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REGULAMIN 

ZGROMADZENIA OG ÓLNEG O  

AKADEMII  INŻYNIERSKIEJ  W POLSCE  

 
 
I. Postanowienia Ogólne 
 

§ 1 
Zgromadzenie Ogólne Akademii Inżynierskiej w Polsce, zwanej dalej Akademią, jest najwyższą 

władzą Akademii. 

 
§ 2 

1. Zgromadzenie Ogólne działa na podstawie Statutu Akademii i niniejszego regulaminu,  

a w sprawach nie objętych tymi dokumentami na podstawie swoich postanowień. 

 

2. Zgromadzenie Ogólne podejmuje postanowienia w formie uchwał, stanowisk lub 

ujmowanych w protokole decyzji i zaleceń. 

 
§ 3 

Zgromadzenie Ogólne pracuje w systemie bezkadencyjnym.  

 
§ 4 

Podstawowym zadaniem Zgromadzenia Ogólnego jest ukierunkowywanie działalności 

Akademii, a szczególnie kierunków i programów działania Akademii. Zgromadzenie Ogólne 

nadzoruje realizację swych postanowień. 

 
 
II. Zakres działania Zgromadzenia Ogólnego 
 

§ 5 
Zgromadzenie Ogólne realizuje zadania określone w § 9. Statutu Akademii oraz podejmuje 

decyzje w sprawach ważnych dla Akademii, do których w szczególności należą: 

- wybór nowych członków zwyczajnych i zagranicznych AIP; 

- nadawanie członkostwa honorowego; 

- uchwalanie Statutu i regulaminów: Zgromadzenia Ogólnego, Komitetu Wykonawczego, 

Komisji Rewizyjnej, Rady ds. Członkostwa, Oddziałów Terenowych AIP oraz zmian tych 

dokumentach; 

- określanie programów działania Akademii; 

- ustalanie zasad polityki finansowej oraz strategii gospodarczej AIP; 

- wybieranie w głosowaniu tajnym członków Komitetu Wykonawczego, Komisji Rewizyjnej 

i Rady ds. Członkostwa oraz odwoływanie członków tych organów; 

- uchwalanie rocznych budżetów i zatwierdzanie bilansów na wniosek Komitetu 

Wykonawczego AIP; 
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- przyjmowanie rocznego i kadencyjnego sprawozdania z działalności finansowej AIP; 

- ustalanie wysokości składki członkowskiej na wniosek Komitetu Wykonawczego AIP; 

- udzielanie absolutorium Komitetowi Wykonawczemu na wniosek Komisji Rewizyjnej; 

- podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania AIP; 

- rozpatrywanie odwołań członków AIP od decyzji Komitetu Wykonawczego o skreśleniu 

lub Zgromadzenia Ogólnego o wykluczeniu (§ 5 pkt. 1d Statutu); 

- sprawowanie ogólnego nadzoru nad działalnością wszystkich organów i agend AIP; 

- dokonywanie interpretacji Statutu Akademii i regulaminów jej agend. 

 
 
III. Organizacja i prowadzenie obrad Zgromadzenia Ogólnego 
 

§ 6 
1. Zgromadzenia Ogólne mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne. 

2. Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne zwoływane jest co najmniej jeden raz w roku. 

3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne zwołuje Komitet Wykonawczy z własnej inicjatywy, na 

pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 25 % ogólnej liczby członków 

Akademii. Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne AIP powinno się odbyć w ciągu  

3 miesięcy do daty zgłoszenia wniosku. 

4. Posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego odbywają się w Warszawie, w innych 

miejscowościach w Polsce lub w trybie zdalnym. 

 

§ 7 
1. Komitet Wykonawczy zawiadamiając o Zgromadzeniu Ogólnym, ustala termin, miejsce  

i projekt porządku obrad. 

2. Porządek obrad powinien uwzględniać sprawy wynikające z rocznego programu prac 

Akademii oraz sprawy bieżące. 

3. W przypadku zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego projekt porządku obrad 

powinien uwzględniać sprawy wskazane we wniosku w sprawie zwołania zebrania. 

