jest ograni
czenie i lości koncesjonarjuszy. Przeciwnie, 
stosuje się ją w sposób najbardziej liberalny, 
jedynie w celu uchronienia zobowiązanych 
do legalizacj i od skutków niefachowości 
i niesumien nośc i przeds i ębiorców oraz prz~ 
ciwdzialania rozpowszechnianiu narzędzi 
mierniczych zasadniczo nielegalnych, które 
narażałoby nabywców, zobowiązanych do 
legalizacji, na straty. 

Or ze cz n i c t wo karno-administracyj
ne w sprawach o wykroczenia przeciw prze
pisom o miarach należy do kierowników 
Urzędów Miar pierwszej instancji. (Dekret 
o Miarach z 14. III. 1928 r., art. 25). 

3. Organizacja administracji miar. Prócz 
czynności prawno-administracyjnych urzędy 
miar wykonywać mu szą czynności wytwór· 
cze i handlowe. Administracja Miar za
wierać musi w sobie instytut naukowy 
z bogato uposażonem·i pracowniami z róż
nych działów nauki dla doświadczalnego 
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rozstrzygania tych zagadnień, które jej 
stawia praktyka legalizacji. To też sprawa 
znalezienia właściwej organizacji dla działu 
administracji państwowej o tak różnostron 
nej działalności nie jest jeszcze rozwiązana 
należycie, a wtłaczanie jej w ramy przepi
sów formalno-administracyjnych, obmy ślo
nych dla u rzędóv,, o charakterze pracy czy
sto biurowej, szkodliwie od działywa na 
sprawność tej administracji i, co za tern 
idzie, na rozwój uzależnionego od jej dzia· 
lalności przemysłu narzędzi mierniczych. 

Dzięki środkom i silom naukowym, które
mi rozporządzają państwowe naczelne iosty· 
tucje metrologiczne, są one częstokroć jedy
nemi w pall.stwic instytucjami, zdolne.mi do 
ro zwi ązywa n ia zagadnień metrologicznych, 
które nieustannie nastręcza administracja 
współczesnego państwa. Poza tern służą one 
dla sprawdzania i uwierzytelniania w dro
dze prywatno·prawnej (w przeciwieństwie 
do legalizacji) licznych rodzajów narzędzi 
miern iczych dla potrteb nauki i techniki. 

W Polsce naczelną i nstyt ucją administra· 
cji miar jest Główny Urząd Miar. Jego 
dyrektor skupia w swojem ręku zarząd całą 
administracją miar. Jeden z wydziałów (I) 
GUM stanowi instytut naukowo-metrolo
giczny. GUM jest zarazem organem Mini· 
stra Przem. i Handlu, referującym sprawy 
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zast rzeżone do jego kompetencji. GUM 
opracowuje wszystkie projekty prawne, do
tyczące miernictwa i sprawy z dziedziny 
metrologj i wszystkich naczelnych władz 
państwowych . Dyrektor GUM ma prawo 
wydawać przepisy prawnie obow iązuj ące 
i posiada w tym celu własny organ promul
gacyjny, co jest całkowicie uzasadnione 
specjalnym charakterem tych przepisów, 
a przedewszystkiem koniecznością szyb
kiego ich wydawania zgodnego z tempem 
życia przemysłowego. 

Terytorjum państwa dzieli się na 6 okrę
gów administracji miar, na których czele 
s toją naczelnicy; podlega im 49 stałych 
Urzędów Miar. Urzędy te sprawują !ega
lizacj ę, nadzór i orzecznictwo karno-admi· 
nistracyjne. Prócz tego funkcjonuje 50 
objazdowych Urzędów Miar, które wybit
ni~ ułatwiają l udności wykonanie obowiąz
ków nałożonych przez prawo o miarach. 
LimałW'3: B(«ille W. u. -'le11th B.: Mau• v. G~wichtsr«lu d. 

DtuUCA. RciW. Stuugart 1913. - Il-lgQł.t1vJan f';t • .i,.: LeJou.r 
tt lts dfoiMnit. ,,<ł.rm. Bll'f. ~tidt.t", Pari.t 1911. -
PO:!Gh<>tuld IV, Zm-/P 'J)MJ.i<:g() pro~,a ()mlC'.fnU'h. Po...'lkm 1938. 
- Poltkł J(bmikt NtJrmali:aeufnt1. Nort'fł(l: Jcdfl(J,.tlki Mi(J'I'. 
IV0:rt.;a100 l!łJJL - JłcnJs~ Z.: ~ diitdfC(~ p0l. 
tld,t;J Adffwtittr(Z0i Miar, .,Pr.:.t(}l. Tethn." lYart.:awo 1921. -
Ten>!ę: Proitla t.1$lawy o miarach (% ~tm-.:ami). U'ar, 
ł:'4k'4 11118. - RelfUdcl W .: Miary „Eno. ))Odr, pra-W(.l"'pubł." 
lYar.t.wwa Inii. - 1'Gl1l P..: ChfVJnologit d . Mi«tialłeu und 
d~ .l\'euu,U. B~tin 1$!Ji'. - J'ta:tkl iłl. F.: COiirł d$- Poi/U 
tf Mti'Ures. Pari.- 1933. 
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