
Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

Art. 1. 1. Ustawa okreÊla zasady paczkowania pro-
duktów przeznaczonych do sprzeda˝y w opakowa-
niach i oznaczania towarów paczkowanych znakiem
„e” oraz zasady produkcji butelek miarowych i ozna-
czania ich znakiem „3” (odwrócony epsilon).

2. Przepisy ustawy nie naruszajà przepisów odr´b-
nych dotyczàcych produktów, opakowaƒ oraz warun-
ków wprowadzania ich do obrotu.

3. Przepisy ustawy stosuje si´ do wyrobów me-
dycznych, produktów leczniczych i produktów biobój-
czych w zakresie, w jakim nie naruszajà przepisów do-
tyczàcych tych produktów.

Art. 2. U˝yte w ustawie okreÊlenia oznaczajà: 

1) b∏àd iloÊci towaru paczkowanego, oznaczony zna-
kiem T — ró˝nic´ mi´dzy iloÊcià rzeczywistà a ilo-
Êcià nominalnà towaru paczkowanego, 

2) butelka miarowa — pojemnik oznaczony znakiem
„3”, zamykany lub przystosowany do zamykania,
przeznaczony do przechowywania, transportu lub
dostarczania cieczy, o pojemnoÊci nominalnej od
5 ml do 5 l w∏àcznie, posiadajàcy charakterystyk´
konstrukcyjnà i jednolitoÊç wytwarzania zapewnia-
jàcà odpowiednià dok∏adnoÊç pomiaru zawartej
w nim cieczy poprzez nape∏nienie do okreÊlonego
poziomu lub w okreÊlonym procencie jego pojem-
noÊci ca∏kowitej, bez koniecznoÊci wykonywania
niezale˝nego pomiaru iloÊci nalewanej do niego
cieczy, wykonany ze szk∏a lub innego materia∏u po-
siadajàcego takà sztywnoÊç i stabilnoÊç, która za-
pewnia pojemnikowi zachowanie takich samych
w∏aÊciwoÊci metrologicznych, jakie zapewnia
szk∏o, 

3) dopuszczalna ujemna wartoÊç b∏´du iloÊci towaru
paczkowanego, oznaczona znakiem T1 — maksy-
malnà dopuszczalnà ró˝nic´ mi´dzy iloÊcià rzeczy-
wistà a iloÊcià nominalnà produktu podanà przez
paczkujàcego,

4) iloÊç nominalna towaru paczkowanego — deklaro-
wanà przez paczkujàcego i oznaczonà na opakowa-
niu iloÊç produktu w towarze paczkowanym, bez
opakowania oraz bez dodatkowych materia∏ów lub
produktów zapakowanych razem z produktem, ja-
kà towar paczkowany powinien zawieraç,

5) iloÊç rzeczywista towaru paczkowanego — prze-
znaczonà dla nabywcy iloÊç produktu w towarze

paczkowanym, bez opakowania i bez dodatko-
wych materia∏ów lub produktów dodatkowych za-
pakowanych razem z produktem, jakà towar pacz-
kowany faktycznie zawiera; w przypadku produk-
tów, których iloÊç wyra˝a si´ w jednostkach obj´-
toÊci, z wyjàtkiem produktów zamro˝onych, iloÊç
rzeczywista powinna byç okreÊlana w temperatu-
rze 20°C,

6) kontrola wewn´trzna iloÊci towaru paczkowanego
— kontrol´ dotyczàcà iloÊci produktu w opakowa-
niu, wykonywanà przez paczkujàcego w procesie
paczkowania,

7) kontrola wewn´trzna butelek miarowych — kontro-
l´ dotyczàcà okreÊlonych w ustawie wymagaƒ dla
butelek miarowych, wykonywanà przez producen-
ta w procesie ich produkcji,

8) metoda referencyjna — metod´ statystycznej kon-
troli towarów paczkowanych lub kontroli butelek
miarowych, którà stosujà organy kontroli w celu
stwierdzenia poprawnoÊci procesu paczkowania
produktów lub poprawnoÊci produkcji butelek mia-
rowych,

9) opakowanie — opakowanie w rozumieniu art. 3
ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opa-
kowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U.
Nr 63, poz. 638),

10) paczkowanie — umieszczenie odmierzonej porcji
produktu w opakowaniu jednostkowym z przezna-
czeniem go do sprzeda˝y w formie towaru paczko-
wanego,

