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Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

Art. 1. 1. Ustawa okreÊla zasady paczkowania pro-
duktów przeznaczonych do wprowadzenia do obrotu
w opakowaniach i oznaczania towarów paczkowa-
nych znakiem „e” oraz zasady produkcji butelek mia-
rowych i oznaczania ich znakiem „3” (odwrócony ep-
silon).

2. 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.

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

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

1) towar paczkowany — produkt umieszczony
w opakowaniu jednostkowym dowolnego rodza-
ju, którego iloÊç nominalna, jednakowa dla ca∏ej
partii, odmierzona bez udzia∏u nabywcy, nieprze-
kraczajàca 50 kg lub 50 l, nie mo˝e zostaç zmienio-
na bez naruszenia opakowania;

2) produkt — produkt w rozumieniu art. 3 pkt 1 usta-
wy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpie-
czeƒstwie produktów (Dz. U. Nr 229, poz. 2275,
z póên. zm.3));

3) 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, z póên. zm.4));

4) butelka miarowa — pojemnik oznaczony zna-
kiem „3”, zamykany lub przystosowany do zamy-
kania, przeznaczony do przechowywania, trans-
portu lub dostarczania cieczy, o pojemnoÊci nomi-
nalnej od 50 ml do 5 l w∏àcznie, posiadajàcy cha-
rakterystyk´ konstrukcyjnà i jednolitoÊç wytwarza-
nia zapewniajàcà odpowiednià dok∏adnoÊç po-
miaru zawartej w nim cieczy przez nape∏nienie do
okreÊlonego poziomu lub w okreÊlonym procen-
cie jego pojemnoÊci ca∏kowitej, bez koniecznoÊci
wykonywania niezale˝nego pomiaru iloÊci nale-
wanej do niego cieczy, wykonany ze szk∏a lub in-
nego materia∏u posiadajàcego takà sztywnoÊç
i stabilnoÊç, która zapewnia pojemnikowi zacho-
wanie takich samych w∏aÊciwoÊci metrologicz-
nych, jakie zapewnia szk∏o;

5) paczkowanie — umieszczenie odmierzonej porcji
produktu w opakowaniu jednostkowym w celu
wprowadzenia go do obrotu jako towaru paczko-
wanego;

6) paczkujàcy — przedsi´biorc´ w rozumieniu art. 4
ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia∏al-
noÊci gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155,
poz. 1095, z póên. zm.5)), który paczkuje produkty
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wprowa-
dza towar paczkowany do obrotu;

7) zlecajàcy paczkowanie — przedsi´biorc´, który
zleca paczkowanie produktu innemu podmiotowi
i wprowadza towar paczkowany do obrotu jako
paczkujàcy na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej;

8) paczkujàcy na zlecenie — przedsi´biorc´, który
paczkuje produkty na zlecenie i przekazuje towary
paczkowane zlecajàcemu paczkowanie;

9) importer — przedsi´biorc´, który sprowadza to-
war paczkowany na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej z paƒstwa nieb´dàcego stronà umowy
o Europejskim Obszarze Gospodarczym i wprowa-
dza go do obrotu;

10) sprowadzajàcy — przedsi´biorc´, który sprowa-
dza towar paczkowany nieoznaczony znakiem „e”
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USTAWA

z dnia 7 maja 2009 r.

o towarach paczkowanych1),2)

———————
1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji

wdro˝enia:
1) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady

2007/45/WE z dnia 5 wrzeÊnia 2007 r. ustanawiajàcej za-
sady dotyczàce nominalnych iloÊci produktów w opa-
kowaniach jednostkowych, uchylajàcej dyrektywy Ra-
dy 75/106/EWG i 80/232/EWG oraz zmieniajàcej dyrek-
tyw´ Rady 76/211/EWG (Dz. Urz. UE L 247 z 21.09.2007,
str. 17);

2) dyrektywy Rady 75/107/EWG z dnia 19 grudnia 1974 r.
w sprawie zbli˝enia ustawodawstw Paƒstw Cz∏onkow-
skich odnoszàcych si´ do butelek wykorzystywanych
jako pojemniki pomiarowe (Dz. Urz. WE L 42
z 15.02.1975, str. 14; Dz. Urz. UE Polskie wydanie spe-
cjalne, rozdz. 13, t. 2, str. 169);

3) dyrektywy Rady 76/211/EWG z dnia 20 stycznia 1976 r.
w sprawie zbli˝enia ustawodawstw Paƒstw Cz∏onkow-
skich odnoszàcych si´ do paczkowania wed∏ug masy
lub obj´toÊci niektórych produktów w opakowaniach
jednostkowych (Dz. Urz. WE L 46 z 21.02.1976, str. 1;
Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 3,
str. 91).

2) Niniejszà ustawà zmienia si´ ustaw´ z dnia 30 marca
2001 r. o kosmetykach oraz ustaw´ z dnia 11 maja 2001 r.
— Prawo o miarach.

3) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2007 r. Nr 35, poz. 215, z 2008 r. Nr 157, poz. 976 oraz
z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 20, poz. 106.

———————
4) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2003 r. Nr 7, poz. 78, z 2004 r. Nr 11, poz. 97 i Nr 96,
poz. 959 oraz z 2005 r. Nr 175, poz. 1458.

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 180, poz. 1280, z 2008 r.
Nr 70, poz. 416, Nr 116, poz. 732, Nr 141, poz. 888, Nr 171,
poz. 1056 i Nr 216, poz. 1367 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11
i Nr 18, poz. 97.
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na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z innego
paƒstwa — strony umowy o Europejskim Obsza-
rze Gospodarczym i wprowadza go do obrotu;

11) metoda referencyjna — metod´ statystycznej kon-
troli towarów paczkowanych lub butelek miaro-
wych, stosowanà przez organy kontroli w celu
stwierdzenia poprawnoÊci procesu paczkowania
produktów lub produkcji butelek miarowych;

12) kontrola wewn´trzna iloÊci towaru paczkowanego
— kontrol´ dotyczàcà iloÊci produktu w opakowa-
niu, wykonywanà w trakcie procesu paczkowania;

13) kontrola wewn´trzna butelek miarowych — kon-
trol´ dotyczàcà okreÊlonych w ustawie wymagaƒ
dla butelek miarowych, wykonywanà przez produ-
centa w trakcie procesu produkcyjnego;

14) partia towaru paczkowanego (partia) — okreÊlonà
liczb´ jednakowych towarów paczkowanych, o ta-
kiej samej iloÊci nominalnej, zapakowanych
w tych samych warunkach i w okreÊlonym prze-
dziale czasu;

15) próbka towaru paczkowanego (próbka) — pobra-
nà losowo z partii okreÊlonà liczb´ towarów pacz-
kowanych, na podstawie której dokonuje si´ oce-
ny partii;

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

17) 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;

18) iloÊç nominalna towaru paczkowanego — dekla-
rowanà przez paczkujàcego i oznaczonà na opako-
waniu iloÊç produktu w towarze paczkowanym,
bez opakowania oraz bez dodatkowych materia-
∏ów lub produktów zapakowanych razem z pro-
duktem, jakà towar paczkowany powinien zawie-
raç;

19) iloÊç rzeczywista towaru paczkowanego — prze-
znaczonà dla nabywcy iloÊç produktu w towarze
paczkowanym, bez opakowania i bez dodatko-
wych materia∏ów lub produktów zapakowanych
razem z produktem, jakà towar paczkowany fak-
tycznie zawiera; w przypadku produktów, któ-
rych iloÊç wyra˝a si´ w jednostkach obj´toÊci,
z wyjàtkiem produktów zamro˝onych, iloÊç rze-
czywista powinna byç okreÊlana w temperatu-
rze 20 °C.

Art. 3. Do obrotu mogà byç wprowadzane towary
paczkowane spe∏niajàce wymagania okreÊlone
w ustawie.

Art. 4. 1. Organy administracji miar sprawujà nad-
zór w zakresie:

1) paczkowania produktów, w szczególnoÊci syste-
mu kontroli wewn´trznej iloÊci towaru paczkowa-
nego;

2) produkcji butelek miarowych, w szczególnoÊci
stosowanego przez producenta butelek miaro-
wych systemu kontroli wewn´trznej tych butelek.

2. Nadzór, o którym mowa w ust. 1, jest sprawo-
wany w trybie i na warunkach okreÊlonych w ustawie
z dnia 11 maja 2001 r. — Prawo o miarach (Dz. U.
z 2004 r. Nr 243, poz. 2441, z póên. zm.6)).

Art. 5. Towary paczkowane znajdujàce si´ w obro-
cie lub przeznaczone do wprowadzenia do obrotu
podlegajà kontroli Inspekcji Handlowej, Inspekcji 
JakoÊci Handlowej Artyku∏ów Rolno-Spo˝ywczych 
i Inspekcji Farmaceutycznej, w zakresie przewidzia-
nym w niniejszej ustawie oraz w zakresie ich w∏aÊci-
woÊci, w trybie i na warunkach okreÊlonych w przepi-
sach odr´bnych.

