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Na mocy decyzji Ministra Rozwoju i Finansów Nr 7/16 z dnia 18 października 2016 r. i
decyzji Komisji Europejskiej z dnia 21-22.11.2016 r. Okręgowy Urząd Miar w Krakowie
jest Jednostką Notyfikowaną Nr 1445 w zakresie:

Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/31/UE
z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw
członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku wag
nieautomatycznych;

Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/32/UE
z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw
członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku przyrządów
pomiarowych.

Zgodnie z ustawą z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru
rynku (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1854), Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z
dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla przyrządów pomiarowych (Dz.U. z
2016 r., poz. 815) oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w
sprawie wymagań dla wag nieautomatycznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 802) Okręgowy
Urząd Miar w Krakowie – Jednostka Notyfikowana Nr 1445 wykonuje ocenę zgodności
przyrządów pomiarowych zgodnie z Zakresem Notyfikacji.

Wymagane dokumenty i procedura dotycząca zgłoszenia do oceny zgodności

Po przeprowadzeniu badań do oceny zgodności i potwierdzeniu w ich wyniku
wymagań zawartych w rozporządzeniach Ministra Rozwoju (Dz.U. z 2016 r., poz. 802 i
poz. 815), zgłaszający otrzymuje Certyfikat Zgodności:

dla przyrządów objętych dyrektywami 2014/31/UE i 2014/32/UE i ocenianych
wg modułu F lub F1

 lub Potwierdzenie Zgodności:

https://krakow.gum.gov.pl/umm/uslugi/ocena-zgodnosci/1893,Zakres-notyfikacji.html
https://krakow.gum.gov.pl/umm/uslugi/ocena-zgodnosci/2194,Zgloszenie-do-Oceny-Zgodnosci.html


dla przyrządów objętych dyrektywą 2014/32/UE i ocenianych wg modułu A2.

Wagi automatyczne oraz nieautomatyczne do oceny zgodności należy zgłaszać
bezpośrednio do Wydziału Legalizacji lub do dowolnego Wydziału Zamiejscowego na
terenie województw małopolskiego i podkarpackiego. Pozostałe przyrządy pomiarowe
do oceny zgodności należy zgłaszać bezpośrednio  do Okręgowego Urzędu Miar w
Krakowie lub do dowolnego Wydziału Zamiejscowego na terenie województw
małopolskiego i podkarpackiego.

Dowodem przeprowadzenia oceny zgodności jest umieszczone na przyrządzie
pomiarowym oznaczenie CE z literą M i dwiema ostatnimi cyframi roku oraz numerem
Jednostki Notyfikowanej (zgodnie z art. 16 dyrektywy NAWI 2014/31/UE lub art. 21
dyrektywy MID 2014/32/UE).

Informacje na temat oceny zgodności przyrządów pomiarowych można znaleźć
również na stronie internetowej Głównego Urzędu Miar.
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