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Działalność prowadzona/ Activity 
conducted 
w stałej lokalizacji (S)i/lub poza nią (P)/ 
at permanent location (S) and/or outside 
of permanent location (P) 

Wzorcowanie/ Calibration:  
Numer i nazwa wielkości mierzonej/ numer and name 
of measurand *) 
7.11 energia / Energy 
7.14 wysokie napięcie i prąd/ high voltage and current 

Wersja strony/Page version: A 

 *) Numeracja wielkości mierzonych zgodna z podaną w załączniku nr 1 dokumentu DAP-04 
dostępnym na stronie internetowej www.pca.gov.pl/ The numbering of measurand in accordance 
with the classification given in the Annex to the document DAP-04, available at PCA website 
www.pca.gov.pl 

 Kierownik Biura ds. akredytacji 

 head of office for accreditation 

Tadeusz Matras 

 

Niniejszy dokument jest załącznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AP 091 z dnia 20.11.2020 r. Cykl 
akredytacji od 10.11.2021 do 18.01.2026 r. Status akredytacji można potwierdzić na stronie 
internetowej PCA www.pca.gov.pl 

This document is an annex to accreditation certificate No AP 091 of 20.11.2020. Accreditation cycle 
from 10.11.2021 to 18.01.2026 r. The status of accreditation and validity of the scope of 
accreditation can be confirmed at  PCA website www.pca.gov.pl 
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Niepewność pomiaru CMC stanowi niepewność rozszerzoną przy prawdopodobieństwie rozszerzenia 
ok. 95 %. Wartość wyrażona w procentach jest niepewnością pomiaru względną i dotyczy 
procentowego udziału w wartości wielkości mierzonej. W pozostałych przypadkach niepewność 
pomiaru dla CMC wyrażona jest w jednostkach wielkości mierzonej. 

The uncertainty of CMC measurement is expanded uncertainty with a probability of extension of 
about 95%. The value expressed as a percentage is the relative uncertainty of measurement and 
relates to the percentage share in the measured value. In other cases, the measurement 
uncertainty for CMC is expressed in units of the measured value. 
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Laboratorium Licznikowe/ Meters Laboratory 
ul. Lukasinskiego 26, 58-100 Swidnica 

Obiekt wzorcowania/ pomiaru 
Object of calibration/ 
measurement 

Zakres pomiarowy 
Measuring range 
 

Niepewność 
pomiaru CMC 
uncertainty of 
CMC 
measurement 

Miejsce 
dział. 
Location 

Metoda 
pomiarowa 
Measuring 
method 
 

Energia/ Energy 
liczniki energii elektrycznej 
czynnej prądu przemiennego/ 
Electricity meters for active 
energy and alternating 
current  

If = (0,01  120) A 
Uf = (48  300) V 

50 Hz 
wsp. mocy/power 

factor (0,5  1) 

0,012 % 

liczniki energii elektrycznej 
biernej prądu przemiennego/ 
Electricity meters for reactive 
energy and alternating 
current 

If = (0,01  120) A 
Uf = (48  300) V 

50 Hz 
wsp. mocy/  power 

factor  (0,5  1) 

0,012 % 

analizatory parametrów sieci/ 
network parameter analyzer 

f = (0,01  120) A 
Uf = (48  300) V 

50 Hz 
wsp. Mocy/  power 

factor   (0,5  1) 

0,012 % 

S P14; IS01; 
IS04 

 

urządzenia do sprawdzania 
liczników energii elektrycznej/ 
equipment for testing of 
electricity meters 

If = (0,01  120) A 
Uf = (48  300) V 

50 Hz 
wsp. Mocy/  power 

factor  (0,5  1) 

0,012 % S, P P14; IS03; 
IS04 

wysokie napięcie i prąd/ high voltage and current 
 stosunek prądów 

przemiennych /alternation 
current ratio 
- przekładniki prądowe/ 
current transformers 

(10  2500) A / 5A / 1A 0,010% 
0,5’ 

S P14; IS02; 
IS04 
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Wykaz zmian Zakresu Akredytacji Nr AP 091 

List of amendments of the Scope of accreditation Np. AP 091 

 

Status zmian: wersja pierwotna – A 

Status of amendments: original version- A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zatwierdzam status zmian/ 

Approval of the status of amendments  

 

             Kierownik Biura ds. akredytacji 

             Head of office for accreditation 

Tadeusz Matras 

                                                                                                          Dnia/dated: 10.11.2021 
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