Rozdzia∏ 2

Zasady paczkowania produktów

Art. 6. 1. Towary paczkowane, z wyjàtkiem tych,
o których mowa w ust. 2, mogà byç wprowadzane do
obrotu w opakowaniach jednostkowych o dowolnej
iloÊci nominalnej.

2. Wykaz produktów, które w okreÊlonych zakre-
sach iloÊciowych mogà byç wprowadzane do obrotu
wy∏àcznie w opakowaniach jednostkowych o okreÊlo-
nych iloÊciach nominalnych towaru paczkowanego
oraz te iloÊci nominalne, okreÊla za∏àcznik nr 1 do
ustawy.

3. Je˝eli opakowanie jednostkowe zawiera dwa
pojedyncze opakowania, lub wi´cej, nieprzeznaczone
do oddzielnej sprzeda˝y, iloÊci nominalne wymienio-
ne w za∏àczniku nr 1 do ustawy majà zastosowanie do
opakowania jednostkowego.

4. Je˝eli dwa opakowania jednostkowe, lub wi´-
cej, tworzà opakowanie zbiorcze, iloÊci nominalne wy-
mienione w za∏àczniku nr 1 do ustawy majà zastoso-
wanie do ka˝dego pojedynczego opakowania jednost-
kowego.

5. Przepis ust. 2 nie ma zastosowania do towarów
paczkowanych przeznaczonych do sprzeda˝y w skle-
pach wolnoc∏owych w celu konsumpcji poza teryto-
rium Unii Europejskiej.

Art. 7. 1. Oznakowanie umieszczone na towarach
paczkowanych musi byç ∏atwe do odczytania i dobrze
widoczne oraz wykonane w sposób niedajàcy si´ usu-
nàç bez uszkodzenia opakowania. Poza wymaganiami
dotyczàcymi oznakowania produktów, okreÊlonymi
w przepisach odr´bnych, towary paczkowane wpro-
wadzane do obrotu muszà posiadaç nast´pujàce
oznakowania:

1) nazw´ produktu;

———————
6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 180,
poz. 1494, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1834,
z 2007 r. Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz
z 2009 r. Nr 18, poz. 97.
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2) iloÊç nominalnà produktu;

3) firm´ paczkujàcego, zlecajàcego paczkowanie,
sprowadzajàcego lub importera.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe wymagania
dotyczàce oznakowaƒ, o których mowa w ust. 1, jak
równie˝ przypadki, w których paczkujàcy b´dzie zwol-
niony z obowiàzku umieszczania tych oznakowaƒ,
bioràc pod uwag´ koniecznoÊç ochrony praw konsu-
mentów.

Art. 8. 1. Paczkujàcy, importer, sprowadzajàcy albo
zlecajàcy paczkowanie 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.

2. Towar paczkowany uznaje si´ za spe∏niajàcy wy-
maganie okreÊlone w ust. 1, je˝eli wynik kontroli par-
tii, do której nale˝y, przeprowadzonej z zastosowa-
niem metody referencyjnej lub metody o skutecznoÊci
co najmniej takiej samej jak skutecznoÊç metody refe-
rencyjnej, jest pozytywny.

3. Opis metody referencyjnej kontroli towarów
paczkowanych wraz z wymaganiami metrologicznymi
dotyczàcymi iloÊci rzeczywistej towarów paczkowa-
nych okreÊla za∏àcznik nr 2 do ustawy.

Art. 9. 1. Paczkujàcy lub zlecajàcy paczkowanie
jest odpowiedzialny za zorganizowanie i przeprowa-
dzenie kontroli wewn´trznej iloÊci towaru paczkowa-
nego.

2. Sprowadzajàcy lub importer jest odpowiedzial-
ny za zorganizowanie i przeprowadzenie kontroli we-
wn´trznej iloÊci towaru paczkowanego, chyba ˝e to-
war paczkowany by∏ wczeÊniej paczkowany lub wpro-
wadzony do obrotu na terytorium paƒstwa — strony
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
zgodnie z przepisami obowiàzujàcymi w tym paƒ-
stwie.

3. Paczkujàcy na zlecenie mo˝e, na podstawie
umowy zawartej w formie pisemnej ze zlecajàcym
paczkowanie, sprowadzajàcym lub importerem, prze-
jàç odpowiedzialnoÊç za zorganizowanie i przeprowa-
dzenie kontroli wewn´trznej iloÊci towaru paczkowa-
nego.

4. Kontroli dokonuje si´ przez zbadanie ka˝dej
sztuki towaru paczkowanego lub przez zbadanie prób-
ki towaru paczkowanego, zgodnie z przyj´tym dowol-
nym systemem kontroli wewn´trznej iloÊci towaru
paczkowanego.

5. O przyj´ciu albo odrzuceniu partii towarów
paczkowanych decyduje wynik kontroli, o której mo-
wa w ust. 4.

Art. 10. W przypadku towarów paczkowanych,
które sà paczkowane poza terytorium Rzeczypospoli-
tej Polskiej, za spe∏nienie wymagaƒ okreÊlonych
w ustawie uznaje si´ pisemnà deklaracj´ sprowadza-

jàcego lub importera, w tym zlecajàcego paczkowa-
nie, lub posiadanie przez niego dokumentacji Êwiad-
czàcej o tym, ˝e w procesie paczkowania by∏y stoso-
wane odpowiednie metody kontroli iloÊci rzeczywistej
towaru paczkowanego.

Art. 11. Wymagania dotyczàce kontroli wewn´trz-
nej iloÊci towaru paczkowanego uwa˝a si´ za spe∏nio-
ne, je˝eli w procesie paczkowania na terytorium
paƒstw — stron umowy o Europejskim Obszarze Gos-
podarczym wykorzystuje si´ butelki miarowe i nape∏-
nia je do poziomu odpowiadajàcego pojemnoÊci no-
minalnej okreÊlonej w ust. 1 lit. a za∏àcznika nr 4 do
ustawy. Przy wykorzystywaniu i nape∏nianiu butelek
miarowych przepisy art. 9 stosuje si´ odpowiednio.

Art. 12. 1. Paczkujàcy, zlecajàcy paczkowanie lub
paczkujàcy na zlecenie, nie póêniej ni˝ w terminie
7 dni od dnia rozpocz´cia paczkowania produktów na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiàzany
zg∏osiç ten fakt dyrektorowi okr´gowego urz´du miar
w∏aÊciwego ze wzgl´du na miejsce paczkowania.

2. Zg∏oszenie, o którym mowa w ust. 1, powinno
zawieraç:

1) firm´ zg∏aszajàcego;

2) siedzib´ (miejsce zamieszkania) i adres zg∏aszajà-
cego;

3) firm´ zlecajàcego paczkowanie lub paczkujàcego
na zlecenie oraz jego siedzib´ (miejsce zamieszka-
nia) i adres;

4) miejsce paczkowania;

5) okreÊlenie rodzaju paczkowanego produktu ze
wzgl´du na jego konsystencj´;

6) informacj´, czy paczkujàcy lub zlecajàcy paczko-
wanie oznacza towary paczkowane wprowadzane
do obrotu znakiem „e”, na zasadach okreÊlonych
w rozdziale 3.

3. O zmianach danych, o których mowa w ust. 2,
zg∏aszajàcy jest obowiàzany poinformowaç dyrektora
okr´gowego urz´du miar w∏aÊciwego ze wzgl´du na
miejsce paczkowania, w terminie 14 dni od dnia ich
powstania.

Art. 13. 1. Sprowadzajàcy lub importer, w tym zle-
cajàcy paczkowanie, nie póêniej ni˝ w terminie 7 dni
od dnia wprowadzenia towarów paczkowanych po raz
pierwszy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, jest obowiàzany zg∏osiç ten fakt dyrektorowi
okr´gowego urz´du miar w∏aÊciwego ze wzgl´du na
miejsce sk∏adowania towaru paczkowanego.

2. Zg∏oszenie, o którym mowa w ust. 1, powinno
zawieraç:

1) firm´ zg∏aszajàcego;

2) siedzib´ (miejsce zamieszkania) i adres zg∏aszajà-
cego;

3) deklaracj´ lub dokumentacj´, o których mowa
w art. 10;



Dziennik Ustaw Nr 91 — 6998 — Poz. 740

4) miejsce sk∏adowania towarów paczkowanych;

5) okreÊlenie rodzaju paczkowanego produktu ze
wzgl´du na jego konsystencj´;

6) informacj´, czy towary paczkowane sà oznaczone
znakiem „e”, na zasadach okreÊlonych w rozdzia-
le 3.