4. Zawiadomienie o zwołaniu Zgromadzenia Ogólnego wraz z porządkiem obrad powinno być 

przekazane jego członkom oraz osobom zaproszonym, listami lub pocztą elektroniczną na 

14 dni przed terminem zebrania. 

 
§ 8 

W Zgromadzeniu Ogólnym biorą udział: 

a) z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni, zagraniczni i honorowi, 

b) z głosem doradczym członkowie stowarzyszeni oraz zaproszeni goście. 

 
§ 9 

1. Uchwały Zgromadzenia Ogólnego są podejmowane na posiedzeniach lub w trybie 

określonym w pkt 2. 

2. Uchwały mogą być powzięte bez odbycia posiedzenia, jeżeli członkowie Zgromadzenia 

Ogólnego wezmą udział w pisemnym lub zdalnym głosowaniu. Zawiadomienie o terminie 

i zasadach takiego głosowania powinno być przekazane członkom Zgromadzenia Ogólnego 
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pocztą elektroniczną lub tradycyjną na 14 dni przed rozpoczęciem. Uchwały podejmowane 

w tym trybie zapadają bezwzględną większością głosów bez względu na liczbę oddanych 

głosów.  

3. Niezależnie od trybu głosowania uchwały dotyczące wyboru członków Akademii zapadają 

większością 2/3 głosów. 

4. Postanowienie z pkt. 2 nie dotyczy uchwał w sprawie zmiany Statutu i rozwiązania 

Akademii. 

 
§ 10 

1. Uchwały Zgromadzenia Ogólnego zapadają bezwzględną większością głosów przy 

obecności co najmniej 50 % ogólnej liczby członków w pierwszym terminie oraz bez 

względu na liczbę obecnych w drugim terminie tj. 15 minut po pierwszym terminie. Nie 

dotyczy to zmiany Statutu lub rozwiązania Akademii 

2. Uchwały dotyczące Statutu podejmowane są większością 2/3 głosów przy obecności co 

najmniej 1/3 ogólnej liczby członków AIP, a uchwała dotycząca rozwiązania Akademii może 

zostać podjęta większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 50 % ogólnej liczby 

członków AIP. 

3. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania. 

4. Zgromadzenie Ogólne przeprowadza głosowania jawne za wyjątkiem wyborów oraz  

w sprawie wniosku odwołania członka z władz Akademii. Zgromadzenie Ogólne może 

podjąć uchwałę o tajnym głosowaniu w określonej sprawie. 

 
 

§ 11. 
1. Zgromadzenie Ogólne otwiera i prowadzi prezes Akademii, względnie wiceprezes lub były 

prezes. 

2. Do obowiązków otwierającego Zgromadzenie Ogólne należy zaproponowanie dwóch osób 

do 3-osobowego Prezydium na czas trwania obrad. 

 
§ 12. 

1. Do kompetencji przewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego należy: 

a) przedstawienie do zatwierdzenia porządku obrad; 

b) prowadzenie Zgromadzenia Ogólnego zgodnie z zatwierdzonym porządkiem obrad; 

c) przedstawienie do akceptacji Zgromadzeniu Ogólnemu składów osobowych komisji 

roboczych, np. mandatowej, wyborczej, wnioskowej, skrutacyjnej, itp.; 

d) prowadzenie dyskusji; 

e) zarządzanie głosowania i informowania o jego wynikach. 

2. Wiceprzewodniczący Zgromadzenia Ogólnego pomagają przewodniczącemu  

w prowadzeniu obrad, a pod jego nieobecność zastępują go i pełnią jego obowiązki. 

3. Zatwierdzony porządek obrad Zgromadzenia Ogólnego może ulec zmianie w trakcie 

zebrania w wyniku decyzji Zgromadzenia Ogólnego. 
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§ 13 
 
1. Przewodniczący obrad może zarządzić dyskusję w każdej sprawie wynikającej z porządku 

obrad oraz w każdej ze spraw zgłoszonych we wnioskach. 

2. Prawo zabierania głosu w dyskusji przysługuje wszystkim uczestnikom Zgromadzenia 

Ogólnego AIP. 

3. W dyskusji nad każdym punktem obrad jako pierwszy otrzymuje głos referent lub 

wnioskodawca, następnie zaś kolejno zapisani do głosu mówcy. Poza kolejnością prawo 

przemawiania przysługuje przewodniczącemu obrad. 

