
Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 30 sierpnia
2002 r. o systemie oceny zgodnoÊci (Dz. U. Nr 166,
poz. 1360, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) zasadnicze wymagania dla wag nieautomatycz-
nych podlegajàcych ocenie zgodnoÊci;

2) procedury oceny zgodnoÊci wag nieautomatycz-
nych;

3) sposób oznakowania wag nieautomatycznych;

4) wzór znaku CE.

§ 2. Przepisy rozporzàdzenia stosuje si´ do wag
nieautomatycznych s∏u˝àcych do okreÊlania masy:

1) w obrocie handlowym;

2) b´dàcej podstawà obliczania op∏at targowych, ce∏,
podatków, premii, opustów, kar, wynagrodzeƒ, od-
szkodowaƒ lub podobnych typów op∏at;

3) podczas stosowania przepisów prawnych oraz
przy wydawaniu opinii w post´powaniach sàdo-
wych przez bieg∏ych i ekspertów;

4) pacjenta w praktyce medycznej w celu monitoro-
wania, diagnozowania i leczenia;

5) przy sporzàdzaniu lekarstw wydawanych na recep-
t´ w aptekach;

6) w trakcie analiz przeprowadzanych przez laborato-
ria medyczne i farmaceutyczne;

7) przy paczkowaniu towarów.

§ 3. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:

1) ustawie — nale˝y przez to rozumieç ustaw´ z dnia
30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoÊci;

2) wadze — nale˝y przez to rozumieç wag´ nieauto-
matycznà, b´dàcà przyrzàdem pomiarowym s∏u-
˝àcym do okreÊlania masy cia∏a oraz mogàcym
s∏u˝yç do okreÊlania innych, zwiàzanych z masà,
wielkoÊci, iloÊci, parametrów albo w∏aÊciwoÊci,
wykorzystujàcym dzia∏anie na cia∏o si∏y grawitacji
i wymagajàcym interwencji operatora podczas
wa˝enia;

3) wadze elektronicznej — nale˝y przez to rozumieç
wag´ nieautomatycznà wyposa˝onà w urzàdzenia
elektroniczne, spe∏niajàce okreÊlone funkcje, pro-
dukowane jako oddzielne zespo∏y, które mogà byç
badane niezale˝nie; 

4) wadze kalkulacyjnej — nale˝y przez to rozumieç
wag´ nieautomatycznà, która wyznacza nale˝noÊç
na podstawie wskazanej masy i ceny jednostko-
wej; 

5) obcià˝eniu maksymalnym (Max) — nale˝y przez to
rozumieç maksymalnà zdolnoÊç wagi do wa˝enia
bez uwzgl´dnienia granicy zakresu dodajàcego
urzàdzenia tarujàcego; 

6) obcià˝eniu minimalnym (Min) — nale˝y przez to
rozumieç wartoÊç obcià˝enia, poni˝ej której wyni-
ki wa˝enia mogà byç obarczone nadmiernym b∏´-
dem wzgl´dnym; 

7) zakresie wa˝enia — nale˝y przez to rozumieç prze-
dzia∏ mi´dzy obcià˝eniem minimalnym a obcià˝e-
niem maksymalnym; 

8) dzia∏ce elementarnej (d) — nale˝y przez to rozu-
mieç, wyra˝onà w jednostkach miary masy, war-
toÊç ró˝nicy mi´dzy wartoÊciami: 

a) odpowiadajàcymi dwóm kolejnym wskazom
podzia∏ki, przy wskazaniu analogowym, 

b) dwóch kolejnych wskazaƒ, przy wskazaniu cy-
frowym; 

9) dzia∏ce legalizacyjnej (e) — nale˝y przez to rozu-
mieç wartoÊç, wyra˝onà w jednostkach miary ma-
sy, stosowanà do badaƒ, kontroli i klasyfikacji wag
nieautomatycznych; 

10) b∏´dach granicznych dopuszczalnych — nale˝y
przez to rozumieç okreÊlone wartoÊci skrajne b∏´-
du; 

11) noÊni ∏adunku — nale˝y przez to rozumieç cz´Êç
wagi przeznaczonà do przyjmowania ∏adunku; 

12) wadze wielodzia∏kowej — nale˝y przez to rozumieç
wag´ nieautomatycznà z jednym zakresem wa˝e-
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ1)

z dnia 11 grudnia 2003 r.

w sprawie zasadniczych wymagaƒ dla wag nieautomatycznych podlegajàcych ocenie zgodnoÊci

———————
1) Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej kieruje

dzia∏em administracji rzàdowej — gospodarka, na podsta-
wie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzàdzenia Prezesa Rady Mini-
strów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegó∏owego
zakresu dzia∏ania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spo∏ecznej (Dz. U. Nr 1, poz. 5).

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w
Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 718, Nr 130, poz. 1188, Nr 170,
poz. 1652 i Nr 229, poz. 2275.



nia podzielonym na podzakresy, w których warto-
Êci dzia∏ek sà ró˝ne, a podzakresy wa˝enia wybie-
rane sà samoczynnie, odpowiednio do stosowa-
nego wzrastajàcego i malejàcego obcià˝enia; 

13) wadze wielozakresowej — nale˝y przez to rozu-
mieç wag´ nieautomatycznà z dwoma lub wi´cej
zakresami wa˝enia z ró˝nymi obcià˝eniami mak-
symalnymi i ró˝nymi wartoÊciami dzia∏ek dla tej
samej noÊni ∏adunku, w której ka˝dy zakres obej-
muje obcià˝enia od zera do jego obcià˝enia mak-
symalnego; 

14) urzàdzeniu wskazujàcym — nale˝y przez to rozu-
mieç cz´Êç wagi nieautomatycznej, która wskazuje
wynik wa˝enia; 

15) pomocniczym urzàdzeniu wskazujàcym — nale˝y
przez to rozumieç urzàdzenie wskazujàce, w któ-
rym wartoÊç dzia∏ki elementarnej jest mniejsza od
wartoÊci dzia∏ki legalizacyjnej; 

16) urzàdzeniu wskazujàcym z wi´kszà rozdzielczoÊcià
— nale˝y przez to rozumieç urzàdzenie tymczaso-
wo zmieniajàce wartoÊç dzia∏ki elementarnej na
wartoÊç mniejszà ni˝ wartoÊç dzia∏ki legalizacyj-
nej; 

17) urzàdzeniu tarujàcym — nale˝y przez to rozumieç
urzàdzenie do nastawiania wskazania zerowego,
gdy noÊnia ∏adunku jest obcià˝ona; 

18) dodajàcym urzàdzeniu tarujàcym — nale˝y przez
to rozumieç urzàdzenie tarujàce bez zmiany zakre-
su wa˝enia dla ∏adunków netto; 

19) odejmujàcym urzàdzeniu tarujàcym — nale˝y
przez to rozumieç urzàdzenie tarujàce zmniejszajà-
ce zakres wa˝enia dla ∏adunków netto; 

20) urzàdzeniu wa˝àcym tar´ — nale˝y przez to rozu-
mieç urzàdzenie tarujàce, które zachowuje war-
toÊç tary i mo˝e jà wskazywaç lub drukowaç, gdy
waga jest obcià˝ona lub nieobcià˝ona. 

