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Pan
dr inż. arch. Adam Baryłka
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Konferencji Problemy Inżynierii Bezpieczeństwa
Obiektów Antropogenicznych

Szanowny Panie
Dziękuję za zaproszenie do grona patronów honorowych IV Międzynarodowej Konferencji
Naukowo-Technicznej

pt.

„Problemy

Inżynierii

Bezpieczeństwa

Obiektów

Antropogenicznych”.
Główny Urząd Miar, pełniący rolę krajowej instytucji metrologicznej NMI (ang. National
Metrology Institute), działa wielopłaszczyznowo na rzecz wiarygodnych i precyzyjnych
pomiarów, wykonywanych w różnych obszarach krajowej gospodarki. Aktywność ta obejmuje
także zagadnienia szeroko rozumianego bezpieczeństwa obiektów technicznych tworzonych
przez człowieka.
Jako Prezes Głównego Urzędu Miar wspieram wszelkie formy aktywności i rozwiązania
innowacyjne, mające pozytywny wpływ na polską gospodarkę, w tym rozwój technologiczny
oraz bezpieczeństwo. W związku z tym proponuję wygłoszenie przez przedstawiciela GUM

referatu pod roboczym tytułem: „Metrologia – narzędzie bezpieczeństwa obiektów
antropogenicznych”.
Gratuluję inicjatywy, życzę Organizatorom pomyślnego przebiegu wydarzenia, jednocześnie
informuję, że obejmę kolejną edycję konferencji patronatem honorowym.

Z poważaniem,
Prezes Głównego Urzędu Miar
dr hab. inż. Radosław Wiśniewski
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