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STATUT AKADEMII INŻYNIERSKIEJ W POLSCE ZAREJESTROWANY 
W dniu 14 czerwca 2019 roku Sąd Rejonowy  dla miasta stołecznego Warszawy XII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego na posiedzeniu niejawnym dokonał, na nasz wniosek, zmian w KRS i 
wpisał zmiany danych w statucie AIP. Znowelizowany Statut został uchwalony na Walnym Zgromadzeniu 
AIP w Polsce w 2017 roku. Zmiana Statutu wynikła z potrzeby dostosowania treści dokumentu do treści 
nowego, znowelizowanego prawa o stowarzyszeniach.  

  
WPIS NOWYCH WŁADZ AIP DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 

W dniu 8 sierpnia 2019 roku na posiedzeniu niejawnym Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał zmiany danych uaktualniając działy 1,2 wpisu 
poprzez korektę siedziby i adresu podmiotu oraz danych osób wchodzących w skład wybranego w dniu 9 
kwietnia 2019 roku Komitetu Wykonawczego oraz Komisji Rewizyjnej Akademii Inżynierskiej w Polsce. .  

IX KATOWICKIE DNI ELEKTRYKI 
Akademia Inżynieria w Polsce podjęła decyzję o objęciu patronatem merytorycznym IX Katowickie Dni 
Elektryki (29 maja – 1 czerwca 2019 roku) oraz inaugurującą IX KDE konferencję naukowo-techniczną 
„Bezpieczeństwo w Elektryce i Energetyce w obliczu wyzwań przemysłu 4.0”. Impreza objęta była 
patronatem honorowym Wojewody Śląskiego, Marszałka Województwa Śląskiego, Przewodniczącego 
Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i Prezydenta Katowic. Patronat honorowy nad konferencją. objęli 
rektorzy Politechniki Śląskiej i Uniwersytetu Śląskiego. Patronat merytoryczny nad IX Katowickimi Dniami 
Elektryki i jubileuszem 100-lecia OZW SEP objęło 19 firm, stowarzyszeń i instytucji, w tym jak wspomniano 
wcześniej Akademia Inżynierska w Polsce. Patronem głównym była firma Tauron Polska Energia z Katowic. 
W pierwszym dniu trwania imprezy w holu gmachu Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach wyeksponowany 
był roll-up Akademii. Konferencja odbyła się w historycznej Sali Sejmu Śląskiego (Fot.1a). Logo AIP 
umieszczono na oficjalnym plakacie imprezy (Fot.1b).  

 
 
 
 
Fot. 1. 
 Widok ogólny Sali Sejmu 
Śląskiego podczas sesji 
otwarcia (a). Oficjalny 
plakat imprezy (b) 
 
 
 
 
 

W drugim dniu imprezy w Sali Prezydialnej Domu Technika NOT w Katowicach odbyło się zebranie Komitetu 
Wykonawczego AIP. Szersza relacja z IX Katowickich Dni Elektryki znajduje się na stronie internetowej 
Oddziału Zagłębia Węglowego SEP pod adresem www.sep.katowice.pl. Relacje zostały opublikowane 
między innymi w następujących czasopismach Stowarzyszenia Elektryków Polskich: Śląskie Wiadomości 
Elektryczne, Spektrum i Wiadomości Elektrotechniczne. 
  

IV ŚWIATOWY ZJAZD INŻYNIERÓW POLSKICH  
IV Światowy Zjazd Inżynierów Polskich odbył się w dniach  13 -15 czerwca 2019 roku w siedzibie Akademii 
Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W Zjeździe uczestniczyło ponad 200 osób z kilkudziesięciu krajów z całego 
świata, w tym  liczna grupa członków Akademii. Wykład inauguracyjny pt. „Inżynier w odzyskaniu 
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Niepodległości i budowie państwowości” wygłosiła Ewa Mankiewicz-Cudny - Prezes Federacji Stowarzyszeń 
Naukowo-Technicznych NOT, a zarazem członek Komitetu Wykonawczego AIP. Obradom sesji plenarnej 
„Inżynier a infrastruktura” przewodniczył  prof. Leszek Rafalski.  Szerszą relację, galerię zdjęć oraz 
przesłanie Zjazdu można znaleźć na stronie internetowej Naczelnej Organizacji Technicznej - głównego 
organizatora imprezy pod adresem elektronicznym: https://enot.pl. 
 

