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Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka 

Szanowny Panie Ministrze! 
Planowana reforma struktury terenowej administracji urzędów miar spotkała się ze zdecydowanym sprze-

ciwem tego środowiska. Do mojego biura docierają informacje, poparte argumentami i wyliczeniami, które 
mogą wskazywać, iż przygotowywana reforma wymaga dodatkowego przeanalizowania. 

Z informacji przekazanych przez pracowników urzędów miar wynika jednoznacznie, iż planowane refor-
my nie dość że nie przyczynią się do uzyskania oszczędności, to wręcz przyniosą dodatkowe koszty, które 
poniesie nie tylko budżet państwa, ale też każdy, kto będzie chciał skorzystać z usług tych urzędów (pismo 
w załączeniu). Istnieją uzasadnione obawy, że nie tylko wywoła to negatywne skutki społeczne, ale także 
spowoduje, że zainteresowanie korzystaniem z usług tych urzędów spadnie, a to z kolei odbije się na konsu-
mentach, którzy, na przykład, otrzymają w sklepie źle zważony towar. 

Niepokojąca jest także przewidywana struktura administracji miar po wprowadzeniu zmian opisanych 
w założeniach do projektu ustawy – Prawo o miarach. Rozmieszczenie placówek jest nierównomierne, wyka-
zuje tendencję do zagęszczenia w centrum i na zachodzie Polski, tymczasem zdecydowanie brakuje tego typu 
punktów we wschodniej części kraju. Wywoła to konieczność zwiększenia wydatków po stronie urzędów 
(wzrost kosztów związanych ze sprawowaniem nadzoru nad użytkownikami przyrządów pomiarowych, 
wzrost kosztów związanych z dojazdami pracowników administracji miar do miejsc wykonywania czynności 
metrologicznych) oraz po stronie petentów (wzrost kosztów usług, wzrost kosztów dojazdu do punktów po-
miarowych). Ponadto nastąpi zmniejszenie liczby sprawdzanych przyrządów, co wynikać będzie chociażby 
ze wzrostu kosztów usług administracji miar i kosztów związanych z dojazdami oraz przyczyni się do spadku 
dochodów tych placówek. 

W związku z tym zwracam się do Pana Ministra z zapytaniem: 
1. Jakie wymierne efekty z punktu widzenia budżetu państwa oraz z punktu widzenia przeciętnego kon-

sumenta miałaby przynieść planowana reforma administracji miar? 
2. Czy w planowaniu reformy administracji miar wzięto pod uwagę sugestie i uwagi przedstawione przez 

pracowników tych urzędów? Czy w obecnej sytuacji planuje się wprowadzenie zmian w reformie, które 
uwzględniałyby argumenty przedstawione przez dyrektorów okręgowych urzędów miar? 

3. Czy warunek dochodowości na poziomie 60 tysięcy zł na etat, uwzględniany w planowaniu rozmiesz-
czenia placówek, stanowi najlepszy wyznacznik przyszłej struktury? Czy wskutek przyjęcia tego rozwiązania 
nie ucierpią mieszkańcy wschodniej części Polski, a pracownicy urzędów w centrum kraju nie zostaną obar-
czeni nadmiarem obowiązków? Czy nie lepsze byłoby równomierne rozmieszczenie tych placówek z u-
względnieniem odległości pomiędzy nimi? 

Z poważaniem 
Kazimierz Kleina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




