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Idei przygotowania i wdrożenia Księgi Znaku 
przyświecała myśl stworzenia i stosowania marki, 
która służyłaby budowaniu jednolitego w formie przekazu 
o podejmowanych przez Główny Urząd Miar, 
w konsorcjum z Politechniką Świętokrzyską, 
działaniach mających na celu realizację projektu o nazwie 
Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny GUM. 
Opracowanie niniejsze jest ważnym elementem 
budowania tożsamości ŚKLGUM z podkreśleniem 
instytucjonalnego fundamentu Głównego Urzędu Miar.
Prezentowana Księga Znaku wyznacza standaryzację 
logo - opis jego budowy i konstrukcji, dopuszczalną 
kolorystykę i typografię, określa pole ochronne 
oraz wykaz alternatywnych wersji wraz z przykładami 
prawidłowego używania.
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ZNAK - LOGO
WERSJA 
PODSTAWOWA 
Forma znaku graficznego oparta na logotypie 
Głównego Urzędu Miar czerpie z jego potencjału  
i umożliwia wielopłaszczyznową interpretację ilustrując  
i niosąc skojarzenia z:
- GUM - MONOGRAM
- Polska (figura nawiązująca do kształtu granic na mapie),
- aspekt techniczny - podziałka na narzędziach mierniczych,
- gmach (budynek -bryła przestrzenna),
- melodyczność rytmów pewne skojarzenia z klawiaturą 
fortepianu

Pionowa belka między blokami tekstu jest symbolicznym 
rozszeżeniem „głównego gmachu”, który pod swoje skrzydła 
bierze Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny
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KONSTRUKCJA/RYTM 
Konstrukcja znaku oparta jest na trzech wielkościach, które 
konsekwentnie budują podziały i rytmy.
Dzięki zastosowaniu perspektywy zbieżnej zasugerowany 
jest również aspekt architektoniczny i przestrzenny 
umownej bryły  - gmachu urzędu.
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LOGO 
WERSJE SPECJALNE
Wersje logotypu do zastosowania
jeśli użycie wersji podstawowej
nie jest możliwe
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CZCIONKI
Logo i wszystkie materiały identyfikacyjne
oparte są o rodzinę czcionek LATO

Uzupełniająca czcionka szeryfowa
Liberation Serif

Jest to darmowa czcionka na licencji GPL, która jest 
dość podobna do Times New Roman. W niektórych 
systemach linux (Ubuntu, OpenSUSE, Mandriva) jest 
instalowana domyślnie.
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ŻYWIOŁY
DODATKOWE ELEMENTY GRAFICZNE

Elementy graficzne oparte na idei żywiołów
ziemia / woda / ogień / powietrze, 
z którymi ciągle MIERZY się człowiek, a nauka te siły 
stara się opanować, obliczyć i ZMIERZYĆ.
Idea jest kontynuacją linii architektonicznej która eksp-
loatuje pierwszy z żywiołów i bezpośrednio czerpie ze 
struktur spotykanych w przyrodzie.

Cztery podstawowe kształty i paleta kolorystyczna im 
odpowiadająca w zamierzeniu, dają możliwośc twórczej 
interpretacji i dowolności, projektantowi materiałów 
promocyjnych.

Przykłady tworzą wzory desenie i struktury ilustrujące 
idee, kształty, bryły, które opowiadają o przestrzeni 
kampusu, jego potencjale i ofercie.
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DODATKOWE ELEMENTY GRAFICZNE
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TYPOGRAFIA
DODATKOWE ELEMENTY GRAFICZNE
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ODMIANY DLA
1) KAMPUS GUM
2) ŚKLGUM

GUM

ŚKLGUM

GUM

ŚKLGUM

GUM

ŚKLGUM

TYPOGRAFIA
DODATKOWE ELEMENTY GRAFICZNE



KOLOR
dopuszczalne użycie

C50/M40/Y40/K100

C0/M0/Y0/K100

C100/M62/Y0/K54 C7/M0/Y0/K50

Jako kolory uzupełniające paletę dopuszc-
zalne jest użycie stopniowania każdego z 
podanych kolorów w natężeniu od 100% 
do 10%. dotyczy elementów graficznych 
znajdujących się w sąsiedztwie logotypu 
GUM

R0/G0/B0

R0/G57/B107 R144/G154/B161

Pantone SREBRO 877Pantone 648

Pantone 426

gum.gov.pl11
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KOLOR
dopuszczalne użycie
Dopuszczalne jest użycie logotypu umieszc-
zonego na tle graficznym. 
W celu zachowania czytelności zaleca się 
stosowania tła w dużym kontraście w sto-
sunku do znaku graficznego.
W razie wątpliwości należy skontaktować się 
z działęm promocji GUM.
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KOLOR
niedopuszczalne
użycieużycie różnych kolorów

użycie innych kolorów

obracanie znaku zniekształcanie zmiana położenia tekstu

użycie przejść tonalnych

Niedopuszczalna jest zmiana koloru oraz 
użycie przejść tonalnych i gradientowych  
w obrębie logotypu.
Nie wolno zniekształcać i obracać logotypu 
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WIELKOŚĆ
Minimalna wysokość logotypu użytego  
w drukach urzędowych i materiałach 
marketingowych to 10 mm.
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X

X

X X

X
POLE OCHRONNE
Zaleca się zachowanie bezpiecznej odległości 
od innych elementów graficznych oraz 
krawędzi nośnika na którym znajduje się 
logotyp.
Minimalna wartość pola ochronnego to 1/2 
wysokości znaku graficznego.

1/2

1/2
1/2

1/2
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Ustrud do duisl ulput nit ipit nim dolor sim 
aliscipit ullandre c
onsequi blaor ipit nibh etum zzril ectem velesed tinis dunt vulla feugait, veliquat aute min volenim 
vullam do cor iuscilit wiscidunt et luptatio conullamet duisl del ullamconsed molorper acing 
el utpat velesse quismodignit nostrud dipit ver sed tatem irit diam duipit lortie exerat, corem 
zzriuscipsum vero odo consed dolutem nonsequip ex ercilit alisim euipsum dolore feuis dolor 
autpat, sequi eugait lutat vullamet praestionse dipit landrem zzril euisim venit laore volore vel ipit 
la aut la corper sed ex eliquisisi.
At. Sequatem dolorpe rcinis doluptat ad exercin utpatie voluptat adigniat in eriusto consequi bla 
accum nim zzrit incilit ad magna faciliquat. Ibh erostisim num venim amconullum iure tatinissim 
adit, si bla feu faccummolore consenim niam in ex exercidunt vel ea alismod olorer sequat verosto 
erit acilit, suscincipis nos alissit ullutpate dolor augue doloreetum zzriusc ipsumsan ea commodigna 
corem velisim diam, consequis dolobore vero cor sis aliquismodio commolortin ut et ut am, sit 
wisci euis adigna amcorer aestrud tating el ing eniam nit lan henibh erciduipisim ad ectet et, sit, 
vendreet lore vel ullaorer autpat. It landit, verostrud magniss equipit lan utpatuero odiat at veliqui 
te te dolor in ut lore magniat ipisi.
Gait aute dolorem zzrit, vent vel ut wis aut laorero etuer sequamc onulputpat dipit wis et ing eugiam 
veliquat amet iusto commoloreet, quatumsan hendipit dolent landit dolor summolore dolore 
veliquisit iniatem vent landipi scipis et la feu feu feu feu faccumsan ut iliquat.
Quat, con ulputat do dunt iliquamcon hent ate facilla con vel do ea facilis ismoloreet ut aliquat. 
Dui tat, verat, quipisl dolent dolore molor se modolobortio exer alit alit amcommodions del 
dunt wisim volortisi.

At. Bore feui blamet do cons acip et 
am nos et, sustism odolum nibh erat nibh er sis enisis aliquipit, vulputpat, veriurem quat, vulla 
conulputpat praesto eril exerius cincipit lute molessi.
Sit eugait eugiat lam el ipit wis nit nonsed et eugait velisi tet, verat landio dolobor sim ea faci blaore 
dip ecte faci tem et vel eum atetuer si ex eliquip sustrud tet utpat. Duisit eum inim ipis aliquat 

Główny Urząd Miar
ul. Elektoralna 2, 00-139 Warszawa
NIP: 525-10-08-361
tel.:  22 581 93 99 (centrala), 22 620 02 41, fax:  22 581 93 92
e-mail: gum@gum.gov.pl

Główny Urząd Miar
ul. Elektoralna 2
00-139 Warszawa
NIP: 525-10-08-361
T:  22 581 93 99
F:  22 581 93 92
M: gum@gum.gov.pl

Jan Nowak 
Dyrektor Generalny Urzędu

T:  +48 602 388 399
M: j.nowak@gum.gov.pl

Główny Urząd Miar
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NIP: 525-10-08-361
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IDENTYFIKACJA

podstawowe elementy
Materiały należy przygotować  
z należytą starannością zachowując 
“pole bezpieczeństwa” znaku oraz jego 
czytelność.
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papier firmowyUstrud do duisl ulput nit ipit nim dolor sim alis-
cipit ullandre c
onsequi blaor ipit nibh etum zzril ectem velesed ti nis dunt vulla feugait, veliquat aute min volenim vul-
lam do cor iuscilit wiscidunt et luptati o conullamet duisl del ullamconsed molorper acing el utpat velesse 
quismodignit nostrud dipit ver sed tatem irit diam duipit lorti e exerat, corem zzriuscipsum vero odo 
consed dolutem nonsequip ex ercilit alisim euipsum dolore feuis dolor autpat, sequi eugait lutat vul-
lamet praesti onse dipit landrem zzril euisim venit laore volore vel ipit la aut la corper sed ex eliquisisi.
At. Sequatem dolorpe rcinis doluptat ad exercin utpati e voluptat adigniat in eriusto consequi bla accum 
nim zzrit incilit ad magna faciliquat. Ibh erosti sim num venim amconullum iure tati nissim adit, si bla feu 
faccummolore consenim niam in ex exercidunt vel ea alismod olorer sequat verosto erit acilit, suscincipis 
nos alissit ullutpate dolor augue doloreetum zzriusc ipsumsan ea commodigna corem velisim diam, con-
sequis dolobore vero cor sis aliquismodio commolorti n ut et ut am, sit wisci euis adigna amcorer aestrud 
tati ng el ing eniam nit lan henibh erciduipisim ad ectet et, sit, vendreet lore vel ullaorer autpat. It landit, 
verostrud magniss equipit lan utpatuero odiat at veliqui te te dolor in ut lore magniat ipisi.
Gait aute dolorem zzrit, vent vel ut wis aut laorero etuer sequamc onulputpat dipit wis et ing eugiam 
veliquat amet iusto commoloreet, quatumsan hendipit dolent landit dolor summolore dolore veliquisit 
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onsequi blaor ipit nibh etum zzril ectem velesed 
ti nis dunt vulla feugait, veliquat aute min vo-
lenim vullam do cor iuscilit wiscidunt et luptati o 
conullamet duisl del ullamconsed molorper acing 
el utpat velesse quismodignit nostrud dipit ver 
sed tatem irit diam duipit lorti e exerat, corem 
zzriuscipsum vero odo consed dolutem nonse-
quip ex ercilit alisim euipsum dolore feuis dolor 
autpat, sequi eugait lutat vullamet praesti onse 
dipit landrem zzril euisim venit laore volore vel 
ipit la aut la corper sed ex eliquisisi.
At. Sequatem dolorpe rcinis doluptat ad exercin 
utpati e voluptat adigniat in eriusto consequi bla 
accum nim zzrit incilit ad magna faciliquat. Ibh 
erosti sim num venim amconullum iure tati nissim 
adit, si bla feu faccummolore consenim niam 
in ex exercidunt vel ea alismod olorer sequat 

Ustrud do duisl ulput
onsequi blaor ipit nibh etum zzril ectem velesed 
ti nis dunt vulla feugait, veliquat aute min vo-
lenim vullam do cor iuscilit wiscidunt et luptati o 
conullamet duisl del ullamconsed molorper acing 
el utpat velesse quismodignit nostrud dipit ver 
sed tatem irit diam duipit lorti e exerat, corem 
zzriuscipsum vero odo consed dolutem nonse-
quip ex ercilit alisim euipsum dolore feuis dolor 
autpat, sequi eugait lutat vullamet praesti onse 
dipit landrem zzril euisim venit laore volore vel 
ipit la aut la corper sed ex eliquisisi.
At. Sequatem dolorpe rcinis doluptat ad exercin 
utpati e voluptat adigniat in eriusto consequi bla 
accum nim zzrit incilit ad magna faciliquat. Ibh 
erosti sim num venim amconullum iure tati nissim 
adit, si bla feu faccummolore consenim niam 
in ex exercidunt vel ea alismod olorer sequat 

Główny Urząd Miar
ul. Elektoralna 2

00-139 Warszawa

tel.:  22 581 93 99
fax:  22 581 93 92
e-mail: gum@gum.gov.pl

Świętokrzyski 
Kampus 

Laboratoryjny 

Głównego 
Urzędu 
Miar

Tytuł projektu: „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM)”
Nr projektu: RPSW.01.01.00-26-0001/18
Czas trwania projektu: 01/01/2019 - 31/12/2023 
Wartość projektu: 162 535 366,94 zł
Wysokość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 139 786 784,64 zł
Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej I – Innowacje i nauka, Działania 1.1 Wsparcie 
infrastruktury B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 
2014–2020.

