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REGULAMI N 

KOMITETU WYKONAWCZEGO  

AKADEMII  INŻYNIERSKIEJ  W POLSCE  

 
 

§ 1 

 

1. Komitet Wykonawczy jest organem wykonawczym kierującym działalnością Akademii 

Inżynierskiej w Polsce, zwanej dalej Akademią, pomiędzy zebraniami Zgromadzenia 

Ogólnego. 

2. Kadencja Komitetu Wykonawczego AIP trwa 3 lata. 

3. W skład Komitetu Wykonawczego wchodzą: 

a) prezes AIP,  

b) dwóch wiceprezesów,  

c) sekretarz generalny,  

d) skarbnik,  

e) były prezes,  

f) pięciu członków. 

4.Osoby wymienione w pkcie 3 lit. a) - e) stanowią Prezydium Komitetu Wykonawczego. 

5. Ustępujący prezes AIP otrzymuje tytuł byłego prezesa i przez jedną kadencję pozostaje 

członkiem Komitetu Wykonawczego. 

6. W razie zmniejszenia się składu osobowego Komitetu Wykonawczego (rezygnacja lub 

odwołanie) jego skład jest uzupełniany o osobę, która w wyniku wyborów otrzymała 

największą liczbę głosów spośród osób, które kandydowały w wyborach, a nie weszły  

w skład Komitetu Wykonawczego. Jeżeli kolejne osoby otrzymały tę samą liczbę głosów,  

o wyborze decyduje losowanie. 

 
§ 2 

1. Komitet Wykonawczy stwarza warunki do realizacji celów Akademii zgodnie z jej Statutem 

oraz uchwałami i postanowieniami Zgromadzenia Ogólnego. 

2. Do obowiązków i uprawnień Komitetu Wykonawczego należy: 

a) reprezentowanie Akademii Inżynierskiej w Polsce na zewnątrz; 

b) kierowanie działalnością AIP zgodnie ze Statutem i uchwałami Zgromadzenia Ogólnego; 

c) nabywanie i zbywanie nieruchomości; 

d) zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych posiedzeń Zgromadzenia Ogólnego; 

e) przygotowanie i realizowanie budżetu AIP uchwalonego przez Zgromadzenie Ogólne; 

f) sporządzanie rocznego i kadencyjnego sprawozdania finansowego AIP; 

g) rozpatrywanie wniosków i zaleceń Komisji Rewizyjnej; 

h) koordynowanie działalności Oddziałów Terenowych AIP; 

i) powoływanie i koordynowanie wspólnej działalności członków AIP dla realizacji zadań 

statutowych; 

j) zarządzanie majątkiem i finansami Akademii; 
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k) realizacja współpracy Akademii z organizacjami krajowymi i zagranicznymi; 

l) zatwierdzanie budżetów i sprawozdań finansowych; 

m) zawieszanie wykonania na okres do najbliższego Zgromadzenia Ogólnego sprzecznych  

z prawem, Statutem oraz uchwałami Zgromadzenia Ogólnego uchwał i decyzji agend 

Akademii; 

n) ustalanie organizacji i zadań Biura Komitetu Wykonawczego Akademii; 

o) powoływanie zespołów problemowych, ich przewodniczących oraz akceptowanie 

składów osobowych; 

p) przygotowywanie materiałów na Zgromadzenie Ogólne AIP; 

q) wykonywanie zadań wynikających ze Statutu Akademii; 

r) podejmowanie uchwał i decyzji w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji 

Zgromadzenia Ogólnego Akademii. 

3. Sekretarz Generalny, po uzyskaniu akceptacji prezesa, upoważniony jest do składania 

oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz finansowych AIP. 

 

§ 3 

1. Zebrania Komitetu Wykonawczego powinny odbywać się w miarę potrzeb, jednak co 

najmniej 3 razy w roku, natomiast zebrania Prezydium Komitetu Wykonawczego zgodnie  

z potrzebami. 

2. Porządek obrad Komitetu Wykonawczego względnie jego Prezydium proponuje,  

w porozumieniu z prezesem, sekretarz generalny. 