3. O zmianach danych, o których mowa w ust. 2,
zg∏aszajàcy jest obowiàzany poinformowaç dyrektora
okr´gowego urz´du miar w∏aÊciwego ze wzgl´du na
miejsce sk∏adowania towarów paczkowanych, w ter-
minie 14 dni od dnia ich powstania.

Art. 14. 1. W zakresie nadzoru, o którym mowa
w art. 4 ust. 1, w∏aÊciwe terytorialnie organy admini-
stracji miar przeprowadzajà kontrole doraêne w po-
mieszczeniach paczkujàcego, zlecajàcego paczkowa-
nie, paczkujàcego na zlecenie, sprowadzajàcego lub
importera oraz w miejscu paczkowania lub sk∏adowa-
nia towarów paczkowanych.

2. Za czynnoÊci zwiàzane z kontrolà doraênà nie
pobiera si´ op∏aty, chyba ˝e w ich wyniku zostanie
stwierdzone, ˝e sprawdzona partia towaru paczkowa-
nego nie spe∏nia wymagaƒ dopuszczenia do obrotu
w rozumieniu przepisów ustawy. W takim przypadku
sà pobierane op∏aty jak za kontrole planowe, o któ-
rych mowa w art. 20 ust. 2.

3. Organ administracji miar przeprowadza badania
partii towaru paczkowanego z zastosowaniem metody
referencyjnej. Badania próbek mogà byç przeprowa-
dzane w pomieszczeniach paczkujàcego, zlecajàcego
paczkowanie, paczkujàcego na zlecenie, sprowadzajà-
cego, importera lub w wyspecjalizowanych laborato-
riach wskazanych przez organy administracji miar.

Rozdzia∏ 3

Zasady oznaczania towarów paczkowanych
znakiem „e”

Art. 15. Przepisy rozdzia∏u stosuje si´ do towarów
paczkowanych wprowadzanych do obrotu w opako-
waniach jednostkowych o iloÊci nominalnej wyra˝onej
w jednostkach masy lub obj´toÊci, która jest nie mniej-
sza ni˝ 5 g lub 5 ml i nie wi´ksza ni˝ 10 kg lub 10 l.

Art. 16. 1. Paczkujàcy lub zlecajàcy paczkowanie
mo˝e na w∏asnà odpowiedzialnoÊç oznaczaç znakiem
„e” towary paczkowane, o których mowa w art. 15, je-
˝eli towary te oraz proces kontroli paczkowania pro-
duktów spe∏niajà warunki okreÊlone w przepisach roz-
dzia∏u.

2. Znak „e” oznacza zapewnienie paczkujàcego
lub zlecajàcego paczkowanie, ˝e towar paczkowany
spe∏nia wymagania okreÊlone w przepisach 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.

Art. 17. 1. Towar paczkowany mo˝e byç oznaczony
znakiem „e” tylko, gdy podczas paczkowania produk-
tów by∏ stosowany system kontroli wewn´trznej iloÊci
towaru paczkowanego, zapewniajàcy spe∏nienie wy-
magaƒ metrologicznych okreÊlonych w za∏àczniku
nr 2 do ustawy.

2. Paczkujàcy lub zlecajàcy paczkowanie jest obo-
wiàzany sporzàdziç opis przyj´tego systemu kontroli
wewn´trznej iloÊci towaru paczkowanego.

3. Opis, o którym mowa w ust. 2, paczkujàcy lub
zlecajàcy paczkowanie jest obowiàzany udost´pniç na
ka˝de ˝àdanie organów sprawujàcych nadzór, o któ-
rych mowa w art. 4.

Art. 18. 1. Paczkujàcy lub zlecajàcy paczkowanie
jest obowiàzany dokumentowaç w formie pisemnej
lub elektronicznej przeprowadzane kontrole we-
wn´trzne iloÊci towaru paczkowanego w sposób za-
pewniajàcy mo˝liwoÊç sprawdzenia przez organy ad-
ministracji 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 lub zlecajàcy paczkowanie jest obo-
wiàzany przechowywaç dokumentacj´, o której mowa
w ust. 1, w sposób uporzàdkowany chronologicznie,
przez okres przydatnoÊci danej partii towaru paczko-
wanego do u˝ytku, nie krócej jednak ni˝ przez rok.

3. W przypadku partii towarów paczkowanych, dla
których okres przydatnoÊci do u˝ytku nie jest okreÊlo-
ny, dokumentacj´, o której mowa w ust. 1, przecho-
wuje si´ nie krócej ni˝ przez dwa lata.

4. Na ˝àdanie organu administracji miar paczkujà-
cy lub zlecajàcy paczkowanie jest obowiàzany udo-
st´pniç dokumentacj´, o której mowa w ust. 1.

5. Przepisów ust. 1—4 nie stosuje si´ do zlecajàce-
go paczkowanie, je˝eli obowiàzki okreÊlone w tych
przepisach, na podstawie umowy zawartej w formie
pisemnej, wykonuje paczkujàcy na zlecenie; w takim
przypadku zobowiàzanym do wykonywania tych obo-
wiàzków jest paczkujàcy na zlecenie.

6. Organy inspekcji, o których mowa w art. 5, ma-
jà prawo wglàdu do dokumentacji okreÊlonej w ust. 1
w celu ustalenia iloÊci rzeczywistej towarów paczko-
wanych wprowadzonych do obrotu.

Art. 19. Przepisy art. 16—18 stosuje si´ do impor-
tera, chyba ˝e wska˝e on podmiot, który po raz pierw-
szy wprowadzi∏ towar do obrotu na terytorium paƒ-
stwa — strony umowy o Europejskim Obszarze Gos-
podarczym, a w przypadku gdy taki podmiot nie jest
znany importerowi — podmiot, od którego naby∏ to-
war paczkowany.
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Art. 20. 1. Dyrektor w∏aÊciwego terytorialnie okr´-
gowego urz´du miar, nie cz´Êciej ni˝ raz w roku, prze-
prowadza w pomieszczeniach paczkujàcego, zlecajà-
cego paczkowanie, paczkujàcego na zlecenie importe-
ra oraz w miejscu paczkowania lub sk∏adowania towa-
rów paczkowanych, kontrole planowe w celu stwier-
dzenia poprawnoÊci stosowanego 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 planowà kontrolà towarów paczkowanych po-
biera si´ od paczkujàcego op∏aty zgodnie z przepisa-
mi ustawy z dnia 11 maja 2001 r. — Prawo o miarach.

3. Do kontroli planowych przepis art. 14 ust. 3 sto-
suje si´ odpowiednio.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, sposób przeprowadzania
kontroli, o której mowa w ust. 1, w zale˝noÊci od ro-
dzaju paczkowanego produktu, bioràc pod uwag´ za-
sady statystyki matematycznej.

Art. 21. Towary paczkowane oznaczone znakiem
„e” na terytorium paƒstwa — strony umowy o Euro-
pejskim Obszarze Gospodarczym, zgodnie z przepisa-
mi obowiàzujàcymi w tym paƒstwie, sà dopuszczone
do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez
koniecznoÊci przeprowadzania dodatkowej kontroli.

Rozdzia∏ 4

Butelki miarowe

Art. 22. 1. Producent butelek mo˝e na w∏asnà od-
powiedzialnoÊç oznaczaç je znakiem „3” o wysokoÊci
co najmniej 3 mm, stanowiàcym zapewnienie produ-
centa, ˝e butelka spe∏nia wymagania okreÊlone
w ustawie. Wymagania metrologiczne dotyczàce bu-
telek miarowych okreÊla za∏àcznik nr 4 do ustawy.

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

Art. 23. 1. Butelka miarowa musi posiadaç ∏atwe
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 wysokoÊci co najmniej:

— 3 mm, je˝eli nominalna pojemnoÊç jest nie
wi´ksza ni˝ 20 cl,

— 4 mm, je˝eli nominalna pojemnoÊç jest wi´k-
sza od 20 cl i nie jest wi´ksza ni˝ 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 zapew-
niajàcy rozró˝nienie z oznakowaniami, o których
mowa w pkt 1, cyframi o tej samej wysokoÊci,

w jakich jest wyra˝ana odpowiednia pojemnoÊç
nominalna, zgodnie z metodà lub metodami na-
pe∏niania:

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 miarowej nie wolno umieszczaç in-
nych oznakowaƒ podobnych do oznakowaƒ, o któ-
rych mowa w ust. 1.

Art. 24. 1. Producent przed rozpocz´ciem produk-
cji butelek miarowych jest obowiàzany zg∏osiç Preze-
sowi G∏ównego Urz´du Miar znak pozwalajàcy ziden-
tyfikowaç producenta.

2. Znak identyfikacyjny producenta powinien mieç
indywidualne cechy graficzne pozwalajàce jedno-
znacznie odró˝niç go od zarejestrowanych ju˝ znaków
identyfikacyjnych innych producentów.

