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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.

ZNAK - LOGO
WERSJA
PODSTAWOWA
Świętokrzyski Głównego
Kampus Urzędu
Laboratoryjny Miar

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

Świętokrzyski Głównego
Kampus Urzędu
Laboratoryjny Miar
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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.

gum.gov.pl
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LOGO
WERSJE SPECJALNE

Głównego
Urzędu
Miar

Wersje logotypu do zastosowania
jeśli użycie wersji podstawowej
nie jest możliwe

Głównego
Urzędu
Miar
Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny
Głównego Urzędu Miar
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CZCIONKI
Logo i wszystkie materiały identyfikacyjne
oparte są o rodzinę czcionek LATO
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Uzupełniająca czcionka szeryfowa
Liberation Serif
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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 eksploatuje 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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ŻYWIOŁY
DODATKOWE ELEMENTY GRAFICZNE
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TYPOGRAFIA
DODATKOWE ELEMENTY GRAFICZNE
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TYPOGRAFIA
DODATKOWE ELEMENTY GRAFICZNE
ODMIANY DLA
1) KAMPUS GUM
2) ŚKLGUM

10

GUM

GUM

GUM

ŚKLGUM

ŚKLGUM

ŚKLGUM
gum.gov.pl

KOLOR
dopuszczalne użycie
Świętokrzyski Głównego
Kampus Urzędu
Laboratoryjny Miar

Świętokrzyski Głównego
Kampus Urzędu
Laboratoryjny Miar

Świętokrzyski Głównego
Kampus Urzędu
Laboratoryjny Miar

Świętokrzyski Głównego
Kampus Urzędu
Laboratoryjny Miar

Świętokrzyski Głównego
Kampus Urzędu
Laboratoryjny Miar

Świętokrzyski Głównego
Kampus Urzędu
Laboratoryjny Miar

C50/M40/Y40/K100

C100/M62/Y0/K54

C7/M0/Y0/K50

C0/M0/Y0/K100

R0/G57/B107

R144/G154/B161

Pantone 648

Pantone SREBRO 877

R0/G0/B0

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

Pantone 426
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Dopuszczalne jest użycie logotypu umieszczonego na tle graficznym.
W celu zachowania czytelności zaleca się
stosowania tła w dużym kontraście w stosunku do znaku graficznego.
W razie wątpliwości należy skontaktować się
z działęm promocji GUM.

gum.gov.pl

Świętokrzyski Głównego
Kampus Urzędu
Laboratoryjny Miar

Świętokrzyski Głównego
Kampus Urzędu
Laboratoryjny Miar

Świętokrzyski Głównego
Kampus Urzędu
Laboratoryjny Miar

użycie różnych kolorów
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użycie innych kolorów
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KOLOR
niedopuszczalne
użycie
Niedopuszczalna jest zmiana koloru oraz
użycie przejść tonalnych i gradientowych
w obrębie logotypu.
Nie wolno zniekształcać i obracać logotypu

użycie przejść tonalnych
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zniekształcanie
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zmiana położenia tekstu
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WIELKOŚĆ
Minimalna wysokość logotypu użytego
w drukach urzędowych i materiałach
marketingowych to 10 mm.

Świętokrzyski Głównego
Kampus Urzędu
Laboratoryjny Miar

14

gum.gov.pl

/2 X

1

Świętokrzyski Głównego
Kampus Urzędu
Laboratoryjny Miar

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.

/2 X
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IDENTYFIKACJA
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podstawowe elementy
Materiały należy przygotować
z należytą starannością zachowując
“pole bezpieczeństwa” znaku oraz jego
czytelność.
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Jan Nowak

Ustrud do duisl ulput nit ipit nim dolor sim
aliscipit ullandre c

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

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.

Dyrektor Generalny Urzędu

T: +48 602 388 399
M: j.nowak@gum.gov.pl
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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
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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
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z dziedziny metrologii do podniesienia konkurencyjności polskich firm na rynku europejskim i
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2014–2020.
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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.
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Główny Urząd Miar realizuje projekt doﬁnansowany z Funduszy Europejskich Świętokrzyski
Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM)

Świętokrzyski Głównego
gum.gov.pl
Kampus Urzędu
Laboratoryjny Miar

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

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 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.

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.
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