3. Zawiadomienie o zebraniu, wraz z materiałami i proponowanym porządkiem obrad 

powinny być doręczone co najmniej na 7 dni przed zebraniem. 

4. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Komitetu Wykonawczego lub 

Prezydium, każdorazowo powiadamiany jest przewodniczący: Komisji Rewizyjnej i Rady ds. 

Członkostwa oraz na podstawie zaproszenia przedstawiciele innych ogniw organizacyjnych 

AIP.  

5. Zebrania Komitetu Wykonawczego odbywają się w Warszawie, w innych miejscowościach 

w Polsce lub w trybie zdalnym. 

 

§ 4 

1. Zebraniom Komitetu Wykonawczego przewodniczy prezes, a w przypadku jego 

nieobecności wiceprezes. 

2. W zebraniach Komitetu Wykonawczego biorą udział z głosem doradczym: przewodniczący 

Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji, przewodniczący Rady ds. 

Członkostwa lub upoważniony przez niego członek Rady oraz inne osoby zaproszone do 

udziału w zebraniu. 

3. Zebranie Komitetu Wykonawczego lub Prezydium jest prawomocne, jeżeli uczestniczy w 

nim co najmniej 2/3 ich członków, a w posiedzeniu udział bierze prezes lub upoważniony 

przez niego wiceprezes AIP. 

4. Uchwały i decyzje Komitetu Wykonawczego lub jego Prezydium zapadają bezwzględną 

większością więcej niż 50% głosów statutowego składu.  
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5. Uchwały i decyzje Komitetu Wykonawczego mogą być uchylone przez Zgromadzenie 

Ogólne na pisemny wniosek co najmniej 10 członków Akademii lub Komisji Rewizyjnej w 

wyniku głosowania nad sprawą. 

 

§ 5 

Komitet Wykonawczy może w uzasadnionych przypadkach upoważnić prezesa, wiceprezesów 

lub sekretarza generalnego do podejmowania decyzji w określonych sprawach. 

 

§ 6 

1. Sekretarz generalny jest stale urzędującym członkiem Komitetu Wykonawczego. 

2. Obsługę organizacyjno - techniczną Zgromadzenia Ogólnego, Komitetu Wykonawczego, 

Komisji Rewizyjnej, Rady ds. Członkostwa oraz zespołów problemowych prowadzi Biuro 

Komitetu Wykonawczego, którym kieruje i odpowiada za całokształt jego pracy sekretarz 

generalny. 

3. Komitet Wykonawczy może powołać na wniosek sekretarza generalnego jego zastępców 

spośród członków Komitetu Wykonawczego. Zakres działania sekretarza generalnego  

i jego zastępców określa Komitet Wykonawczy. 

4. Sekretarz generalny w celu realizacji uchwał i decyzji Komitetu Wykonawczego jest 

upoważniony do dysponowania funduszami i majątkiem Akademii zgodnie z jej budżetem 

zatwierdzonym przez Zgromadzenie Ogólne. W uzasadnionych przypadkach sekretarz 

generalny ma prawo dysponowania środkami Akademii w wysokości nie przekraczającej  

5 % budżetu. 

5. Regulamin oraz schemat organizacyjny Biura Komitetu Wykonawczego zatwierdza Komitet 

Wykonawczy. 

 

§ 7 

Do obowiązków i uprawnień skarbnika należy: 

a) opracowanie we współdziałaniu z sekretarzem generalnym zasad systemu finansowego 

oraz budżetu Akademii; 

b) czuwanie nad przestrzeganiem zasad systemu finansowego AIP; 

c) sporządzanie rocznych i kadencyjnych sprawozdań finansowych; 

d) przedkładanie Komitetowi Wykonawczemu informacji i wniosków dotyczących rozliczeń 

pomiędzy Akademią i jej organami. 

 

§ 8. 

Z działalności Komitetu Wykonawczego sporządzana jest dokumentacja według zasad 

ustalonych przez Komitet Wykonawczy. 

 

§ 9. 

Regulamin wchodzi w życie w dniu uchwalenia przez Zgromadzenie Ogólne Akademii 

Inżynierskiej w Polsce. 
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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 

 

 


