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24 października 2019 r., podczas 54. posiedzenia
Międzynarodowego Komitetu Metrologii Prawnej (CIML)
dr Jerzy Borzymiński odebrał z rąk przewodniczącego
Komitetu, prof. dr Romana Schwartza Medal
Międzynarodowej Organizacji Metrologii Prawnej (OIML).

Medal został przyznany dr Borzymińskiemu za „wybitny wkład w rozwój
międzynarodowej metrologii prawnej”.

W przemówieniu, prezentującym sylwetkę i osiągnięcia Odznaczonego prof.
Schwartz podkreślił długoletnią pracę Laureata na rzecz polskiej i
międzynarodowej metrologii, najpierw jako długoletniego pracownika
Politechniki Warszawskiej, a potem w Głównym Urzędzie Miar, gdzie pełnił
odpowiedziale funkcje kierownicze, a także w innych instytucjach i
organizacjach, w tym zwłaszcza międzynarodowych. Prof. Schwartz
przypomniał m.in. wieloletnią współpracę Dr Borzymińskiego z OIML, w którym
od ponad 22 lat kieruje on pracami Komitetu Technicznego ds. Terminologii
(OIML TC 1). Przewodniczący CIML podkreślił też wybitny wkład laureata w
opracowanie kolejnych wydań Międzynarodowego Słownika Terminów
Metrologii Prawnej oraz innych publikacji OIML z zakresu terminologii
metrologicznej. Przypomniał także, iż dr Borzymiński od 12 lat jest
przedstawicielem OIML w Grupie Roboczej ds. Międzynarodowego Słownika



Metrologii działającej w BIPM Joint Committee for Guides in Metrology i w
związku z tym uczestniczył w opracowaniu 3. wydania tego Słownika.

Medal OIML stanowi potwierdzenie ponadprzeciętnego wkładu Laureata w
prace OIML, najważniejszej światowej organizacji, zajmującej się metrologią
prawną, skupiającą ponad 60 państw członkowskich oraz liczne organizacje
stowarzyszone z całego świata. Dr Borzymiński wyraził przekonanie, że to
wysokie wyróżnienie, jakim został zaszczycony w setną rocznicę utworzenia
Głównego Urzędu Miar, zostanie przede wszystkim zapamiętane jako
wyróżnienie „zdobyte” przez GUM i Polskę. Poza tym przyznany Mu medal jest
okazją do przypomnienia, że w roku bieżącym przypada także jeszcze jeden
jubileusz - 50 lat temu ukazał się pierwszy Międzynarodowy Słownik
Terminologiczny Metrologii, opracowany przez prof. dr Jana Obalskiego, który
przez całe swoje życie zawodowe był pracownikiem GUM, a przez OIML
wyróżniony został tytułem Honorowego Członka CIML.   
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