11) paczkujàcy — przedsi´biorc´ w rozumieniu art. 2
ust. 2 i 3 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. — Pra-
wo dzia∏alnoÊci gospodarczej (Dz. U. Nr 101,
poz. 1178, z 2000 r. Nr 86, poz. 958 i Nr 114,
poz. 1193 oraz z 2001 r. Nr 49, poz. 509, Nr 67,
poz. 679 i Nr 102, poz. 1115), który odmierza por-
cje produktu, umieszcza je w opakowaniu jednost-
kowym i wprowadza towar paczkowany do obro-
tu po raz pierwszy; dla potrzeb ustawy przedsi´-
biorca wprowadzajàcy na polski obszar celny to-
wary paczkowane, zwany dalej „importerem”,
traktowany jest jako paczkujàcy,

12) partia towaru paczkowanego, zwana dalej „partià”
— okreÊlonà liczb´ jednakowych towarów paczko-
wanych, o takiej samej iloÊci nominalnej, zapako-
wanych w tych samych warunkach i w tym samym
czasie,

13) produkt — produkt w rozumieniu art. 3 pkt 1 usta-
wy z dnia 22 stycznia 2000 r. o ogólnym bezpie-
czeƒstwie produktów (Dz. U. Nr 15, poz. 179),
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14) próbka towaru paczkowanego, zwana dalej „prób-
kà” — pobranà losowo z partii okreÊlonà liczb´ to-
warów paczkowanych, na podstawie której doko-
nuje si´ oceny partii, 

15) towar paczkowany — produkt przeznaczony do
sprzeda˝y, umieszczony w opakowaniu jednostko-
wym dowolnego rodzaju, którego deklarowana
iloÊç, odmierzona bez udzia∏u nabywcy, nie mo˝e
zostaç zmieniona bez otworzenia, uszkodzenia lub
wyraênego naruszenia opakowania.

Art. 3. 1. Paczkujàcy mo˝e wprowadzaç do obrotu
tylko towary paczkowane spe∏niajàce wymagania
okreÊlone w ustawie.

2. Importer towaru paczkowanego jest odpowie-
dzialny za spe∏nienie wymagaƒ obowiàzujàcych pacz-
kujàcego zgodnie z ustawà, o ile umowy mi´dzynaro-
dowe ratyfikowane przez Rzeczpospolità Polskà nie
stanowià inaczej.

Art. 4. 1. Paczkowanie produktów i produkcja bute-
lek miarowych podlegajà nadzorowi w∏aÊciwych orga-
nów administracji miar. 

2. Nadzór, o którym mowa w ust. 1, obejmuje:

1) kontrol´ stosowania w procesie paczkowania zale-
galizowanych przyrzàdów pomiarowych,

2) kontrol´ stosowanego przez paczkujàcego systemu
kontroli wewn´trznej iloÊci towaru paczkowanego,

3) kontrol´ stosowanego przez producenta butelek
miarowych systemu kontroli wewn´trznej tych bu-
telek.

3. Nadzór jest sprawowany przez:

1) wydawanie zaleceƒ pokontrolnych i sprawdzanie
stanu ich realizacji,

2) kierowanie do organu w∏aÊciwego w sprawach
o wykroczenia wniosków o ukaranie,

3) kierowanie do w∏aÊciwych terytorialnie organów
inspekcji wniosków o przeprowadzenie kontroli to-
warów paczkowanych, w zakresie ich w∏aÊciwoÊci,
w razie stwierdzenia niezgodnoÊci paczkowania
z przepisami ustawy.

Art. 5. 1. Towary paczkowane znajdujàce si´ w ob-
rocie lub przeznaczone do wprowadzenia do obrotu
podlegajà kontroli Inspekcji Handlowej, Inspekcji Jako-
Êci Handlowej Artyku∏ów Rolno-Spo˝ywczych i Inspek-
cji Farmaceutycznej, w zakresie przewidzianym w ni-
niejszej ustawie oraz w zakresie ich w∏aÊciwoÊci, w try-
bie i na warunkach okreÊlonych w przepisach odr´b-
nych. 

2. Inspekcje wymienione w ust. 1 mogà organizo-
waç kontrole wspólnie z organami administracji 
miar. 

Rozdzia∏ 2

Zasady paczkowania produktów 

Art. 6. 1. Produkty mogà byç umieszczane w opa-
kowaniach jednostkowych dowolnego rodzaju pod
warunkiem, ˝e nie wprowadzajà nabywcy w b∏àd co do
iloÊci rzeczywistej.

2. Towary paczkowane, z wyjàtkiem tych, o któ-
rych mowa w ust. 3, wprowadzane sà do obrotu
w opakowaniach jednostkowych o dowolnej iloÊci no-
minalnej.