3. Ka˝dy producent jest obowiàzany umieszczaç
na produkowanych przez siebie butelkach miarowych
spe∏niajàcych wymagania okreÊlone w ustawie znak
identyfikacyjny producenta.

Art. 25. 1. Prezes G∏ównego Urz´du Miar prowadzi
jawny rejestr znaków identyfikacyjnych producentów
butelek miarowych, zwany dalej „rejestrem”.

2. Rejestr powinien zawieraç:

1) firm´ producenta;

2) siedzib´ (miejsce zamieszkania) i adres;

3) numer, pod którym producent zosta∏ wpisany do
rejestru przedsi´biorców w Krajowym Rejestrze
Sàdowym;

4) symbol graficzny stanowiàcy znak identyfikacyjny
producenta.

Art. 26. 1. Prezes G∏ównego Urz´du Miar dokonu-
je wpisu znaku identyfikacyjnego producenta do reje-
stru w terminie 14 dni od dnia otrzymania zg∏oszenia.
Zg∏oszenie powinno zawieraç dane, o których mowa
w art. 25 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
do rejestru, w przypadku gdy znak identyfikacyjny
zg∏oszony przez producenta jest identyczny ze zna-
kiem wczeÊniej wpisanym do rejestru.

3. W przypadku gdy zg∏oszenie producenta ma
braki formalne lub znak identyfikacyjny producenta
nie ma indywidualnych cech graficznych pozwalajà-
cych jednoznacznie odró˝niç go od wpisanych wczeÊ-
niej do rejestru znaków identyfikacyjnych innych pro-
ducentów, Prezes G∏ównego Urz´du Miar zawiadamia
o powy˝szym zg∏aszajàcego w terminie 14 dni od dnia
otrzymania zg∏oszenia oraz wzywa go do usuni´cia
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braków formalnych lub do zmiany znaku w terminie
nie d∏u˝szym ni˝ 30 dni od dnia otrzymania zawiado-
mienia.

4. Je˝eli w wyznaczonym terminie producent nie
usunie braków formalnych, Prezes G∏ównego Urz´du
Miar pozostawia spraw´ bez rozpoznania i informuje
o powy˝szym producenta.

5. Je˝eli w wyznaczonym terminie producent nie
przedstawi innego znaku identyfikacyjnego, Prezes
G∏ównego Urz´du Miar odmawia wpisu do rejestru.

6. Wpis albo odmowa wpisu znaku identyfikacyj-
nego do rejestru nast´puje w drodze decyzji admini-
stracyjnej.

Art. 27. Prezes G∏ównego Urz´du Miar informuje
w∏aÊciwe organy paƒstw cz∏onkowskich Unii Europej-
skiej oraz Komisj´ Europejskà o znakach identyfikacyj-
nych producenta wpisanych do rejestru w terminie
30 dni od dnia wydania decyzji o wpisie.

Art. 28. 1. Producent butelek miarowych, co naj-
mniej 14 dni przed dniem rozpocz´cia produkcji, jest
obowiàzany zg∏osiç ten fakt dyrektorowi okr´gowego
urz´du miar w∏aÊciwego ze wzgl´du na siedzib´ albo
miejsce zamieszkania producenta.

2. Zg∏oszenie, o którym mowa w ust. 1, powinno
zawieraç:

1) firm´ producenta;

2) siedzib´ (miejsce zamieszkania) i adres;

3) miejsce produkcji butelek miarowych.

3. O zmianach danych, o których mowa w ust. 2,
producent jest obowiàzany poinformowaç dyrektora
okr´gowego urz´du miar w∏aÊciwego ze wzgl´du na
siedzib´ albo miejsce zamieszkania producenta, w ter-
minie 14 dni od dnia ich powstania.

Art. 29. 1. Importer butelek miarowych, co naj-
mniej 14 dni przed dniem wprowadzenia butelek mia-
rowych po raz pierwszy do obrotu na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiàzany zg∏osiç ten
fakt dyrektorowi okr´gowego urz´du miar w∏aÊciwe-
go ze wzgl´du na siedzib´ albo miejsce zamieszkania
importera.

2. Zg∏oszenie, o którym mowa w ust. 1, powinno
zawieraç:

1) firm´ importera;

2) siedzib´ (miejsce zamieszkania) i adres;

3) miejsce sk∏adowania butelek miarowych;

4) deklaracj´ lub dokumentacj´, o których mowa
w art. 31.

3. O zmianach danych, o których mowa w ust. 2,
importer jest obowiàzany poinformowaç dyrektora
okr´gowego urz´du miar w∏aÊciwego ze wzgl´du na
siedzib´ albo miejsce zamieszkania producenta, w ter-
minie 14 dni od dnia ich powstania.

Art. 30. 1. Producent butelek miarowych jest od-
powiedzialny za zorganizowanie i przeprowadzenie
kontroli wewn´trznej butelek miarowych.

2. Do kontroli wewn´trznej butelek miarowych
producent butelek miarowych mo˝e stosowaç metod´
referencyjnà lub innà, o skutecznoÊci co najmniej ta-
kiej samej jak skutecznoÊç metody referencyjnej. Opis
metody referencyjnej okreÊla za∏àcznik nr 6 do ustawy.

3. Producent butelek miarowych jest obowiàzany
sporzàdziç opis przyj´tego przez siebie systemu kon-
troli wewn´trznej butelek miarowych.

4. Opis, o którym mowa w ust. 3, producent jest
obowiàzany udost´pniç na ka˝de ˝àdanie organów
sprawujàcych nadzór, o którym mowa w art. 4 ust. 1
pkt 2.

5. Do kontroli wewn´trznej butelek miarowych
przepisy art. 18 ust. 1—4 stosuje si´ odpowiednio.

6. O przyj´ciu albo odrzuceniu partii butelek mia-
rowych decyduje wynik kontroli wewn´trznej butelek
miarowych.

Art. 31. W przypadku butelek miarowych importo-
wanych za spe∏nienie wymagaƒ okreÊlonych w ustawie
uznaje si´ pisemnà deklaracj´ importera lub posiadanie
przez niego dokumentacji Êwiadczàcej o tym, ˝e w pro-
cesie produkcji by∏y stosowane odpowiednie metody
kontroli wewn´trznej butelek miarowych zapewniajàce
spe∏nienie wymagaƒ okreÊlonych w ustawie.

Art. 32. 1. Butelki miarowe podlegajà kontroli or-
ganów administracji miar przez pobranie próbek
w pomieszczeniach producenta lub importera.

2. Do kontroli butelek miarowych przepisy art. 20
stosuje si´ odpowiednio.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, sposób przeprowadzania
kontroli, o której mowa w ust. 1, bioràc pod uwag´ za-
sady statystyki matematycznej.

Rozdzia∏ 5

Przepisy karne

Art. 33. 1. Kto paczkuje lub wprowadza do obrotu
towary paczkowane oznaczone znakiem „e” bez za-
stosowania systemu kontroli wewn´trznej iloÊci to-
waru paczkowanego, podlega karze grzywny.

2. Kto paczkuje lub wprowadza do obrotu towary
paczkowane oznaczone znakiem „e”, stosujàc system
kontroli wewn´trznej iloÊci towaru paczkowanego
niespe∏niajàcy wymagaƒ metrologicznych okreÊlo-
nych w za∏àczniku nr 2 do ustawy, lub narusza przepi-
sy art. 17 ust. 2 i 3, podlega karze grzywny.

3. Kto paczkuje lub wprowadza do obrotu towary
paczkowane oznaczone znakiem „e” nie dokumentu-
jàc w sposób okreÊlony w art. 18 ust. 1 kontroli we-
wn´trznej iloÊci towaru paczkowanego lub nie prze-
chowujàc dokumentacji tej kontroli zgodnie z art. 18
ust. 2 i 3, podlega karze grzywny do 1 000 z∏otych.
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4. Kto paczkuje lub wprowadza do obrotu towary
paczkowane oznaczone znakiem „e” i nie udost´pnia
dokumentacji kontroli wewn´trznej iloÊci towaru
paczkowanego, w trybie art. 18 ust. 4, podlega karze
grzywny do 1 000 z∏otych.

5. Kto paczkuje lub wprowadza do obrotu towary
paczkowane oznaczone znakiem podobnym do znaku
„e”, podlega karze grzywny do 1 000 z∏otych.

Art. 34. Kto paczkuje lub wprowadza do obrotu to-
wary paczkowane, naruszajàc przepisy art. 6 ust. 2,
art. 7 ust. 1, art. 8 ust. 1, art. 12 ust. 1 i 3 oraz art. 13
ust. 1 i 3, podlega karze grzywny do 3 000 z∏otych.