CZŁONKOWIE AKADEMII INŻYNIERSKIEJ W POLSCE 
Statut Akademii Inżynierskiej w Polsce przewiduje, że liczba członków zwyczajnych AIP nie może 
przekroczyć 300. Aktualnie Akademia liczy około 200 członków zwyczajnych (dokładna liczba członków 
zostanie ustalona po weryfikacji listy) oraz dwóch członków wspierających.  Przypomnijmy, że podczas 
ostatniego posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego w skład AIP przyjęto 5 osób. Przewiduje się wręczenie im 
legitymacji członkowskich podczas najbliższego zebrania Zgromadzenia Ogólnego AIP w dniu 9 grudnia 2019 
roku w Sali Senatu Politechniki Warszawskiej. Zaproszenia na to Zgromadzenie zostaną rozesłane w II 
połowie października 2019 roku.   
 

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE 
Przypominamy, że Zgromadzenie Ogólne AIP w Polsce podjęło decyzję o zmianie wysokości składek 
członkowskich. Składki członkowskie wynoszą obecnie: normalna dla członków zwyczajnych: 120 zł rocznie, 
ulgowa przysługująca emerytowanym członkom AIP niepracującym zawodowo 40 zł rocznie. Składki można 
wpłacać przelewem na konto AIP: Bank Millennium S.A. w Warszawie, nr 91 1160 2202 0000 0000 6083 
9118. Prosimy o terminowe wpłacanie składek. Osoby, które do tej pory nie opłaciły składek członkowskich 
za poprzednie lata  są uprzejmie proszone o pilne wniesienie zaległych składek. Przypominamy, że w 
poprzednich latach składki te wynosiły odpowiednio: normalna dla członków zwyczajnych: 100 zł rocznie, 
ulgowa przysługująca emerytowanym członkom AIP niepracującym zawodowo 20  zł rocznie.   
   

SPRAWY BIEŻĄCE   

W dniu 12 września 2019 roku w Politechnice Krakowskiej odbędzie się III w kadencji 2019-2022 zebranie 
Komitetu Wykonawczego Akademii Inżynierskiej w Polsce. Zaproszenie na zebranie zostało rozesłane do 
członków Komitetu Wykonawczego emailem w połowie lipca 2019 br. .  
Akademia Inżynieria w Polsce podjęła decyzję o objęciu patronatem merytorycznym XIII Międzynarodowej 
Warszawskiej Wystawy Wynalazków IWIS 2019, która odbędzie się w dniach 14-16 października w Gmachu 
Głównym Politechniki Warszawskiej. 
W dniu 9 grudnia 2019 roku w Sali Senatu Politechniki Warszawskiej odbędzie się Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie AIP połączone z seminarium naukowym poświęconym osobie prof. Gabriela Narutowicza. 
Szersza informacja o Zgromadzeniu i o seminarium ukaże się na stronie internetowej Akademii we wrześniu 
2019 roku.  
Zapraszamy do odwiedzania strony internetowej Akademii Inżynierskiej w Polsce. Adres strony: 
www.akademiainzynierska.pl.  Bieżące Informacje o działalności Akademii są także wywieszane w gablotce 
AIP w Warszawskim Domu Technika.  
Wszystkie osoby i instytucje zainteresowane działalnością  Akademii Inżynierskiej w Polsce proszone są 
uprzejmie o kontakt drogą e-mailową. Członków Akademii uprzejmie prosimy o przesyłanie na ten adres 
ciekawych informacji, które mogą być zamieszczone w kolejnych Newsletterach oraz na stronie 
internetowej AIP. Adres poczty e-mailowej: aip@akademiainzynierska.pl. Zwracamy uwagę na to, że po 
znaku @ należy wpisać wyraz „akademiainzynierska” jako jeden.  
 

- SMUTNA WIADOMOŚĆ  
Zgromadzenie Ogólne AIP na posiedzeniu w dniu 9 kwietnia 2019 roku przyjęło w poczet członków 
zwyczajnych 5 osób, w tym prof. Zbigniewa Grabowskiego, nauczyciela akademickiego, wychowawcę wielu 
pokoleń inżynierów, byłego Rektora Politechniki Warszawskiej, Honorowego Prezesa Polskiej Izby 
Inżynierów Budownictwa, Kawalera Orderu Uśmiechu. Pod koniec  lipca 2019 roku dotarła do nas bardzo 
smutna wiadomość o śmierci Profesora. Uroczystości pogrzebowe odbyły się we wtorek 6 sierpnia 2019 
roku na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie. Legitymacja AIP nigdy już nie będzie mu 
wręczona. Profesor Zbigniew Grabowski pozostanie w naszej  wdzięcznej pamięci!   
26 sierpnia 2019 roku 
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