§ 4. Domniemywa si´, ˝e wagi, które sà zgodne
z normà zharmonizowanà PN-EN 45501 „Zagadnienia
metrologiczne wag nieautomatycznych”, spe∏niajà za-
sadnicze wymagania okreÊlone w rozporzàdzeniu. 

§ 5. 1. Je˝eli do wag majà zastosowanie przepisy
innych rozporzàdzeƒ wydanych na podstawie art. 9
ustawy, które przewidujà nanoszenie oznakowania CE,
znak ten mo˝e byç umieszczony pod warunkiem, ˝e
wagi spe∏niajà równie˝ wymagania okreÊlone w tych
przepisach.

2. Je˝eli przepisy co najmniej jednego z rozporzà-
dzeƒ, o których mowa w ust. 1, pozwalajà producento-
wi, w okreÊlonym w tych przepisach okresie przejÊcio-
wym, na wybór innych przepisów, oznakowanie CE
powinno wskazywaç zgodnoÊç tylko z przepisami roz-
porzàdzeƒ zastosowanych przez producenta. W takim
przypadku producent powinien podaç szczegó∏owe
dane o zastosowanych przepisach w do∏àczanych do

wag dokumentach, informacjach lub instrukcjach, wy-
maganych przez te przepisy.

§ 6. 1. Je˝eli waga jest wyposa˝ona w kilka urzà-
dzeƒ wskazujàcych lub drukujàcych albo sà one do
niej pod∏àczone, to urzàdzenia, które powtarzajà wyni-
ki operacji wa˝enia i nie mogà mieç wp∏ywu na prawi-
d∏owe dzia∏anie wagi, nie podlegajà zasadniczym wy-
maganiom, je˝eli:

1) wyniki wa˝enia sà drukowane lub zapisywane pra-
wid∏owo i nieusuwalnie przez cz´Êç wagi spe∏nia-
jàcà zasadnicze wymagania;

2) wyniki te sà dost´pne dla obu stron, których po-
miar dotyczy.

2. Urzàdzenia, o których mowa w ust. 1, podlegajà
zasadniczym wymaganiom, je˝eli waga jest stosowa-
na przy sprzeda˝y konsumenckiej.

Rozdzia∏ 2

Zasadnicze wymagania dla wag nieautomatycznych

§ 7. Konstrukcja i wykonanie wag powinny zapew-
niaç: 

1) zachowanie przez wagi w∏aÊciwoÊci metrologicz-
nych przy prawid∏owym zainstalowaniu i u˝ytko-
waniu w warunkach otoczenia, dla których sà
przewidziane; 

2) prawid∏owe wskazanie wartoÊci masy. 

§ 8. 1. Wagi elektroniczne w przypadku wyst´po-
wania zak∏óceƒ ich pracy: 

1) nie powinny wskazywaç odchyleƒ znaczàcych 
albo 

2) powinny wykrywaç odchylenia znaczàce w sposób
automatyczny i wykazywaç je poprzez podanie sy-
gna∏u ostrzegawczego optycznego lub akustycz-
nego, trwajàcego do momentu podj´cia przez
u˝ytkownika dzia∏aƒ korekcyjnych albo ustàpienia
odchylenia.

2. Wagi elektroniczne przy automatycznym wykry-
ciu znaczàcego b∏´du trwa∏oÊci powinny podawaç sy-
gna∏ ostrzegawczy optyczny lub akustyczny trwajàcy
do podj´cia przez u˝ytkownika dzia∏aƒ korekcyjnych
albo do ustàpienia b∏´du.

§ 9. 1. Wagi powinny spe∏niaç wymagania, o któ-
rych mowa w § 7 i 8 ust. 1, w przewidywanym okresie
ich u˝ytkowania. 

2. Elektroniczne urzàdzenia cyfrowe stosowane
w wadze powinny zapewniaç kontrol´ prawid∏owego
przebiegu pomiarów oraz wskazywania, zapami´ty-
wania i przekazywania danych.

§ 10. Pod∏àczenie do wagi elektronicznej urzàdze-
nia peryferyjnego poprzez odpowiedni interfejs nie
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powinno wp∏ywaç na w∏aÊciwoÊci metrologiczne wa-
gi.

§ 11. Wagi zasilane z baterii powinny sygnalizo-
waç, ˝e napi´cie spad∏o poni˝ej wymaganej wartoÊci
minimalnej i powinny nadal dzia∏aç prawid∏owo albo
wy∏àczaç si´ automatycznie.

§ 12. 1. Wagi nie powinny mieç ˝adnych w∏aÊciwo-
Êci umo˝liwiajàcych ich niew∏aÊciwe lub niezgodne
z prawem zastosowanie. 

2. Cz´Êci sk∏adowe wag, które nie powinny byç de-
montowane lub regulowane przez u˝ytkownika, nale-
˝y zabezpieczyç przed takim dzia∏aniem. 

§ 13. 1. Wyniki wa˝enia i inne wartoÊci masy po-
winny byç wskazywane dok∏adnie, jednoznacznie
i czytelnie, a urzàdzenia wskazujàce powinny umo˝li-
wiaç ∏atwy odczyt w normalnych warunkach u˝ytko-
wania. 

2. Wskazania wag powinny byç wyra˝one w legal-
nych jednostkach miary masy. 

3. Wskazania powy˝ej obcià˝enia maksymalnego
powi´kszonego o wartoÊç równà wartoÊci dziewi´ciu
dzia∏ek legalizacyjnych nie powinny byç mo˝liwe. 

4. Pomocnicze urzàdzenia wskazujàce mogà byç
stosowane wy∏àcznie na prawo od znaku dziesi´tne-
go.

5. Urzàdzenie wskazujàce z wi´kszà rozdzielczoÊcià
mo˝e byç u˝ywane tylko chwilowo i podczas jego
dzia∏ania nie powinno byç mo˝liwe drukowanie wyni-
ków wa˝enia i innych wartoÊci. 

6. Waga mo˝e wskazywaç dodatkowe wartoÊci, je-
˝eli niemo˝liwe jest pomylenie ich ze wskazaniami,
o których mowa w ust. 1. 

7. Drukowane wyniki i inne wartoÊci powinny byç
poprawne, w∏aÊciwie identyfikowalne i jednoznaczne,
a wydruki powinny byç wyraêne, czytelne, nieusuwal-
ne i trwa∏e. 