4. Przewodniczący obrad udziela głosu poza kolejnością mówcom zgłaszającym się do głosu w 

sprawach formalnych i nagłych. 

5. W dyskusji nad wnioskiem formalnym może przemawiać tylko jeden mówca za wnioskiem 

i jeden przeciwko wnioskowi. 

6. W razie zgłoszenia w tej samej sprawie dwóch lub więcej wniosków, przewodniczący 

poddaje pod głosowanie wnioski w kolejności ich zgłaszania. 

 
§ 14 

 
1. Porządek obrad Zgromadzenia Ogólnego sprawozdawczo - wyborczego powinien 

przewidywać następujące sprawy: 

a) sprawozdania Komitetu Wykonawczego, Komisji Rewizyjnej, Rady ds. Członkostwa oraz 

Oddziałów Terenowych AIP z działalności za okres sprawozdawczy; 

b) sprawozdanie z działalności finansowej AIP; 

c) ocenę działalności Komitetu Wykonawczego, Rady ds. Członkostwa i Oddziałów 

Terenowych AIP, dokonaną przez Komisję Rewizyjną; 

d) dyskusję nad sprawozdaniami; 

e) rozpatrzenie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium ustępującemu 

Komitetowi Wykonawczemu; 

f) przyjęcie sprawozdań z działalności w kadencji poszczególnych agend AIP; 

g) zgłoszenie kandydatów do Komitetu Wykonawczego, Komisji Rewizyjnej i Rady ds. 

Członkostwa przez Komisję Wyborczą, 

h) wybór Komisji Skrutacyjnej, 

i) przeprowadzenie wyborów, 

j) podejmowanie uchwał wynikających ze zgłoszonych wniosków. 

 
 
IV. Ordynacja wyborcza 
 

§ 15 
1. Wybory do Komitetu Wykonawczego, Komisji Rewizyjnej i Rady ds. Członkostwa 

przeprowadzają Komisja Wyborcza i Komisja Skrutacyjna, zgodnie z postanowieniami 

ordynacji wyborczej. 
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2. Komisja Wyborcza jest powoływana przez Komitet Wykonawczy na zebraniu 

poprzedzającym posiedzenie sprawozdawczo - wyborcze i powinna składać się z 5 do 9 

osób. Komisja Wyborcza wybiera przewodniczącego ze swojego grona.  

3. Zadaniem Komisji Wyborczej jest zebranie zgłoszeń i przedstawienie kandydatów do 

Komitetu Wykonawczego, Komisji Rewizyjnej oraz Rady ds. Członkostwa podczas 

sprawozdawczo - wyborczego Zgromadzenia Ogólnego. 

4. Komisja Skrutacyjna jest wybierana przez Zgromadzenie Ogólne bezpośrednio przed 

pierwszym głosowaniem. Powinna składać się z 3 osób. Komisja Skrutacyjna wybiera 

przewodniczącego ze swojego grona. 

5. W skład Komisji Skrutacyjnej nie mogą wchodzić kandydaci do Komitetu Wykonawczego, 

Komisji Rewizyjnej i Rady ds. Członkostwa. 

 

§ 16 
1. Kandydaci do Komitetu Wykonawczego, Komisji Rewizyjnej i Rady ds. Członkostwa są 

zgłaszani do Komisji Wyborczej w terminie nie później, niż na dwa tygodnie przed 

sprawozdawczo - wyborczym Zgromadzeniem Ogólnym. 

2. Prawo zgłaszania kandydatów mają wszyscy członkowie Akademii. 

3. Zgłaszanie kandydatów do Komisji Wyborczej dokonuje się w formie pisemnej na karcie 

zgłoszeniowej zgodnie z załącznikiem nr 1. Do karty powinna być dołączona zgoda osoby 

zgłaszanej na kandydowanie na określoną funkcję. 

4. Maksymalna liczba kandydatów do jednego organu została przyjęta jako równa liczbie 

głosów, jakimi dysponuje każdy zwyczajny lub honorowy członek AIP w tym głosowaniu. 