Art. 35. 1. Kto produkuje lub wprowadza do obro-
tu butelki miarowe niespe∏niajàce wymagaƒ metrolo-
gicznych okreÊlonych w za∏àczniku nr 4 do ustawy,
podlega karze grzywny.

2. Kto produkuje lub wprowadza do obrotu butel-
ki miarowe, naruszajàc przepisy art. 23, art. 24, art. 28
ust. 1 i 3, art. 29 ust. 1 i 3 oraz art. 30 ust. 1, 3 i 5, pod-
lega karze grzywny do 3 000 z∏otych.

Art. 36. Kto, b´dàc odpowiedzialnym za dzia∏al-
noÊç produkcyjnà lub kontrol´ wewn´trznà, nie prze-
strzega obowiàzków wynikajàcych z przyj´tego syste-
mu kontroli wewn´trznej butelek miarowych lub pro-
wadzi wymaganà dokumentacj´ tego systemu nierze-
telnie, podlega karze grzywny do 1 000 z∏otych.

Art. 37. Post´powanie w sprawach o czyny okreÊ-
lone w art. 33—36 nast´puje w trybie przepisów usta-
wy z dnia 24 sierpnia 2001 r. — Kodeks post´powania
w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2008 r. Nr 133,
poz. 848, Nr 214, poz. 1344 i Nr 237, poz. 1651).

Rozdzia∏ 6

Zmiany w przepisach obowiàzujàcych

Art. 38. W ustawie z dnia 30 marca 2001 r. o ko-
smetykach (Dz. U. Nr 42, poz. 473, z póên. zm.7))
w art. 3 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) partia kosmetyku — parti´ towaru paczkowanego
w rozumieniu ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o to-
warach paczkowanych (Dz. U. Nr 91, poz. 740),”.

Art. 39. W ustawie z dnia 11 maja 2001 r. — Prawo
o miarach (Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441, z póên.
zm.8)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 20 w ust. 1 pkt 1a otrzymuje brzmienie:

„1a) realizowanie zadaƒ, o których mowa w art. 4
ust. 1 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o towarach
paczkowanych (Dz. U. Nr 91, poz. 740);”;

2) w art. 21 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia
otrzymuje brzmienie:

„Organy administracji miar sprawujà nadzór nad
wykonywaniem przepisów niniejszej ustawy oraz
ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o towarach paczko-
wanych poprzez:”;

3) w art. 22:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Do kontroli wykonywania przepisów ni-
niejszej ustawy oraz ustawy z dnia 7 ma-
ja 2009 r. o towarach paczkowanych upraw-
nione sà tak˝e, w ramach swoich kompe-
tencji, inne jednostki administracji publicz-
nej, a w szczególnoÊci inspekcja handlo-
wa, inspekcja sanitarna oraz urz´dy górni-
cze.”,

b) w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymu-
je brzmienie:

„Organy administracji miar wspó∏dzia∏ajà w za-
kresie sprawowania nadzoru nad wykonywa-
niem przepisów niniejszej ustawy oraz ustawy
z dnia 7 maja 2009 r. o towarach paczkowanych
z jednostkami, o których mowa w ust. 1, w za-
kresie wymiany:”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Organy lub upowa˝nieni pracownicy ad-
ministracji miar mogà wezwaç, w pilnych
przypadkach tak˝e ustnie, pomoc funkcjona-
riuszy policji, je˝eli natrafià na opór, który
uniemo˝liwia lub utrudnia sprawowanie
nadzoru nad wykonywaniem przepisów ni-
niejszej ustawy oraz ustawy z dnia 7 maja
2009 r. o towarach paczkowanych.”;

4) w art. 22a w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia
otrzymuje brzmienie:

„Zakres kontroli wykonywanej przez organy ad-
ministracji miar przy sprawowaniu nadzoru nad
wykonywaniem przepisów ustawy oraz ustawy
z dnia 7 maja 2009 r. o towarach paczkowanych
obejmuje:”;

5) art. 22b otrzymuje brzmienie:

„Art. 22b. Przeprowadzenie kontroli ma na celu
ustalenie stanu faktycznego w zakresie
przedmiotu kontroli, rzetelne jego udo-
kumentowanie i dokonanie oceny kon-
trolowanego pod wzgl´dem przestrze-
gania przepisów ustawy i ustawy z dnia
7 maja 2009 r. o towarach paczkowa-
nych.”.

Rozdzia∏ 7

Przepisy przejÊciowe i koƒcowe

Art. 40. Rejestr znaków identyfikacyjnych produ-
centów butelek miarowych prowadzony na podstawie
przepisów ustawy uchylanej w art. 43 staje si´ reje-
strem w rozumieniu przepisów niniejszej ustawy.

———————
7) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2003 r. Nr 73, poz. 659, Nr 189, poz. 1852 i Nr 208,
poz. 2019, z 2004 r. Nr 213, poz. 2158 oraz z 2009 r. Nr 18,
poz. 97 i Nr 20, poz. 106.

8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 180,
poz. 1494, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1834,
z 2007 r. Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz
z 2009 r. Nr 18, poz. 97.
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Art. 41. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wy-
dane na podstawie art. 7 ust. 2, art. 19 ust. 5 oraz
art. 28 ust. 3 ustawy uchylanej w art. 43, zachowujà
moc do dnia wejÊcia w ˝ycie przepisów wykonaw-
czych wydanych na podstawie art. 7 ust. 2, art. 20
ust. 4 oraz art. 32 ust. 3 niniejszej ustawy, nie d∏u˝ej
jednak ni˝ przez 12 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie
tej ustawy.

Art. 42. Towary paczkowane oznaczone znakiem
„e” zgodnie z wzorem okreÊlonym w dotychczaso-
wych przepisach mogà byç wprowadzane do obrotu
do dnia 10 kwietnia 2011 r.

Art. 43. Traci moc ustawa z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r.
o towarach paczkowanych (Dz. U. Nr 128, poz. 1409,
z póên. zm.9)).

Art. 44. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski

———————
9) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2004 r. Nr 49, poz. 465, Nr 96, poz. 959 i Nr 173,
poz. 1808 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97. 

Za∏àczniki do ustawy z dnia 7 maja 2009 r. (poz. 740)

Za∏àcznik nr 1

WYKAZ PRODUKTÓW, KTÓRE W OKREÂLONYCH ZAKRESACH ILOÂCIOWYCH MOGÑ BYå WPROWADZANE
DO OBROTU WY¸ÑCZNIE W OPAKOWANIACH JEDNOSTKOWYCH O OKREÂLONYCH ILOÂCIACH

NOMINALNYCH TOWARU PACZKOWANEGO ORAZ TE ILOÂCI NOMINALNE

Lp. Nazwa produktu Definicja produktu
Nominalna iloÊç

zawartoÊci produktu
w mililitrach

1 2 3 4

1 Wino niemusujàce Wino wyszczególnione w cz´Êci XII  lit. b za-
∏àcznika I do rozporzàdzenia Rady (WE)
nr 1234/2007 z dnia 22 paêdziernika 2007 r. usta-
nawiajàcego wspólnà organizacj´ rynków rol-
nych oraz przepisy szczegó∏owe dotyczàce nie-
których produktów rolnych („rozporzàdzenie
o jednolitej wspólnej organizacji rynku”)1), zwa-
nego dalej „rozporzàdzeniem nr 1234/2007”
(kod CN ex 2204)

W zakresie od 100 ml do
1 500 ml wy∏àcznie 8 na-
st´pujàcych nominal-
nych iloÊci: 100 — 187 —
250 — 375 — 500 — 750
— 1 000 — 1 500

2 Wino ˝ó∏te Wino wyszczególnione w cz´Êci XII  lit. b za∏àcz-
nika I do rozporzàdzenia  nr 1234/2007 z ozna-
czeniem pochodzenia: „Côtes du Jura”, „Arbo-
is”, „L’Etoile” i „Château — Chalon” w butel-
kach okreÊlonych w za∏àczniku I pkt 3 do rozpo-
rzàdzenia Komisji (WE) nr 753/2002 z dnia
29 kwietnia 2002 r. ustanawiajàcego niektóre za-
sady stosowania rozporzàdzenia Rady (WE)
nr 1493/1999 odnoÊnie do opisu, oznaczania,
prezentacji i ochrony niektórych produktów sek-
tora wina2)

W zakresie od 100 ml do
1 500 ml wy∏àcznie nast´-
pujàca nominalna iloÊç:
620

3 Wino musujàce Wino wyszczególnione w cz´Êci XII lit. b za-
∏àcznika I do rozporzàdzenia Rady (WE)
nr 1234/2007 i zdefiniowane w pkt 4—9 za∏àczni-
ka nr IV do rozporzàdzenia Rady (WE)
nr 479/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie
wspólnej organizacji rynku wina, zmieniajàcego
rozporzàdzenia (WE) nr 1493/1999, (WE)
nr 1782/2003, (WE) nr 1290/2005 i (WE)
nr 3/2008 oraz uchylajàcego rozporzàdzenia
(EWG) nr 2392/86 i (WE) nr 1493/19993)

