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Artykuł przedstawia przebieg obrad głównego ciała decyzyjnego EURAMET – Zgromadzenia Ogólnego,
którego 11. posiedzenie odbyło się z udziałem delegacji GUM w dniach 15–19 maja br. w Madrycie.
The article describes proceedings of the 11. General Assembly which had place in Madrid within date
of 15–19 May 2017, with the representation of the GUM delegation.

Przebieg obrad
W posiedzeniu wzięło udział 26 uczestników (delegatów) z krajów członkowskich, w tym delegacja GUM
z Prezesem Urzędu oraz liczni zaproszeni goście, reprezentujący administracje poszczególnych członków EURAMET,
Komisję Europejską i świat nauki.
Obrady rozpoczął przewodniczący EURAMET Beat
Jeckelmann, który powitał zebranych gości. W swoim przemówieniu wspomniał o obchodzonej w tym roku 30-letniej
rocznicy powstania EURAMET. Przypomniał też o podpisaniu właśnie w Madrycie Memorandum of Understanding,
dającym początek poprzednikowi EURAMET, organizacji
EUROMET. Jackelmann podkreślił osiągnięcia minionego
30-lecia zaznaczając, iż wiele wyzwań stojących przed
EURAMET jest wciąż otwartych. Zwrócił też uwagę na jego
wartość, jako ciała prowadzącego wiele istotnych projektów,
mających znaczenie dla innowacyjności, ale także kluczowych dla poprawy jakości życia ludzkiego, np. z zakresu
medycy, ochrony środowiska czy źródeł energii.
Przebieg posiedzenia potwierdził atrakcyjność
EURAMET, jako organizacji wciąż poszerzającej swój
skład. Podczas posiedzenia podjęto uchwałę o przyjęciu
w poczet członków aplikantów EURAMET – Krajowego
Instytutu Metrologicznego Mołdawii (Institutul Naţional
de Metrologie), jak również w poczet Instytutów
Desygnowanych dwóch instytutów z Bośni i Hercegowiny,
zajmujących się pomiarami gazu i przepływu wody. Warto
zauważyć, iż Główny Urząd Miar w ramach intensyfikacji
współpracy międzynarodowej podpisał w ubiegłym miesiącu umowę o współpracy z NMI (Krajowym Instytutem
Metrologicznym) z Mołdawii.
Ważnym aspektem poruszanym podczas posiedzenia
były zmiany kadrowe w EURAMET. Najistotniejszą z nich
jest zmiana na stanowisku przewodniczącego tej organizacji. Kończącego swoją kadencję Beata Jeckelmanna zastąpi

dyrektor norweskiej służby metrologicznej Hans Arne
Frøystein, który w tajnym głosowaniu pokonał swojego
kontrkandydata, przedstawiciela niemieckiego instytutu
PTB. Przeprowadzono również głosowania na przewodniczących komitetów elektryczności i magnetyzmu, przepływu, długości, masy, metrologii w chemii oraz 3 członków
Rady Dyrektorów. Jak co roku część posiedzenia została
przeznaczona na omówienie bieżących spraw. Uczestnicy
wysłuchali relacji z prac komitetów technicznych
EURAMET, zapoznali się z prezentacjami dotyczącymi prac
w ramach programu EMPIR, zmian w administracji miar
Szwecji oraz Węgier.
Delegaci mieli także okazję do zapoznania się z prezentacjami dotyczącymi prac innych regionalnych organizacji
metrologicznych, takich jak WELMEC czy SIM (Sistema
Interamerciano de Metrologia).

Podsumowanie
Jedenaste posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego pozwoliło na podjęcie ważnych dla EURAMET decyzji, w tym
kluczowych decyzji kadrowych (wybór nowego przewodniczącego, przystąpienie do organizacji nowych członków).
Przegląd prac komitetów technicznych wykazał, iż realizują
one bardzo ważne i aktualne dla potrzeb współczesnych
społeczeństw projekty.

Zakończenie
Minione posiedzenie potwierdziło dobrą kondycję,
w jakiej znajduje się europejska metrologia. Udział wielu
uczestników, podejmujących istotne dla rozwoju metrologii
tematy, świadczy o coraz ważniejszej roli, jaką odgrywa
EURAMET na arenie międzynarodowej. Zgromadzenie
wskazało także kierunki, w jakich w najbliższym czasie
będzie zmierzać europejska metrologia.
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