3. Produkty okreÊlone w za∏àczniku nr 1 do ustawy,
przeznaczone do sprzeda˝y jako towary paczkowane
w opakowaniach jednostkowych o iloÊci nominalnej
nie mniejszej ni˝ 5 g lub 5 ml i nie wi´kszej ni˝ 10 kg lub
10 l, mogà byç wprowadzane do obrotu wy∏àcznie
w opakowaniach o okreÊlonych iloÊciach nominal-
nych.

4. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, iloÊci nominalne zawartoÊci opakowaƒ jednostko-
wych towarów paczkowanych dla produktów, o któ-
rych mowa w ust. 3, uwzgl´dniajàc zobowiàzania mi´-
dzynarodowe Rzeczypospolitej Polskiej. 

Art. 7. 1. Oznakowanie umieszczone na towarach
paczkowanych powinno byç ∏atwe do odczytania i do-
brze widoczne, a tak˝e wykonane w sposób niedajàcy
si´ usunàç bez uszkodzenia opakowania. Poza wyma-
ganiami dotyczàcymi oznakowania produktów okre-
Êlonymi w przepisach odr´bnych, towary paczkowane
wprowadzane do obrotu powinny posiadaç nast´pujà-
ce oznakowania:

1) nazw´ produktu,

2) iloÊç nominalnà produktu, 

3) oznaczenie paczkujàcego.

2. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, szczegó∏owe wymagania dotyczàce oznakowaƒ,
o których mowa w ust. 1, jak równie˝ przypadki, w któ-
rych paczkujàcy zwolniony b´dzie z obowiàzku umiesz-
czania tych oznakowaƒ, uwzgl´dniajàc koniecznoÊç
ochrony praw konsumentów oraz zobowiàzania mi´-
dzynarodowe Rzeczypospolitej Polskiej. 

Art. 8. 1. Paczkujàcy jest odpowiedzialny za to, aby
towar paczkowany spe∏nia∏ wymagania okreÊlone
w ustawie. W szczególnoÊci ponosi on odpowiedzial-
noÊç za zapewnienie, ˝e iloÊç rzeczywista odpowiada
iloÊci nominalnej podanej na opakowaniu jednostko-
wym, z zastrze˝eniem ust. 2.

2. Parti´ towaru uznaje si´ za spe∏niajàcà wymaga-
nia ustawy w zakresie dotyczàcym iloÊci rzeczywistej,
je˝eli wynik kontroli przeprowadzonej wed∏ug metody
referencyjnej lub metody o porównywalnej skuteczno-
Êci jest pozytywny. 

3. Partia towaru, której wynik kontroli przeprowa-
dzonej wed∏ug jednej z metod, o których mowa
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w ust. 2, jest negatywny, nie mo˝e byç wprowadzona
do obrotu. 

4. Opis metody referencyjnej kontroli towarów
paczkowanych zawiera za∏àcznik nr 2 do ustawy.

Art. 9. 1. Paczkujàcy jest odpowiedzialny za zorga-
nizowanie i przeprowadzanie kontroli wewn´trznej ilo-
Êci towaru paczkowanego. Kontrola ta mo˝e byç prze-
prowadzana wy∏àcznie przy pomocy zalegalizowanych
przyrzàdów pomiarowych, odpowiednich do wykony-
wania niezb´dnych czynnoÊci.

2. Kontroli dokonuje si´ przez zbadanie ka˝dej sztu-
ki towaru paczkowanego lub przez zbadanie próbki
zgodnie z przyj´tym systemem kontroli wewn´trznej
iloÊci towaru paczkowanego. 

3. Je˝eli paczkujàcy dokonuje kontroli przez zbada-
nie próbki, przyj´ty system kontroli wewn´trznej iloÊci
towaru paczkowanego powinien zapewniaç skutecz-
noÊç porównywalnà do skutecznoÊci metody referen-
cyjnej.

Art. 10. W przypadku towarów paczkowanych im-
portowanych importer powinien posiadaç dokumenta-
cj´ Êwiadczàcà o tym, ˝e w procesie paczkowania sto-
sowane by∏y odpowiednie metody kontroli iloÊci rze-
czywistej, pozwalajàce uznaç spe∏nienie warunków,
o których mowa w art. 8 ust. 1, bez przeprowadzenia
dodatkowej kontroli, o której mowa w art. 9.