§ 14. 1. Wagi, je˝eli jest to niezb´dne, powinny byç
wyposa˝one w:

1) urzàdzenie poziomujàce do ustawiania wagi w jej
pozycji odniesienia; 

2) wskaênik poziomu o czu∏oÊci wystarczajàcej do
prawid∏owego ustawienia wagi.

2. Wagi mogà byç dodatkowo wyposa˝one w:

1) urzàdzenia zerujàce do nastawiania wskazania ze-
rowego, gdy noÊnia ∏adunku wagi jest nieobcià˝o-
na, których dzia∏anie powinno powodowaç do-
k∏adne zerowanie i nie powinno byç przyczynà
nieprawid∏owych wyników pomiarów; 

2) jedno lub wi´cej urzàdzeƒ tarujàcych, których dzia-
∏anie powinno zapewniaç dok∏adne zerowanie
i prawid∏owe wa˝enie netto; 

3) urzàdzenie zadajàce tar´, odejmujàce zadanà war-
toÊç tary od wartoÊci brutto lub netto i wskazujàce
wynik odejmowania, przy dzia∏aniu którego zakres
wa˝enia ∏adunków netto jest odpowiednio zmniej-
szony, którego dzia∏anie powinno zapewniaç po-
prawne wyznaczenie wartoÊci netto. 

§ 15. 1. Wagi o obcià˝eniu maksymalnym nie wi´k-
szym ni˝ 100 kg stosowane przy sprzeda˝y konsu-
menckiej powinny dodatkowo: 

1) wskazywaç wszystkie podstawowe informacje
o operacji wa˝enia, a w przypadku wag kalkulacyj-
nych powinny tak˝e jednoznacznie i dostatecznie
d∏ugo wskazywaç dok∏adnà wartoÊç obliczonej na-
le˝noÊci za nabywany produkt, umo˝liwiajàc ku-
pujàcemu poprawne jej odczytanie; 

2) posiadaç konstrukcj´ zabezpieczajàcà przed nie-
prawid∏owym, w przypadku wadliwego funkcjo-
nowania wag, obliczeniem nale˝noÊci. 

2. Wagi, o których mowa w ust. 1, nie powinny byç
wyposa˝one w: 

1) pomocnicze urzàdzenia wskazujàce; 

2) urzàdzenia wskazujàce z wi´kszà rozdzielczoÊcià. 

3. Wagi kalkulacyjne, poza wa˝eniem poszczegól-
nych produktów i obliczaniem nale˝noÊci, mogà wy-
konywaç inne funkcje, je˝eli wskazania sà przedsta-
wione na wydruku w sposób wyraêny, jednoznaczny
i czytelny. 

4. Urzàdzenia dodatkowe mogà byç stosowane
w wagach, o których mowa w ust. 1, je˝eli nie prowa-
dzi to do nieuczciwego stosowania wag. 

5. Wagi wykonane w sposób podobny do wag sto-
sowanych przy sprzeda˝y konsumenckiej, o obcià˝e-
niu maksymalnym nie wi´kszym ni˝ 100 kg, niespe∏-
niajàce wymagaƒ okreÊlonych w ust. 1—4, muszà
mieç umieszczony w pobli˝u urzàdzenia wskazujàcego
nieusuwalny napis: „Waga nie mo˝e byç stosowana
przy sprzeda˝y konsumenckiej ”. 

§ 16. 1. Waga etykietujàca powinna spe∏niaç wy-
magania dla wag kalkulacyjnych, stosowanych przy
sprzeda˝y konsumenckiej.

2. Waga etykietujàca nie powinna umo˝liwiaç dru-
kowania etykiet cenowych poni˝ej obcià˝enia mini-
malnego.

§ 17. 1. Ustala si´ cztery klasy dok∏adnoÊci wag:
1) I — specjalna; 
2) II — wysoka; 
3) III — Êrednia; 
4) IIII — zwyk∏a. 
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2. Charakterystyki klas dok∏adnoÊci wag, o których
mowa w ust. 1, okreÊla tabela nr 1 w za∏àczniku nr 1
do rozporzàdzenia. 

§ 18. 1. WartoÊç dzia∏ki elementarnej i wartoÊç
dzia∏ki legalizacyjnej wagi powinna byç wyra˝ona
w postaci: 1 x 10k, 2 x 10k lub  5x 10k jednostek miary
masy, gdzie k jest dowolnà liczbà ca∏kowità lub zerem. 

2. W wagach z pomocniczymi urzàdzeniami wska-
zujàcymi wartoÊç dzia∏ki legalizacyjnej powinna: 

1) wynosiç 1 x 10k g, gdzie k jest dowolnà liczbà ca∏-
kowità lub zerem, i

2) zawieraç si´ w przedziale: d < e ≤ 10 d.

3. W wagach klasy dok∏adnoÊci I wyposa˝onych
w pomocnicze urzàdzenia wskazujàce, je˝eli wartoÊç
dzia∏ki elementarnej jest mniejsza ni˝ 10–4 g, wartoÊç
dzia∏ki legalizacyjnej powinna wynosiç 10–3 g. 

4. W wagach bez pomocniczych urzàdzeƒ wskazu-
jàcych wartoÊç dzia∏ki elementarnej powinna byç rów-
na wartoÊci dzia∏ki legalizacyjnej.

§ 19. 1. Wagi klasy dok∏adnoÊci I i II z jednym za-
kresem wa˝enia mogà byç wyposa˝one w pomocni-
cze urzàdzenia wskazujàce. 

2. W wagach klasy dok∏adnoÊci I z jednym zakre-
sem wa˝enia obcià˝enie maksymalne mo˝e byç
mniejsze ni˝ 50 000 e, je˝eli wartoÊç dzia∏ki elementar-
nej jest mniejsza ni˝ 10–4 g. 

§ 20. 1. Wagi mogà byç skonstruowane jako wagi
wielozakresowe pod warunkiem, ˝e ich zakresy wa˝e-
nia sà wyraênie oznaczone na wadze. 

2. Klas´ ka˝dego zakresu wa˝enia wagi wielozakre-
sowej okreÊla si´ zgodnie z tabelà nr 1 w za∏àczniku
nr 1 do rozporzàdzenia.

3. Je˝eli zakresy wa˝enia nale˝à do ró˝nych klas,
waga powinna spe∏niaç wymagania tej klasy, której
wymagania sà najostrzejsze. 

§ 21. 1. Wagi wielodzia∏kowe nie mogà byç wypo-
sa˝one w pomocnicze urzàdzenia wskazujàce. 

2. Ka˝dy podzakres wa˝enia wagi wielodzia∏kowej
powinien byç okreÊlony przez: 

1) wartoÊç dzia∏ki legalizacyjnej — ei, gdzie e(i+1) > ei, 

2) obcià˝enie maksymalne — Maxi, gdzie Maxr =
Max, 

3) obcià˝enie minimalne Mini, gdzie Mini = Max(i–1)
i Min1 = Min,

gdzie: 

i — numer podzakresu (i = 1, 2, ... r), 

r — liczba podzakresów. 