(kod CN 2204 10)

W zakresie od 125 ml do
1 500 ml wy∏àcznie 5 na-
st´pujàcych nominal-
nych iloÊci: 125 — 200 —
375 — 750 — 1 500
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1 2 3 4

4 Wino likierowe Wino wyszczególnione w cz´Êci XII  lit. b za∏àcz-
nika I do rozporzàdzenia nr 1234/2007 i zdefi-
niowane w pkt 3 za∏àcznika IV do rozporzàdze-
nia Rady (WE) nr 479/2008 z dnia 29 kwietnia
2008 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku
wina, zmieniajàcego rozporzàdzenia (WE)
nr 1493/1999, (WE) nr 1782/2003, (WE)
nr 1290/2005 i (WE) nr 3/2008 oraz uchylajàcego
rozporzàdzenia (EWG) nr 2392/86 i (WE)
nr 1493/19993) (kod CN 2204 21—2204 29)

W zakresie od 100 ml do
1 500 ml wy∏àcznie 7 na-
st´pujàcych nominal-
nych iloÊci: 100 — 200 —
375 — 500 — 750 — 1 000
— 1 500

5 Wino aromatyzowa-
ne

Wino aromatyzowane zdefiniowane w art. 2
ust. 1 lit. a rozporzàdzenia Rady (EWG) nr 1601/91
z dnia 10 czerwca 1991 r. ustanawiajàcego ogól-
ne zasady definicji, opisu i prezentacji win aro-
matyzowanych, aromatyzowanych napojów wi-
nopochodnych i aromatyzowanych koktajli wi-
nopodobnych4) (kod CN 2205)

W zakresie od 100 ml do
1 500 ml wy∏àcznie 7 na-
st´pujàcych nominal-
nych iloÊci: 100 — 200 —
375 — 500 — 750 — 1 000
— 1 500

6 Napoje spirytusowe Napoje spirytusowe zdefiniowane w art. 2 roz-
porzàdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(WE) nr 110/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r.
w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykie-
towania i ochrony oznaczeƒ geograficznych
napojów spirytusowych oraz uchylajàce roz-
porzàdzenie Rady (EWG) nr 1576/895)

(kod CN 2208)

W zakresie od 100 ml do
2 000 ml wy∏àcznie 9 na-
st´pujàcych nominal-
nych iloÊci: 100 — 200 —
350 — 500 — 700 — 1 000
— 1 500 — 1 750 — 2 000

———————
1) Dz. Urz. UE  L 299 z 16.11.2007, str. 1.
2) Dz. Urz. WE L 118 z 04.05.2002, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 35, str. 455.
3) Dz. Urz. UE L 148 z 06.06.2008, str. 1.
4) Dz. Urz. WE L 149 z 14.06.1991, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne,  rozdz. 3, t. 11, str. 286. 
5) Dz. Urz. UE L 39 z 13.02.2008, str. 16.

Za∏àcznik nr 2

OPIS METODY REFERENCYJNEJ KONTROLI TOWARÓW PACZKOWANYCH WRAZ Z WYMAGANIAMI
METROLOGICZNYMI DOTYCZÑCYMI ILOÂCI RZECZYWISTEJ TOWARÓW PACZKOWANYCH

Dopuszczalne b∏´dy i loÊci  rzeczywistej  to-
waru paczkowanego

§ 1. 1. Partia towarów paczkowanych powinna
spe∏niaç jednoczeÊnie nast´pujàce wymagania me-
trologiczne dotyczàce:

a) dopuszczalnej ujemnej wartoÊci b∏´du iloÊci (nie-
doboru) towaru paczkowanego,

b) Êredniej iloÊci rzeczywistej produktu w opakowa-
niu w stosunku do jego iloÊci nominalnej.

2. Ârednia iloÊç rzeczywista towaru paczkowanego,
oznaczona „–x”, wyznaczona podczas kontroli partii to-
waru paczkowanego, powinna byç nie mniejsza ni˝:

a) iloÊç nominalna towaru paczkowanego, oznaczo-
na dalej Qn — w przypadku kontroli ca∏ej partii to-
warów zgodnie z § 6 ust. 3 lit. c,

b) wartoÊç podana w § 6 ust. 3 lit. a, (tabela 4 — dla
próbek, które nie ulegajà zniszczeniu podczas ba-
dania) lub w lit. b, (tabela 5 — dla próbek, które
ulegajà w badaniu zniszczeniu, czyli sà podczas
badania otwierane lub w inny sposób ulegajà
uszkodzeniu) — w przypadku zastosowania staty-
stycznej metody oceny partii.

3. Dopuszczalnà ujemnà wartoÊç b∏´du iloÊci to-
waru paczkowanego T1, ustala si´ zgodnie z podanà
poni˝ej tabelà 1.
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Tabela 1

IloÊç nominalna Qn towaru paczkowanego wyra˝ona
w g lub ml

Ujemna wartoÊç b∏´du iloÊci towaru
paczkowanego (T1) wyra˝ona

w procentach Qn w g lub ml

od 0 do 50 9 —

powy˝ej 50 do 100 — 4,5

powy˝ej 100 do 200 4,5 —

powy˝ej 200 do 300 — 9

powy˝ej 300 do 500 3 —

powy˝ej 500 do 1 000 — 15

powy˝ej 1 000 do 10 000 1,5 —

powy˝ej 10 000 do 15 000 — 150

powy˝ej 15 000 do 50 000 1 —

Przy stosowaniu tabeli, wartoÊci dopuszczalnych
b∏´dów T1, wyra˝onych w procentach Qn zaokràgla si´
przy przeliczaniu na jednostki masy lub obj´toÊci do:

— nast´pnej dziesi´tnej cz´Êci g albo ml —
Qn ≤ 1 000 g albo 1 000 ml,

— nast´pnej ca∏kowitej wartoÊci g albo ml —
Qn > 1 000 g albo 1 000 ml.

4. W kontrolowanej partii nie wi´cej ni˝ 2 % towa-
rów paczkowanych mo˝e mieç b∏àd iloÊci towaru
paczkowanego co najwy˝ej dwukrotnie wi´kszy ni˝
b∏àd T1 podany w tabeli 1.

5. W kontrolowanej partii nie mo˝e byç towarów
paczkowanych, których b∏àd ujemny przekracza dwu-
krotnà wartoÊç b∏´du T1 podanego w tabeli 1.

6. Nie okreÊla si´ dodatniej wartoÊci b∏´du iloÊci
towaru paczkowanego T (nadmiaru iloÊci towaru
w opakowaniu).

7. B∏àd pomiaru podczas wyznaczania iloÊci rze-
czywistej towaru paczkowanego nie powinien prze-
kraczaç 20 % dopuszczalnej ujemnej wartoÊci b∏´du
iloÊci towaru paczkowanego (T1).

Kontrola towarów paczkowanych

§ 2. 1. Kontroli podlega partia towaru paczkowa-
nego. Partia towaru paczkowanego wystarczajàca do
pobrania próbki w celu wyznaczenia Êredniej iloÊci
produktu w opakowaniu metodà statystycznà powin-
na zawieraç co najmniej 100 jednostek towaru.

2. Wynikiem kontroli partii towaru paczkowanego
jest jej przyj´cie (zaakceptowanie), w przypadku gdy
spe∏nia ona wymagania metrologiczne okreÊlone
w niniejszym za∏àczniku, albo jej odrzucenie (zdys-
kwalifikowanie i uznanie tej partii za wadliwà), je˝eli
takich wymagaƒ partia ta nie spe∏nia.

3. Je˝eli partia brana jest z linii paczkujàcej, to licz-
noÊç partii stanowià wszystkie towary przyj´te przez
system kontrolny paczkujàcego, zapakowane w czasie
jednej godziny przy maksymalnej wydajnoÊci linii. Je-
˝eli partia nie jest brana z linii paczkujàcej, to wielkoÊç
partii powinna byç ograniczona do 10 000 jednostek
towaru.

4. Z partii pobierana jest losowo próbka, która jest
oznaczana jeszcze przed rozpocz´ciem pierwszego
pomiaru kontrolnego. Próbk´ t´ stanowià towary
w liczbie okreÊlonej w § 4 ust. 1 (tabela 2). Partia to-
waru, zawierajàca mniej ni˝ 100 towarów paczkowa-
nych podlegajàcych badaniom nieniszczàcym, kon-
trolowana jest w ca∏oÊci.

