
 
 

DEKLARACJA 
BEZSTRONNOŚCI I POUFNOŚCI 

Kierownictwo Głównego Urzędu Miar (GUM) deklaruje, że Główny Urząd Miar w obszarze swojej 
działalności, realizuje ją w sposób rzetelny, bezstronny i neutralny politycznie. Pracownicy GUM 
przestrzegają zasad służby cywilnej oraz zasad etyki korpusu służby cywilnej wynikających 
z obowiązujących przepisów prawa. Główny Urząd Miar działa jako niezależna strona we wszystkich 
realizowanych procesach zachowując zasady bezstronności oraz takie same procedury w stosunku do 
wszystkich Klientów GUM. Zasady te i procedury są zrozumiałe dla całego personelu zaangażowanego w 
takie procesy. 

 

Bezstronność jest zapewniona na poziomach polityki, oceny oraz decyzji. 
 

Główny Urząd Miar w prowadzonych procesach zarządza konfliktami interesów oraz zapewnia 
obiektywność swojej działalności. 

 

Główny Urząd Miar identyfikuje wszelkie zagrożenia bezstronności wynikające z familiarności, z własnych 
interesów, wynikające z działalności innych osób, organizacji lub jednostek związanych, a także 
rzeczywistych lub postrzeganych konfliktów interesów oraz minimalizuje lub eliminuje te zagrożenia i 
podejmuje wszelkie działania w reakcji na występujące zagrożenia bezstronności. Pracownicy oraz kadra 
zarządzająca GUM, uczestniczący w realizacji procesów, zobowiązani są do bezstronnego działania 
wobec klientów GUM oraz nieulegania naciskom handlowym oraz finansowym obejmującym również 
ograniczenia certyfikacji poprzez nadmierne oczekiwania finansowe. Ponadto zobowiązani są do 
ujawniania każdej znanej im sytuacji, która może prowadzić do konfliktu interesów. 

 

Główny Urząd Miar identyfikuje ryzyka w odniesieniu do swojej bezstronności. Identyfikacja obejmuje 
ryzyka wynikające z jego działalności, powiązań lub powiązań personelu. W sytuacji zidentyfikowania 
ryzyka dla bezstronności określa sposób postępowania eliminacji albo minimalizacji ewentualnych ryzyk. 

 

Główny Urząd Miar zapewnia bezpieczeństwo informacji, w szczególności poufność w zakresie informacji 
ustawowo chronionych oraz w zakresie zobowiązań wynikających z zawartych umów. 

 

W obszarze realizacji zadań Jednostki Notyfikowanej nr 1440, Główny Urząd Miar nie jest projektantem, 
wytwórcą, instalatorem, dystrybutorem lub utrzymującym certyfikowany wyrób oraz nie oferuje, ani nie 
świadczy usług konsultacyjnych. 

 

Radosław Wiśniewski 

PREZES 
GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR 

Dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym1
 

 

Warszawa, dnia 15 września 2020 r. 
 

1 zgodnie z Ustawą z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej, równoważnym pod względem skutków prawnych podpisowi własnoręcznemu. 
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