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Zapraszamy do przeczytania informacji o Głównym
Urzędzie Miar w formacie tekstu "Łatwe do czytania".

Gdzie się znajdujemy?
Główny Urząd Miar, w skrócie GUM, ma swoją siedzibę w Warszawie przy ulicy Elektoralnej
2.

Czym się zajmujemy?
W Głównym Urzędzie Miar znajdują się laboratoria metrologiczne (pomiarowe), w których
przechowywane i ulepszane są państwowe wzorce pomiarowe, najdokładniejsze w naszym
kraju przyrządy i układy pomiarowe.

Dzięki naszym wzorcom dbamy o to, żeby pomiary w Polsce były wykonywane prawidłowo,
przy pomocy właściwych narzędzi i urządzeń.
Jest to bardzo ważne zadanie, bo od tego zależy:
jakość żywności i lekarstw oraz opieki medycznej – badanie składu produktów,
stan środowiska naturalnego – badanie zanieczyszczenia powietrza i wody,
bezpieczeństwo produktów – żeby były dobrej jakości i nie zagrażały osobom,
które z nich korzystają,
bezpieczeństwo na drogach – pomiary prędkości czy czasu pracy kierowców,
cyberbezpieczeństwo – ochrona programów, urządzeń i danych cyfrowych.
Dzięki naszej pracy:
zegary odmierzają dokładny czas,
wagi wskazują prawidłowy pomiar masy,
liczniki pokazują prawidłowy stan zużycia prądu, gazu czy wody,
lekarstwa mają skład zgodny z recepturą.
Dzięki temu masz pewność, że:
ilość produktu w opakowaniu zgadza się z informacją o ilości podanej na nim, więc
płacisz za to, co faktycznie kupujesz,
rachunek, który dostajesz za zużycie prądu, gazu, wody nie jest zawyżony ani
zaniżony,
ilość zatankowanego przez Ciebie na stacji benzynowej paliwa została prawidłowo
odmierzona, a jego jakość jest kontrolowana.
Pamiętaj, że chronimy Twój interes jako klienta i przedsiębiorcy na równi z interesem
państwa i społeczeństwa poprzez nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy Prawo o
miarach i ustawy o towarach paczkowanych oraz współpracę w tym zakresie z
administracją rządową i samorządową.

Kto nami kieruje?
Kieruje nami Prezes Głównego Urzędu Miar.
Prezes Głównego Urzędu Miar jest organem administracji rządowej. Zajmuje się sprawami
miar i probiernictwa w Polsce.
Prezes wykonuje swoje zadania przy pomocy Głównego Urzędu Miar, który jest urzędem
centralnym.
Prezes kieruje urzędem przy pomocy wiceprezesów, dyrektora generalnego i kierowników
komórek organizacyjnych.

Struktura administracji miar w Polsce składa się z:
Głównego Urzędu Miar z siedzibą w Warszawie,
10 okręgowych urzędów miar z siedzibami w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku,
Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu, z 50.
wydziałami zamiejscowymi.

Struktura administracji probierczej w Polsce składa się z:
2 okręgowych urzędów probierczych − w Warszawie i Krakowie,
8 wydziałów zamiejscowych − w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku oraz Łodzi
(podległych OUP w Warszawie), w Częstochowie, Chorzowie, Poznaniu oraz
Wrocławiu (podległych OUP w Krakowie).

W czym możemy Ci pomóc?
Możemy dla Ciebie wykonać usługę:
wzorcowania - ustalić różnicę między wskazaniami przyrządu pomiarowego a
odpowiednimi wartościami wzorca pomiarowego
certyﬁkacji - potwierdzić, że przyrząd pomiarowy spełnia wymagania
legalizacji - potwierdzić, że parametry metrologiczne określonego przyrządu
pomiarowego są zgodne z wymaganiami
zatwierdzenia typu – potwierdzić, że parametry metrologiczne przyrządów
pomiarowych określonego typu są zgodne z wymaganiami
ekspertyzy - przeprowadzić badanie przyrządu pomiarowego i przedstawić jego
wynik
oraz
wytworzyć certyﬁkowane materiały (wzorce) odniesienia - wykonać stabilny i
jednorodny materiał o określonej właściwości metrologicznej

Kto może wejść do budynku?
Do budynku mogą wejść pracownicy urzędu, którzy mają elektroniczne karty dostępu.
Jeśli nie jesteś pracownikiem, a chcesz wejść na teren urzędu, to musisz zgłosić się z
dokumentem tożsamości do recepcji mieszczącej się w holu głównym od ulicy Elektoralnej
2.
Otrzymasz elektroniczną kartę dostępu dla gości, z którą będziesz mógł przejść przez
bramki obrotowe. Podczas Twojej wizyty będzie Ci towarzyszył wyznaczony pracownik
GUM.

