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Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci, w dniu
9 listopada 2022 r., pana Bogusława Rzeźnickiego, byłego
Dyrektora Okręgowego Urzędu Miar w Szczecinie.

Pan Bogusław Rzeźnicki był postacią niezwykle zasłużoną dla polskiej metrologii. Całe
swoje życie zawodowe, ponad 44 lata, związał z polską administracją miar. Funkcję
Dyrektora OUM w Szczecinie pełnił od 2018 r. do 2022 r.

Dla wielu z nas był nie tylko kolegą, ale również mentorem. Osobą pełną inicjatywy i
poświęcenia,  dobrym organizatorem, wymagającym, ale jednocześnie dbającym o
pracowników.

Miał olbrzymie doświadczenie oraz ekspercką wiedzę, zarówno z zakresu konstrukcji,
działania  i  metod  sprawdzania  przyrządów  pomiarowych,  jak  również  z  zakresu
prawa.

W latach 2004-2016, oprócz zadań wykonywanych na zajmowanym stanowisku, pełnił
funkcję Kierownika Technicznego Jednostki Notyfikowanej 1447.

Do szczególnych zasług pana Bogusława Rzeźnickiego należy opracowanie w latach
2007–2008 dokumentów metodycznych i systemowych, m.in. procedur pomiarowych
dla  Jednostki  Notyfikowanej  Nr  1447  w  zakresie  wag  automatycznych  i  instalacji
pomiarowych,  umożliwiających  uzyskanie  autoryzacji  Ministra  Gospodarki,  a
następnie notyfikacji Komisji Europejskiej i państw członkowskich Unii Europejskiej w
zakresie  oceny  zgodności  przyrządów  pomiarowych  w  zakresie  europejskiej
dyrektywy  2004/22/WE  (MID).  W  latach  2008-2011  opracował  i  wdrożył  bazę
zatwierdzeń  typu  przyrządów  pomiarowych,  która  zwiększyła  efektywność
wykonywania  legalizacji  i  kontroli  przyrządów  pomiarowych;  wprowadził  też
innowacyjne procedury oraz metody planowania i rozliczania okresowych planów prac
metrologicznych Urzędu.



Powyższe  dokonania  przyniosły  polskiej  administracji  miar  znaczne  korzyści  w
zakresie  optymalizacji  metod  pracy,  podniesienia  efektywności  funkcjonowania
urzędów  miar  oraz  wzmocnienia  bezpieczeństwa  obrotu  gospodarczego  z
zastosowaniem  legalnych,  rzetelnych  i  zalegalizowanych  przyrządów  pomiarowych.

Z dużym poświęceniem oraz zaangażowaniem brał udział w pracach przy projekcie
Systemu Wsparcia Informatycznego Usług Terenowej  Administracji  Miar  „ŚWITEŹ”
jako Kierownik Zespołu ds. infrastruktury terenowej.

Bogusław Rzeźnicki pozostanie dla nas wszystkich przykładem, jak należy rozumieć
służbę publiczną. Przez swój profesjonalizm, doświadczenie i odpowiedzialność wniósł
nieoceniony wkład we wspólną sprawę,  którą niezmiennie od ponad 100 lat  jest
dbałość o precyzję pomiarów i nadzór nad stosowaniem przyrządów pomiarowych.
Codzienną, nienaganną postawą i rzetelną pracą zaskarbił sobie szacunek zarówno
współpracowników, jak i Klientów urzędu.

Zawsze życzliwy, służący radą i pomocą, dawał nam wszystkim nieocenione wsparcie,
którego będzie nam bardzo brakowało.

 

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i najbliższym składają Prezes, prof. Jacek
Semaniak, Kierownictwo oraz pracownicy Głównego Urzędu Miar.

 

Uroczystości  pogrzebowe wraz z Mszą Świętą odbędą się 17 listopada 2022 r.  o
godzinie  14:00  w  kaplicy  na  cmentarzu  komunalnym  w  Stargardzie,  przy  ulicy
Kościuszki.

Niech spoczywa w pokoju.