Art. 11. Wymagania dotyczàce kontroli wewn´trz-
nej iloÊci towaru paczkowanego uwa˝a si´ za spe∏nio-
ne, je˝eli paczkujàcy wykorzystuje przy paczkowaniu
butelki miarowe i nape∏nia je do poziomu odpowiada-
jàcego pojemnoÊci okreÊlonej w pkt 1 lit. a) za∏àcznika
nr 4 do ustawy.

Art. 12. 1. Paczkujàcy, w terminie co najmniej 30 dni
przed rozpocz´ciem paczkowania produktów, jest obo-
wiàzany zg∏osiç ten fakt dyrektorowi okr´gowego urz´-
du miar, w∏aÊciwego ze wzgl´du na siedzib´ lub adres
paczkujàcego. 

2. Zg∏oszenie, o którym mowa w ust. 1, powinno za-
wieraç:

1) oznaczenie paczkujàcego, 

2) siedzib´ i adres,

3) miejsce paczkowania lub, w przypadku towarów
importowanych, miejsce ich sk∏adowania,

4) rodzaj paczkowanego produktu.

3. Do zg∏oszenia paczkujàcy powinien do∏àczyç ak-
tualny wypis z Krajowego Rejestru Sàdowego.

Art. 13. 1. W przypadku gdy w trakcie sprawowania
nadzoru, o którym mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1 i 2, w∏a-
Êciwe terytorialnie organy administracji miar stwier-
dzà stosowanie w procesie paczkowania niezalegalizo-
wanych przyrzàdów pomiarowych lub wadliwoÊç sto-
sowanego systemu kontroli wewn´trznej iloÊci towaru

paczkowanego, organ przeprowadzajàcy kontrol´ mo-
˝e wystàpiç z wnioskiem do w∏aÊciwych terytorialnie
organów inspekcji, o których mowa w art. 5 ust. 1,
o przeprowadzenie badania partii zgodnie z metodà re-
ferencyjnà.

2. Badania próbek mogà byç przeprowadzane
w pomieszczeniach paczkujàcego lub w laboratoriach
w∏aÊciwych inspekcji. 

Rozdzia∏ 3

Zasady oznaczania towarów paczkowanych 
znakiem „e”

Art. 14. Przepisy niniejszego rozdzia∏u stosuje si´
do towarów paczkowanych wprowadzanych do obro-
tu w opakowaniach jednostkowych o iloÊci nominalnej
wyra˝onej w jednostkach masy lub obj´toÊci, która jest
nie mniejsza ni˝ 5 g lub 5 ml i nie wi´ksza ni˝ 10 kg lub
10 l.

Art. 15. 1. Paczkujàcy mo˝e na w∏asnà odpowie-
dzialnoÊç oznaczaç znakiem „e” towary paczkowane,
o których mowa w art. 14, je˝eli towary te oraz proces
kontroli paczkowania produktów spe∏niajà warunki
okreÊlone w niniejszym rozdziale.

2. Znak „e” oznacza gwarancj´ paczkujàcego, ̋ e to-
war paczkowany spe∏nia wymagania okreÊlone w prze-
pisach niniejszego rozdzia∏u. Wzór znaku „e” okreÊla
za∏àcznik nr 3 do ustawy.

3. Umieszczanie na opakowaniach znaków podob-
nych do znaku „e” jest zabronione.

4. Znak „e”, o wysokoÊci co najmniej 3 mm,
umieszcza si´ na opakowaniu obok oznaczenia nomi-
nalnej masy lub obj´toÊci.

5. Rada Ministrów mo˝e, w drodze rozporzàdzenia,
ograniczyç mo˝liwoÊç oznaczania znakiem „e” niektó-
rych grup towarów paczkowanych i dopuÊciç ich
wprowadzanie do obrotu wy∏àcznie w opakowaniach
o ÊciÊle okreÊlonych iloÊciach nominalnych, uwzgl´d-
niajàc koniecznoÊç ochrony praw konsumentów oraz
zobowiàzania mi´dzynarodowe Rzeczypospolitej Pol-
skiej.

Art. 16. 1. Paczkujàcy w terminie co najmniej 60 dni
przed rozpocz´ciem paczkowania produktów jest obo-
wiàzany przekazaç dyrektorowi w∏aÊciwego terytorial-
nie okr´gowego urz´du miar opis przyj´tego przez sie-
bie systemu kontroli wewn´trznej iloÊci towaru pacz-
kowanego, gwarantujàcego w∏aÊciwà kontrol´ iloÊci
rzeczywistej. 