Jak dojechać?
Do Głównego Urzędu Miar dojedziesz:
od strony Placu Bankowego
I linią metra (przystanek Metro Ratusz Arsenał),
tramwajem: 4, 13, 15, 18, 20, 23, 26, 35 (przystanek Metro Ratusz Arsenał),
autobusem: 107, 111, 160, 190, 227, 527 (przystanek Metro Ratusz Arsenał), 222,
520, E‑2 (przystanek Pl. Bankowy);
od strony Alei Jana Pawła II
tramwajem: 17, 26 (przystanek Hala Mirowska),
autobusem: 157, 160, 171, 190 (przystanek Hala Mirowska).

Dostępność architektoniczna:
Budynek GUM jest budynkiem zabytkowym i wszelkie zmiany architektoniczne i budowlane
mogą być wykonane tylko za zgodą uprawnionego Konserwatora Zabytków.
Wprawdzie nie ma w tej chwili możliwości zamontowania platform, krzeseł, czy innych
elementów, które byłyby pomocne dla osób niepełnosprawnych, jednak Główny Urząd Miar
jest otwarty dla osób niepełnosprawnych. O tym, w jaki sposób dostać się do budynku,
można przeczytać niżej, w częsci zatytułowanej "Udogodnienia".

Udogodnienia:
Jeśli masz problemy z chodzeniem i chcesz przyjechać samochodem, przed budynkiem
GUM przy ul. Elektoralnej 2 są wyznaczone ogólnodostępne miejsca dla osób
niepełnosprawnych w miejskiej streﬁe płatnego parkowania.
Jeśli jesteś osobą na wózku, to musisz wiedzieć, że jedynym sposobem dostania się do
budynku jest skorzystanie z windy towarowej, co wiąże się z koniecznością przejazdu przez
dwa dziedzińce. Dojedziesz do nich od ulicy Orlej przez bramę techniczną. Pamiętaj, że aby
wjechać na teren urzędu musisz wcześniej zgłosić numer rejestracyjny samochodu wraz z
danymi kierowcy. W drodze do windy towarowej będzie Ci towarzyszył wyznaczony
pracownik urzędu.
Jeśli jesteś osobą niewidomą lub mającą duże problemy ze wzrokiem – poinformuj o tym
pracowników Urzędu. Oni pomogą załatwić Twoją sprawę.
Jeśli towarzyszy Ci pies przewodnik, możesz z nim przyjść do Urzędu.
Jeśli jesteś osobą głuchą lub słabosłyszącą możesz skorzystać z tłumacza języka
migowego. Tłumacz jest usługą bezpłatną. Chęć skorzystania z usługi tłumacza zgłoś co
najmniej 3 dni przed wizytą. W celu ustalenia spotkania skontaktuj się z Biurem Dyrektora
Generalnego:
e-mail: dostepnosc@gum.gov.pl
tel. 22 581 93 99

Kontakt z pracownikami Urzędu
Urząd otwarty jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.
e-mail: gum@gum.gov.pl
tel.: 22 581 93 99 (centrala), 22 620 02 41

Jak załatwić sprawę w Urzędzie?
Osobiście. Dla Twojego komfortu prosimy, żebyś uprzedził nas o swojej wizycie. Wtedy,
znając Twoje potrzeby, będziemy mogli się lepiej przygotować.

Telefonicznie: 22 581 93 99 (centrala), 22 620 02 41

Za pomocą faxu: 22 581 93 92

Elektronicznie: gum@gum.gov.pl

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności
można również składać pod adresem e-mail:

dostepnosc@gum.gov.pl

Zespół koordynatorów ds. dostępności
1.
Paulina Zakrzewska – Przewodniczący Zespołu – Koordynator do spraw dostępności
paulina.zakrzewska@gum.gov.pl
2.
Waldemar Senftleben – Koordynator do spraw dostępności architektonicznej
waldemar.senftleben@gum.gov.pl
3.
Marek Pawłowski – Koordynator do spraw dostępności architektonicznej
marek.pawlowski@gum.gov.pl
4.
Jarosław Stępień –Koordynator do spraw dostępności architektonicznej
jaroslaw.stepien@gum.gov.pl
5.
Adam Żeberkiewicz – Koordynator do spraw dostępności cyfrowej
adam.zeberkiewicz@gum.gov.pl
6.
Bożena Żebrowska-Szumigaj – Koordynator do spraw dostępności informacyjnokomunikacyjnej bozena.zebrowska@gum.gov.pl

Więcej informacji dla osób z niepełnosprawnościami:
Link do deklaracji dostępności