3. Obcià˝enia maksymalne w wadze wielodzia∏ko-
wej sà obcià˝eniami netto, niezale˝nie od wartoÊci za-
stosowanej tary. 

4. Podzakresy wa˝enia wag wielodzia∏kowych po-
winny nale˝eç do jednej klasy, okreÊlonej zgodnie z ta-
belà nr 2 w za∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia, która
stanowi równoczeÊnie klas´ wagi.

§ 22. 1. B∏´dy graniczne dopuszczalne wag przy
stosowaniu procedur oceny zgodnoÊci okreÊla tabela
nr 3 w za∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia. 

2. B∏´dy graniczne dopuszczalne wag w u˝ytkowa-
niu równe sà dwukrotnym wartoÊciom b∏´dów gra-
nicznych dopuszczalnych wag okreÊlonym w tabeli
nr 3 w za∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia. 

3. W przypadku wskazania cyfrowego b∏àd wska-
zania wagi powinien byç skorygowany o b∏àd zaokrà-
glenia, to jest ró˝nic´ mi´dzy wskazaniem cyfrowym
a wynikiem wskazanym przez wag´, gdyby wskazanie
to by∏o analogowe. 

4. B∏´dy graniczne dopuszczalne wagi odnoszà si´
do wartoÊci netto i tary dla wszystkich mo˝liwych ob-
cià˝eƒ, z wy∏àczeniem ustawionych wst´pnie wartoÊci
tary. 

§ 23. 1. Wyniki wa˝enia powinny byç powtarzalne
i mo˝liwe do odtworzenia przy u˝yciu innych urzàdzeƒ
wskazujàcych oraz przy stosowaniu innych metod
równowa˝enia. 

2. Wp∏yw zmiany po∏o˝enia obcià˝enia na noÊni ∏a-
dunku na wynik wa˝enia powinien byç pomijalnie ma-
∏y. 

3. Waga powinna reagowaç na ma∏e zmiany obcià-
˝enia.

§ 24. Wagi klasy dok∏adnoÊci II, III i IIII, które mogà
byç stosowane w po∏o˝eniu pochylonym, powinny
byç niewra˝liwe na taki stopieƒ pochylenia, jaki mo˝e
wystàpiç w normalnych warunkach ustawienia. 

§ 25. Wagi powinny spe∏niaç wymagania, o któ-
rych mowa w § 22 i 23: 

1) w zakresie temperatury pracy od –10 °C do 
40 °C lub w zakresie temperatury okreÊlonym
przez producenta, przy czym wartoÊç przedzia∏u
tego zakresu nie powinna byç mniejsza ni˝: 

a) 5 °C dla wag klasy dok∏adnoÊci I, 

b) 15 °C dla wag klasy dok∏adnoÊci II, 

c) 30 °C dla wag klasy dok∏adnoÊci III i IIII;

2) w zakresie wahaƒ napi´cia zasilania w normalnych
granicach — w przypadku wag zasilanych napi´-
ciem o cz´stotliwoÊci sieciowej; 

3) w warunkach du˝ej wilgotnoÊci wzgl´dnej przy
górnej granicy zakresu temperatury pracy wagi —
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w przypadku wag elektronicznych, z wy∏àczeniem
wag klasy dok∏adnoÊci I i II, których wartoÊç dzia∏-
ki legalizacyjnej jest mniejsza ni˝ 1 g. 

§ 26. D∏ugotrwa∏e obcià˝enie wag klasy dok∏adno-
Êci II, III i IIII powinno wp∏ywaç w sposób pomijalny na
wskazania przy obcià˝eniu lub na wskazania zera na-
tychmiast po zdj´ciu obcià˝enia. 

§ 27. W przypadku dzia∏ania innych czynników
wp∏ywajàcych ni˝ okreÊlone w § 24—26, wagi powin-
ny nadal dzia∏aç prawid∏owo albo wy∏àczaç si´ auto-
matycznie. 

Rozdzia∏ 3

Procedury oceny zgodnoÊci

§ 28.1. Wagi produkowane seryjnie powinny byç
poddane nast´pujàcym procedurom oceny zgodnoÊci
z zasadniczymi wymaganiami:

1) badaniu typu WE oraz

2) przed wprowadzeniem do obrotu, zgodnie z wybo-
rem producenta lub jego upowa˝nionego przed-
stawiciela:

a) deklarowaniu zgodnoÊci typu WE wraz z gwa-
rancjà jakoÊci produkcji,

b) legalizacji WE.

2. Badanie typu WE nie jest obowiàzkowe dla wag,
w których nie sà stosowane zespo∏y elektroniczne
i w których w zespole pomiaru obcià˝enia nie jest sto-
sowana spr´˝yna do zrównowa˝enia obcià˝enia.

3. Je˝eli waga jest produkowana jednostkowo lub
w ma∏ych iloÊciach, w szczególnoÊci dla okreÊlonego,
specjalnego zastosowania, producent lub jego upo-
wa˝niony przedstawiciel mo˝e poddaç jà procedurze
legalizacji jednostkowej WE.

4. Szczegó∏owy opis procedur oceny zgodnoÊci,
o których mowa w ust. 1 i 3, okreÊla za∏àcznik nr 2 do
rozporzàdzenia.

5. Dokumenty i korespondencja dotyczàce prze-
prowadzania procedur oceny zgodnoÊci powinny byç
sporzàdzone w j´zyku polskim lub w j´zyku akcepto-
wanym przez jednostk´, która uzyska∏a notyfikacj´,
zwanà dalej „jednostkà notyfikowanà”. 

§ 29. 1. Badanie typu WE wag powinno byç wyko-
nywane w miejscu uzgodnionym przez jednostk´ no-
tyfikowanà z producentem lub jego upowa˝nionym
przedstawicielem.

2. Deklarowanie zgodnoÊci typu WE, legalizacja
WE i legalizacja jednostkowa WE powinny byç wyko-
nywane w miejscu u˝ytkowania wagi.

3. Procedury, o których mowa w ust. 2, mogà byç
wykonywane w zak∏adzie producenta lub w innym,
dowolnym miejscu, je˝eli:

1) przetransportowanie do miejsca u˝ytkowania wa-
gi nie wymaga jej rozmontowania;

2) uruchomienie w miejscu u˝ytkowania nie wymaga
zmontowania wagi lub innych prac instalacyjnych,
które mog∏yby mieç wp∏yw na w∏aÊciwoÊci wagi;

3) konstrukcja wagi umo˝liwia dostosowanie jej wska-
zania do wartoÊci si∏y grawitacji w przewidywanym
miejscu u˝ytkowania wagi lub w∏aÊciwoÊci wagi sà
niezale˝ne od zmiany wartoÊci si∏y grawitacji.