Główny Urząd Miar realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Świętokrzyski 
Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM)

Celem projektu jest zwiększone urynkowienie działalności B+R poprzez wykorzystanie nauki 
z dziedziny metrologii do podniesienia konkurencyjności polskich firm na rynku europejskim i 
światowym oraz utworzenie w Kielcach centrum polskiej metrologii.

Dofinansowanie projektu: 139 786 784,64 zł

gum.gov.pl

gum.gov.pl

Tytuł projektu: „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM)”
Nr projektu: RPSW.01.01.00-26-0001/18
Czas trwania projektu: 01/01/2019 - 31/12/2023 
Wartość projektu: 162 535 366,94 zł
Wysokość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 139 786 784,64 zł
Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej I – Innowacje i nauka, Działania 1.1 Wsparcie 
infrastruktury B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 
2014–2020.

Główny Urząd Miar realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Świętokrzyski 
Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM)

Celem projektu jest zwiększone urynkowienie działalności B+R poprzez wykorzystanie nauki 
z dziedziny metrologii do podniesienia konkurencyjności polskich firm na rynku europejskim i 
światowym oraz utworzenie w Kielcach centrum polskiej metrologii.

Dofinansowanie projektu: 139 786 784,64 zł

gum.gov.pl

gum.gov.pl

Świętokrzyski 
Kampus 

Laboratoryjny 

Głównego 
Urzędu 
Miar

Główny Urząd Miar
ul. Elektoralna 2

00-139 Warszawa

tel.:  22 581 93 99
fax:  22 581 93 92
e-mail: gum@gum.gov.pl

Tytuł projektu: „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM)”
Nr projektu: RPSW.01.01.00-26-0001/18
Czas trwania projektu: 01/01/2019 - 31/12/2023 
Wartość projektu: 162 535 366,94 zł
Wysokość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 139 786 784,64 zł
Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej I – Innowacje i nauka, Działania 1.1 Wsparcie 
infrastruktury B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 
2014–2020.

Główny Urząd Miar realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Świętokrzyski 
Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM)

Celem projektu jest zwiększone urynkowienie działalności B+R poprzez wykorzystanie nauki 
z dziedziny metrologii do podniesienia konkurencyjności polskich firm na rynku europejskim i 
światowym oraz utworzenie w Kielcach centrum polskiej metrologii.

Dofinansowanie projektu: 139 786 784,64 zł

gum.gov.pl

gum.gov.pl

Tytuł projektu: „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM)”
Nr projektu: RPSW.01.01.00-26-0001/18
Czas trwania projektu: 01/01/2019 - 31/12/2023 
Wartość projektu: 162 535 366,94 zł
Wysokość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 139 786 784,64 zł
Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej I – Innowacje i nauka, Działania 1.1 Wsparcie 
infrastruktury B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 
2014–2020.

Główny Urząd Miar realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Świętokrzyski 
Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM)

Celem projektu jest zwiększone urynkowienie działalności B+R poprzez wykorzystanie nauki 
z dziedziny metrologii do podniesienia konkurencyjności polskich firm na rynku europejskim i 
światowym oraz utworzenie w Kielcach centrum polskiej metrologii.

Dofinansowanie projektu: 139 786 784,64 zł

gum.gov.pl

gum.gov.pl

Świętokrzyski 
Kampus 

Laboratoryjny 

Głównego 
Urzędu 
Miar

Główny Urząd Miar
ul. Elektoralna 2

00-139 Warszawa

tel.:  22 581 93 99
fax:  22 581 93 92
e-mail: gum@gum.gov.pl

Tytuł projektu: „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM)”
Nr projektu: RPSW.01.01.00-26-0001/18
Czas trwania projektu: 01/01/2019 - 31/12/2023 
Wartość projektu: 162 535 366,94 zł
Wysokość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 139 786 784,64 zł
Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej I – Innowacje i nauka, Działania 1.1 Wsparcie 
infrastruktury B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 
2014–2020.

Główny Urząd Miar realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Świętokrzyski 
Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM)

Celem projektu jest zwiększone urynkowienie działalności B+R poprzez wykorzystanie nauki 
z dziedziny metrologii do podniesienia konkurencyjności polskich firm na rynku europejskim i 
światowym oraz utworzenie w Kielcach centrum polskiej metrologii.

Dofinansowanie projektu: 139 786 784,64 zł

gum.gov.pl

gum.gov.pl

Tytuł projektu: „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM)”
Nr projektu: RPSW.01.01.00-26-0001/18
Czas trwania projektu: 01/01/2019 - 31/12/2023 
Wartość projektu: 162 535 366,94 zł
Wysokość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 139 786 784,64 zł
Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej I – Innowacje i nauka, Działania 1.1 Wsparcie 
infrastruktury B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 
2014–2020.

Główny Urząd Miar realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Świętokrzyski 
Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM)

Celem projektu jest zwiększone urynkowienie działalności B+R poprzez wykorzystanie nauki 
z dziedziny metrologii do podniesienia konkurencyjności polskich firm na rynku europejskim i 
światowym oraz utworzenie w Kielcach centrum polskiej metrologii.

Dofinansowanie projektu: 139 786 784,64 zł

gum.gov.pl

gum.gov.pl

papier offsetowy gładzony
papier offsetowy gładzony ecru

gum.gov.pl17



IDENTYFIKACJA
papier firmowy
wersja monochromatyczna

Ustrud do duisl ulput nit ipit nim dolor sim alis-
cipit ullandre c
onsequi blaor ipit nibh etum zzril ectem velesed ti nis dunt vulla feugait, veliquat aute min volenim vul-
lam do cor iuscilit wiscidunt et luptati o conullamet duisl del ullamconsed molorper acing el utpat velesse 
quismodignit nostrud dipit ver sed tatem irit diam duipit lorti e exerat, corem zzriuscipsum vero odo 
consed dolutem nonsequip ex ercilit alisim euipsum dolore feuis dolor autpat, sequi eugait lutat vulla-
met praesti onse dipit landrem zzril euisim venit laore volore vel ipit la aut la corper sed ex eliquisisi.
At. Sequatem dolorpe rcinis doluptat ad exercin utpati e voluptat adigniat in eriusto consequi bla accum 
nim zzrit incilit ad magna faciliquat. Ibh erosti sim num venim amconullum iure tati nissim adit, si bla feu 
faccummolore consenim niam in ex exercidunt vel ea alismod olorer sequat verosto erit acilit, suscincipis 
nos alissit ullutpate dolor augue doloreetum zzriusc ipsumsan ea commodigna corem velisim diam, con-
sequis dolobore vero cor sis aliquismodio commolorti n ut et ut am, sit wisci euis adigna amcorer aestrud 
tati ng el ing eniam nit lan henibh erciduipisim ad ectet et, sit, vendreet lore vel ullaorer autpat. It landit, 
verostrud magniss equipit lan utpatuero odiat at veliqui te te dolor in ut lore magniat ipisi.
Gait aute dolorem zzrit, vent vel ut wis aut laorero etuer sequamc onulputpat dipit wis et ing eugiam 
veliquat amet iusto commoloreet, quatumsan hendipit dolent landit dolor summolore dolore veliquisit 

Ustrud do duisl ulput
onsequi blaor ipit nibh etum zzril ectem velesed 
ti nis dunt vulla feugait, veliquat aute min vole-
nim vullam do cor iuscilit wiscidunt et luptati o 
conullamet duisl del ullamconsed molorper acing 
el utpat velesse quismodignit nostrud dipit ver 
sed tatem irit diam duipit lorti e exerat, corem 
zzriuscipsum vero odo consed dolutem nonse-
quip ex ercilit alisim euipsum dolore feuis dolor 
autpat, sequi eugait lutat vullamet praesti onse 
dipit landrem zzril euisim venit laore volore vel 
ipit la aut la corper sed ex eliquisisi.
At. Sequatem dolorpe rcinis doluptat ad exercin 
utpati e voluptat adigniat in eriusto consequi bla 
accum nim zzrit incilit ad magna faciliquat. Ibh 
erosti sim num venim amconullum iure tati nissim 
adit, si bla feu faccummolore consenim niam 
in ex exercidunt vel ea alismod olorer sequat 

Ustrud do duisl ulput
onsequi blaor ipit nibh etum zzril ectem velesed 
ti nis dunt vulla feugait, veliquat aute min vole-
nim vullam do cor iuscilit wiscidunt et luptati o 
conullamet duisl del ullamconsed molorper acing 
el utpat velesse quismodignit nostrud dipit ver 
sed tatem irit diam duipit lorti e exerat, corem 
zzriuscipsum vero odo consed dolutem nonse-
quip ex ercilit alisim euipsum dolore feuis dolor 
autpat, sequi eugait lutat vullamet praesti onse 
dipit landrem zzril euisim venit laore volore vel 
ipit la aut la corper sed ex eliquisisi.
At. Sequatem dolorpe rcinis doluptat ad exercin 
utpati e voluptat adigniat in eriusto consequi bla 
accum nim zzrit incilit ad magna faciliquat. Ibh 
erosti sim num venim amconullum iure tati nissim 
adit, si bla feu faccummolore consenim niam 
in ex exercidunt vel ea alismod olorer sequat 

Świętokrzyski 
Kampus 

Laboratoryjny 

Głównego 
Urzędu 
Miar

Główny Urząd Miar
ul. Elektoralna 2

00-139 Warszawa

tel.:  22 581 93 99
fax:  22 581 93 92
e-mail: gum@gum.gov.pl

gum.gov.pl

Świętokrzyski 
Kampus 

Laboratoryjny 

Głównego 
Urzędu 
Miar

Główny Urząd Miar
ul. Elektoralna 2

00-139 Warszawa

tel.:  22 581 93 99
fax:  22 581 93 92
e-mail: gum@gum.gov.pl

gum.gov.pl

Świętokrzyski 
Kampus 

Laboratoryjny 

Głównego 
Urzędu 
Miar

Główny Urząd Miar
ul. Elektoralna 2

00-139 Warszawa

tel.:  22 581 93 99
fax:  22 581 93 92
e-mail: gum@gum.gov.pl

Tytuł projektu: „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM)”
Nr projektu: RPSW.01.01.00-26-0001/18
Czas trwania projektu: 01/01/2019 - 31/12/2023 
Wartość projektu: 162 535 366,94 zł
Wysokość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 139 786 784,64 zł
Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej I – Innowacje i nauka, Działania 1.1 Wsparcie 
infrastruktury B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 
2014–2020.

Główny Urząd Miar realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Świętokrzyski 
Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM)

Celem projektu jest zwiększone urynkowienie działalności B+R poprzez wykorzystanie nauki 
z dziedziny metrologii do podniesienia konkurencyjności polskich firm na rynku europejskim i 
światowym oraz utworzenie w Kielcach centrum polskiej metrologii.

Dofinansowanie projektu: 139 786 784,64 zł

gum.gov.pl

gum.gov.pl

Tytuł projektu: „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM)”
Nr projektu: RPSW.01.01.00-26-0001/18
Czas trwania projektu: 01/01/2019 - 31/12/2023 
Wartość projektu: 162 535 366,94 zł
Wysokość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 139 786 784,64 zł
Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej I – Innowacje i nauka, Działania 1.1 Wsparcie 
infrastruktury B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 
2014–2020.

Główny Urząd Miar realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Świętokrzyski 
Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM)

Celem projektu jest zwiększone urynkowienie działalności B+R poprzez wykorzystanie nauki 
z dziedziny metrologii do podniesienia konkurencyjności polskich firm na rynku europejskim i 
światowym oraz utworzenie w Kielcach centrum polskiej metrologii.

Dofinansowanie projektu: 139 786 784,64 zł

gum.gov.pl

gum.gov.pl

papier offsetowy gładzony
papier offsetowy gładzony ecru

gum.gov.pl18



IDENTYFIKACJA

Tytuł projektu: „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM)”
Nr projektu: RPSW.01.01.00-26-0001/18
Czas trwania projektu: 01/01/2019 - 31/12/2023 
Wartość projektu: 162 535 366,94 zł
Wysokość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 139 786 784,64 zł
Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej I – Innowacje i nauka, Działania 1.1 Wsparcie 
infrastruktury B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 
2014–2020.

Główny Urząd Miar realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Świętokrzyski 
Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM)

Celem projektu jest zwiększone urynkowienie działalności B+R poprzez wykorzystanie nauki 
z dziedziny metrologii do podniesienia konkurencyjności polskich firm na rynku europejskim i 
światowym oraz utworzenie w Kielcach centrum polskiej metrologii.

