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Sprawozdanie merytoryczne z działalności Akademii Inżynierskiej w Polsce w 2021 roku 

 

Działalność Akademii Inżynierskiej w Polsce w pierwszej połowie  2021 roku koncentrowała się na pracy 
zdalnej. Kontynuowano zainagurowane w roku ubiegłym webinaria wykorzystując platformę 
internetową ZOOM. Webinaria były organizowane cyklicznie najczęściej raz w miesiącu z wyłączeniem 
miesięcy wakacyjnych oraz maja i grudnia, gdy odbywały się Zgromadzenia Ogólne AIP.  Cykl 
webinariów zainaugurowało II Webinarium Techniczne odbyło się 13 stycznia 2021 roku. Wykład pt.„ 
Badania napędów detonacyjnych w Polsce” wygłosił członek KW AIP prof. dr hab. inż. Piotr Wolański. 
Prezentacja jest dostępna na stronie internetowej Akademii Inżynierskiej w Polsce pod adresem:  
https://akademiainzynierska.pl/index.php/2021/01/13/badania-napedow-detonacyjnych-w-polsce. Na stronie 
internetowej AIP można znaleźć prezentacje także z pozostałych webinariów odbytych w 2021 roku 
https://akademiainzynierska.pl.  Pełne zestawienie webinariów zamieszczono w Tab. 1 

Tab. 1 Webinaria AIP odbyte w 2021 roku 

Nr Data  Prelegent Tytuł Uczestnicy 

II 13.01. 2021 Piotr Wolański Badania napędów detonacyjnych w Polsce 29 
III 19.02.2021 Roman Barlik Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułu Naukowego – 

kontynuacja i retrospekcja 
32 

IV 25.03.2021 Sebastian Skoczypiec Rozwój technik i technologii erozyjnych w działalności 
Katedry Inżynierii i Automatyzacji Produkcji Politechniki 
Krakowskiej 

25 

V 21.04.2021 Andrzej Pachuta Udział Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki 
Warszawskiej w wyprawach polarnych 

26 

VI 29.06.2021 Florian Adamczyk Historia i dzień dzisiejszy Sieci Badawczej Łukasiewicz 
Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych w Poznaniu - 
zrealizowane i realizowane prace badawcze i rozwojowe 

24 

VII 27.10.2021 Szymon Ptak „Zagrożenia pożarowe w instalacjach i sieciach 
elektroenergetycznych w świetle badań naukowych i 
doświadczeń Szkoły Głównej Służby Pożarniczej 

25 

VIII 25.11.2021 Paweł Stężycki Badania naukowe realizowane przez Sieć Badawcza 
Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa w Warszawie 

29 

 

Prelegentami w webinariach  w czerwcu, październiku i listopadzie byli nowi członkowie AIP przyjęci 
do Akademii podczas odbytego w maju 2021 XXXVI Zgromadzenia Ogólnego Akademii Inżynierskiej w 
Polsce. XXXVI Zgromadzenie Ogólne członków Akademii Inżynierskiej w Polsce odbyło się metodą 
zdalną na  platformie ZOOM w dniu 27 maja 2021 roku. W zebraniu wzięło udział 56 członków. Podjęto 
decyzje w sprawie  zmiany regulaminów Zgromadzenia Ogólnego, Komitetu Wykonawczego, Rady ds.  
Członkostwa, Komisji Rewizyjnej dostosowując je do sytuacji, w której zebrania organów Akademii 
odbywają się na ogół metodami zdalnymi. Wysłuchano sprawozdania Komitetu Wykonawczego oraz 
Komisji Rewizyjnej Zgromadzenie podjęło w głosowaniu jawnym jednomyślnie uchwały o 
zatwierdzeniu sprawozdania merytorycznego i finansowego oraz o udzieleniu absolutorium 
Komitetowi Wykonawczemu. W kolejnych głosowaniach, przeprowadzonych po przerwie technicznej 
w sposób tajny na platformie NOT-VMS, podjęto uchwały o przyjęciu do Akademii nowych członków 
pozytywnie zaopiniowanych przez Radę ds. Członkostwa AIP: prof. Arkadiusza Mężyka z Politechniki 
Śląskiej, prof. Jana Szmidta z Politechniki Warszawskiej, prof. Tomasza Łodygowskiego z Politechniki 
Poznańskiej, dra Szymona Ptaka ze Szkoły Głównej Pożarnictwa, prof. Floriana Adamczyka z Akademii 
Rolniczej w Krakowie, prof. Stanisława Młynarskiego z Politechniki Krakowskiej, dra Pawła Stężyckiego 



