
UCHWAŁA nr 1 

z okazji brylantowego jubileuszu Naczelnej Organizacji Technicznej 

 

 

1. Członkowie Akademii Inżynierskiej w Polsce obecni na XXXV ZGROMADZENIU 

OGÓLNYM AIP składają na ręce prezes Federacji EWY MAŃKIEWICZ CUDNY gratulacje 

i wyrazy najwyższego uznania z okazji brylantowego jubileuszu Naczelnej Organizacji 

Technicznej. 

2. Naczelna Organizacja Techniczna, inicjator utworzenia AIP, grupująca ponad 100000 

członków zrzeszonych w stowarzyszeniach naukowo--technicznych odgrywa niezwykle 

ważną rolę w integracji środowiska inżynierskiego. 

3.  Akademia Inżynierska w Polsce wyraża uznanie za skuteczne działania NOT na rzecz 

wzmocnienia pozycji inżyniera w Polsce, działania na rzecz rozwoju kraju oraz za owocną 

współpracę ze środowiskiem polonijnym. 

 

 

Przewodniczący 

XXXV Zgromadzenia Ogólnego AIP 

........... .......................... 

prof. Jerzy Barglik 

  



UCHWAŁA nr 2 

z okazji 100. rocznicy urodzin prof. Jana Kaczmarka 

 

 

1. Członkowie Akademii Inżynierskiej w Polsce obecni na XXXV ZGROMADZENIU 

OGÓLNYM AIP oddają hołd prof. Janowi Kaczmarkowi, wybitnemu uczonemu, doktorowi 

honoris causa uczelni krajowych i zagranicznych, członkowi krajowych oraz 

międzynarodowych stowarzyszeń i organizacji naukowych, aktywnemu działaczowi 

państwowemu i społecznemu, uhonorowanemu licznymi odznaczeniami państwowymi 

krajowymi oraz zagranicznymi – w tym Francuską Legią Honorową. 

2.  Postawa i dorobek Profesora stanowią  wzór do naśladowania przez młodych polskich 

inżynierów i naukowców. 

 

 

Przewodniczący 

XXXV Zgromadzenia Ogólnego AIP 

................ ..................... 

prof. Jerzy Barglik 

  



UCHWAŁA NR 3 

                             w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok 

 

Na podstawie Statutu Akademii Inżynierskiej w Polsce (§ 10 ust. 4 lit. g), uchwala się, co 

następuje: 

1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe AIP za 2019 rok, które obejmuje: 

a) bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową 16 315,02 

zł, 

b) rachunek zysków i strat wykazujący wynik na działalności w postaci zysku netto 

w kwocie 13 762,78 zł, 

c) informację dodatkową.  

2. Zysk netto w kwocie 13 762,78 zł wykazany w sprawozdaniu zwiększa przychody 

roku następnego. 

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący 

XXXV Zgromadzenia Ogólnego AIP 

........... .......................... 

prof. Jerzy Barglik 

  



UCHWAŁA NR 4 

 w sprawie udzielenia absolutorium Komitetowi Wykonawczemu za rok 2019 

 

Na podstawie Statutu Akademii Inżynierskiej w Polsce (§ 10 ust. 4 lit. h) uchwala się, co 

następuje: 

1. Zatwierdza się sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności statutowej 

Akademii Inżynierskiej w Polsce w roku 2019. 

2. Udziela się absolutorium Komitetowi Wykonawczemu. 

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Przewodniczący 

XXXV Zgromadzenia Ogólnego AIP 

..................................... 

prof. Jerzy Barglik 

 