§ 30. Je˝eli w∏aÊciwoÊci wagi sà zale˝ne od zmia-
ny wartoÊci si∏y grawitacji, deklarowanie zgodnoÊci
typu WE, legalizacja WE i legalizacja jednostkowa WE
mogà byç wykonywane w dwóch etapach, przy czym:

1) pierwszy etap powinien obejmowaç wszystkie ba-
dania i próby, których wynik nie jest zale˝ny od
wartoÊci si∏y grawitacji;

2) drugi etap powinien byç wykonywany w miejscu
u˝ytkowania wagi i powinien obejmowaç wszyst-
kie badania i próby, które nie zosta∏y przeprowa-
dzone w pierwszym etapie.

§ 31. 1. Je˝eli producent wybra∏ wykonanie jednej
z procedur, o których mowa w § 30, w dwóch etapach
i etapy te b´dà wykonywane przez dwa ró˝ne podmio-
ty, na wadze, która przesz∏a pierwszy etap procedury,
powinien byç umieszczony numer identyfikacyjny jed-
nostki notyfikowanej bioràcej udzia∏ w tym etapie.

2. Producent, który zastosowa∏ w pierwszym eta-
pie procedur´ deklarowanie zgodnoÊci typu WE, mo-
˝e zastosowaç t´ samà procedur´ w etapie drugim al-
bo wybraç legalizacj´ WE.

§ 32. 1. Podmiot, który przeprowadza:

1) pierwszy etap procedury — wystawia dla ka˝dej
wagi Êwiadectwo zawierajàce dane niezb´dne do
zidentyfikowania wagi oraz podajàce wykonane
badania i próby;

2) drugi etap procedury — wykonuje badania i próby,
które nie zosta∏y wykonane w pierwszym etapie.

2. Oznakowanie CE powinno byç umieszczone na
wadze po zakoƒczeniu drugiego etapu wraz z nume-
rem identyfikacyjnym jednostki notyfikowanej biorà-
cej udzia∏ w drugim etapie.

§ 33. Producent lub jego upowa˝niony przedstawi-
ciel, który podda∏ wag´ ocenie zgodnoÊci z zasadni-
czymi wymaganiami, wystawia deklaracj´ zgodnoÊci
i umieszcza na wadze oznakowanie CE.

Rozdzia∏ 4

Sposób oznakowania wag nieautomatycznych

§ 34. 1. Na wagach, co do których stwierdzono
zgodnoÊç z zasadniczymi wymaganiami okreÊlonymi
w rozporzàdzeniu, na podstawie procedur wymienio-

Dziennik Ustaw Nr 4 — 120 — Poz. 23



nych w § 28 ust. 1 i 3, powinny byç umieszczone
w sposób nieusuwalny, czytelny i dobrze widoczny
w normalnym po∏o˝eniu pracy wagi nast´pujàce
oznaczenia:

1) znak CE, a obok niego dwie ostatnie cyfry roku,
w którym zosta∏ on naniesiony, oraz numer lub nu-
mery jednostek notyfikowanych, które sprawujà
nadzór WE nad systemem jakoÊci producenta lub
dokona∏y legalizacji WE;

2) zielona, kwadratowa nalepka o wymiarach co naj-
mniej 12,5 x 12,5 mm z nadrukowanà du˝à czarnà
literà „M”; 

3) znak fabryczny lub nazwa producenta;

4) oznaczenie klasy dok∏adnoÊci (zamieszczone
w elipsie lub mi´dzy dwoma liniami poziomymi,
po∏àczonymi dwoma pó∏okr´gami);

5) obcià˝enie maksymalne, w postaci „Max...”;

6) obcià˝enie minimalne, w postaci „Min...”; 

7) wartoÊç dzia∏ki legalizacyjnej, w postaci „e = ...”.

2. Je˝eli ma to zastosowanie, na wadze powinny
byç zamieszczone dodatkowo: 

1) numer certyfikatu zatwierdzenia typu WE;

2) numer fabryczny;

3) znak identyfikacyjny na ka˝dym zespole, dla wag
sk∏adajàcych si´ z oddzielnych, ale wspólnych ze-
spo∏ów;

4) wartoÊç dzia∏ki elementarnej, je˝eli jest ró˝na od
wartoÊci dzia∏ki legalizacyjnej, w postaci „d = ...”;

5) granica zakresu tarowania dodajàcego urzàdzenia
tarujàcego, w postaci „T = + ...”;

6) granica zakresu tarowania odejmujàcego urzàdze-
nia tarujàcego, je˝eli jest ró˝na od obcià˝enia mak-
symalnego, w postaci „T = — ...”;

7) wartoÊç dzia∏ki urzàdzenia wa˝àcego tar´, je˝eli
jest ró˝na od wartoÊci dzia∏ki elementarnej, w po-
staci „dT = ...”;

8) graniczne obcià˝enie bezpieczne, odpowiadajàce
maksymalnemu obcià˝eniu statycznemu, którym
waga mo˝e byç obcià˝ona bez spowodowania sta-
∏ej zmiany jej w∏aÊciwoÊci metrologicznych, je˝eli
jest ró˝ne od obcià˝enia maksymalnego, w posta-
ci „Lim...”;

9) specjalny zakres temperatury pracy, w postaci 
„... °C/... °C”;

10) prze∏o˝enie mi´dzy szalkà odwa˝nikowà a noÊnià
∏adunku. 

3. Usuni´cie oznaczeƒ, o których mowa w ust. 1
i 2, nie powinno byç mo˝liwe bez ich uszkodzenia. 

4. Oznaczenia Max, Min, e oraz d powinny byç
równie˝ umieszczone w pobli˝u miejsca wskazywania
wyniku. 

5. Wzór znaku CE okreÊla za∏àcznik nr 3 do rozpo-
rzàdzenia.

§ 35. W przypadku umieszczenia na wadze tablicz-
ki znamionowej powinno byç mo˝liwe jej zabezpiecze-
nie przed usuni´ciem, chyba ˝e usuni´cie spowodo-
wa∏oby jej uszkodzenie. 

§ 36. Urzàdzenia pomiarowe obcià˝enia, które sà
albo mogà byç pod∏àczone do jednej lub wi´cej noÊni
∏adunku, powinny mieç oznaczenia dotyczàce tych no-
Êni. 

§ 37. 1. Na urzàdzeniach wchodzàcych w sk∏ad wa-
gi lub do których waga jest pod∏àczona, je˝eli nie sà
u˝ywane do zastosowaƒ, o których mowa w § 2, powi-
nien byç umieszczony, w sposób dobrze widoczny
i nieusuwalny, symbol ograniczonego stosowania
wskazujàcy, i˝ nie sà stosowane w tym zakresie.

2. Symbol ograniczonego stosowania sk∏ada si´
z du˝ej czarnej litery „M” drukowanej na czerwonym
kwadracie o wymiarach co najmniej 25 x 25 mm, prze-
kreÊlonym dwoma przecinajàcymi si´ przekàtnymi
tworzàcymi krzy˝.