Dofinansowanie projektu: 139 786 784,64 zł

gum.gov.pl

gum.gov.pl

Ustrud do duisl ulput nit ipit nim dolor sim alis-
cipit ullandre c
onsequi blaor ipit nibh etum zzril ectem velesed ti nis dunt vulla feugait, veliquat aute min volenim vul-
lam do cor iuscilit wiscidunt et luptatio conullamet duisl del ullamconsed molorper acing el utpat velesse 
quismodignit nostrud dipit ver sed tatem irit diam duipit lortie exerat, corem zzriuscipsum vero odo 
consed dolutem nonsequip ex ercilit alisim euipsum dolore feuis dolor autpat, sequi eugait lutat vul-
lamet praestionse dipit landrem zzril euisim venit laore volore vel ipit la aut la corper sed ex eliquisisi.
At. Sequatem dolorpe rcinis doluptat ad exercin utpatie voluptat adigniat in eriusto consequi bla accum 
nim zzrit incilit ad magna faciliquat. Ibh erostisim num venim amconullum iure tatinissim adit, si bla feu 
faccummolore consenim niam in ex exercidunt vel ea alismod olorer sequat verosto erit acilit, suscincipis 
nos alissit ullutpate dolor augue doloreetum zzriusc ipsumsan ea commodigna corem velisim diam, con-
sequis dolobore vero cor sis aliquismodio commolorti n ut et ut am, sit wisci euis adigna amcorer aestrud 
tati ng el ing eniam nit lan henibh erciduipisim ad ectet et, sit, vendreet lore vel ullaorer autpat. It landit, 
verostrud magniss equipit lan utpatuero odiat at veliqui te te dolor in ut lore magniat ipisi.
Gait aute dolorem zzrit, vent vel ut wis aut laorero etuer sequamc onulputpat dipit wis et ing eugiam 
veliquat amet iusto commoloreet, quatumsan hendipit dolent landit dolor summolore dolore veliquisit 

DYREKTOR 
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO KAMPYSU LABORATORYJNEGO

GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR

Jan Nowak

Świętokrzyski 
Kampus 

Laboratoryjny 

Głównego 
Urzędu 
Miar

Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny
Głównego Urzędu Miar
Elektoralna str. 2, 00-139 Warsaw
phone:  22 581 93 99, fax:  22 581 93 92
e-mail: gum@gum.gov.pl

Tytuł projektu: „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM)”
Nr projektu: RPSW.01.01.00-26-0001/18
Czas trwania projektu: 01/01/2019 - 31/12/2023 
Wartość projektu: 162 535 366,94 zł
Wysokość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 139 786 784,64 zł
Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej I – Innowacje i nauka, Działania 1.1 Wsparcie 
infrastruktury B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 
2014–2020.

Główny Urząd Miar realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Świętokrzyski 
Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM)

Celem projektu jest zwiększone urynkowienie działalności B+R poprzez wykorzystanie nauki 
z dziedziny metrologii do podniesienia konkurencyjności polskich firm na rynku europejskim i 
światowym oraz utworzenie w Kielcach centrum polskiej metrologii.

Dofinansowanie projektu: 139 786 784,64 zł

gum.gov.pl

gum.gov.pl

Świętokrzyski 
Kampus 

Laboratoryjny 

Głównego 
Urzędu 
Miar

Tytuł projektu: „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM)”
Nr projektu: RPSW.01.01.00-26-0001/18
Czas trwania projektu: 01/01/2019 - 31/12/2023 
Wartość projektu: 162 535 366,94 zł
Wysokość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 139 786 784,64 zł
Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej I – Innowacje i nauka, Działania 1.1 Wsparcie 
infrastruktury B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 
2014–2020.

Główny Urząd Miar realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Świętokrzyski 
Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM)

Celem projektu jest zwiększone urynkowienie działalności B+R poprzez wykorzystanie nauki 
z dziedziny metrologii do podniesienia konkurencyjności polskich firm na rynku europejskim i 
światowym oraz utworzenie w Kielcach centrum polskiej metrologii.

Dofinansowanie projektu: 139 786 784,64 zł

gum.gov.pl

gum.gov.pl

Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny
Głównego Urzędu Miar
Elektoralna str. 2, 00-139 Warsaw
phone:  22 581 93 99, fax:  22 581 93 92
e-mail: gum@gum.gov.pl

Tytuł projektu: „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM)”
Nr projektu: RPSW.01.01.00-26-0001/18
Czas trwania projektu: 01/01/2019 - 31/12/2023 
Wartość projektu: 162 535 366,94 zł
Wysokość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 139 786 784,64 zł
Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej I – Innowacje i nauka, Działania 1.1 Wsparcie 
infrastruktury B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 
2014–2020.

Główny Urząd Miar realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Świętokrzyski 
Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM)

Celem projektu jest zwiększone urynkowienie działalności B+R poprzez wykorzystanie nauki 
z dziedziny metrologii do podniesienia konkurencyjności polskich firm na rynku europejskim i 
światowym oraz utworzenie w Kielcach centrum polskiej metrologii.

Dofinansowanie projektu: 139 786 784,64 zł

gum.gov.pl

gum.gov.pl

PAPIER FIRMOWY 
Dyrektor
papier offsetowy gładzony
papier offsetowy gładzony ecru

gum.gov.pl19



IDENTYFIKACJA

Ustrud do duisl ulput nit ipit nim dolor sim alis-
cipit ullandre c
onsequi blaor ipit nibh etum zzril ectem velesed ti nis dunt vulla feugait, veliquat aute min volenim vul-
lam do cor iuscilit wiscidunt et luptati o conullamet duisl del ullamconsed molorper acing el utpat velesse 
quismodignit nostrud dipit ver sed tatem irit diam duipit lorti e exerat, corem zzriuscipsum vero odo 
consed dolutem nonsequip ex ercilit alisim euipsum dolore feuis dolor autpat, sequi eugait lutat vulla-
met praesti onse dipit landrem zzril euisim venit laore volore vel ipit la aut la corper sed ex eliquisisi.
At. Sequatem dolorpe rcinis doluptat ad exercin utpati e voluptat adigniat in eriusto consequi bla accum 
nim zzrit incilit ad magna faciliquat. Ibh erosti sim num venim amconullum iure tati nissim adit, si bla feu 
faccummolore consenim niam in ex exercidunt vel ea alismod olorer sequat verosto erit acilit, suscincipis 
nos alissit ullutpate dolor augue doloreetum zzriusc ipsumsan ea commodigna corem velisim diam, con-
sequis dolobore vero cor sis aliquismodio commolorti n ut et ut am, sit wisci euis adigna amcorer aestrud 
tati ng el ing eniam nit lan henibh erciduipisim ad ectet et, sit, vendreet lore vel ullaorer autpat. It landit, 
verostrud magniss equipit lan utpatuero odiat at veliqui te te dolor in ut lore magniat ipisi.
Gait aute dolorem zzrit, vent vel ut wis aut laorero etuer sequamc onulputpat dipit wis et ing eugiam 
veliquat amet iusto commoloreet, quatumsan hendipit dolent landit dolor summolore dolore veliquisit 

DYREKTOR 
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO KAMPYSU LABORATORYJNEGO

GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR

Jan Nowak

Świętokrzyski 
Kampus 

Laboratoryjny 

Głównego 
Urzędu 
Miar

Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny
Głównego Urzędu Miar
Elektoralna str. 2, 00-139 Warsaw
phone:  22 581 93 99, fax:  22 581 93 92
e-mail: gum@gum.gov.pl gum.gov.pl

Świętokrzyski 
Kampus 

Laboratoryjny 

Głównego 
Urzędu 
Miar

Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny
Głównego Urzędu Miar
Elektoralna str. 2, 00-139 Warsaw
phone:  22 581 93 99, fax:  22 581 93 92
e-mail: gum@gum.gov.pl gum.gov.pl

PAPIER FIRMOWY 
Dyrektor
wersja monochromatyczna

papier offsetowy gładzony
papier offsetowy gładzony ecru

gum.gov.pl20



IDENTYFIKACJA

PAPIER FIRMOWY 
laboratoria

Ustrud do duisl ulput nit ipit nim dolor sim alis-
cipit ullandre c
onsequi blaor ipit nibh etum zzril ectem velesed ti nis dunt vulla feugait, veliquat aute min volenim vul-
lam do cor iuscilit wiscidunt et luptatio conullamet duisl del ullamconsed molorper acing el utpat velesse 
quismodignit nostrud dipit ver sed tatem irit diam duipit lortie exerat, corem zzriuscipsum vero odo 
consed dolutem nonsequip ex ercilit alisim euipsum dolore feuis dolor autpat, sequi eugait lutat vul-
lamet praestionse dipit landrem zzril euisim venit laore volore vel ipit la aut la corper sed ex eliquisisi.
At. Sequatem dolorpe rcinis doluptat ad exercin utpatie voluptat adigniat in eriusto consequi bla accum 
nim zzrit incilit ad magna faciliquat. Ibh erosti sim num venim amconullum iure tati nissim adit, si bla feu 
faccummolore consenim niam in ex exercidunt vel ea alismod olorer sequat verosto erit acilit, suscincipis 
nos alissit ullutpate dolor augue doloreetum zzriusc ipsumsan ea commodigna corem velisim diam, con-
sequis dolobore vero cor sis aliquismodio commolorti n ut et ut am, sit wisci euis adigna amcorer aestrud 
tati ng el ing eniam nit lan henibh erciduipisim ad ectet et, sit, vendreet lore vel ullaorer autpat. It landit, 
verostrud magniss equipit lan utpatuero odiat at veliqui te te dolor in ut lore magniat ipisi.
Gait aute dolorem zzrit, vent vel ut wis aut laorero etuer sequamc onulputpat dipit wis et ing eugiam 
veliquat amet iusto commoloreet, quatumsan hendipit dolent landit dolor summolore dolore veliquisit 

Świętokrzyski 
Kampus 

Laboratoryjny 

Głównego 
Urzędu 
Miar

SAMODZIELNE LABORATORIUM ELEKTRYCZNOŚCI I MAGNETYZMU
PRACOWNIA MIKROFAL, POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO

 I KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ

Jan Kowalski
KIEROWNIK

Tytuł projektu: „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM)”
Nr projektu: RPSW.01.01.00-26-0001/18
Czas trwania projektu: 01/01/2019 - 31/12/2023 
Wartość projektu: 162 535 366,94 zł
Wysokość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 139 786 784,64 zł
Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej I – Innowacje i nauka, Działania 1.1 Wsparcie 
infrastruktury B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 
2014–2020.

Główny Urząd Miar realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Świętokrzyski 
Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM)

Celem projektu jest zwiększone urynkowienie działalności B+R poprzez wykorzystanie nauki 
z dziedziny metrologii do podniesienia konkurencyjności polskich firm na rynku europejskim i 
światowym oraz utworzenie w Kielcach centrum polskiej metrologii.

Dofinansowanie projektu: 139 786 784,64 zł

gum.gov.pl

gum.gov.pl

Tytuł projektu: „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM)”
Nr projektu: RPSW.01.01.00-26-0001/18
Czas trwania projektu: 01/01/2019 - 31/12/2023 
Wartość projektu: 162 535 366,94 zł
Wysokość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 139 786 784,64 zł
Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej I – Innowacje i nauka, Działania 1.1 Wsparcie 
infrastruktury B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 
2014–2020.

Główny Urząd Miar realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Świętokrzyski 
Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM)

Celem projektu jest zwiększone urynkowienie działalności B+R poprzez wykorzystanie nauki 
z dziedziny metrologii do podniesienia konkurencyjności polskich firm na rynku europejskim i 
światowym oraz utworzenie w Kielcach centrum polskiej metrologii.

Dofinansowanie projektu: 139 786 784,64 zł

gum.gov.pl

gum.gov.pl

Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny
Głównego Urzędu Miar

Elektoralna str. 2, 00-139 Warsaw
phone:  22 581 93 99, fax:  22 581 93 92

e-mail: gum@gum.gov.pl

Tytuł projektu: „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM)”
Nr projektu: RPSW.01.01.00-26-0001/18
Czas trwania projektu: 01/01/2019 - 31/12/2023 
Wartość projektu: 162 535 366,94 zł
Wysokość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 139 786 784,64 zł
Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej I – Innowacje i nauka, Działania 1.1 Wsparcie 
infrastruktury B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 
2014–2020.

Główny Urząd Miar realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Świętokrzyski 
Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM)

Celem projektu jest zwiększone urynkowienie działalności B+R poprzez wykorzystanie nauki 
z dziedziny metrologii do podniesienia konkurencyjności polskich firm na rynku europejskim i 
światowym oraz utworzenie w Kielcach centrum polskiej metrologii.

Dofinansowanie projektu: 139 786 784,64 zł

gum.gov.pl

gum.gov.pl

Tytuł projektu: „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM)”
Nr projektu: RPSW.01.01.00-26-0001/18
Czas trwania projektu: 01/01/2019 - 31/12/2023 
Wartość projektu: 162 535 366,94 zł
Wysokość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 139 786 784,64 zł
Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej I – Innowacje i nauka, Działania 1.1 Wsparcie 
infrastruktury B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 
2014–2020.

