
Infokiosk GUM
https://infokiosk.gum.gov.pl/inf/o-nas/prawo/423,Prawo.html
2023-05-22, 18:48

Prawo
Autor : Biuro Dyrektora Generalnego
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Wykaz aktów prawnych
Dzienniki Urzędowe GUM
Projekty aktów prawnych

Główny Urząd Miar jest urzędem administracji rządowej, właściwym w
sprawach miar i probiernictwa. Prezes Głównego Urzędu Miar, zgodnie z
ustawą z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (Dz. U. z 2020 r. poz. 140,
285, 568, 1086), jest centralnym organem administracji rządowej
nadzorowanym przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

Organizację Głównego Urzędu Miar określa:

statut nadany przez ministra właściwego do spraw gospodarki zarządzeniem
nr 7 Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie
nadania statutu Głównemu Urzędowi Miar (M.P. poz. 1184) oraz regulamin
organizacyjny Głównego Urzędu Miar stanowiący załącznik do zarządzenia nr
19 Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie
nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Urzędowi Miar (Dz. Urz. GUM,
poz. 30) i zarządzenie nr 3 Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 28 lutego
2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu
organizacyjnego Głównemu Urzędowi Miar (Dz. Urz. GUM, poz. 8).

Geneza

Konwencja dotycząca utworzenia i utrzymania Międzynarodowego
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Biura Miar, wraz z regulaminem, podpisana w Paryżu dnia 20 maja
1875 r.

Ustawa z dnia 18 marca 1925 r. w sprawie przystąpienia
Rzeczypospolitej Polskiej do międzynarodowej konwencji metrycznej

Oświadczenie rządowe w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej
Polskiej do Międzynarodowej Konwencji Metrycznej - 1 lipca 1925

Porozumienie CIPM - MRA - Wzajemne uznawanie państwowych
wzorców jednostek miar oraz świadectw wzorcowania i świadectw
pomiarów wydawanych przez krajowe instytucje metrologiczne

W przypadku pytań dotyczących aktualnych zmian w projektach aktów
prawnych prosimy o bezpośredni kontakt z Biurem Dyrektora Generalnego,
drogą mailową: bdg@gum.gov.pl bądź telefonicznie: 22 581 93 49.

http://www.gum.gov.pl/download/1/8745/KonwencjadotyczacautworzeniaiutrzymaniaMiedzynarodowegoBiuraMiarwrazzregulaminem.pdf
http://www.gum.gov.pl/download/1/8745/KonwencjadotyczacautworzeniaiutrzymaniaMiedzynarodowegoBiuraMiarwrazzregulaminem.pdf
http://www.gum.gov.pl/download/1/8750/Ustawazdnia18marca1925wsprawieprzystapieniaRzeczypospolitejPolskiejdomiedzynarod.pdf
http://www.gum.gov.pl/download/1/8750/Ustawazdnia18marca1925wsprawieprzystapieniaRzeczypospolitejPolskiejdomiedzynarod.pdf
http://www.gum.gov.pl/download/1/8749/oswiadczenie-rzadowe-konwencja-metryczna-1925.pdf
http://www.gum.gov.pl/download/1/8749/oswiadczenie-rzadowe-konwencja-metryczna-1925.pdf
http://www.gum.gov.pl/download/1/8747/MRA2003pl.pdf
http://www.gum.gov.pl/download/1/8747/MRA2003pl.pdf
http://www.gum.gov.pl/download/1/8747/MRA2003pl.pdf
mailto:legislacja@gum.gov.pl