5. Je˝eli jest to konieczne do zapewnienia prawi-
d∏owoÊci badania, to w czasie kontroli towary paczko-
wane mogà byç niszczone (kontrola niszczàca). Kon-
trol´ niszczàcà nale˝y ograniczaç do niezb´dnych
przypadków i stosowaç dla partii zawierajàcej co naj-
mniej 100 jednostek towaru, dla mniejszych partii zaÊ
kontrol´ niszczàcà nale˝y ograniczaç do przypadków
wynikajàcych ze skarg nabywców i poddawaç jej
10 % towarów z partii, lecz nie mniej ni˝ 2 jednostki.

6. Przyj´cie partii towaru paczkowanego nast´pu-
je wtedy, gdy w wyniku badania pobranej próbki
stwierdzono, ˝e spe∏nione sà wymagania okreÊlone
w § 4—6, dotyczàce odpowiednio:

— iloÊci rzeczywistej towarów paczkowanych wcho-
dzàcych w sk∏ad próbki w stosunku do iloÊci no-
minalnej oraz

— Êredniej iloÊci rzeczywistej towarów paczkowa-
nych wchodzàcych w sk∏ad próbki w stosunku do
jego iloÊci nominalnej.

7. Je˝eli partia towaru paczkowanego nie spe∏nia
tych wymagaƒ, to zostaje odrzucona.
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Wyznaczanie i loÊci  rzeczywistej  towaru
paczkowanego

§ 3. 1. IloÊç rzeczywistà towaru paczkowanego,
wyra˝onà w jednostkach masy, wyznacza si´ bezpo-
Êrednio przez pomiar masy.

2. IloÊç rzeczywistà towaru paczkowanego, wyra-
˝onà w jednostkach obj´toÊci, wyznacza si´ w zale˝-
noÊci od w∏aÊciwoÊci produktu:

— bezpoÊrednio przez pomiar obj´toÊci,

— poÊrednio przez pomiar masy i g´stoÊci.

3. Minimalna akceptowana iloÊç rzeczywista towa-
ru paczkowanego jest równa ró˝nicy mi´dzy iloÊcià
nominalnà Qn towaru paczkowanego a dopuszczal-
nym b∏´dem ujemnym T1, okreÊlonym w § 1 ust. 3 (ta-
bela 1).

4. Towary paczkowane o iloÊci rzeczywistej mniej-
szej ni˝ minimalnie akceptowana uwa˝a si´ za wadliwe.

Kontrola nieniszczàca

§ 4. 1. Próbki, które nie ulegajà zniszczeniu w cza-
sie kontroli, podlegajà kontroli wyrywkowej dwustop-
niowej i ocenie wed∏ug tabeli 2.

Tabela 2

Liczba
towarów

paczkowanych
w partii

Numer próbki Liczba towarów
paczkowanych

¸àczna liczba
kontrolowanych

towarów

Liczba wadliwych jednostek szt.

kwalifikujàca
parti´

dyskwalifikujàca
parti´

100—500 1 30 30 ≤ 1 ≥ 3

2 30 60 ≤ 4 ≥ 5

501—3 200 1 50 50 ≤ 2 ≥ 5

2 50 100 ≤ 6 ≥ 7

3 201 i wi´cej 1 80 80 ≤ 3 ≥ 7

2 80 160 ≤ 8 ≥ 9

2. Je˝eli liczba wadliwych jednostek, stwierdzona
w wyniku badania próbki nr 1, nale˝y do zbioru liczb
kwalifikujàcych parti´, to nale˝y przyjàç t´ parti´ to-
waru paczkowanego bez pobierania próbki nr 2.

3. Je˝eli liczba wadliwych jednostek, stwierdzona
w wyniku badania próbki nr 1, nale˝y do zbioru liczb
dyskwalifikujàcych parti´, to nale˝y odrzuciç t´ parti´.

4. Je˝eli liczba wadliwych jednostek, stwierdzona
w wyniku badania próbki nr 1, jest wi´ksza od naj-
wi´kszej liczby kwalifikujàcej parti´, ale mniejsza od
najmniejszej liczby dyskwalifikujàcej parti´, to nale˝y
pobraç i zbadaç próbk´ nr 2.

5. Je˝eli liczba b´dàca sumà wadliwych jednostek
z próbek 1 i 2 nale˝y do zbioru liczb kwalifikujàcych
parti´ (dla sumy liczb towarów paczkowanych obu
próbek), to nale˝y przyjàç t´ parti´ towaru paczkowa-
nego. W przeciwnym razie parti´ towaru paczkowane-
go nale˝y odrzuciç.

Kontrola niszczàca

§ 5. 1. Próbki, które ulegajà zniszczeniu w czasie
kontroli, podlegajà kontroli wyrywkowej jednostop-
niowej i ocenie wed∏ug tabeli 3

Tabela 3

Liczba towarów
paczkowanych

w partii szt.

Liczba towarów
paczkowanych
w próbce szt.

Liczba wadliwych jednostek szt.

kwalifikujàca parti´ dyskwalifikujàca parti´

100 i wi´cej 20 ≤ 1 ≥ 2

2. Je˝eli liczba wadliwych jednostek, wyznaczona
w wyniku badania próbki nale˝y do zbioru liczb kwali-

fikujàcych parti´, to nale˝y przyjàç t´ parti´ towaru.
W przeciwnym razie parti´ towaru nale˝y odrzuciç.
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Wyznaczanie Êredniej  i loÊci  rzeczywistej
towarów paczkowanych wchodzàcych w sk∏ad
próbki

§ 6. 1. Ârednià iloÊç rzeczywistà –x towarów paczko-
wanych w próbce wyznacza si´ wed∏ug wzoru:

gdzie: xi — Suma wyznaczonych wartoÊci iloÊci rze-
czywistej towarów paczkowanych wcho-
dzàcych w sk∏ad próbki,

n — licznoÊç próbki.

2. Odchylenie standardowe s w badanej próbce
o licznoÊci n wyznacza si´ wed∏ug wzoru:

3. Ârednia iloÊç rzeczywista –x towaru paczkowane-
go z danej próbki nie powinna byç mniejsza ni˝:

a) wartoÊç kwalifikujàca podana w tabeli 4 — przy
statystycznej kontroli partii dla próbek, które nie
ulegajà zniszczeniu w czasie badania

Tabela 4

Liczba towarów
paczkowanych

w partii

Numer próbki Liczba towarów
paczkowanych
w próbce szt.

¸àczna liczba
kontrolowanych

towarów
paczkowanych

szt.

WartoÊç
kwalifikujàca

g lub ml

100—500 1 30 30
–x ≥ Qn — 0,503s

2 30 60
–x ≥ Qn — 0,344s

501—3 200 1 50 50
–x ≥ Qn — 0,379s

2 50 100
–x ≥ Qn — 0,262s

3 201 i wi´cej 1 80 80
–x ≥ Qn — 0,295s

2 80 160
–x ≥ Qn — 0,207s

gdzie znaczenie symboli wyst´pujàcych w tabeli
jest nast´pujàce:
Qn — iloÊç nominalna towaru paczkowanego,
s — odchylenie standardowe badanej próbki,

b) wartoÊç kwalifikujàca podana w tabeli 5 — przy
statystycznej kontroli partii dla próbek, które ule-
gajà zniszczeniu w czasie badania

Tabela 5

Liczba towarów paczkowanych
w partii szt.

Liczba towarów paczkowanych
w próbce szt. WartoÊç kwalifikujàca g lub ml

≥ 100 20
–x > Qn — 0,640s

c) iloÊç nominalna Qn towaru paczkowanego — dla partii kontrolowanych w ca∏oÊci.
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Za∏àcznik nr 3

WZÓR ZNAKU „e”

Wymiary podane na rysunku sà wartoÊcià wzgl´dnà; sà one funkcjà Êrednicy okr´gu opisanego na ma∏ej lite-
rze „e”.

Za∏àcznik nr 4

WYMAGANIA METROLOGICZNE DOTYCZÑCE BUTELEK MIAROWYCH

1. Butelki miarowe powinny charakteryzowaç si´ na-
st´pujàcymi pojemnoÊciami, które powinny byç za-
wsze okreÊlane w temperaturze 20 °C:

a) pojemnoÊç nominalna Vn jest pojemnoÊcià ozna-
czonà na butelce i stanowi obj´toÊç cieczy, którà
powinna zawieraç butelka nape∏niona w warun-
kach, w jakich jest wykorzystywana w celu, do
którego jest przeznaczona, 

b) pojemnoÊç brzegowa butelki jest obj´toÊcià cie-
czy, jakà w rzeczywistoÊci zawiera butelka nape∏-
niona do brzegu,

c) pojemnoÊç rzeczywista butelki jest obj´toÊcià
cieczy, którà ona rzeczywiÊcie zawiera, je˝eli jest
dok∏adnie nape∏niona zgodnie z warunkami od-
powiadajàcymi teoretycznie pojemnoÊci nomi-
nalnej.

