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REGULAMIN 

KOMISJ I  REWIZYJNEJ  

AKADEMII  INŻYNIERSKIEJ  W POLSCE  

 

 

§ 1 

 

1. Komisja Rewizyjna, zwana dalej Komisją, jest organem kontrolnym Akademii Inżynierskiej 

w Polsce i działa na podstawie Statutu Akademii i niniejszego regulaminu. 

 

2. Kadencja Komisji odpowiada kadencji Komitetu Wykonawczego AIP. 

 

3. W skład Komisji wchodzi pięciu członków wybieranych w głosowaniu tajnym przez 

Zgromadzenie Ogólne AIP.  

 
4. Komisja w ciągu 1 miesiąca po wyborach na zebraniu plenarnym wybiera ze swego grona: 

przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.  

 
5. Zebranie konstytucyjne Komisji Rewizyjnej zwołuje Prezes Akademii lub upoważniony przez 

niego wiceprezes i przewodniczy mu do wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, 

który przewodniczy obradom od chwili wyboru.  

6. Kandydatów na funkcje wymienione w punkcie 4 proponują członkowie Komisji, a 

głosowanie odbywa się tajnie kolejno na te osoby, które wyraziły zgodę na kandydowanie.  

7. Wybranymi na funkcje podane w punkcie 4 są kandydaci, którzy uzyskali więcej niż 50% 

głosów statutowego składu Komisji. 

  

§ 2 

 

1. Do zadań Komisji należy: 

a) przeprowadzanie corocznej kontroli całokształtu działalności AIP pod względem 

celowości, prawidłowości, fachowości oraz zgodności z przepisami prawa, 

postanowieniami Statutu oraz uchwałami Zgromadzenia Ogólnego Akademii; 

b) przedkładanie na posiedzeniach Zgromadzenia Ogólnego Akademii oceny działalności 

Komitetu Wykonawczego, Rady ds. Członkostwa oraz pozostałych organów AIP  

i zgłaszanie wniosków wynikających z przeprowadzonych kontroli; 

c) składanie wniosku o udzielenie absolutorium Komitetowi Wykonawczemu Akademii 

Inżynierskiej w Polsce; 

d) składanie Zgromadzeniu Ogólnemu AIP rocznych sprawozdań ze swej działalności. 

 

2. Realizując wymienione zadania Komisja ma prawo do: 
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a) żądania wyjaśnień w sprawach dotyczących całokształtu działalności Akademii 

Inżynierskiej w Polsce; 

b) delegowania swych przedstawicieli do uczestnictwa z głosem doradczym w zebraniach 

wszystkich organów AIP. 

3. Przewodniczący Komisji lub wyznaczony przez niego członek Komisji bierze udział z głosem 

doradczym w posiedzeniach Komitetu Wykonawczego, Rady ds. Członkostwa, Kolegiów 

Problemowych i innych agend AIP. 

4. Komisja działa poprzez: 

a) zebrania plenarne; 

b) przewodniczącego Komisji; 

c) członków Komisji. 

 

§ 3 

 

1. Na zebraniach plenarnych Komisja: 

a) ustala roczne plany pracy i analizuje ich wykonanie; 

b) opracowuje sprawozdania i przygotowuje oceny na Zgromadzenie Ogólne AIP; 

c) podejmuje decyzje o wniesienie na Zgromadzenie Ogólne AIP odwołań od uchwał 

Komitetu Wykonawczego; 

d) podejmuje decyzje o wystąpienie z wnioskiem na Zgromadzenie Ogólne w sprawie 

udzielenia absolutorium Komitetowi Wykonawczemu AIP; 

e) podejmuje decyzje o wnioskowaniu o zwołanie nadzwyczajnego Zgromadzenia 

Ogólnego AIP; 

f) powołuje zespoły robocze lub biegłych w przypadkach potrzebnych dla prawidłowej 

realizacji zadań Komisji. 

2. Zebrania plenarne Komisji zwołuje przewodniczący w miarę potrzeb.: 

a) zgodnie z planem pracy; 

b) na wniosek Zgromadzenia Ogólnego lub Komitetu Wykonawczego Akademii; 

c) na żądanie więcej niż 50% jej składu statutowego; 

d) z własnej inicjatywy. 

3. Zebrania Komisji odbywają się w Warszawie, w innych miejscowościach w Polsce lub w 

trybie zdalnym. 

4. Na zebranie plenarne Komisji jej przewodniczący ma prawo zapraszać członków Komitetu 

Wykonawczego, Rady ds. Członkostwa, przewodniczących zespołów problemowych, 

członków AIP oraz inne osoby, których obecność na posiedzeniu jest konieczna. 

5. O zebraniach plenarnych członkowie Komisji i osoby zapraszane powinny być 

powiadomione pisemnie co najmniej 7 dni przed terminem obrad. 

6. Plenarne zebrania Komisji są prawomocne przy obecności więcej niż 50% jej składu 

statutowego, w tym przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego. 

7. Uchwały Komisji zapadają, gdy uzyskują więcej niż 50% głosów składu statutowego Komisji.  
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§ 7 

 

1. Przewodniczący Komisji: 

a) reprezentuje Komisję na zewnątrz; 

b) uczestniczy osobiście lub przez upoważnionego przez niego członka Komisji z głosem 

doradczym w zebraniach wszystkich organów AIP; 

c) zwołuje zebrania Komisji i przewodniczy im; 

d) zarządza czynności kontrolne zgodnie z planem pracy Komisji; 

e) informuje prezesa AIP o wynikach przeprowadzonych kontroli i ocenie organów Akademii; 

f) składa w imieniu Komisji Zgromadzeniu Ogólnemu AIP sprawozdanie z działalności Komisji 

oraz przedstawia ocenę działalności Komitetu Wykonawczego AIP, Rady ds. Członkostwa 

oraz zespołów problemowych, wystawiając odpowiednie wnioski. 

2. Sekretarz Komisji czuwa nad prawidłowością prowadzenia dokumentacji z działalności 

Komisji. 

3. Członkowie Komisji mają obowiązek brania czynnego udziału w pracach zbiorowych  

i indywidualnych Komisji, a w szczególności: 

a) uczestniczenia w posiedzeniach Komisji; 

b) uczestniczenia z upoważnienia przewodniczącego Komisji z głosem doradczym  

w zebraniach wyznaczonych organów AIP; 

c) przeprowadzania kontroli i analizy działalności Akademii Inżynierskiej zgodnie ze 

Statutem Akademii, niniejszym regulaminem i uchwalonym przez Komisję planem pracy; 

d) terminowego przedstawiania przewodniczącemu Komisji sprawozdań, ocen,  

i wniosków z przeprowadzonych kontroli. 

4. Członkowie Komisji przeprowadzając kontrolę mają prawo badania akt, ksiąg, 

dokumentów oraz uzyskiwania niezbędnych wyjaśnień od członków, władz Akademii oraz 

korzystania z pomocy pracowników Biura Komitetu Wykonawczego AIP. 

 

§ 8 

Obsługę organizacyjno - techniczną Komisji prowadzi Biuro Komitetu Wykonawczego. 

 

§ 9 

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Zgromadzenie Ogólne AIP. 

 

Niniejszy regulamin został uchwalony przez Zgromadzenie Ogólne członków Akademii 

Inżynierskiej w Polsce w dniu 27 maja 2021 roku. 

Przewodniczący obrad 

Zgromadzenia Ogólnego 

 

 

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

prof. Jerzy Barglik 

 


