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R E G U L A M I N 

RADY DS. CZŁONKOSTWA 

AKADEMII INŻYNIERSKIEJ W POLSCE 

 
 
§ 1 

 
1.  Rada ds. Członkostwa, zwana dalej Radą, składa się z 9 członków wybieranych przez  

Zgromadzenie Ogólne zgodnie z§ 8 ust. 6 Statutu AIP. 

 

2. W ciągu jednego miesiąca po wyborze Prezes AIP zwołuje pierwsze posiedzenie Rady  

i przewodniczy mu do wyboru przewodniczącego. Zebranie uważa się za ważne przy  

obecności więcej niż 50% składu statutowego Rady. Kandydatów na przewodniczącego, 

wiceprzewodniczącego i sekretarza proponują członkowie Rady. Wybory odbywają się 

tajnie kolejno spośród osób, które wyraziły zgodę na kandydowanie na daną funkcję.  

 
3. Wybór na każdą z funkcji uznaje się za dokonany, gdy kandydat uzyskał więcej niż 50% 
składu statutowego Rady.  

§ 2 
 
1. Zadaniami Rady ds. Członkostwa są:  

- analiza struktury członków zwyczajnych AIP wg uprawianych specjalności, 

- przygotowanie dla Zgromadzenia Ogólnego stanowiska odnośnie do kandydatów na  

członków zwyczajnych, zagranicznych i honorowych AIP, zgodnie z limitami określonymi w 

Statucie AIP, 

- analiza przestrzegania przez członków podstawowych wymagań statutowych (opłacanie 

składek i uczestnictwo w Zgromadzeniach Ogólnych) oraz analiza przypadków nie  

przestrzegania statutu i uchwał AIP, w celu przedłożenia Zgromadzeniu Ogólnemu  

stosownych wniosków. 

2. W razie zgłoszenia wniosku o wykluczenie członka AIP przez Komitet Wykonawczy lub 

Komisję Rewizyjną Rada ds. Członkostwa opiniuje wniosek i może poprzedzić rozpatrzenie 

sprawy konsultacją z członkiem AIP, który rekomendował osobę, wobec której taki 

wniosek jest przygotowywany. 

3. Rada w odstępach jednorocznych przedstawia Zgromadzeniu Ogólnemu informacje  

dotyczące: 

- liczby członków honorowych, zwyczajnych oraz zagranicznych, 

- struktury członkostwa zwyczajnego według uprawianych specjalności członków. 

4. Posiedzenia Rady ds. Członkostwa odbywają się w Warszawie, w innych miejscowościach 

w Polsce lub w trybie zdalnym. 
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§ 3 
 

1. Rada ds. Członkostwa podejmuje swoje uchwały i formułuje opinie w głosowaniu jawnym. 

W gestii Rady pozostaje wprowadzenie trybu tajnego głosowania na życzenie choćby 

jednego członka Rady. Na podstawie decyzji przewodniczącego głosowanie może być 

przeprowadzone korespondencyjnie.  

2. Przy liczbie głosów większej od 50% składu statutowego Rady wynik głosowania Rady, 

uprawniający do rekomendowania opinii Zgromadzeniu Ogólnemu uznaje się za 

pozytywny.  

3. W razie negatywnego wyniku głosowania, przedłożenie zgłoszonej opinii Zgromadzeniu 

Ogólnemu może być odłożone względnie wycofane po konsultacji przewodniczącego Rady 

z osobą rekomendującą. Opinia taka musi być przedstawiona Zgromadzeniu Ogólnemu 

tylko na pisemny uzasadniony wniosek osoby rekomendującej. 

 
 

§ 4 
 

1. Kandydatury na członków zwyczajnych i zagranicznych AIP są zgłaszane Radzie zgodnie z § 

4 ust. 2 Statutu. 

2. Zgłoszenie kandydata w formie wypełnionej przez niego ankiety powinno zawierać:  

- jego dane personalne, osiągnięcia,  

- fotografię,  

- oświadczenie o gotowości kandydowania,  

- pisemną rekomendację osoby zgłaszającej, 

- pisemne uzasadnienia dwóch członków zwyczajnych AIP, do których  

wyboru uprawnione są: Komitet Wykonawczy lub Rada ds. Członkostwa lub osoba 

zgłaszająca w porozumieniu z Radą ds. Członkostwa. 

3. W przypadku członków zagranicznych lub honorowych ankieta, o której mowa w punkcie 

2 może być przygotowany przez osobę rekomendującą za zgodą kandydata. 

4. Rada rozpatruje zgłoszoną kandydaturę zgodnie z odpowiednimi wymogami Statutu 

w ciągu 30 dni od otrzymania wymaganego kompletu dokumentów określonego w pkt. 2. 

Ocenia się również uznanie i autorytet, jakim cieszy się kandydat w kręgu określonej grupy 

zawodowej. Rozpatrzony wniosek przekazuje bez zbędnej zwłoki do Komitetu 

Wykonawczego.  

 
 
§ 5 

1. W porządku obrad Zgromadzenia Ogólnego umieszczany jest punkt informujący o 

zamiarze powoływania nowych członków i ewentualnie o innych sprawach dotyczących 

członkostwa.  

2. Lista kandydatów oraz ankiety z danymi i osiągnięciami oraz rekomendacje, uzasadnienia 

i wyniki głosowania Rady są udostępniane członkom AIP na dwa tygodnie przed podjęciem 

uchwały przez Zgromadzenie Ogólne. 
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3. Kandydata na członka honorowego, zwyczajnego lub zagranicznego AIP prezentuje wraz  

z wynikami głosowania Rady jej przewodniczący na najbliższym posiedzeniu Zgromadzenia 

Ogólnego AIP. Proponuje ten pkt wykreślić 

 

§ 6 

1. Utrata członkostwa zwyczajnego i zagranicznego następuje w przypadkach i trybie 

określonych w Statucie AIP. 

2. Członek honorowy może zostać pozbawiony tej godności przez Zgromadzenie Ogólne na 

wniosek Rady ds. Członkostwa w związku z utratą praw publicznych orzeczoną przez sąd 

powszechny. 

3. Członek AIP skreślony z listy członków lub wykluczony z AIP ma prawo wniesienia 

odwołania do Zgromadzenia Ogólnego AIP za pośrednictwem Komitetu Wykonawczego  

w terminie 1 miesiąca od dnia powiadomienia o stosownej uchwale Zgromadzenia 

Ogólnego AIP. 

 

§ 7 
Pieczę nad bazą danych dotyczącą członków AIP sprawuje sekretariat AIP. 

 
§ 8 

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Zgromadzenie Ogólne Akademii 

Inżynierskiej w Polsce. 

 

 

 

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 

 