2. Dyrektor w∏aÊciwego terytorialnie okr´gowego
urz´du miar w terminie 45 dni od dnia otrzymania od
paczkujàcego opisu przyj´tego systemu kontroli, o któ-
rym mowa w ust. 1, mo˝e wydaç zalecenia niezb´dne
do spe∏nienia wymagaƒ wynikajàcych z ustawy.

3. Paczkujàcy mo˝e wystàpiç do dyrektora w∏aÊci-
wego terytorialnie okr´gowego urz´du miar z wnio-
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skiem o wydanie zaÊwiadczenia potwierdzajàcego, ˝e
przedstawiony opis przyj´tego przez niego systemu
kontroli wewn´trznej iloÊci towaru paczkowanego jest
zgodny z przepisami ustawy. 

Art. 17. 1. Paczkujàcy mo˝e oznaczaç towary pacz-
kowane znakiem „e” tylko w przypadku, gdy podczas
paczkowania produktów stosowany by∏ system kon-
troli wewn´trznej iloÊci towaru paczkowanego, które-
go opis zosta∏ przekazany dyrektorowi w∏aÊciwego te-
rytorialnie okr´gowego urz´du miar w trybie, o którym
mowa w art. 16 ust. 1. 

2. W przypadku otrzymania zaleceƒ, o których mo-
wa w art. 16 ust. 2, paczkujàcy jest obowiàzany do ich
uwzgl´dnienia przed przystàpieniem do oznaczania
znakiem „e”.

3. Stosowany przez paczkujàcego system kontroli
wewn´trznej iloÊci towaru paczkowanego powinien
zapewniaç skutecznoÊç porównywalnà do skuteczno-
Êci metody referencyjnej.

Art. 18. 1. Paczkujàcy jest obowiàzany do doku-
mentowania w formie pisemnej przeprowadzanych
kontroli wewn´trznych iloÊci towaru paczkowanego
w sposób zapewniajàcy mo˝liwoÊç sprawdzenia przez
organy administracji miar:

1) czasu i miejsca przeprowadzenia tych kontroli,

2) wielkoÊci sprawdzanej partii i pobranej próbki, 

3) wyników badania próbki wraz z okreÊleniem, czy
stwierdzony b∏àd nie przekracza dopuszczalnej
wartoÊci i czy dana partia spe∏nia kryteria dopusz-
czalnoÊci wprowadzenia do obrotu.

2. Paczkujàcy mo˝e wprowadziç do obrotu parti´
po przeprowadzeniu kontroli wewn´trznej iloÊci towa-
ru paczkowanego i stwierdzeniu, ̋ e dana partia spe∏nia
kryteria dopuszczalnoÊci wprowadzenia do obrotu.

3. Paczkujàcy obowiàzany jest do przechowywania
dokumentacji, o której mowa w ust. 1, w sposób upo-
rzàdkowany chronologicznie, przez okres przydatnoÊci
danej partii towaru do u˝ytku, nie krócej jednak ni˝
przez okres roku i nie d∏u˝ej ni˝ przez okres dwóch lat
od daty przeprowadzenia kontroli.

4. Na ˝àdanie organu administracji miar paczkujà-
cy jest obowiàzany udost´pniç dokumentacj´, o której
mowa w ust. 1.

5. Organy inspekcji, o których mowa w art. 5 ust. 1,
majà prawo wglàdu do dokumentacji okreÊlonej
w ust. 1 w celu ustalenia iloÊci rzeczywistej towarów
wprowadzonych przez paczkujàcego do obrotu.

Art. 19. 1. Dyrektor w∏aÊciwego terytorialnie okr´-
gowego urz´du miar, nie cz´Êciej ni˝ raz w roku, prze-
prowadza w pomieszczeniach paczkujàcego kontrole
planowe w celu stwierdzenia poprawnoÊci stosowane-
go przez paczkujàcego systemu kontroli wewn´trznej
iloÊci towaru paczkowanego.

2. Za czynnoÊci wykonywane przez dyrektora w∏a-
Êciwego terytorialnie okr´gowego urz´du miar, zwià-
zane z planowanà kontrolà towarów paczkowanych,
pobiera si´ od paczkujàcego op∏aty zgodnie z przepisa-
mi ustawy z dnia 11 maja 2001 r. — Prawo o miarach
(Dz. U. Nr 63, poz. 636). 