§ 38. Na wagach przewidzianych do zastosowaƒ
innych ni˝ okreÊlone w § 2:

1) powinny byç umieszczone w sposób nieusuwalny,
dobrze widoczny i czytelny co najmniej:

a) znak fabryczny lub nazwa producenta,

b) obcià˝enie maksymalne w postaci „Max...”;

2) nie mo˝e byç umieszczana nalepka, o której mowa
w § 34 ust. 1 pkt 2.

Rozdzia∏ 5

Przepis koƒcowy

§ 39. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia, z tym ˝e przepisy rozporzà-
dzenia stosuje si´ od dnia uzyskania przez Rzeczpo-
spolità Polskà cz∏onkostwa w Unii Europejskiej.

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej: 
J. Hausner
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Go-
spodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia
11 grudnia 2003 r. (poz. 23)

Za∏àcznik nr 1

CHARAKTERYSTYKI WAG

Tabela nr 1

Charakterystyki klas dok∏adnoÊci wag
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Klasa WartoÊç dzia∏ki legalizacyjnej e

Obcià˝enie minimal-
ne Min*) Liczba dzia∏ek legalizacyjnych n = Max/e

wartoÊç minimalna wartoÊç minimalna wartoÊç maksymalna

1 2 3 4 5

I 0,001 g ≤ e 100 e (d)**) 50 000 —

II 0,001 g ≤ e ≤ 0,05 g
0,1 g ≤ e

20 e (d)**)
50 e (d)**)

100
5 000

100 000
100 000

III 0,1 g ≤ e ≤ 2 g
5 g ≤ e

20 e
20 e

100
500

10 000
10 000

IIII 5 g ≤ e 10 e 100 1 000

*) Obcià˝enie minimalne jest zmniejszone do 5 e dla wag klasy II i III stosowanych do okreÊlania op∏at wed∏ug taryf pocz-
towych.

**) Dla wag o jednym zakresie wa˝enia wyposa˝onych w pomocnicze urzàdzenia wskazujàce.

Tabela nr 2

Charakterystyki podzakresów wa˝enia wag wielodzia∏kowych

Klasa WartoÊç dzia∏ki 
legalizacyjnej e

Obcià˝enie minimalne
Min Liczba dzia∏ek legalizacyjnych

wartoÊç minimalna
wartoÊç minimalna*)

n = Maxi/e(i+1)

wartoÊç maksymalna
n = Maxi/ei

1 2 3 4 5

I 0,001 g ≤ ei 100 ei 50 000 — 

II 0,001 g ≤ ei ≤ 0,05 g
0,1 g ≤ ei

20 ei
50 ei

5 000
5 000

100 000
100 000

III 0,1 g ≤ ei 20 ei 500 10 000

IIII 5g ≤ ei 10 ei 50 1 000

*) Dla i = r stosuje si´ odpowiednià kolumn´ tabeli 1, gdzie e jest zastàpione przez er.



Tabela nr 3

B∏´dy graniczne dopuszczalne wag podczas stosowania procedur oceny zgodnoÊci
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Obcià˝enie m B∏àd gra-
niczny

dopusz-
czalnyKlasa I Klasa II Klasa III Klasa IIII

0 ≤ m ≤ 50 000 e 0 ≤ m ≤ 5 000 e 0 ≤ m ≤ 500 e 0 ≤ m ≤ 50 e ±0,5 e

50 000 e < m ≤ 200 000 e 5 000 e < m ≤ 20 000 e 500 e < m ≤ 2 000 e 50 e < m ≤ 200 e ±1,0 e

200 000 e < m 20 000 e < m ≤ 100 000 e 2 000 e < m ≤ 10 000 e 200 e < m ≤ 1 000 e ±1,5 e

Za∏àcznik nr 2

PROCEDURY OCENY ZGODNOÂCI

1. Badanie typu WE

1.1. Badanie typu WE jest procedurà, przez którà jed-
nostka notyfikowana sprawdza i poÊwiadcza, ˝e
dany typ wag spe∏nia zasadnicze wymagania
okreÊlone w rozporzàdzeniu.

1.2. Wniosek o przeprowadzenie badania typu WE po-
winien byç z∏o˝ony w jednostce notyfikowanej
przez producenta lub jego upowa˝nionego przed-
stawiciela.

1.2.1. Wniosek powinien zawieraç:

1) nazw´ i adres producenta oraz, je˝eli wniosek
jest sk∏adany przez upowa˝nionego przedsta-
wiciela, dodatkowo jego nazw´ i adres;

2) pisemnà deklaracj´, ˝e w tej samej sprawie
nie z∏o˝ono wniosku w innej jednostce notyfi-
kowanej;

3) dokumentacj´ technicznà, okreÊlonà
w pkt 1.2.2.

1.2.2. Dokumentacja techniczna powinna przedsta-
wiaç konstrukcj´, wykonanie i dzia∏anie wagi
w sposób zrozumia∏y i umo˝liwiajàcy przepro-
wadzenie oceny zgodnoÊci z zasadniczymi wy-
maganiami okreÊlonymi w rozporzàdzeniu oraz
zawieraç w zakresie wymaganym dla przepro-
wadzenia oceny:

1) ogólny opis typu wagi;

2) schematy koncepcyjne i rysunki wykonawcze
oraz schematy cz´Êci sk∏adowych, podzespo-
∏ów, uk∏adów;

3) opis i objaÊnienia dzia∏ania wagi oraz sche-
matów i rysunków;

4) wskazanie normy zharmonizowanej dotyczà-
cej wag zastosowanej w ca∏oÊci lub cz´Êcio-
wo lub opisy rozwiàzaƒ przyj´tych celem
spe∏nienia zasadniczych wymagaƒ, gdy nie
zosta∏a zastosowana norma;

5) wyniki wykonanych obliczeƒ konstrukcyjnych
oraz badaƒ;

6) sprawozdania z badaƒ;

7) certyfikat zatwierdzenia typu WE oraz wyniki
badaƒ wag zawierajàcych cz´Êci identyczne
z zastosowanymi w konstrukcji typu wagi b´-
dàcego przedmiotem badania typu WE.

1.2.3. Producent lub jego upowa˝niony przedstawiciel
powinien udost´pniç jednostce notyfikowanej
egzemplarz wagi, reprezentujàcy dany typ wag,
niezb´dny do przeprowadzenia badaƒ, zwany
dalej „wzorem wagi”.