Główny Urząd Miar realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Świętokrzyski 
Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM)

Celem projektu jest zwiększone urynkowienie działalności B+R poprzez wykorzystanie nauki 
z dziedziny metrologii do podniesienia konkurencyjności polskich firm na rynku europejskim i 
światowym oraz utworzenie w Kielcach centrum polskiej metrologii.

Dofinansowanie projektu: 139 786 784,64 zł

gum.gov.pl

gum.gov.pl

Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny
Głównego Urzędu Miar

Elektoralna str. 2, 00-139 Warsaw
phone:  22 581 93 99, fax:  22 581 93 92

e-mail: gum@gum.gov.pl

Świętokrzyski 
Kampus 

Laboratoryjny 

Głównego 
Urzędu 
Miar

 NAZWA LABORATORIUM Nazwa komórki administracyjnej

Imię i Nazwisko

STANOWISKO

papier offsetowy gładzony
papier offsetowy gładzony ecru

gum.gov.pl21



IDENTYFIKACJA

dyplom uznania

uczestniczył w warsztatach laboratoryjnych
i uzyskał stopień 

MŁODSZEGO LABORANTA
MAŁEJ AKADEMII GUM

serdecznie gratulujemy
i życzymy dalszych postępów 
w zdobywaniu wiedzy i umiejętności

JAN NOWAK

WARSZAWA  11.12 2088

D Y P L O M

Główny Urząd Miar
ul. Elektoralna 2

00-139 Warszawa

tel.:  22 581 93 99
fax:  22 581 93 92
e-mail: gum@gum.gov.pl

G
ŁÓ

W

NY  URZĄD  M
IAR    

CENTRAL  OFFICE  OF  MEASURE
S

U Z N A N I O W Y

Świętokrzyski 
Kampus 

Laboratoryjny 

Głównego 
Urzędu 
Miar

Tytuł projektu: „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM)”
Nr projektu: RPSW.01.01.00-26-0001/18
Czas trwania projektu: 01/01/2019 - 31/12/2023 
Wartość projektu: 162 535 366,94 zł
Wysokość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 139 786 784,64 zł
Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej I – Innowacje i nauka, Działania 1.1 Wsparcie 
infrastruktury B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 
2014–2020.

Główny Urząd Miar realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Świętokrzyski 
Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM)

Celem projektu jest zwiększone urynkowienie działalności B+R poprzez wykorzystanie nauki 
z dziedziny metrologii do podniesienia konkurencyjności polskich firm na rynku europejskim i 
światowym oraz utworzenie w Kielcach centrum polskiej metrologii.

Dofinansowanie projektu: 139 786 784,64 zł

gum.gov.pl

gum.gov.pl

uczestniczył w warsztatach laboratoryjnych
i uzyskał stopień 

MŁODSZEGO LABORANTA
MAŁEJ AKADEMII GUM

serdecznie gratulujemy
i życzymy dalszych postępów 
w zdobywaniu wiedzy i umiejętności

JAN NOWAK

WARSZAWA  11.12 2088

D Y P L O M

Główny Urząd Miar
ul. Elektoralna 2

00-139 Warszawa

tel.:  22 581 93 99
fax:  22 581 93 92
e-mail: gum@gum.gov.pl

U Z N A N I O W Y

G
ŁÓ

W

NY  URZĄD  M
IAR    

CENTRAL  OFFICE  OF  MEASURE
S

Świętokrzyski 
Kampus 

Laboratoryjny 

Głównego 
Urzędu 
Miar

Tytuł projektu: „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM)”
Nr projektu: RPSW.01.01.00-26-0001/18
Czas trwania projektu: 01/01/2019 - 31/12/2023 
Wartość projektu: 162 535 366,94 zł
Wysokość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 139 786 784,64 zł
Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej I – Innowacje i nauka, Działania 1.1 Wsparcie 
infrastruktury B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 
2014–2020.

Główny Urząd Miar realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Świętokrzyski 
Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM)

Celem projektu jest zwiększone urynkowienie działalności B+R poprzez wykorzystanie nauki 
z dziedziny metrologii do podniesienia konkurencyjności polskich firm na rynku europejskim i 
światowym oraz utworzenie w Kielcach centrum polskiej metrologii.

Dofinansowanie projektu: 139 786 784,64 zł

gum.gov.pl

gum.gov.pl

papier offsetowy gładzony
papier offsetowy gładzony ecru

gum.gov.pl22



IDENTYFIKACJA

Pieczęć

Okrągła pieczęć
Pieczęć okrągła w środku umieszczony monogram GUM. 
W otoku napis GŁÓWNY URZĄD MIAR,  ŚWIĘTOKRZYSKI   
KAMPUS LABORATORYJNY

Pieczęć firmową umieszcza się na materiałach 
promocyjnych – świadectwach, dyplomach, 
zaświadczeniach, od których nie wymaga się reprezentacji 
ORGANU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, a wyłącznie 
instytucji.

Pieczęcią firmową mogą się posługiwać upoważnione 
osoby – kierownicy jednostek na podstawie stosownych 
upoważnień.

GŁÓW N Y  U R Z Ą D  M I AR

ŚW
IĘ

TO
K

RZ
YSKI KAMPUS LABORATO

RYJN
Y

GŁÓW N Y  U R Z Ą D  M I AR

ŚW
IĘ

TO
K

RZ
YSKI KAMPUS LABORATO

RYJN
Y

gum.gov.pl23



IDENTYFIKACJA

papier firmowy

Ustrud do duisl ulput
onsequi blaor ipit nibh etum zzril ectem velesed 
ti nis dunt vulla feugait, veliquat aute min vo-
lenim vullam do cor iuscilit wiscidunt et luptati o 
conullamet duisl del ullamconsed molorper acing 
el utpat velesse quismodignit nostrud dipit ver 
sed tatem irit diam duipit lorti e exerat, corem 
zzriuscipsum vero odo consed dolutem nonse-
quip ex ercilit alisim euipsum dolore feuis dolor 
autpat, sequi eugait lutat vullamet praesti onse 
dipit landrem zzril euisim venit laore volore vel 
ipit la aut la corper sed ex eliquisisi.
At. Sequatem dolorpe rcinis doluptat ad exercin 
utpatie voluptat adigniat in eriusto consequi bla 
accum nim zzrit incilit ad magna faciliquat. Ibh 
erosti sim num venim amconullum iure tati nissim 
adit, si bla feu faccummolore consenim niam 
in ex exercidunt vel ea alismod olorer sequat 

Ustrud do duisl ulput
onsequi blaor ipit nibh etum zzril ectem velesed 
ti nis dunt vulla feugait, veliquat aute min vo-
lenim vullam do cor iuscilit wiscidunt et luptati o 
conullamet duisl del ullamconsed molorper acing 
el utpat velesse quismodignit nostrud dipit ver

Główny Urząd Miar
ul. Elektoralna 2

00-139 Warszawa

tel.:  22 581 93 99
fax:  22 581 93 92
e-mail: gum@gum.gov.pl

Ustrud do duisl ulput nit ipit nim dolor sim alis
onsequi blaor ipit nibh etum zzril ectem velesed ti nis dunt vulla feugait, veliquat aute min volenim vul-
lam do cor iuscilit wiscidunt et luptatio conullamet duisl del ullamconsed molorper acing el utpat velesse 
quismodignit nostrud dipit ver sed tatem irit diam duipit lortie exerat, corem zzriuscipsum vero odo 
consed dolutem nonsequip ex ercilit alisim euipsum dolore feuis dolor autpat, sequi eugait lutat vul-
lamet praestionse dipit landrem zzril euisim venit laore volore vel ipit la aut la corper sed ex eliquisisi.

Ustrud do duisl ulput
onsequi blaor ipit nibh etum zzril ectem velesed 
ti nis dunt vulla feugait, veliquat aute min vo-
lenim vullam do cor iuscilit wiscidunt et luptati o 
conullamet duisl del ullamconsed molorper a

Świętokrzyski 
Kampus 

Laboratoryjny 

Głównego 
Urzędu 
Miar

Tytuł projektu: „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM)”
Nr projektu: RPSW.01.01.00-26-0001/18
Czas trwania projektu: 01/01/2019 - 31/12/2023 
Wartość projektu: 162 535 366,94 zł
Wysokość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 139 786 784,64 zł
Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej I – Innowacje i nauka, Działania 1.1 Wsparcie 
infrastruktury B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 
2014–2020.

Główny Urząd Miar realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Świętokrzyski 
Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM)

Celem projektu jest zwiększone urynkowienie działalności B+R poprzez wykorzystanie nauki 
z dziedziny metrologii do podniesienia konkurencyjności polskich firm na rynku europejskim i 
światowym oraz utworzenie w Kielcach centrum polskiej metrologii.

Dofinansowanie projektu: 139 786 784,64 zł

gum.gov.pl

gum.gov.pl

Tytuł projektu: „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM)”
Nr projektu: RPSW.01.01.00-26-0001/18
Czas trwania projektu: 01/01/2019 - 31/12/2023 
Wartość projektu: 162 535 366,94 zł
Wysokość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 139 786 784,64 zł
Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej I – Innowacje i nauka, Działania 1.1 Wsparcie 
infrastruktury B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 
2014–2020.

Główny Urząd Miar realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Świętokrzyski 
Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM)

Celem projektu jest zwiększone urynkowienie działalności B+R poprzez wykorzystanie nauki 
z dziedziny metrologii do podniesienia konkurencyjności polskich firm na rynku europejskim i 
światowym oraz utworzenie w Kielcach centrum polskiej metrologii.

Dofinansowanie projektu: 139 786 784,64 zł

gum.gov.pl

gum.gov.pl

Ustrud do duisl ulput
onsequi blaor ipit nibh etum zzril ectem velesed 
ti nis dunt vulla feugait, veliquat aute min vo-
lenim vullam do cor iuscilit wiscidunt et luptati o 
conullamet duisl del ullamconsed molorper acing 
el utpat velesse quismodignit nostrud dipit ver 
sed tatem irit diam duipit lorti e exerat, corem 
zzriuscipsum vero odo consed dolutem nonse-
quip ex ercilit alisim euipsum dolore feuis dolor 
autpat, sequi eugait lutat vullamet praesti onse 
dipit landrem zzril euisim venit laore volore vel 
ipit la aut la corper sed ex eliquisisi.
At. Sequatem dolorpe rcinis doluptat ad exercin 
utpatie voluptat adigniat in eriusto consequi bla 
accum nim zzrit incilit ad magna faciliquat. Ibh 
erosti sim num venim amconullum iure tati nissim 
adit, si bla feu faccummolore consenim niam 
in ex exercidunt vel ea alismod olorer sequat 

Ustrud do duisl ulput
onsequi blaor ipit nibh etum zzril ectem velesed 
ti nis dunt vulla feugait, veliquat aute min vo-
lenim vullam do cor iuscilit wiscidunt et luptati o 
conullamet duisl del ullamconsed molorper acing 
el utpat velesse quismodignit nostrud dipit ver 
sed tatem irit diam duipit lorti e exerat, corem 
zzriuscipsum vero odo consed dolutem nonse-
quip ex ercilit alisim euipsum dolore feuis dolor 
autpat, sequi eugait lutat vullamet praestionse 
dipit landrem zzril euisim venit laore volore vel 
ipit la aut la corper sed ex eliquisisi.
At. Sequatem dolorpe rcinis doluptat ad exercin 
utpatie voluptat adigniat in eriusto consequi bla 
accum nim zzrit incilit ad magna faciliquat. Ibh 
erosti sim num venim amconullum iure tati nissim 
adit, si bla feu faccummolore consenim niam 
in ex exercidunt vel ea alismod olorer sequat 

Główny Urząd Miar
ul. Elektoralna 2

00-139 Warszawa

tel.:  22 581 93 99
fax:  22 581 93 92
e-mail: gum@gum.gov.pl

Świętokrzyski 
Kampus 

Laboratoryjny 

Głównego 
Urzędu 
Miar

Tytuł projektu: „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM)”
Nr projektu: RPSW.01.01.00-26-0001/18
Czas trwania projektu: 01/01/2019 - 31/12/2023 
Wartość projektu: 162 535 366,94 zł
Wysokość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 139 786 784,64 zł
Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej I – Innowacje i nauka, Działania 1.1 Wsparcie 
infrastruktury B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 
2014–2020.

Główny Urząd Miar realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Świętokrzyski 
Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM)

Celem projektu jest zwiększone urynkowienie działalności B+R poprzez wykorzystanie nauki 
z dziedziny metrologii do podniesienia konkurencyjności polskich firm na rynku europejskim i 
światowym oraz utworzenie w Kielcach centrum polskiej metrologii.

Dofinansowanie projektu: 139 786 784,64 zł

gum.gov.pl

gum.gov.pl

Tytuł projektu: „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM)”
Nr projektu: RPSW.01.01.00-26-0001/18
Czas trwania projektu: 01/01/2019 - 31/12/2023 
Wartość projektu: 162 535 366,94 zł
Wysokość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 139 786 784,64 zł
Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej I – Innowacje i nauka, Działania 1.1 Wsparcie 
infrastruktury B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 
2014–2020.