3. W∏aÊciwe terytorialnie organy administracji
miar mogà w ka˝dym czasie przeprowadzaç kontrole
doraêne. Za czynnoÊci wykonywane przez dyrektora,
o którym mowa w ust. 1, zwiàzane z kontrolà doraê-
nà nie pobiera si´ op∏aty, chyba ˝e w ich wyniku zo-
stanie stwierdzone stosowanie niew∏aÊciwych przy-
rzàdów pomiarowych lub ˝e przyj´ty system kontroli
wewn´trznej iloÊci towaru paczkowanego mo˝e po-
wodowaç przekroczenie dopuszczalnej ujemnej war-
toÊci b∏´du iloÊci towaru paczkowanego T1. W takim
przypadku pobierane sà op∏aty jak za kontrole plano-
we. 

4. Do kontroli planowych i doraênych stosuje si´
odpowiednio przepis art. 13 ust. 1.

Art. 20. Towary paczkowane oznaczone znakiem
„e” przez paczkujàcego w krajach cz∏onkowskich Unii
Europejskiej zgodnie z obowiàzujàcymi w tych krajach
przepisami sà dopuszczane do obrotu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej bez koniecznoÊci przeprowa-
dzania dodatkowej kontroli. 

Rozdzia∏ 4

Butelki miarowe

Art. 21. 1. Producent butelek mo˝e na w∏asnà odpo-
wiedzialnoÊç oznaczaç je znakiem „3” o wysokoÊci co
najmniej 3 mm, stanowiàcym gwarancj´ producenta,
˝e butelka spe∏nia wymagania okreÊlone w ustawie.
Wymagania metrologiczne dotyczàce butelek miaro-
wych zawiera za∏àcznik nr 4 do ustawy.

2. Wzór znaku „3”okreÊla za∏àcznik nr 5 do ustawy.

Art. 22. 1. Butelka miarowa powinna posiadaç ∏a-
twe do odczytania, dobrze widoczne oraz nieusuwalne
oznakowania:

1) na boku, przy kraw´dzi dna lub na dnie:

a) wartoÊci pojemnoÊci nominalnej w litrach, cen-
tylitrach lub mililitrach, podane wraz z symbo-
lem zastosowanej jednostki miary, cyframi o wy-
sokoÊci co najmniej:

— 3 mm, je˝eli nominalna pojemnoÊç jest mniej-
sza od 20 cl,

— 4 mm, je˝eli nominalna pojemnoÊç wynosi od
20 cl do 100 cl,

— 6 mm, je˝eli nominalna pojemnoÊç jest wi´k-
sza od 100 cl,

b) znak identyfikacyjny producenta,

c) znak „3”,

2) na dnie lub przy kraw´dzi dna w sposób zapewnia-
jàcy rozró˝nienie z oznakowaniami, o których mo-
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wa w pkt 1, cyframi o tej samej wysokoÊci, w ja-
kich jest wyra˝ana odpowiednia pojemnoÊç nomi-
nalna, zgodnie z metodà lub metodami nape∏nia-
nia:

a) wartoÊç pojemnoÊci brzegowej wyra˝onej
w centylitrach bez symbolu cl lub

b) wartoÊç odleg∏oÊci, wyra˝onej w milimetrach,
od poziomu kraw´dzi do poziomu nape∏nienia
odpowiadajàcego pojemnoÊci nominalnej
z symbolem mm.

2. Na butelce mogà byç umieszczane inne oznako-
wania, pod warunkiem ˝e nie b´dà podobne do ozna-
kowaƒ, o których mowa w ust. 1.

Art. 23. 1. Producent przed rozpocz´ciem produkcji
butelek miarowych jest obowiàzany zg∏osiç Prezesowi
G∏ównego Urz´du Miar znak s∏u˝àcy do identyfikacji
producenta.

2. Znak identyfikacyjny producenta powinien po-
siadaç indywidualne cechy graficzne pozwalajàce jed-
noznacznie odró˝niç go od zarejestrowanych ju˝ zna-
ków identyfikacyjnych innych producentów.

3. Ka˝dy producent jest obowiàzany umieszczaç na
produkowanych przez siebie butelkach miarowych
spe∏niajàcych wymagania niniejszej ustawy znak iden-
tyfikacyjny producenta. 

Art. 24. 1. Prezes G∏ównego Urz´du Miar prowadzi
jawny rejestr znaków identyfikacyjnych producentów
butelek miarowych, zwany dalej „rejestrem”.

2. Rejestr powinien zawieraç:

1) oznaczenie producenta,

2) siedzib´ i adres,

3) numer, pod którym producent zosta∏ zarejestrowa-
ny w Krajowym Rejestrze Sàdowym,

4) symbol graficzny stanowiàcy znak identyfikacyjny
producenta.