1.3. Jednostka notyfikowana:

1) bada dostarczonà dokumentacj´ technicznà
i sprawdza, czy wzór wagi zosta∏ wyprodukowa-
ny zgodnie z tà dokumentacjà;

2) przeprowadza lub zleca wykonanie odpowied-
nich badaƒ lub prób wzoru wagi w celu spraw-
dzenia, czy:

a) zastosowane przez producenta rozwiàzania
spe∏niajà zasadnicze wymagania, je˝eli pro-
ducent nie zastosowa∏ norm zharmonizowa-
nych dotyczàcych wag,

b) norma zharmonizowana dotyczàca wag zo-
sta∏a zastosowana w∏aÊciwie, je˝eli produ-
cent dla zapewnienia zgodnoÊci typu z zasad-
niczymi wymaganiami zastosowa∏ t´ norm´.

1.4. W przypadku gdy wzór wagi spe∏nia zasadnicze
wymagania okreÊlone w rozporzàdzeniu, jednost-
ka notyfikowana wydaje producentowi lub jego
upowa˝nionemu przedstawicielowi certyfikat za-
twierdzenia typu WE.

1.4.1. Certyfikat zatwierdzenia typu WE powinien za-
wieraç wnioski z badaƒ, warunki jego wa˝noÊci,
dane niezb´dne do identyfikacji zatwierdzonego
typu i, jeÊli jest to niezb´dne, opis dzia∏ania wa-
gi. Do certyfikatu powinny byç za∏àczone odpo-
wiednie elementy dokumentacji technicznej,
w szczególnoÊci rysunki i schematy.

1.4.2. Okres wa˝noÊci certyfikatu zatwierdzenia typu
WE wynosi dziesi´ç lat od daty jego wydania
i mo˝e byç przed∏u˝any, na wniosek producenta
lub jego upowa˝nionego przedstawiciela, o ko-
lejne okresy dziesi´cioletnie.



1.4.3. W przypadku wprowadzenia zasadniczych
zmian w konstrukcji badanej wagi, w szczegól-
noÊci w wyniku zastosowania nowych technolo-
gii, nieprzewidzianych przez norm´ zharmonizo-
wanà dotyczàcà wag, okres wa˝noÊci certyfikatu
zatwierdzenia typu WE mo˝e byç ograniczony
do dwóch lat i mo˝e byç przed∏u˝ony, na wnio-
sek producenta lub jego upowa˝nionego przed-
stawiciela, o dalsze trzy lata.

1.5. Jednostka notyfikowana mo˝e przekazywaç zain-
teresowanym jednostkom notyfikowanym kopie
wydanych certyfikatów zatwierdzenia typu WE
wraz z za∏àcznikami.

1.6. Producent lub jego upowa˝niony przedstawiciel
powinien informowaç jednostk´ notyfikowanà,
która wyda∏a certyfikat zatwierdzenia typu WE,
o wszelkich modyfikacjach i wprowadzeniu dodat-
kowych elementów do zatwierdzonego typu wagi.

1.6.1. Je˝eli modyfikacja lub wprowadzenie dodatko-
wych elementów do wag, których typ zosta∏ za-
twierdzony, majà lub mogà mieç wp∏yw na
zgodnoÊç z zasadniczymi wymaganiami lub na
okreÊlone warunki u˝ytkowania wagi, producent
lub jego upowa˝niony przedstawiciel powinien
uzyskaç dodatkowe zatwierdzenie jednostki no-
tyfikowanej, która wyda∏a certyfikat zatwierdze-
nia typu WE, sporzàdzone w postaci uzupe∏nie-
nia certyfikatu zatwierdzenia typu WE.

2. Deklarowanie zgodnoÊci typu WE wraz
z gwarancjà jakoÊci produkcji

2.1. Deklarowanie zgodnoÊci typu WE wraz z gwaran-
cjà jakoÊci produkcji jest procedurà, przez którà
producent, posiadajàcy wdro˝ony system jakoÊci
podlegajàcy nadzorowi WE, deklaruje, ˝e wagi sà
zgodne z typem opisanym w certyfikacie zatwier-
dzenia typu i spe∏niajà wymagania zasadnicze
okreÊlone w rozporzàdzeniu.

2.2. Producent zamierzajàcy stosowaç procedur´,
o której mowa w pkt 2.1, powinien wystàpiç do
jednostki notyfikowanej z wnioskiem o zatwier-
dzenie systemu jakoÊci.

2.2.1. Wniosek powinien zawieraç zobowiàzanie do:

1) wype∏niania obowiàzków wynikajàcych z za-
twierdzonego systemu jakoÊci;

2) utrzymywania zatwierdzonego systemu jako-
Êci w stanie zapewniajàcym jego ciàg∏à od-
powiednioÊç i skutecznoÊç.

2.2.2. Producent powinien udost´pniç jednostce noty-
fikowanej odpowiednie informacje, a w szcze-
gólnoÊci dokumentacj´ systemu jakoÊci i doku-
mentacj´ konstrukcyjnà wagi.

2.2.3. System jakoÊci powinien zapewniaç zgodnoÊç
produkowanych wag z typem opisanym w cer-
tyfikacie zatwierdzenia typu i z wymaganiami
zasadniczymi okreÊlonymi w rozporzàdzeniu.

2.2.4. Wszystkie elementy i wymagania przyj´te przez
producenta powinny byç udokumentowane
w sposób systematyczny i uporzàdkowany
w formie dokumentacji systemu jakoÊci, zawie-
rajàcej opisane regu∏y, procedury i instrukcje,

zapewniajàcej prawid∏owà analiz´ programów
jakoÊci, planów, instrukcji i zapisów. 

2.2.5. Dokumentacja systemu jakoÊci powinna
w szczególnoÊci zawieraç opis:

1) celów dotyczàcych jakoÊci, struktury organi-
zacyjnej oraz zakresu odpowiedzialnoÊci
i uprawnieƒ kierownictwa w odniesieniu do
jakoÊci wag;

2) procesów wytwarzania, metod kontroli i za-
pewnienia jakoÊci oraz systematycznych
dzia∏aƒ, które b´dà podejmowane;

3) badaƒ i prób, które b´dà przeprowadzane
przed, w trakcie i po wyprodukowaniu wagi,
oraz cz´stotliwoÊç ich przeprowadzania;

4) metod osiàgania wymaganej jakoÊci wag
i skutecznoÊci dzia∏ania systemu jakoÊci.

2.2.6. Jednostka notyfikowana sprawdza i ocenia sys-
tem jakoÊci producenta w celu stwierdzenia, czy
spe∏nione zosta∏y wymagania, o których mowa
w pkt 2.2.3—2.2.5.

2.2.7. Jednostka notyfikowana przyjmuje domniemanie,
˝e system jakoÊci, który jest zgodny z odpowied-
nià normà zharmonizowanà, jest zgodny z wyma-
ganiami, o których mowa w pkt 2.2.3—2.2.5.

2.2.8. Jednostka notyfikowana powinna zawiadomiç
producenta i pozosta∏e jednostki notyfikowane
o zatwierdzeniu systemu jakoÊci lub o odmowie
jego zatwierdzenia. Zawiadomienie skierowane
do producenta powinno zawieraç wnioski ze
sprawdzenia, a w przypadku odmowy zatwier-
dzenia tak˝e jej uzasadnienie.