Główny Urząd Miar realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Świętokrzyski 
Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM)

Celem projektu jest zwiększone urynkowienie działalności B+R poprzez wykorzystanie nauki 
z dziedziny metrologii do podniesienia konkurencyjności polskich firm na rynku europejskim i 
światowym oraz utworzenie w Kielcach centrum polskiej metrologii.

Dofinansowanie projektu: 139 786 784,64 zł

gum.gov.pl

gum.gov.pl

przykładowe aranzacje elementów graficznych 
i typograficznych

gum.gov.pl24



IDENTYFIKACJA
Główny Urząd Miar
ul. Elektoralna 2
00-139 Warszawa
NIP: 525-10-08-361
T:  22 581 93 99
F: 22 581 93 92

Jan Nowak
Prezes
T:  +48 602 388 399
M: j.nowak@gum.gov.pl

Świętokrzyski 
Kampus 

Laboratoryjny 

Głównego 
Urzędu 
Miar

Tytuł projektu: „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM)”
Nr projektu: RPSW.01.01.00-26-0001/18
Czas trwania projektu: 01/01/2019 - 31/12/2023 
Wartość projektu: 162 535 366,94 zł
Wysokość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 139 786 784,64 zł
Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej I – Innowacje i nauka, Działania 1.1 Wsparcie 
infrastruktury B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 
2014–2020.

Główny Urząd Miar realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Świętokrzyski 
Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM)

Celem projektu jest zwiększone urynkowienie działalności B+R poprzez wykorzystanie nauki 
z dziedziny metrologii do podniesienia konkurencyjności polskich firm na rynku europejskim i 
światowym oraz utworzenie w Kielcach centrum polskiej metrologii.

Dofinansowanie projektu: 139 786 784,64 zł

gum.gov.pl

gum.gov.pl

Tytuł projektu: „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM)”
Nr projektu: RPSW.01.01.00-26-0001/18
Czas trwania projektu: 01/01/2019 - 31/12/2023 
Wartość projektu: 162 535 366,94 zł
Wysokość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 139 786 784,64 zł
Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej I – Innowacje i nauka, Działania 1.1 Wsparcie 
infrastruktury B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 
2014–2020.

Główny Urząd Miar realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Świętokrzyski 
Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM)

Celem projektu jest zwiększone urynkowienie działalności B+R poprzez wykorzystanie nauki 
z dziedziny metrologii do podniesienia konkurencyjności polskich firm na rynku europejskim i 
światowym oraz utworzenie w Kielcach centrum polskiej metrologii.

Dofinansowanie projektu: 139 786 784,64 zł

gum.gov.pl

gum.gov.pl

Główny Urząd Miar
ul. Elektoralna 2
00-139 Warszawa
NIP: 525-10-08-361
T:  22 581 93 99
F: 22 581 93 92

Jan Nowak
Prezes
T:  +48 602 388 399
M: j.nowak@gum.gov.pl

Świętokrzyski 
Kampus 

Laboratoryjny 

Głównego 
Urzędu 
Miar

Tytuł projektu: „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM)”
Nr projektu: RPSW.01.01.00-26-0001/18
Czas trwania projektu: 01/01/2019 - 31/12/2023 
Wartość projektu: 162 535 366,94 zł
Wysokość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 139 786 784,64 zł
Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej I – Innowacje i nauka, Działania 1.1 Wsparcie 
infrastruktury B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 
2014–2020.

Główny Urząd Miar realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Świętokrzyski 
Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM)

Celem projektu jest zwiększone urynkowienie działalności B+R poprzez wykorzystanie nauki 
z dziedziny metrologii do podniesienia konkurencyjności polskich firm na rynku europejskim i 
światowym oraz utworzenie w Kielcach centrum polskiej metrologii.

Dofinansowanie projektu: 139 786 784,64 zł

gum.gov.pl

gum.gov.pl

Tytuł projektu: „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM)”
Nr projektu: RPSW.01.01.00-26-0001/18
Czas trwania projektu: 01/01/2019 - 31/12/2023 
Wartość projektu: 162 535 366,94 zł
Wysokość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 139 786 784,64 zł
Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej I – Innowacje i nauka, Działania 1.1 Wsparcie 
infrastruktury B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 
2014–2020.

Główny Urząd Miar realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Świętokrzyski 
Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM)

Celem projektu jest zwiększone urynkowienie działalności B+R poprzez wykorzystanie nauki 
z dziedziny metrologii do podniesienia konkurencyjności polskich firm na rynku europejskim i 
światowym oraz utworzenie w Kielcach centrum polskiej metrologii.

Dofinansowanie projektu: 139 786 784,64 zł

gum.gov.pl

gum.gov.pl

Central Offi  ce of Measures
Elektoralna 2 Str.
00-139 Warsaw
NIP: 525-10-08-361
P:  22 581 93 99
F: 22 581 93 92

Jan Nowak
President
P: +48 602 388 399
E: j.nowak@gum.gov.pl

Świętokrzyski 
Laboratory 

Campus 

Central 
Offi  ce 
of Measures

Tytuł projektu: „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM)”
Nr projektu: RPSW.01.01.00-26-0001/18
Czas trwania projektu: 01/01/2019 - 31/12/2023 
Wartość projektu: 162 535 366,94 zł
Wysokość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 139 786 784,64 zł
Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej I – Innowacje i nauka, Działania 1.1 Wsparcie 
infrastruktury B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 
2014–2020.

Główny Urząd Miar realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Świętokrzyski 
Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM)

Celem projektu jest zwiększone urynkowienie działalności B+R poprzez wykorzystanie nauki 
z dziedziny metrologii do podniesienia konkurencyjności polskich firm na rynku europejskim i 
światowym oraz utworzenie w Kielcach centrum polskiej metrologii.

Dofinansowanie projektu: 139 786 784,64 zł

gum.gov.pl

gum.gov.pl

Tytuł projektu: „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM)”
Nr projektu: RPSW.01.01.00-26-0001/18
Czas trwania projektu: 01/01/2019 - 31/12/2023 
Wartość projektu: 162 535 366,94 zł
Wysokość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 139 786 784,64 zł
Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej I – Innowacje i nauka, Działania 1.1 Wsparcie 
infrastruktury B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 
2014–2020.

Główny Urząd Miar realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Świętokrzyski 
Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM)

Celem projektu jest zwiększone urynkowienie działalności B+R poprzez wykorzystanie nauki 
z dziedziny metrologii do podniesienia konkurencyjności polskich firm na rynku europejskim i 
światowym oraz utworzenie w Kielcach centrum polskiej metrologii.

Dofinansowanie projektu: 139 786 784,64 zł

gum.gov.pl

gum.gov.pl

Świętokrzyski 
Kampus 

Laboratoryjny 

Głównego 
Urzędu 
Miar

Tytuł projektu: „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM)”
Nr projektu: RPSW.01.01.00-26-0001/18
Czas trwania projektu: 01/01/2019 - 31/12/2023 
Wartość projektu: 162 535 366,94 zł
Wysokość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 139 786 784,64 zł
Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej I – Innowacje i nauka, Działania 1.1 Wsparcie 
infrastruktury B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 
2014–2020.

Główny Urząd Miar realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Świętokrzyski 
Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM)

Celem projektu jest zwiększone urynkowienie działalności B+R poprzez wykorzystanie nauki 
z dziedziny metrologii do podniesienia konkurencyjności polskich firm na rynku europejskim i 
światowym oraz utworzenie w Kielcach centrum polskiej metrologii.

Dofinansowanie projektu: 139 786 784,64 zł

gum.gov.pl

gum.gov.pl

Świętokrzyski 
Kampus 

Laboratoryjny 

Głównego 
Urzędu 
Miar

Tytuł projektu: „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM)”
Nr projektu: RPSW.01.01.00-26-0001/18
Czas trwania projektu: 01/01/2019 - 31/12/2023 
Wartość projektu: 162 535 366,94 zł
Wysokość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 139 786 784,64 zł
Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej I – Innowacje i nauka, Działania 1.1 Wsparcie 
infrastruktury B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 
2014–2020.

Główny Urząd Miar realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Świętokrzyski 
Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM)

Celem projektu jest zwiększone urynkowienie działalności B+R poprzez wykorzystanie nauki 
z dziedziny metrologii do podniesienia konkurencyjności polskich firm na rynku europejskim i 
światowym oraz utworzenie w Kielcach centrum polskiej metrologii.

Dofinansowanie projektu: 139 786 784,64 zł

gum.gov.pl

gum.gov.pl

Świętokrzyski 
Kampus 

Laboratoryjny 

Głównego 
Urzędu 
Miar

Tytuł projektu: „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM)”
Nr projektu: RPSW.01.01.00-26-0001/18
Czas trwania projektu: 01/01/2019 - 31/12/2023 
Wartość projektu: 162 535 366,94 zł
Wysokość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 139 786 784,64 zł
Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej I – Innowacje i nauka, Działania 1.1 Wsparcie 
infrastruktury B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 
2014–2020.

Główny Urząd Miar realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Świętokrzyski 
Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM)

Celem projektu jest zwiększone urynkowienie działalności B+R poprzez wykorzystanie nauki 
z dziedziny metrologii do podniesienia konkurencyjności polskich firm na rynku europejskim i 
światowym oraz utworzenie w Kielcach centrum polskiej metrologii.

Dofinansowanie projektu: 139 786 784,64 zł

gum.gov.pl

gum.gov.pl

wizytówki

Wizytówki prezeza, wiceprezesa, dyrektora generalnego
logo-srebrzone na gorąco na AVERSIE
papier barwiony w masie;
REVERS na papierze offcetowym kredowanym logo - lakier 3D
- kaszerowanie na plecy Aversu
KRAWĘDZIE srebrzone

Przykład realizacji 
wizytówek ze złoceniami

Wizytówki pracowników
papier kredowany matowy 350g
uszlachetnienie folia matt + lakier UV wybiórczo

Wizytówki okazjonalne
druk srebrnym kolorem pantone

gum.gov.pl25



Świętokrzyski 
Kampus 

Laboratoryjny 

Głównego 
Urzędu 
Miar

gum.gov.pl26



Świętokrzyski 
Kampus 

Laboratoryjny 

Głównego 
Urzędu 
Miar

gum.gov.pl

27



Świętokrzyski 
Kampus 

Laboratoryjny 

Głównego 
Urzędu 
Miar

gum.gov.pl

28



IS
SN

 2
30

0-
88

06

Świętokrzyski 
Kampus 

Laboratoryjny 

Głównego 
Urzędu 
Miar

BIULETYN 
KAMPUSU
LABORATORYJNEGO

Biuletyn
tytuł

01/2020Tytuł projektu: „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM)”
Nr projektu: RPSW.01.01.00-26-0001/18
Czas trwania projektu: 01/01/2019 - 31/12/2023 
Wartość projektu: 162 535 366,94 zł
Wysokość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 139 786 784,64 zł
Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej I – Innowacje i nauka, Działania 1.1 Wsparcie 
infrastruktury B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 
2014–2020.

Główny Urząd Miar realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Świętokrzyski 
Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM)

Celem projektu jest zwiększone urynkowienie działalności B+R poprzez wykorzystanie nauki 
z dziedziny metrologii do podniesienia konkurencyjności polskich firm na rynku europejskim i 
światowym oraz utworzenie w Kielcach centrum polskiej metrologii.

Dofinansowanie projektu: 139 786 784,64 zł

gum.gov.pl

gum.gov.pl

Tytuł projektu: „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM)”
Nr projektu: RPSW.01.01.00-26-0001/18
Czas trwania projektu: 01/01/2019 - 31/12/2023 
Wartość projektu: 162 535 366,94 zł
Wysokość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 139 786 784,64 zł
Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej I – Innowacje i nauka, Działania 1.1 Wsparcie 
infrastruktury B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 
2014–2020.

Główny Urząd Miar realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Świętokrzyski 
Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM)

Celem projektu jest zwiększone urynkowienie działalności B+R poprzez wykorzystanie nauki 
z dziedziny metrologii do podniesienia konkurencyjności polskich firm na rynku europejskim i 
światowym oraz utworzenie w Kielcach centrum polskiej metrologii.

Dofinansowanie projektu: 139 786 784,64 zł

gum.gov.pl

gum.gov.pl

IS
SN

 2
30

0-
88

06

01/2020

BIULETYN 
KAMPUSU
LABORATORYJNEGO

Biuletyn
tytułŚwiętokrzyski 

Kampus 
Laboratoryjny 

Głównego 
Urzędu 
Miar

Tytuł projektu: „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM)”
Nr projektu: RPSW.01.01.00-26-0001/18
Czas trwania projektu: 01/01/2019 - 31/12/2023 
Wartość projektu: 162 535 366,94 zł
Wysokość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 139 786 784,64 zł
Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej I – Innowacje i nauka, Działania 1.1 Wsparcie 
infrastruktury B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 
2014–2020.

Główny Urząd Miar realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Świętokrzyski 
Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM)

Celem projektu jest zwiększone urynkowienie działalności B+R poprzez wykorzystanie nauki 
z dziedziny metrologii do podniesienia konkurencyjności polskich firm na rynku europejskim i 
światowym oraz utworzenie w Kielcach centrum polskiej metrologii.

