1. Obowiązkowi legalizacji podlegają przyrządy pomiarowe określone w:
Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów
z dnia 13 kwietnia 2017 r.
w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli.
2. Przykładowo wymóg legalizacji dotyczy m.in.:
• przyrządów służących do rozliczeń handlowych
m.in. wagi
będących podstawą obliczania opłat targowych, ceł, podatków, premii, upustów, kar, wynagrodzeń, odszkodowań, lub
podobnych typów opłat.
• w ochronie zdrowia, życia i środowiska
m.in. wagi, ciśnieniomierze
pacjenta w praktyce medycznej, w celu monitorowania, diagnozowania i leczenia, przy sporządzaniu lekarstw
wydawanych na receptę w aptekach
• w ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego
• podczas stosowania przepisów prawnych, oraz przy wydawaniu opinii w postępowaniach sądowych przez biegłych i
ekspertów
• przy dokonywaniu kontroli celnej

3. Rodzaje przyrządów pomiarowych oraz dowodów legalizacji pierwotnej, legalizacji jednostkowej i legalizacji
ponownej oraz okresy ważności tych legalizacji określa:
Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów
z dnia 13 kwietnia 2017 r.
w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych –
tabela nr 1 załącznika 5 – strona 24.
tabela nr 2 załącznika 5 na stronie 26
określa terminy wykonania pierwszej legalizacji ponownej dla przyrządów wprowadzonych do obrotu lub użytkowania po
dokonaniu oceny zgodności.

4. Co ile lat wykonuje się legalizację ?
obowiązek zgłoszenia do legalizacji ponownej po raz pierwszy wag nieautomatycznych wprowadzonych do obrotu:
Pierwsza po 7 stycznia 2007 r. –
muszą być poddane pierwszej legalizacji ponownej przed upływem 3 lat, licząc od 1 grudnia roku, w którym dokonano
oceny zgodności
Druga i kolejne legalizacje
ponowne muszą być wykonywane przed upływem 25 miesięcy, licząc od 1 dnia miesiąca w którym dokonano legalizacji
ponownej. Przykładowo – waga poddana legalizacji ponownej w lutym 2017 r. musi być ponownie legalizowana do końca
lutego 2019 r.
Obowiązek poddawania wagi okresowej legalizacji spoczywa na użytkowniku.
5. Jaka jest kara za brak lub spóźnienie w wykonaniu okresowej legalizacji ?
w związku z zmianą przepisów metrologicznych oraz nowelizacją ustawy Prawo o miarach nowe zapisy mówią:
24) w art. 26: a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Kto umyślnie użytkuje lub przechowuje w stanie gotowości do użycia przyrządy pomiarowe wycofane z
użytkowania (..) , lub umyślnie niszczy zabezpieczenia,o których mowa w art. 22j ust. 3 pkt 1 – podlega karze aresztu,
ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł.”

Zajmujemy się pełną obsługą legalizacji wag oraz innych przyrządów metrologicznych.
Polecamy usługi w zakresie legalizacji wag mechanicznych, elektronicznych, handlowych i technologicznych różnych
typów oraz przyrządów podlegających prawnej kontroli metrologicznej.
• zapewniamy kompleksowy przegląd techniczny wag i przyrządów,
• kalibrację elektroniczną układu w przypadku stwierdzenia przekroczenia błędów dopuszczalnych,
• reprezentowanie Państwa przed Urzędem Miar celem wypełnienia wymaganych wniosków, dokonaniem opłat,
ustaleniem terminu legalizacji,
• wynajem, transport oraz obsługę wymaganych wzorców masy oraz balastu.
Istnieją dwie możliwości wykonania legalizacji. Pracownicy naszego laboratorium wraz z przedstawicielem Urzędu
Miar przyjeżdża do Państwa firmy i wykonują usługę na miejscu, bądź oddają Państwo wagę lub przyrząd do
naszego laboratorium w Gdańsku a całością przygotowania wagi lub przyrządu, wraz z legalizacją odbywa się u nas.