5. W wyjątkowych przypadkach wynikających z § 17 ust. 3 i § 19 ust. 6 niniejszego regulaminu, 

kandydatów można zgłaszać również na sprawozdawczo - wyborczym Zgromadzeniu 

Ogólnym do czasu zamknięcia listy zgłoszeń. Zgłoszenia takie również wymagają zgody 

kandydata. 

6. Listy zgłoszeń kandydatów są zamykane w drodze jawnego głosowania Zgromadzenia 

Ogólnego większością głosów, przed każdym etapem oddzielnie. Po zamknięciu listy 

zgłoszeń, Komisja Skrutacyjna sporządza listę wyborczą wg załącznika nr 2, na której 

nazwiska i imiona kandydatów są umieszczone w porządku alfabetycznym. 

 
§ 17. 

 
1. Wybory są przeprowadzane w siedmiu etapach:  

- w pierwszym - wybór prezesa; 

- w drugim - wybór wiceprezesów; 

- w trzecim - wybór sekretarza generalnego; 

- w czwartym - wybór skarbnika; 

- w piątym - wybór pięciu członków Komitetu Wykonawczego; 

- w szóstym - wybór pięciu członków Komisji Rewizyjnej; 

- w siódmym - wybór dziewięciu członków Rady ds. Członkostwa. 

2. Kandydaci mogą być wybrani do pełnienia tylko jednej funkcji. 
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3. Kandydaci w przypadku nie wybrania mogą kandydować do pełnienia innej funkcji  

w dalszych etapach wyborów, po wyrażeniu zgody na kandydowanie na funkcje w kolejnym 

etapie głosowania w razie niewybrania tego kandydata w poprzednim etapie lub w razie 

zgłoszenia ich w trybie § 16 ust. 5 niniejszego regulaminu. 

4. Komisja Rewizyjna i Rada ds. Członkostwa, w ciągu 1 miesiąca po sprawozdawczo - 

wyborczym Zgromadzeniu Ogólnym, organizują zebrania konstytucyjne, podczas których 

wybierany jest przewodniczący, wiceprzewodniczący i sekretarz. Zebrania konstytucyjne 

zwołuje prezes Akademii, względnie upoważniony jeden  

z wiceprezesów. 

 
§ 18 

 
1. Wszystkie wybory odbywają się w sposób tajny. 

2. Wybory zarządza przewodniczący obrad Zgromadzenia Ogólnego. 

3. Wybory przeprowadza Komisja Skrutacyjna. 

4. Wyboru dokonuje się poprzez zaznaczenie nazwisk kandydatów symbolem „X”. 

5. Liczba zaznaczonych kandydatów nie powinna być większa niż liczba przysługujących 

miejsc. 

6. Komisja Skrutacyjna uznaje głos za nieważny, gdy: 

- liczba zaznaczonych kandydatów jest większa niż liczba przysługujących miejsc, 

- na liście wyborczej dopisano inne osoby niż zgłoszone. 

7. Komisja Skrutacyjna zbiera listy wyborcze kandydatów do władz AIP i dokonuje obliczenia 

oddanych głosów oraz sporządza protokół z wyborów oraz ogłasza wyniki wyborów. 

Protokół ten wraz z listami wyborczymi Komisja Skrutacyjna przekazuje przewodniczącemu 

obrad do dokumentacji Zgromadzenia Ogólnego. 

 
§ 19. 

1. W skład Komitetu Wykonawczego wchodzą:  

- prezes,  

- dwóch wiceprezesów,  

- sekretarz generalny,  

- skarbnik,  

- 5 członków, którzy uzyskali w wyborach największą liczbę ważnych głosów. 

 

2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi 5 członków, którzy uzyskali w wyborach największą 

liczbę ważnych głosów. 

3. W skład Rady ds. Członkostwa wchodzi 9 członków, którzy uzyskali w wyborach największą 

liczbę ważnych głosów. 

4. Wybory są ważne, jeśli kandydat do władz uzyskał więcej niż 50 % głosów osób 

uczestniczących w Zgromadzeniu Ogólnym. 

5. W przypadku nie uzyskania przez żadnego z kandydatów na określoną funkcję liczby głosów 

niezbędnej do ważności wyborów, przeprowadza się głosowanie dodatkowe na daną 
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funkcję, uwzględniając na liście kandydatów tylko 2 osoby, które w I turze głosowania 

uzyskały największą liczbę głosów. 