Dofinansowanie projektu: 139 786 784,64 zł

gum.gov.pl

gum.gov.pl

Tytuł projektu: „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM)”
Nr projektu: RPSW.01.01.00-26-0001/18
Czas trwania projektu: 01/01/2019 - 31/12/2023 
Wartość projektu: 162 535 366,94 zł
Wysokość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 139 786 784,64 zł
Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej I – Innowacje i nauka, Działania 1.1 Wsparcie 
infrastruktury B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 
2014–2020.

Główny Urząd Miar realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Świętokrzyski 
Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM)

Celem projektu jest zwiększone urynkowienie działalności B+R poprzez wykorzystanie nauki 
z dziedziny metrologii do podniesienia konkurencyjności polskich firm na rynku europejskim i 
światowym oraz utworzenie w Kielcach centrum polskiej metrologii.

Dofinansowanie projektu: 139 786 784,64 zł

gum.gov.pl

gum.gov.pl

BIULETYN 
KAMPUSU
LABORATORYJNEGO

Biuletyn
tytuł

01/2020

Świętokrzyski 
Kampus 

Laboratoryjny 

Głównego 
Urzędu 
Miar

Tytuł projektu: „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM)”
Nr projektu: RPSW.01.01.00-26-0001/18
Czas trwania projektu: 01/01/2019 - 31/12/2023 
Wartość projektu: 162 535 366,94 zł
Wysokość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 139 786 784,64 zł
Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej I – Innowacje i nauka, Działania 1.1 Wsparcie 
infrastruktury B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 
2014–2020.

Główny Urząd Miar realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Świętokrzyski 
Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM)

Celem projektu jest zwiększone urynkowienie działalności B+R poprzez wykorzystanie nauki 
z dziedziny metrologii do podniesienia konkurencyjności polskich firm na rynku europejskim i 
światowym oraz utworzenie w Kielcach centrum polskiej metrologii.

Dofinansowanie projektu: 139 786 784,64 zł

gum.gov.pl

gum.gov.pl

Tytuł projektu: „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM)”
Nr projektu: RPSW.01.01.00-26-0001/18
Czas trwania projektu: 01/01/2019 - 31/12/2023 
Wartość projektu: 162 535 366,94 zł
Wysokość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 139 786 784,64 zł
Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej I – Innowacje i nauka, Działania 1.1 Wsparcie 
infrastruktury B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 
2014–2020.

Główny Urząd Miar realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Świętokrzyski 
Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM)

Celem projektu jest zwiększone urynkowienie działalności B+R poprzez wykorzystanie nauki 
z dziedziny metrologii do podniesienia konkurencyjności polskich firm na rynku europejskim i 
światowym oraz utworzenie w Kielcach centrum polskiej metrologii.

Dofinansowanie projektu: 139 786 784,64 zł

gum.gov.pl

gum.gov.pl

Ustrud do duisl ulput
onsequi blaor ipit nibh etum zzril ectem velesed 
ti nis dunt vulla feugait, veliquat aute min vo-
lenim vullam do cor iuscilit wiscidunt et luptati o 
conullamet duisl del ullamconsed molorper acing 
el utpat velesse quismodignit nostrud dipit ver 
sed tatem irit diam duipit lorti e exerat, corem 
zzriuscipsum vero odo consed dolutem nonse-
quip ex ercilit alisim euipsum dolore feuis dolor 
autpat, sequi eugait lutat vullamet praesti onse 
dipit landrem zzril euisim venit laore volore vel 
ipit la aut la corper sed ex eliquisisi.
At. Sequatem dolorpe rcinis doluptat ad exercin 
uipisim ad ectet et, sit, vendreet lore vel ullaorer 
autpat. It landit, verostrud magniss equipit lan 
utpatuero odiat at veliqui te te dolor in ut lore 
magniat ipisi.
Gait aute dolorem zzrit, vent vel ut wis aut 
laorero etuer sequamc onulputpat dipit wis et 
ing eugiam veliquat amet iusto commoloreet, 
quatumsan hendipit dolent landit dolor summol-
ore dolore veliquisit iniatem vent landipi scipis et 
la feu feu feu feu faccumsan ut iliquat.
Quat, con ulputat do dunt iliquamcon hent ate 
facilla con vel do ea facilis ismoloreet ut aliquat. 
Dui tat, verat, quipisl dolent dolore molor se 

Ustrud do duisl ulput
onsequi blaor ipit nibh etum zzril ectem velesed 
ti nis dunt vulla feugait, veliquat aute min vo-
lenim vullam do cor iuscilit wiscidunt et luptati o 
conullamet duisl del ullamconsed molorper acing 
el utpat velesse quismodignit nostrud dipit ver
utpati e voluptat adigniat in eriusto consequi bla 
accum nim zzrit incilit ad magna faciliquat. Ibh 
erosti sim num venim amconullum iure tati nissim 
adit, si bla feu faccummolore consenim niam 
in ex exercidunt vel ea alismod olorer sequat 
verosto erit acilit, suscincipis nos alissit ullutpate 
dolor augue doloreetum zzriusc ipsumsan ea 
commodigna corem velisim diam, consequis 
dolobore vero cor sis aliquismodio commolorti n 
ut et ut am, sit wisci euis adigna amcorer aestrud 
tati ng el ing eniam nit lan henibh ercid
utpati e voluptat adigniat in eriusto consequi bla 
accum nim zzrit incilit ad magna faciliquat. Ibh 
erosti sim num venim amconullum iure tati nissim 
adit, si bla feu faccummolore consenim niam 
in ex exercidunt vel ea alismod olorer sequat 
verosto erit acilit, suscincipis nos alissit ullutpate 
dolor augue doloreetum zzriusc ipsumsan ea 
commodigna corem velisim diam, consequis 

Świętokrzyski 
Kampus 

Laboratoryjny 

Głównego 
Urzędu 
Miar

Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny
Głównego Urzędu Miar
Elektoralna str. 2, 00-139 Warsaw
phone:  22 581 93 99, fax:  22 581 93 92
e-mail: gum@gum.gov.pl

Ustrud do duisl ulput
onsequi blaor ipit nibh etum zzril ectem velesed 
ti nis dunt vulla feugait, veliquat aute min vo-
lenim vullam do cor iuscilit wiscidunt et luptati o 
conullamet duisl del ullamconsed molorper acing 
el utpat velesse quismodignit nostrud dipit ver 
sed tatem irit diam duipit lorti e exerat, corem 
zzriuscipsum vero odo consed dolutem nonse-
quip ex ercilit alisim euipsum dolore feuis dolor 
autpat, sequi eugait lutat vullamet praesti onse 
dipit landrem zzril euisim venit laore volore vel 
ipit la aut la corper sed ex eliquisisi.
At. Sequatem dolorpe rcinis doluptat ad exercin 
utpati e voluptat adigniat in eriusto consequi bla 
accum nim zzrit incilit ad magna faciliquat. Ibh 
erosti sim num venim amconullum iure tati nissim 
adit, si bla feu faccummolore consenim niam 
in ex exercidunt vel ea alismod olorer sequat 
verosto erit acilit, suscincipis nos alissit ullutpate 
dolor augue doloreetum zzriusc ipsumsan ea 
commodigna corem velisim diam, consequis 
dolobore vero cor sis aliquismodio commolorti n 
ut et ut am, sit wisci euis adigna amcorer aestrud 
tati ng el ing eniam nit lan henibh erciduipisim ad 
ectet et, sit, vendreet lore vel ullaorer autpat. It 
landit, verostrud magniss equipit lan utpatuero 

Ustrud do duisl ulput
onsequi blaor ipit nibh etum zzril ectem velesed 
ti nis dunt vulla feugait, veliquat aute min vo-
lenim vullam do cor iuscilit wiscidunt et luptati o 
conullamet duisl del ullamconsed molorper acing 
el utpat velesse quismodignit nostrud dipit ver

Ustrud do duisl ulput nit ipit nim dolor sim alis
onsequi blaor ipit nibh etum zzril ectem velesed ti nis dunt vulla feugait, veliquat aute min volenim vul-
lam do cor iuscilit wiscidunt et luptatio conullamet duisl del ullamconsed molorper acing el utpat velesse 
quismodignit nostrud dipit ver sed tatem irit diam duipit lortie exerat, corem zzriuscipsum vero odo 
consed dolutem nonsequip ex ercilit alisim euipsum dolore feuis dolor autpat, sequi eugait lutat vul-
lamet praesti onse dipit landrem zzril euisim venit laore volore vel ipit la aut la corper sed ex eliquisisi.

Ustrud do duisl ulput nit ipit nim dolor sim alis
. Bore feui blamet do cons acip et 

Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny
Głównego Urzędu Miar
Elektoralna str. 2, 00-139 Warsaw
phone:  22 581 93 99, fax:  22 581 93 92
e-mail: gum@gum.gov.pl

Tytuł projektu: „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM)”
Nr projektu: RPSW.01.01.00-26-0001/18
Czas trwania projektu: 01/01/2019 - 31/12/2023 
Wartość projektu: 162 535 366,94 zł
Wysokość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 139 786 784,64 zł
Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej I – Innowacje i nauka, Działania 1.1 Wsparcie 
infrastruktury B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 
2014–2020.

Główny Urząd Miar realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Świętokrzyski 
Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM)

Celem projektu jest zwiększone urynkowienie działalności B+R poprzez wykorzystanie nauki 
z dziedziny metrologii do podniesienia konkurencyjności polskich firm na rynku europejskim i 
światowym oraz utworzenie w Kielcach centrum polskiej metrologii.

Dofinansowanie projektu: 139 786 784,64 zł

gum.gov.pl

gum.gov.pl

Tytuł projektu: „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM)”
Nr projektu: RPSW.01.01.00-26-0001/18
Czas trwania projektu: 01/01/2019 - 31/12/2023 
Wartość projektu: 162 535 366,94 zł
Wysokość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 139 786 784,64 zł
Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej I – Innowacje i nauka, Działania 1.1 Wsparcie 
infrastruktury B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 
2014–2020.

Główny Urząd Miar realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Świętokrzyski 
Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM)

Celem projektu jest zwiększone urynkowienie działalności B+R poprzez wykorzystanie nauki 
z dziedziny metrologii do podniesienia konkurencyjności polskich firm na rynku europejskim i 
światowym oraz utworzenie w Kielcach centrum polskiej metrologii.

Dofinansowanie projektu: 139 786 784,64 zł

gum.gov.pl

gum.gov.pl

biuletyn

29



Plakat

Tytuł 
PLAKATU

10 | 02
2020
GMACH 2A

GUMApertus nocupioraes prio, 
Cupica Satrum pubit? Ihilici se ad 
sedo, P. Grartem, fui te consultur. 
AnGit re fatum deo vium modi in-
vereorum egerte pos fesi se, C. Lu-
demorum pripiocre apereviri ingulti  
mihicum eti ciocae tu movid inatuid 
con ta traves, que abunte, su sene 
inatum inatum

Świętokrzyski 
Kampus 

Laboratoryjny 

Głównego 
Urzędu 
Miar

Tytuł projektu: „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM)”
Nr projektu: RPSW.01.01.00-26-0001/18
Czas trwania projektu: 01/01/2019 - 31/12/2023 
Wartość projektu: 162 535 366,94 zł
Wysokość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 139 786 784,64 zł
Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej I – Innowacje i nauka, Działania 1.1 Wsparcie 
infrastruktury B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 
2014–2020.

Główny Urząd Miar realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Świętokrzyski 
Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM)

Celem projektu jest zwiększone urynkowienie działalności B+R poprzez wykorzystanie nauki 
z dziedziny metrologii do podniesienia konkurencyjności polskich firm na rynku europejskim i 
światowym oraz utworzenie w Kielcach centrum polskiej metrologii.

Dofinansowanie projektu: 139 786 784,64 zł

gum.gov.pl

gum.gov.pl

Tytuł projektu: „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM)”
Nr projektu: RPSW.01.01.00-26-0001/18
Czas trwania projektu: 01/01/2019 - 31/12/2023 
Wartość projektu: 162 535 366,94 zł
Wysokość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 139 786 784,64 zł
Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej I – Innowacje i nauka, Działania 1.1 Wsparcie 
infrastruktury B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 
2014–2020.

Główny Urząd Miar realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Świętokrzyski 
Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM)

Celem projektu jest zwiększone urynkowienie działalności B+R poprzez wykorzystanie nauki 
z dziedziny metrologii do podniesienia konkurencyjności polskich firm na rynku europejskim i 
światowym oraz utworzenie w Kielcach centrum polskiej metrologii.

Dofinansowanie projektu: 139 786 784,64 zł

gum.gov.pl

gum.gov.pl

Tytuł 
PLAKATU

10 | 02
2020
GMACH 2A

GUMApertus nocupioraes prio, 
Cupica Satrum pubit? Ihilici se ad 
sedo, P. Grartem, fui te consultur. 
AnGit re fatum deo vium modi in-
vereorum egerte pos fesi se, C. Lu-
demorum pripiocre apereviri ingulti  
mihicum eti ciocae tu movid inatuid 
con ta traves, que abunte, su sene 
inatum inatum

Świętokrzyski 
Kampus 

Laboratoryjny 

Głównego 
Urzędu 
Miar

Tytuł projektu: „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM)”
Nr projektu: RPSW.01.01.00-26-0001/18
Czas trwania projektu: 01/01/2019 - 31/12/2023 
Wartość projektu: 162 535 366,94 zł
Wysokość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 139 786 784,64 zł
Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej I – Innowacje i nauka, Działania 1.1 Wsparcie 
infrastruktury B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 
2014–2020.