2.2.9. Producent lub jego upowa˝niony przedstawiciel
powinien informowaç jednostk´ notyfikowanà,
która zatwierdzi∏a jego system jakoÊci, o wszel-
kich aktualizacjach systemu jakoÊci zwiàzanych
z wprowadzonymi modyfikacjami, w szczegól-
noÊci z nowymi technologiami lub nowymi kon-
cepcjami dotyczàcymi jakoÊci.

2.2.10. Jednostka notyfikowana, która wycofa∏a pro-
ducentowi zatwierdzenie systemu jakoÊci, po-
winna poinformowaç o tym pozosta∏e jednost-
ki notyfikowane.

2.3. Producent powinien umo˝liwiaç jednostce notyfi-
kowanej sprawowanie nadzoru WE nad prawid∏o-
wym dzia∏aniem systemu jakoÊci, którego celem
jest potwierdzenie, ˝e spe∏nia on w∏aÊciwie swoje
zobowiàzania wynikajàce z zatwierdzonego syste-
mu jakoÊci.

2.3.1. Producent powinien umo˝liwiç jednostce notyfi-
kowanej dost´p do pomieszczeƒ wytwórczych,
kontrolnych, badawczych i magazynowych
w celach kontrolnych oraz dostarczyç wszelkich
niezb´dnych informacji, w szczególnoÊci:

1) dokumentacj´ systemu jakoÊci;

2) dokumentacj´ konstrukcyjnà wagi;

3) zapisy dotyczàce jakoÊci, w tym protoko∏y
z kontroli i badaƒ, dane dotyczàce wzorcowa-
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nia przyrzàdów pomiarowych, informacje
dotyczàce kwalifikacji personelu.

2.3.2. Jednostka notyfikowana powinna przeprowa-
dzaç okresowo audyty w celu potwierdzenia, ˝e
producent utrzymuje i stosuje system jakoÊci.

2.3.3. Jednostka notyfikowana mo˝e dodatkowo prze-
prowadzaç doraêne wizytacje u producenta,
podczas których mo˝e przeprowadzaç audyty
pe∏ne lub cz´Êciowe.

2.3.4. Z przeprowadzonych audytów i wizytacji jed-
nostka notyfikowana sporzàdza sprawozdania
i przekazuje je producentowi.

3.  Legalizacja WE

3.1. Legalizacja WE jest procedurà, przez którà produ-
cent lub jego upowa˝niony przedstawiciel zapew-
nia i deklaruje, ˝e wagi sprawdzone przez jednost-
k´ notyfikowanà sà zgodne z typem opisanym
w certyfikacie zatwierdzenia typu i spe∏niajà za-
sadnicze wymagania okreÊlone w rozporzàdzeniu.

3.2. Producent powinien podjàç wszelkie mo˝liwe
dzia∏ania w celu zapewnienia, ˝e proces produkcji
zapewnia zgodnoÊç produkowanych wag z typem
opisanym w certyfikacie zatwierdzenia typu i z za-
sadniczymi wymaganiami okreÊlonymi w rozpo-
rzàdzeniu.

3.3. Dla wag niepodlegajàcych badaniu typu WE,
o których mowa w § 28 ust. 2, producent powi-
nien udost´pniç jednostce notyfikowanej na ka˝-
de ˝àdanie dokumentacj´ technicznà tych wag
w zakresie, o którym mowa w pkt 1.2.2.

3.4. Jednostka notyfikowana powinna wykonaç:

1) odpowiednie badania i próby ka˝dego egzem-
plarza wagi, zgodnie z ustaleniami normy zhar-
monizowanej dotyczàcej wag, lub 

2) równowa˝ne próby w celu potwierdzenia zgod-
noÊci wagi z typem opisanym w certyfikacie za-
twierdzenia typu WE i z zasadniczymi wymaga-
niami okreÊlonymi w rozporzàdzeniu.

3.5. Jednostka notyfikowana powinna umieÊciç lub

zleciç umieszczenie jej numeru identyfikacyjnego
na ka˝dej wadze, której zgodnoÊç z wymaganiami
zosta∏a stwierdzona, i wystawiç na piÊmie Êwia-
dectwo zgodnoÊci dotyczàce wykonanych badaƒ
i prób.

3.6. Producent lub jego upowa˝niony przedstawiciel
powinien na wniosek zainteresowanych przedsta-
wiaç Êwiadectwo zgodnoÊci wystawione przez
jednostk´ notyfikowanà.

4.  Legalizacja jednostkowa WE

4.1. Legalizacja jednostkowa WE jest procedurà, przez
którà producent lub jego upowa˝niony przedsta-
wiciel zapewnia i deklaruje, ˝e waga skonstruowa-
na dla okreÊlonego specjalnego zastosowania, dla
której zosta∏o wystawione, przez jednostk´ notyfi-
kowanà, Êwiadectwo zgodnoÊci dotyczàce wyko-
nanych przez nià badaƒ i prób, spe∏nia zasadnicze
wymagania okreÊlone w rozporzàdzeniu.

4.2. Jednostka notyfikowana powinna zbadaç wag´
i wykonaç odpowiednie próby zgodne z postano-
wieniami normy zharmonizowanej dotyczàcej
wag lub równowa˝ne w celu stwierdzenia, czy wa-
ga spe∏nia zasadnicze wymagania okreÊlone
w rozporzàdzeniu.

4.3. Jednostka notyfikowana powinna umieÊciç lub
zleciç umieszczenie jej numeru identyfikacyjnego
na wadze, której zgodnoÊç z zasadniczymi wyma-
ganiami zosta∏a stwierdzona, i wystawiç na pi-
Êmie Êwiadectwo zgodnoÊci dotyczàce wykona-
nych badaƒ i prób.

4.4. Producent powinien udost´pniç jednostce notyfi-
kowanej dokumentacj´ technicznà okreÊlonà
w pkt 1.2.2, aby umo˝liwiç ocen´ zgodnoÊci wagi,
pod wzgl´dem konstrukcji i wykonania, z zasadni-
czymi wymaganiami okreÊlonymi w rozporzàdze-
niu oraz zrozumienie zasad jej dzia∏ania.

4.5. Producent lub jego upowa˝niony przedstawiciel
powinien na wniosek zainteresowanych przedsta-
wiaç Êwiadectwo zgodnoÊci wystawione przez
jednostk´ notyfikowanà.
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Za∏àcznik nr 3

WZÓR ZNAKU CE

Znak CE sk∏ada si´ z liter o poni˝szych kszta∏tach:

W przypadku pomniejszenia lub powi´kszenia znaku CE nale˝y zachowaç proporcje podane na powy˝szym 
rysunku.

Elementy znaku CE powinny mieç t´ samà wysokoÊç, która nie mo˝e byç mniejsza ni˝ 5 mm.