 

6. W przypadku nie obsadzenia miejsca z powodu nie uzyskania przez kandydata w II turze 

niezbędnej liczby głosów dla ważności wyborów, przeprowadza się III turę głosowania, 

poprzedzoną zgłaszaniem innych kandydatów w trybie § 16 ust. 5 niniejszego regulaminu. 

 
 
V.  Postanowienia końcowe 
 

§ 20 
 
1. Koszty związane z organizacją Zgromadzenia Ogólnego pokrywane są ze środków Akademii. 

2. Obsługę techniczno - administracyjną Zgromadzeń Ogólnych prowadzi Biuro Komitetu 

Wykonawczego. 

3. Posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego są protokołowane. Protokół powinien być 

sporządzony w ciągu 1 miesiąca od terminu Zgromadzenia Ogólnego i udostępniony do 

wglądu członkom Akademii przed terminem następnego Zgromadzenia Ogólnego, które 

ten protokół przyjmuje. 

4. Protokół Zgromadzenia Ogólnego podpisują: przewodniczący obrad oraz protokolant. 

5. Ewentualne uwagi do protokołu mogą być zgłaszane na piśmie do Komitetu 

Wykonawczego. 

 
§ 21 

Regulamin wchodzi w życie w dniu uchwalenia przez Zgromadzenia 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 
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Załącznik nr 1 do regulaminu Zgromadzenia Ogólnego Akademii Inżynierskiej w Polsce  

 

Karta zgłoszeniowa kandydatów do organów Akademii Inżynierskiej w Polsce 
na kadencję …………. 

 
1. Kandydat na Prezesa 

L.p. Nazwisko Imię Miejscowość 

1.    

 
2. Kandydaci na Wiceprezesów 

L.p. Nazwisko Imię Miejscowość 

1.    

2.    

 
3. Kandydat na Generalnego Sekretarza 

L.p. Nazwisko Imię Miejscowość 

1.    

 
4. Kandydat na Skarbnika 

L.p. Nazwisko Imię Miejscowość 

1.    

 
5. Kandydaci na Członków Komitetu Wykonawczego 

L.p. Nazwisko Imię Miejscowość 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    
 

6. Kandydaci na Członków Komisji Rewizyjnej 

L.p. Nazwisko Imię Miejscowość 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    
 

7. Kandydaci na Członków Rady ds. Członkostwa 

L.p. Nazwisko Imię Miejscowość 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    
 

Członek AIP zgłaszający kandydatów 

Data Nazwisko i imię Podpis Adres, telefon kontaktowy, e-mail 
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Załącznik nr 2 do regulaminu Zgromadzenia Ogólnego Akademii Inżynierskiej w Polsce  

 

….. Zgromadzenie Ogólne 
miejsce, data 

 

Wybory władz AIP 

 
I ETAP - WYBÓR PREZESA AIP 
 

LISTA KANDYDATÓW: 

L.p. Nazwisko i imię głos 

1.   

 
II ETAP - WYBÓR 2 WICEPREZESÓW AIP 
 

LISTA KANDYDATÓW: 

L.p. Nazwisko i imię głos 

1.    

 
III ETAP - WYBÓR SEKRETARZA GENERALNEGO AIP 
 

LISTA KANDYDATÓW: 

L.p. Nazwisko i imię głos 

1.    

 
IV ETAP - WYBÓR SKARBNIKA AIP 
 

LISTA KANDYDATÓW: 

L.p. Nazwisko i imię głos 

1.    

 

V ETAP - WYBÓR 5 CZŁONKÓW KOMITETU WYKONAWCZEGO AIP 
 

LISTA KANDYDATÓW: 

L.p. Nazwisko i imię głos 

1.    

 
VI ETAP - WYBÓR 5 CZŁONKÓW KOMISJI REWIZYJNEJ AIP 
 

LISTA KANDYDATÓW: 

 
 
 

 
VII ETAP - WYBÓR 9 CZŁONKÓW RADY ds. CZŁONKOSTWA AIP 
 

LISTA KANDYDATÓW: 

L.p. Nazwisko i imię głos 

1.    
 

 

 

L.p. Nazwisko i imię głos 

1.    