2. Dopuszcza si´ stosowanie dwóch metod nape∏nia-
nia butelek miarowych:

a) do sta∏ego poziomu,

b) do sta∏ej pustej przestrzeni w butelce.

Odleg∏oÊç pomi´dzy teoretycznym poziomem na-
pe∏nienia w przypadku pojemnoÊci nominalnej
a poziomem brzegowym oraz ró˝nica pomi´dzy po-
jemnoÊcià brzegowà a pojemnoÊcià nominalnà,
zwana „pojemnoÊcià rozszerzenia lub pustà prze-
strzenià w butelce”, powinny byç jednakowe dla
wszystkich butelek wykonanych wed∏ug tego sa-
mego projektu (tego samego typu).

3. W celu umo˝liwienia zmierzenia pojemnoÊci butel-
ki miarowej z wystarczajàcà dok∏adnoÊcià, majàc
na uwadze pewne zwykle wyst´pujàce niepewno-
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Êci, jakie mogà si´ pojawiç przy nape∏nianiu,
a w szczególnoÊci z dok∏adnoÊcià wymaganà na
podstawie przepisów ustawy, maksymalnie do-
puszczalne b∏´dy (dodatni i ujemny) w pojemnoÊci
butelek miarowych, tzn. najwi´ksze dopuszczalne

ró˝nice (dodatnie i ujemne) w temperatu-
rze 20° C oraz w warunkach kontrolnych okreÊlo-
nych w opisie metody referencyjnej, pomi´dzy po-
jemnoÊcià rzeczywistà a nominalnà Vn, powinny
byç zgodne z poni˝szà tabelà:

PojemnoÊç nominalna Vn w ml
Maksymalny dopuszczalny b∏àd

w procentach Vn w ml

od 50 do 100 — 3

powy˝ej 100 do 200 3 —

powy˝ej 200 do 300 — 6

powy˝ej 300 do 500 2 —

powy˝ej 500 do 1 000 — 10

powy˝ej 1 000 do 5 000 1 —

Maksymalny dopuszczalny b∏àd w pojemnoÊci
brzegowej powinien byç identyczny z maksymal-
nym dopuszczalnym b∏´dem dla odpowiadajàcej
jej pojemnoÊci nominalnej.

Tolerancja powinna byç liczona zawsze od ustalo-
nej wartoÊci nominalnej. Systematyczne wykorzy-
stywanie granic b∏´du jest zabronione.

4. PojemnoÊç rzeczywistà butelki miarowej nale˝y
sprawdzaç przez okreÊlenie iloÊci wody o tempera-

turze 20 °C, jakà butelka faktycznie zawiera, kiedy
zosta∏a nape∏niona do poziomu odpowiadajàcego
teoretycznie pojemnoÊci nominalnej. PojemnoÊç
rzeczywistà mo˝na równie˝ sprawdziç poÊrednio
przy pomocy metody o ekwiwalentnej dok∏adnoÊci.

5. B∏àd pomiaru podczas wyznaczania pojemnoÊci
rzeczywistej butelki miarowej nie powinien przekra-
czaç 20 % maksymalnego dopuszczalnego b∏´du
okreÊlonego w tabeli w ust. 3.

Za∏àcznik nr 5

WZÓR ZNAKU „3”

Za∏àcznik nr 6

OPIS METODY REFERENCYJNEJ KONTROLI BUTELEK MIAROWYCH

A. Metoda pobierania próbek

1. Próbka butelek miarowych tego samego wzoru
oraz tej samej produkcji powinna byç pobrana w lo-
sowy sposób z partii odpowiadajàcej w zasadzie
godzinowej produkcji.

2. Je˝eli wynik pierwszej kontroli przeprowadzonej na
partii odpowiadajàcej godzinowej produkcji jest

niezadowalajàcy, mo˝na przeprowadziç drugà kon-
trol´, opartà na innej próbce pobranej z partii odpo-
wiadajàcej d∏u˝szemu okresowi produkcji albo
w oparciu o wyniki zanotowane na kartach kontroli
wewn´trznej producenta.

3. Liczba butelek miarowych stanowiàcych próbk´
powinna wynosiç 35 lub 40 w zale˝noÊci od tego,



która z dwóch metod stosowania wyników okreÊlo-
nych w punkcie C zosta∏a wybrana przez producen-
ta butelek miarowych lub w∏aÊciwe terytorialne or-
gany administracji miar.

B. Pomiar pojemnoÊci butelek miarowych stanowià-
cych próbk´

1. B∏àd pomiaru pojemnoÊci nie powinien przekraczaç
jednej piàtej dopuszczalnego b∏´du granicznego
odpowiadajàcego nominalnej pojemnoÊci butelki
miarowej.

2. Butelki miarowe nale˝y najpierw zwa˝yç w stanie
pustym.

3. Nast´pnie nale˝y nape∏niç je wodà o temperatu-
rze 20 °C i znanej g´stoÊci do poziomu nape∏nienia
odpowiedniego dla zastosowanej metody kontroli.

4. Nast´pnie butelki nale˝y zwa˝yç w stanie nape∏nio-
nym. 

5. Pomiary muszà byç przeprowadzone za pomocà
przyrzàdu pomiarowego, odpowiedniego do doko-
nania niezb´dnych czynnoÊci:

1) wprowadzonego do obrotu lub u˝ytkowania na
podstawie odr´bnych przepisów dotyczàcych
oceny zgodnoÊci albo prawnej kontroli metrolo-
gicznej, albo

2) wywzorcowanego przez organy administracji
miar albo laboratoria akredytowane, je˝eli nie
podlega on przepisom, o których mowa w pkt 1.

C. Opracowanie wyników pomiarów

C1. Metoda odchylenia standardowego

Liczba butelek miarowych w próbce wynosi 35.

1) Obliczyç Êrednià –x pojemnoÊci rzeczywistych
butelek znajdujàcych si´ w próbce xi wg wzoru:

2) Obliczyç odchylenie standardowe s rzeczywi-
stych pojemnoÊci x butelek znajdujàcych si´
w partii wg wzoru:

3) Partia powinna zostaç uznana za zgodnà z wy-
mogami ustawy, je˝eli wartoÊci –x i s równoczeÊ-
nie spe∏niajà trzy nast´pujàce nierównoÊci:

–x + k · s ≤ Ts–x – k · s ≥ Ti

s ≤ F(Ts – Ti)

gdzie:

k = 1,57 

F = 0,266

Ts = Vn + E

Ti = Vn – E

Vn — wartoÊç pojemnoÊci nominalnej ozna-
czona na butelce miarowej zgodnie
z art. 23 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy

E — wartoÊç b∏´du granicznego dopuszczal-
nego odpowiadajàca pojemnoÊci nomi-
nalnej Vn wyznaczona zgodnie z tabelà
okreÊlonà w za∏àczniku nr 4 do ustawy

C2. Metoda Êredniego zakresu

Liczba butelek miarowych w próbce wynosi 40.

1) Obliczyç Êrednià –x pojemnoÊci rzeczywistych
butelek znajdujàcych si´ w próbce xi wg wzoru:

2) Obliczyç Êredni zakres 
–
R rzeczywistych pojem-

noÊci xi butelek znajdujàcych si´ w próbce.

W tym celu nale˝y podzieliç próbk´ zgodnie
z kolejnoÊcià wykonywania pomiarów pojem-
noÊci rzeczywistej na osiem ma∏ych próbek
sk∏adajàcych si´ z pi´ciu butelek miarowych
ka˝da i przeprowadziç nast´pujàce obliczenia:

a) obliczyç zakres R ka˝dej z ma∏ych próbek, to
znaczy ró˝nic´ mi´dzy rzeczywistymi po-
jemnoÊciami najwi´kszej i najmniejszej bu-
telki wchodzàcej w sk∏ad tej próbki;

b) obliczyç sum´ zakresów oÊmiu mniejszych
próbek 

c) obliczyç Êredni zakres 

3) Partia powinna zostaç uznana za zgodnà z prze-
pisami ustawy, je˝eli wartoÊci –x i 

–
R spe∏niajà

równoczeÊnie nast´pujàce trzy nierównoÊci:
–x + k’ ·

–
R ≤ Ts

–x – k’ ·
–
R ≥ Ti

–
R ≤ F’(Ts – Ti)

gdzie:

k’ = 0,668 

F’ = 0,628 

Ts = Vn + E

Ti = Vn – E

Vn — wartoÊç pojemnoÊci nominalnej ozna-
czona na butelce miarowej zgodnie
z art. 23 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy,

E — wartoÊç b∏´du granicznego dopuszczal-
nego odpowiadajàca pojemnoÊci nomi-
nalnej Vn wyznaczona zgodnie z tabelà
okreÊlonà w za∏àczniku nr 4 do ustawy.
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