Główny Urząd Miar realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Świętokrzyski 
Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM)

Celem projektu jest zwiększone urynkowienie działalności B+R poprzez wykorzystanie nauki 
z dziedziny metrologii do podniesienia konkurencyjności polskich firm na rynku europejskim i 
światowym oraz utworzenie w Kielcach centrum polskiej metrologii.

Dofinansowanie projektu: 139 786 784,64 zł

gum.gov.pl

gum.gov.pl

Tytuł projektu: „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM)”
Nr projektu: RPSW.01.01.00-26-0001/18
Czas trwania projektu: 01/01/2019 - 31/12/2023 
Wartość projektu: 162 535 366,94 zł
Wysokość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 139 786 784,64 zł
Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej I – Innowacje i nauka, Działania 1.1 Wsparcie 
infrastruktury B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 
2014–2020.

Główny Urząd Miar realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Świętokrzyski 
Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM)

Celem projektu jest zwiększone urynkowienie działalności B+R poprzez wykorzystanie nauki 
z dziedziny metrologii do podniesienia konkurencyjności polskich firm na rynku europejskim i 
światowym oraz utworzenie w Kielcach centrum polskiej metrologii.

Dofinansowanie projektu: 139 786 784,64 zł

gum.gov.pl

gum.gov.pl

Główny Urząd Miar realizuje projekt dofi nansowany 
z Funduszy Europejskich Świętokrzyski Kampus 
Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM)

Celem projektu jest zwiększone urynkowienie działalności B+R 
poprzez wykorzystanie nauki z dziedziny metrologii do podniesienia 
konkurencyjności polskich fi rm na rynku europejskim i światowym 
oraz utworzenie w Kielcach centrum polskiej metrologii.

Dofi nansowanie projektu: 139 786 784,64 zł

Świętokrzyski 
Kampus 

Laboratoryjny 

Głównego 
Urzędu 
Miar

Tytuł projektu: „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM)”
Nr projektu: RPSW.01.01.00-26-0001/18
Czas trwania projektu: 01/01/2019 - 31/12/2023 
Wartość projektu: 162 535 366,94 zł
Wysokość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 139 786 784,64 zł
Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej I – Innowacje i nauka, Działania 1.1 Wsparcie 
infrastruktury B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 
2014–2020.

Główny Urząd Miar realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Świętokrzyski 
Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM)

Celem projektu jest zwiększone urynkowienie działalności B+R poprzez wykorzystanie nauki 
z dziedziny metrologii do podniesienia konkurencyjności polskich firm na rynku europejskim i 
światowym oraz utworzenie w Kielcach centrum polskiej metrologii.

Dofinansowanie projektu: 139 786 784,64 zł

gum.gov.pl

gum.gov.pl

Tytuł projektu: „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM)”
Nr projektu: RPSW.01.01.00-26-0001/18
Czas trwania projektu: 01/01/2019 - 31/12/2023 
Wartość projektu: 162 535 366,94 zł
Wysokość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 139 786 784,64 zł
Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej I – Innowacje i nauka, Działania 1.1 Wsparcie 
infrastruktury B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 
2014–2020.

Główny Urząd Miar realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Świętokrzyski 
Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM)

Celem projektu jest zwiększone urynkowienie działalności B+R poprzez wykorzystanie nauki 
z dziedziny metrologii do podniesienia konkurencyjności polskich firm na rynku europejskim i 
światowym oraz utworzenie w Kielcach centrum polskiej metrologii.

Dofinansowanie projektu: 139 786 784,64 zł

gum.gov.pl

gum.gov.pl

przykładowe rozwiązania 
graficzne umiejscowienia logotypu

30



Świętokrzyski 
Kampus 

Laboratoryjny 

Głównego 
Urzędu 
Miar

Tytuł projektu: „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM)”
Nr projektu: RPSW.01.01.00-26-0001/18
Czas trwania projektu: 01/01/2019 - 31/12/2023 
Wartość projektu: 162 535 366,94 zł
Wysokość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 139 786 784,64 zł
Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej I – Innowacje i nauka, Działania 1.1 Wsparcie 
infrastruktury B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 
2014–2020.

Główny Urząd Miar realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Świętokrzyski 
Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM)

Celem projektu jest zwiększone urynkowienie działalności B+R poprzez wykorzystanie nauki 
z dziedziny metrologii do podniesienia konkurencyjności polskich firm na rynku europejskim i 
światowym oraz utworzenie w Kielcach centrum polskiej metrologii.

Dofinansowanie projektu: 139 786 784,64 zł

gum.gov.pl

gum.gov.pl

Tytuł projektu: „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM)”
Nr projektu: RPSW.01.01.00-26-0001/18
Czas trwania projektu: 01/01/2019 - 31/12/2023 
Wartość projektu: 162 535 366,94 zł
Wysokość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 139 786 784,64 zł
Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej I – Innowacje i nauka, Działania 1.1 Wsparcie 
infrastruktury B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 
2014–2020.

Główny Urząd Miar realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Świętokrzyski 
Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM)

Celem projektu jest zwiększone urynkowienie działalności B+R poprzez wykorzystanie nauki 
z dziedziny metrologii do podniesienia konkurencyjności polskich firm na rynku europejskim i 
światowym oraz utworzenie w Kielcach centrum polskiej metrologii.

Dofinansowanie projektu: 139 786 784,64 zł

gum.gov.pl

gum.gov.pl

CZAS TRWANIA PROJEKTU: 
01/01/2019–31/12/2023

WARTOŚĆ PROJEKTU: 
162 566 703,52 zł

Główny Urząd Miar w konsorcjum 
z Politechniką Świętokrzyską 
realizuje projekt dofi nansowany 
z Funduszy Europejskich o nazwie:
Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny
Głównego Urzędu Miar 
(ŚKLGUM)

Świętokrzyski 
Kampus 

Laboratoryjny 

Głównego 
Urzędu 
Miar

CZAS TRWANIA PROJEKTU: 
01/01/2019–31/12/2023

WARTOŚĆ PROJEKTU: 
162 566 703,52 zł

Tytuł projektu: „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM)”
Nr projektu: RPSW.01.01.00-26-0001/18
Czas trwania projektu: 01/01/2019 - 31/12/2023 
Wartość projektu: 162 535 366,94 zł
Wysokość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 139 786 784,64 zł
Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej I – Innowacje i nauka, Działania 1.1 Wsparcie 
infrastruktury B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 
2014–2020.

Główny Urząd Miar realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Świętokrzyski 
Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM)

Celem projektu jest zwiększone urynkowienie działalności B+R poprzez wykorzystanie nauki 
z dziedziny metrologii do podniesienia konkurencyjności polskich firm na rynku europejskim i 
światowym oraz utworzenie w Kielcach centrum polskiej metrologii.

Dofinansowanie projektu: 139 786 784,64 zł

gum.gov.pl

gum.gov.pl

Tytuł projektu: „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM)”
Nr projektu: RPSW.01.01.00-26-0001/18
Czas trwania projektu: 01/01/2019 - 31/12/2023 
Wartość projektu: 162 535 366,94 zł
Wysokość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 139 786 784,64 zł
Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej I – Innowacje i nauka, Działania 1.1 Wsparcie 
infrastruktury B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 
2014–2020.

Główny Urząd Miar realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Świętokrzyski 
Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM)

Celem projektu jest zwiększone urynkowienie działalności B+R poprzez wykorzystanie nauki 
z dziedziny metrologii do podniesienia konkurencyjności polskich firm na rynku europejskim i 
światowym oraz utworzenie w Kielcach centrum polskiej metrologii.

Dofinansowanie projektu: 139 786 784,64 zł

gum.gov.pl

gum.gov.pl

Główny Urząd Miar w konsorcjum 
z Politechniką Świętokrzyską 
realizuje projekt dofinansowany 
z Funduszy Europejskich o nazwie:
Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny
Głównego Urzędu Miar 
(ŚKLGUM)

rollup
przykładowe rozwiązania 
graficzne umiejscowienia logotypu

31



Świętokrzyski 
Kampus 

Laboratoryjny 

Głównego 
Urzędu 
Miar

Tytuł projektu: „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM)”
Nr projektu: RPSW.01.01.00-26-0001/18
Czas trwania projektu: 01/01/2019 - 31/12/2023 
Wartość projektu: 162 535 366,94 zł
Wysokość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 139 786 784,64 zł
Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej I – Innowacje i nauka, Działania 1.1 Wsparcie 
infrastruktury B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 
2014–2020.

Główny Urząd Miar realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Świętokrzyski 
Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM)

Celem projektu jest zwiększone urynkowienie działalności B+R poprzez wykorzystanie nauki 
z dziedziny metrologii do podniesienia konkurencyjności polskich firm na rynku europejskim i 
światowym oraz utworzenie w Kielcach centrum polskiej metrologii.

Dofinansowanie projektu: 139 786 784,64 zł

gum.gov.pl

gum.gov.pl

Tytuł projektu: „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM)”
Nr projektu: RPSW.01.01.00-26-0001/18
Czas trwania projektu: 01/01/2019 - 31/12/2023 
Wartość projektu: 162 535 366,94 zł
Wysokość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 139 786 784,64 zł
Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej I – Innowacje i nauka, Działania 1.1 Wsparcie 
infrastruktury B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 
2014–2020.

Główny Urząd Miar realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Świętokrzyski 
Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM)

Celem projektu jest zwiększone urynkowienie działalności B+R poprzez wykorzystanie nauki 
z dziedziny metrologii do podniesienia konkurencyjności polskich firm na rynku europejskim i 
światowym oraz utworzenie w Kielcach centrum polskiej metrologii.

Dofinansowanie projektu: 139 786 784,64 zł

gum.gov.pl

gum.gov.pl

Tytuł projektu: „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM)”
Nr projektu: RPSW.01.01.00-26-0001/18
Czas trwania projektu: 01/01/2019 - 31/12/2023 
Wartość projektu: 162 566 703,52 zł
Wysokość dofi nansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 139 786 784,64 zł
Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej I – Innowacje i nauka, 
Działania 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020.

Świętokrzyski 
Kampus 

Laboratoryjny 

Głównego 
Urzędu 
Miar

Tytuł projektu: „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM)”
Nr projektu: RPSW.01.01.00-26-0001/18
Czas trwania projektu: 01/01/2019 - 31/12/2023 
Wartość projektu: 162 535 366,94 zł
Wysokość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 139 786 784,64 zł
Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej I – Innowacje i nauka, Działania 1.1 Wsparcie 
infrastruktury B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 
2014–2020.

Główny Urząd Miar realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Świętokrzyski 
Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM)

Celem projektu jest zwiększone urynkowienie działalności B+R poprzez wykorzystanie nauki 
z dziedziny metrologii do podniesienia konkurencyjności polskich firm na rynku europejskim i 
światowym oraz utworzenie w Kielcach centrum polskiej metrologii.

Dofinansowanie projektu: 139 786 784,64 zł

gum.gov.pl

gum.gov.pl

Tytuł projektu: „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM)”
Nr projektu: RPSW.01.01.00-26-0001/18
Czas trwania projektu: 01/01/2019 - 31/12/2023 
Wartość projektu: 162 535 366,94 zł
Wysokość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 139 786 784,64 zł
Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej I – Innowacje i nauka, Działania 1.1 Wsparcie 
infrastruktury B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 
2014–2020.

Główny Urząd Miar realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Świętokrzyski 
Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM)

Celem projektu jest zwiększone urynkowienie działalności B+R poprzez wykorzystanie nauki 
z dziedziny metrologii do podniesienia konkurencyjności polskich firm na rynku europejskim i 
światowym oraz utworzenie w Kielcach centrum polskiej metrologii.

Dofinansowanie projektu: 139 786 784,64 zł

gum.gov.pl

gum.gov.pl

Tytuł projektu: „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM)”
Nr projektu: RPSW.01.01.00-26-0001/18
Czas trwania projektu: 01/01/2019 - 31/12/2023 
Wartość projektu: 162 566 703,52 zł
Wysokość dofi nansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 139 786 784,64 zł
Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej I – Innowacje i nauka, 
Działania 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020.

Tytuł projektu: „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM)”
Nr projektu: RPSW.01.01.00-26-0001/18
Czas trwania projektu: 01/01/2019 - 31/12/2023 
Wartość projektu: 162 535 366,94 zł
Wysokość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 139 786 784,64 zł
Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej I – Innowacje i nauka, Działania 1.1 Wsparcie 
infrastruktury B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 
2014–2020.

Główny Urząd Miar realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Świętokrzyski 
Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM)

Celem projektu jest zwiększone urynkowienie działalności B+R poprzez wykorzystanie nauki 
z dziedziny metrologii do podniesienia konkurencyjności polskich firm na rynku europejskim i 
światowym oraz utworzenie w Kielcach centrum polskiej metrologii.