Art. 25. 1. Prezes G∏ównego Urz´du Miar dokonuje
wpisu znaku identyfikacyjnego producenta do rejestru
w terminie 14 dni od dnia otrzymania zg∏oszenia. Zg∏o-
szenie powinno zawieraç dane, o których mowa
w art. 24 ust. 2, aktualny wypis z Krajowego Rejestru
Sàdowego i 5 egzemplarzy wzoru znaku o wymiarach
nie wi´kszych ni˝ 5 cm x 5 cm. 

2. Prezes G∏ównego Urz´du Miar odmawia wpisu
w przypadku, gdy znak zg∏oszony przez producenta jest
identyczny ze znakiem ju˝ wczeÊniej wpisanym do re-
jestru.

3. Prezes G∏ównego Urz´du Miar jest obowiàzany
wydaç pisemne zaÊwiadczenie o wpisie znaku identy-
fikacyjnego do rejestru w terminie 14 dni od dnia do-
konania wpisu.

4. W przypadku gdy zg∏oszony przez producenta
wniosek posiada braki formalne lub znak identyfikacyj-
ny producenta nie posiada indywidualnych cech gra-
ficznych pozwalajàcych jednoznacznie odró˝niç go od
wpisanych ju˝ do rejestru znaków identyfikacyjnych in-
nych producentów, co mo˝e wprowadzaç w b∏àd co do
to˝samoÊci producenta butelek miarowych, Prezes
G∏ównego Urz´du Miar zawiadamia o powy˝szym
wnioskodawc´ w terminie 14 dni od dnia otrzymania
zg∏oszenia oraz wzywa go do usuni´cia braków formal-
nych lub do zmiany znaku w terminie nie d∏u˝szym ni˝
30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.

5. Je˝eli w wyznaczonym terminie producent nie
uzupe∏ni wniosku lub nie przedstawi innego znaku
identyfikacyjnego, Prezes G∏ównego Urz´du Miar po-
zostawia spraw´ bez rozpoznania, informujàc o powy˝-
szym wnioskodawc´. 

6. Dokonanie albo odmowa wpisu znaku identyfi-
kacyjnego do rejestru nast´puje w formie decyzji ad-
ministracyjnej.

Art. 26. Prezes G∏ównego Urz´du Miar jest obowià-
zany informowaç w∏aÊciwe organy paƒstw cz∏onkow-
skich Unii Europejskiej oraz Komisj´ Europejskà o zna-
kach identyfikacyjnych producenta wpisanych do reje-
stru w terminie 30 dni od wydania decyzji o dokonaniu
wpisu.

Art. 27. 1. Producent butelek miarowych jest odpo-
wiedzialny za zorganizowanie i przeprowadzanie kon-
troli wewn´trznej butelek miarowych. Kontrola ta mo-
˝e byç przeprowadzana wy∏àcznie przy pomocy zalega-
lizowanych przyrzàdów pomiarowych, odpowiednich
do wykonywania niezb´dnych czynnoÊci.

2. Stosowany przez producenta system kontroli
wewn´trznej butelek miarowych powinien zapewniaç
skutecznoÊç porównywalnà do skutecznoÊci metody
referencyjnej. Opis metody referencyjnej kontroli bute-
lek miarowych zawiera za∏àcznik nr 6 do ustawy.

3. Producent, w terminie co najmniej 60 dni przed
rozpocz´ciem produkcji butelek miarowych, jest obo-
wiàzany przekazaç dyrektorowi w∏aÊciwego terytorial-
nie okr´gowego urz´du miar opis przyj´tego przez sie-
bie systemu kontroli wewn´trznej butelek miarowych.
Przepisy art. 16 ust. 2 i 3 stosuje si´ odpowiednio.

4. Producent mo˝e wprowadzaç do obrotu parti´
butelek miarowych po przeprowadzeniu kontroli we-
wn´trznej, o której mowa w ust. 1, i stwierdzeniu pozy-
tywnego wyniku kontroli.

Art. 28. 1. Butelki miarowe podlegajà kontroli ad-
ministracji miar przez pobranie próbek w pomieszcze-
niach producenta.

2. Do kontroli butelek miarowych stosuje si´ odpo-
wiednio przepisy art. 18 ust. 1, 3 i 4 oraz art. 19. 

3. Stwierdzenie poprawnoÊci danej partii w ramach
kontroli, o której mowa w ust. 1, nast´puje po wykona-
niu badaƒ kontrolnych, przy zastosowaniu metody za-
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pewniajàcej skutecznoÊç porównywalnà ze skuteczno-
Êcià metody referencyjnej. 

