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                     Pracownia Pomiarów Przepływu 
                           OFEROWANE USŁUGI 

 WZORCOWANIA I EKSPERTYZ PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH 
                      Obowiązuje od 09.04.2018 r. 

11  Przepływ    11.02  Przepływ (ciecze) 

Lp. Nazwa Zakres pomiarowy Ilość 
Opłata 
netto 

Poza zakresem akredytacji  
O strumieniu objętości do 60 dm3/min 1 szt. 500,00 1 Przepływomierze kontrolne  

do cieczy (LPG) 
O strumieniu objętości powyżej 60 dm3/min 1 szt. 800,00 

W zakresie akredytacji  

Strumień objętości (0,1 ÷ 11,00) m3/h 
1 punkt 

pomiarowy 
100,00 

Poza zakresem akredytacji  
2 Wodomierze 

Strumień objętości (0,008 ÷ 20,00) m3/h 
1 punkt 

pomiarowy 
100,00 

Poza zakresem akredytacji  
3 Inne przepływomierze 

Strumień objętości (0,008 ÷ 20,00) m3/h 
1 punkt 

pomiarowy 
150,00 

Poza zakresem akredytacji  
4 Instalacje pomiarowe do 

cieczy innych niż woda Strumień objętości do 500 dm3/min 
Strumień objętości powyżej 500 dm3/min 

1 godzina 100,00 

Poza zakresem akredytacji  
5 Liczniki objętości do 

cieczy innych niż woda Strumień objętości od 0,1 dm3/min 
1 punkt 

pomiarowy 
150,00 

Ekspertyzy  
O średnicy przyłącza do DN40 

na zgodność z wymaganiami metrologii 
prawnej 

sprawdzane wodą zimną 

1 szt. 120,00 

O średnicy przyłącza do DN 40 
na zgodność z wymaganiami metrologii 

prawnej 
sprawdzane wodą ciepłą 

1 szt. 150,00 

O średnicy przyłącza DN50 o strumieniu 
objętości do 18,00 m3/h na zgodność z 

wymaganiami metrologii prawnej 
sprawdzane wodą zimną 

1 szt. 200,00 

6 Wodomierze 

Sprzężone o średnicy przyłącza do DN50  o 
strumieniu objętości do 18,00 m3/h na zgodność 

z wymaganiami metrologii prawnej 
sprawdzane wodą zimną 

1 szt. 300,00 

Ekspertyzy  
Przetworniki przepływu o średnicy przyłącza do 
DN50 na zgodność z wymaganiami metrologii 

prawnej 
1 szt. 120,00 

Przeliczniki wskazujące  
na zgodność z wymaganiami metrologii 

prawnej 
1 szt. 120,00 

 Ciepłomierze do wody 

Pary czujników temperatury  
na zgodność z wymaganiami metrologii 

prawnej 
1 szt. 120,00 
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Ciepłomierze  
na zgodność z wymaganiami metrologii 

prawnej 
1 szt. 360,00 

Ekspertyzy  
Instalacje do cieczy innych niż woda o 
strumieniu objętości do 500 dm3/min  

na zgodność z wymaganiami metrologii 
prawnej 

1 szt. 220,00 

 Instalacje do cieczy innych 
niż woda 

Instalacje do cieczy innych niż woda o 
strumieniu objętości powyżej 500 dm3/min 

na zgodność z wymaganiami metrologii 
prawnej 

1 szt. 330,00 

 Duplikat świadectwa lub innego dokumentu 1 szt. 55,00 

 W przypadku wzorcowania/ekspertyzy poza siedzibą urzędu - koszt 
transportu  przyrządów pomiarowych do klienta samochodem służbowym 

1 km 0,81 

 
W przypadku wzorcowania/ekspertyzy poza siedzibą urzędu - koszt 
transportu przyrządów pomiarowych samochodem specjalistycznym 
marki  STAR  

1 km 1,00 

 Inne czynności związane z wzorcowaniem przyrządów pomiarowych  1 godzina 100,00 

 
 