Dofinansowanie projektu: 139 786 784,64 zł

gum.gov.pl

gum.gov.pl

Świętokrzyski 
Kampus 

Laboratoryjny 

Głównego 
Urzędu 
Miar

Tytuł projektu: „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM)”
Nr projektu: RPSW.01.01.00-26-0001/18
Czas trwania projektu: 01/01/2019 - 31/12/2023 
Wartość projektu: 162 535 366,94 zł
Wysokość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 139 786 784,64 zł
Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej I – Innowacje i nauka, Działania 1.1 Wsparcie 
infrastruktury B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 
2014–2020.

Główny Urząd Miar realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Świętokrzyski 
Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM)

Celem projektu jest zwiększone urynkowienie działalności B+R poprzez wykorzystanie nauki 
z dziedziny metrologii do podniesienia konkurencyjności polskich firm na rynku europejskim i 
światowym oraz utworzenie w Kielcach centrum polskiej metrologii.

Dofinansowanie projektu: 139 786 784,64 zł

gum.gov.pl

gum.gov.pl

Tytuł projektu: „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM)”
Nr projektu: RPSW.01.01.00-26-0001/18
Czas trwania projektu: 01/01/2019 - 31/12/2023 
Wartość projektu: 162 566 703,52 zł
Wysokość dofi nansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 139 786 784,64 zł
Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej I – Innowacje i nauka, 
Działania 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020.

banner

32



www

 

tio eu feugiam dunt utpat. Irit 
wisl dit t iure magna faccums an-
dignim etueros nonulla facipis

projekt 
2019/23

kkkkkkkkkkkkkkkkkktttttttttttttttttttttttttttttttttkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkttttttteeeeeeeeeeekkkkkkkkee
3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333

eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeekkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkktttteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeekkkkkkkkkkkkkkkkeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeekkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkktttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeekkkkkkkkkkkttttttttttttttttttttkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkttttttttttttttt   
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222200000000000000000000000000000000000000000000000001111111111111111111111111111111111999999999999999999999999999999999999999999999999999/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333000000000000000000000000000000000000000000000000002222222222222222222222222222222222222222222222222222 999999999999999999999999999999991111111111111111111111111111111111110000000000000000000000000000000000 999999999999999999999999999999999999999999999//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333339 333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////222222222222222222222222222222222222222222222222222299999999999999999999999999999999999999999999999999999////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222299999999999///////////2222222222222222222222222222222222222222299999999999999999////////////////999/////projekt 
2019/23

o nas
tio eu feugiam dunt utpat. Irit 
wisl dit t iure magna faccums an-
dignim etueros nonulla facipis

tio eu feugiam dunt utpat. Irit 
wisl dit t iure magna faccums an-
dignim etueros nonulla facipis

jp oooooooojjjjjjjjjjjoooo eooojjjjjj
22222222222
ppppppppppppppppppppprrrrrrrrrrrrrroooooooooooooooooojjjjjjjjeeeprojppprpppppppppppppppprrrrrrrrrrroooooooooooojjjjjjooooooojjjjjjjjeejoooooooo eeoooojjjjjjpppppppprrrrrrrrrrrrooooooooooooooojjjjjjjjjjeeeerrrrrrrooooojjeeeprojeojejjjjjjjjpppppppppppppppppppppppppprrrrrrrrrrrrprrpppppppppppprrppppppprprprppppppppppppppppppprrrrrrrrrrrrrrrrooooooooooooopppppppppppppppprrrrrrrrrrrrrrroooooooooooopppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppprrrpppppppppprrrpppppprprpppppppppppppppprrpppppppppprrppppprpr
222220000011111992 19000000002222222 999991111110000002222222222222222222222220000000111119999999201201910000000002222222 99999911111110000002222222222200000000011111111199999920120192000000022222222 99999999991111111111000000111191199911111122222200020222222200000002220002

jjjjjjjjjjjjjjpppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
2222222000000022222200000002220220000000000000022222222222222200000000000000000022222222222222222222222222202222222200002222000022202222222222222200000000000000000000000222222222222220000022222000002020222
pppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

SZUKAJ

PL

projekt 
2019/23

kkkkkkkkkkttttttttttttttttttttttttttttttttttttt
33333333333333333333333333333333333333333333

kkkkkkkkkkkkkkkjj kkkkkkkkkkkk
2222222222222222

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkktttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttkkkkkkkkkktttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttkkktttttttttttttttttttteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeekkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeekkkkkkkkkkkkkkkeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeepppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppprrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooojjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjeeeeeeeeeeeeeeeeeeeppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppprrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooojjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjeeeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrroooooooooooooooooojjjjjeeeeeeepppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
9999999999999999999999999999999999999999999999999999999991111111111111111111111111111111111110000000000000000000000000000000000000000000000000000002222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222223333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333322222222 999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999991111111111111111111111111111111111111111111111111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222220000000000000000000000000000002222222222222222222222222222222000000000000000000000000projekt 

2019/23000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999/23//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333/2399 333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222/2/22999999999999
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
/////////////
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
22222222222222222222222222222222222222222222222

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkktttttt
333333333333333333333

ttttttttttttttt  
33333333222223333332233333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333

jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
9999999999991111119911
jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj

00000000000000000000000000000000 999
jjjjjjjjj

111111111111111119999999999////////////////99999///////2222222222222
pppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
22222222222222222
pppppppppppppppppppppppppppppp
2222222222222222222222222222
ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
22222222222222222
pppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
22200222
pppppppppppppppppppppppppppppp
222222222222222222222222222222222222222222222222222220000000000000000000000000000000000000000000000222222222222222222222222222222222222222222220000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
pppppppppppppppprrprpppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppprrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrprrpppppppppppppppppppppppppppppprrrrrrppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppprrrrrrpppppppppppppppppppprpr

00000000000000000000000
ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
2222222222222222222
pppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppprrrppppppppppppppppppppprprprppppppppppppppppppppppppppppppppprrrppppppppppppppppppppppppppppppppppprrrppppppppprpr
2222000002
ppppppppppppppppppppppppppppppp
22222222222222222222222200000000000000000000222222222222222222222220000000000000002020222
ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp eeeeeeeeeeeeekkkkeeeeeeeeeeeeeeeeeeekkkkkkkkkkkkkkkkkkkp oooooooooooooooooooopppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppprrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooopppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppprrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooopppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppprrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrooooooooooooooooooooooooooooooooojjjjjjjjjjjjjjjjjjjjooooojjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjeeeeeeooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooojjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjeeeejjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjeeeeeeeeeeeeoooooooooooooooooooooooo eeeeeeoooooooooooooooooooooooooooooooojjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjoooooooooooooooooooojjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj

KAMPUS? START
budowy

AUDYT

Lisim velesequi estie tio eu feugiam dunt utpat. Irit wisl dit alissequis esto 

consed tat, se modolor sim elessed eugiamet in elenit wis ad modolorper susto 

odio odolum iriure vulla facidui 
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alit nullut nit aut autem aliquam, consequis nibh et, sum quis adipis nim iurero 

m elessed eugiamet in elenit wis ad modolorper 

susto odio odolum iriure vulla facidui tem il ip ea faci blan venit autpat. Ut niam 
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IDENTYFIKACJA
Teczka

Główny Urząd Miar

ul. Elektoralna 2, 00-139 Warszawa
NIP: 525-10-08-361
T: 22 581 93 99 (centrala), 22 620 02 41
F: 22 581 93 92
E-mail: gum@gum.gov.pl
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Tytuł projektu: „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM)”
Nr projektu: RPSW.01.01.00-26-0001/18
Czas trwania projektu: 01/01/2019 - 31/12/2023 
Wartość projektu: 162 535 366,94 zł
Wysokość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 139 786 784,64 zł
Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej I – Innowacje i nauka, Działania 1.1 Wsparcie 
infrastruktury B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 
2014–2020.

Główny Urząd Miar realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Świętokrzyski 
Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM)

Celem projektu jest zwiększone urynkowienie działalności B+R poprzez wykorzystanie nauki 
z dziedziny metrologii do podniesienia konkurencyjności polskich firm na rynku europejskim i 
światowym oraz utworzenie w Kielcach centrum polskiej metrologii.
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gum.gov.pl

gum.gov.pl

Tytuł projektu: „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM)”
Nr projektu: RPSW.01.01.00-26-0001/18
Czas trwania projektu: 01/01/2019 - 31/12/2023 
Wartość projektu: 162 535 366,94 zł
Wysokość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 139 786 784,64 zł
Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej I – Innowacje i nauka, Działania 1.1 Wsparcie 
infrastruktury B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 
2014–2020.

Główny Urząd Miar realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Świętokrzyski 
Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM)

Celem projektu jest zwiększone urynkowienie działalności B+R poprzez wykorzystanie nauki 
z dziedziny metrologii do podniesienia konkurencyjności polskich firm na rynku europejskim i 
światowym oraz utworzenie w Kielcach centrum polskiej metrologii.

Dofinansowanie projektu: 139 786 784,64 zł

gum.gov.pl

gum.gov.pl

Tytuł projektu: „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM)”
Nr projektu: RPSW.01.01.00-26-0001/18
Czas trwania projektu: 01/01/2019 - 31/12/2023 
Wartość projektu: 162 535 366,94 zł
Wysokość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 139 786 784,64 zł
Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej I – Innowacje i nauka, Działania 1.1 Wsparcie 
infrastruktury B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 
2014–2020.

Główny Urząd Miar realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Świętokrzyski 
Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM)

Celem projektu jest zwiększone urynkowienie działalności B+R poprzez wykorzystanie nauki 
z dziedziny metrologii do podniesienia konkurencyjności polskich firm na rynku europejskim i 
światowym oraz utworzenie w Kielcach centrum polskiej metrologii.

Dofinansowanie projektu: 139 786 784,64 zł

gum.gov.pl

gum.gov.pl

Tytuł projektu: „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM)”
Nr projektu: RPSW.01.01.00-26-0001/18
Czas trwania projektu: 01/01/2019 - 31/12/2023 
Wartość projektu: 162 535 366,94 zł
Wysokość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 139 786 784,64 zł
Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej I – Innowacje i nauka, Działania 1.1 Wsparcie 
infrastruktury B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 
2014–2020.

Główny Urząd Miar realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Świętokrzyski 
Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM)

Celem projektu jest zwiększone urynkowienie działalności B+R poprzez wykorzystanie nauki 
z dziedziny metrologii do podniesienia konkurencyjności polskich firm na rynku europejskim i 
światowym oraz utworzenie w Kielcach centrum polskiej metrologii.

Dofinansowanie projektu: 139 786 784,64 zł

gum.gov.pl

gum.gov.pl

Tytuł projektu: „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM)”
Nr projektu: RPSW.01.01.00-26-0001/18
Czas trwania projektu: 01/01/2019 - 31/12/2023 
Wartość projektu: 162 535 366,94 zł
Wysokość dofi nansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 139 786 784,64 zł
Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej I – Innowacje i nauka, 
Działania 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020.

42
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koperty
C4, C5, C6, DL

OPŁATA POBRANA – TAXE PERCUE
 umowa z OR CUP w Krakowie

 Nr ORCUP37/DH/HHK/I/P/1018/06
z dnia 24.11. 2006 roku

NADANO w UP Kraków 49 
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Główny Urząd Miar jest urzędem 
administracji rządowej, właściwym 
w sprawach miar i probiernictwa. 
Prezes Głównego Urzędu Miar 
podlega Ministrowi Rozwoju. 

W zakresie kompetencji Głównego 
Urzędu Miar znajdują się 
zagadnienia związane z metrologią 
naukową, prawną i przemysłową 
oraz probiernictwem. Istnieje ścisła 
współpraca w tych dziedzinach, co 
ułatwia koordynację wykonywania 
zadań powierzonych administracji 
miar.
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Pracownia Akustyki realizuje zadania z dziedziny akustyki 
związane z zapewnieniem rzetelności i wiarygodności 
pomiarów hałasu w środowisku naturalnym i środowisku 
pracy, pomiarów dotyczących właściwości akustycznych 
pomieszczeń i wpływających na jakość życia 
obywateli, a także pomiarów związanych z diagnostyką 
audiologiczną, protezowaniem oraz ochroną słuchu. 
Pracownia realizując swoje zadania wspiera proces 
certyfi kacji maszyn i urządzeń, statków powietrznych 

oraz homologacji pojazdów różnego typu w zakresie 
hałasu. Pracownia jest partnerem instytutów naukowych, 
uczelni, wojska oraz polskich producentów aparatury 
akustycznej w dążeniu do jak najwyższej jakości badań i 
pomiarów w dziedzinie akustyki.
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Anum for ut culus egerfen isulem ponferte, quam sati liis sti e dionlos tasdam sima, C. Ris forum 
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cae fac opubli senatus publiss escrur licus, num es, dit. Rum, Cati am ego erem, P. Lis horta perivil 
icati fex movivit. Id in priurni amperaris.
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