Rozdzia∏ 5

Przepisy karne

Art. 29. Kto, paczkujàc lub wprowadzajàc po raz
pierwszy do obrotu towary paczkowane, oznacza je
znakiem „e”, b´dàc Êwiadomym, ˝e nie spe∏niajà one
wymagaƒ okreÊlonych dla tego znaku,

podlega karze grzywny do 5 000 z∏otych. 

Art. 30. Kto oznacza znakiem „3” butelki niespe∏-
niajàce wymagaƒ okreÊlonych dla tego znaku lub bu-
telki takie wprowadza po raz pierwszy do obrotu, 

podlega karze grzywny do 5 000 z∏otych.

Art. 31. Kto, b´dàc odpowiedzialnym za dzia∏alnoÊç
produkcyjnà lub za kontrol´ iloÊci rzeczywistej, nie
przestrzega obowiàzków wynikajàcych z przyj´tego
systemu kontroli wewn´trznej iloÊci towarów paczko-
wanych lub kontroli wewn´trznej butelek miarowych
lub prowadzi wymaganà dokumentacj´ tych syste-
mów nierzetelnie, 

podlega karze grzywny do 1 000 z∏otych.

Art. 32. Post´powanie w sprawach okreÊlonych
w art. 29—31 nast´puje w trybie przepisów Kodeksu
post´powania w sprawach o wykroczenia. 

Rozdzia∏ 6

Zmiany w przepisach obowiàzujàcych

Art. 33. W ustawie z dnia 20 maja 1971 r. — Kodeks
wykroczeƒ (Dz. U. Nr 12, poz. 114, z 1981 r. Nr 24,
poz. 124, z 1982 r. Nr 16, poz. 125, z 1983 r. Nr 6, poz. 35

i Nr 44, poz. 203, z 1984 r. Nr 54, poz. 275, z 1985 r. Nr 14,
poz. 60 i Nr 23, poz. 100, z 1986 r. Nr 39, poz. 193,
z 1988 r. Nr 20, poz. 135 i Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 34,
poz. 180, z 1990 r. Nr 51, poz. 297, Nr 72, poz. 422
i Nr 86, poz. 504, z 1991 r. Nr 75, poz. 332 i Nr 91,
poz. 408, z 1992 r. Nr 24, poz. 101, z 1994 r. Nr 123,
poz. 600, z 1995 r. Nr 6, poz. 29, Nr 60, poz. 310 i Nr 95,
poz. 475, z 1997 r. Nr 54, poz. 349, Nr 60, poz. 369, Nr 85,
poz. 539, Nr 98, poz. 602, Nr 104, poz. 661, Nr 106,
poz. 677, Nr 111, poz. 724, Nr 123, poz. 779, Nr 133,
poz. 884 i Nr 141, poz. 942, z 1998 r. Nr 113, poz. 717,
z 1999 r. Nr 83, poz. 931 i Nr 101, poz. 1178, z 2000 r.
Nr 22, poz. 271, Nr 73, poz. 852, Nr 74, poz. 855 i Nr 117,
poz. 1228 oraz z 2001 r. Nr 100, poz. 1081, Nr 106,
poz. 1149 i Nr 125, poz. 1371) wprowadza si´ nast´pu-
jàce zmiany:

1) w art. 136 w § 1 po wyrazie „jakoÊç” dodaje si´ wy-
razy „lub iloÊç nominalnà”,

2) w art. 137 w § 1 po wyrazie „cen” dodaje si´ wyra-
zy „lub iloÊci nominalnej”.

Rozdzia∏ 7

Przepisy przejÊciowe i koƒcowe

Art. 34. Paczkujàcy produkty oraz producenci bute-
lek miarowych przed wejÊciem w ˝ycie ustawy mogà
prowadziç produkcj´ pod warunkiem spe∏nienia obo-
wiàzków zg∏oszeniowych i rejestracyjnych, o których
mowa w art. 12 ust. 1, art. 16 ust. 1, art. 23 ust. 1 i art. 27
ust. 3, w terminie 60 dni od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy.

Art. 35. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2003 r., z wyjàtkiem art. 6 ust. 3 i 4, art. 20 i art. 26, któ-
re wchodzà w ˝ycie z dniem uzyskania przez Rzeczpo-
spolità Polskà cz∏onkostwa w Unii Europejskiej. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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Za∏àczniki do ustawy z dnia 6 wrzeÊnia
2001 r. (poz. 1409)

Za∏àcznik nr 1
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Za∏àcznik nr 2
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Za∏àcznik nr 3
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Za∏àcznik nr 4
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Za∏àcznik nr 5
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Za∏àcznik nr 6
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