z Instytutu Lotnictwa i prof. Wojciecha Żurowskiego z Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego 
w Radomiu. XXXVII Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne AIP połączone z seminarium naukowym 
poświęconym prezentacji sylwetki prof. Macieja Grabskiego odbyło się 14 grudnia 2021 roku w sposób 
hybrydowy – cześć osób była obecna w Auli im. prof. Wyrzykowskiego  na Wydziale Inżynierii 
Materiałowej Politechniki Warszawskiej, pozostali mieli możliwość śledzić obrady i uczestniczyć w 
głosowaniach za pośrednictwem połączenia internetowego. Po otwarciu Zgromadzenia Prezes AIP 
prof. Jerzy Barglik przedstawił informację o działalności Akademii Inżynierskiej w Polsce w roku 2021 
oraz przygotowaniach do jubileuszu 30-lecia AIP. Następnie zostały wręczone dyplomy i legitymacje 
członkom, którzy zostali przyjęci do Akademii w trakcie poprzednich Zgromadzeń: prof. dr hab. inż. 
Roman Barlik (2018), prof. dr hab. inż. Jan Szmidt (2019), st. kpt. dr inż. Szymon Ptak (2019), dr hab. 
inż. Stanisław  Młynarski, prof. PK (2021), dr hab. inż. Wojciech Żurowski, prof. UTH (2021). Kolejnym 
punktem zebrania było glosowanie uchwał w sprawie przyjęcia w poczet Akademii kolejnych nowych 
członków. W wyniku tajnego głosowania przyjęto ośmiu nowych członków nowymi członkami AIP 
zostali: profesorowie Anna  Dobrzańska-Danikiewicz (Uniwersytet Zielonogórski), Emilia Wołowiec-
 Korecka (Politechnika Łódzka),  prof. Tadeusz Kamisiński (AGH), dr Lech Dobrzański (CADCAM), prof. 
Jerzy Lis (AGH), prof. Paweł Pichniarczyk (AGH), mgr inż. Kamil Wójcik (FSNT NOT), prof. Adam Zieliński 
(IMŻ), prof. Paweł Zięba (IMiIM PAN). Wszystkie uchwały zostały przyjęte wymaganą większością 
głosów, a czterem obecnym na Zgromadzeniu osobom (Anna  Dobrzańska-Danikiewicz, Emilia 
Wołowiec-Korecka, Lech Dobrzański, Kamil Wójcik) wręczono dyplomy i legitymacje członkowskie. 
Medal im. Gabriela Narutowicza odebrał prof. dr hab. inż. Jan Szmidt. Po wspólnej fotografii odbyła się 
druga cześć Zgromadzenia, poświęcona seminarium naukowego. W jego trakcie sylwetkę wybitnego 
naukowca, specjalisty z obszaru inżynierii materiałowej, prof. Macieja Grabskiego przypomniał prof. dr 
hab. inż. Krzysztof Kurzydłowski. Historię i teraźniejszość Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki 
Warszawskiej przedstawił dziekan  prof. dr hab. inż. Jarosław Mizera. Prezentacje naukowej części 
Zgromadzenia zamieszczono na stronie AIP (https://akademiainzynierska.pl/index.php/2021/12/23/prezentacje-z-

xxxvii-zgromadzenia-ogolnego). .Na zakończenie zwiedzono laboratoria Wydziału Inżynierii Materiałowej 
Politechniki Warszawskiej.  

Podobnie jak w latach poprzednich Akademia Inżynierska w Polsce obejmowała patronatami 
honorowymi i merytorycznymi ważne imprezy inżynierskie. W dniu 4 marca 2021 roku  FSNT NOT  
wspólnie z Politechnika Śląską zorganizowały ogólnopolskie obchody Światowego Dnia Inżyniera. 
Uroczystości zostały zorganizowane z udziałem Akademii Inżynierskiej w Polsce. W programie 
uroczystej sesji było wystąpienie prezesa AIP, który przedstawił działalność Akademii. Wystąpienie 
ilustrowane było prezentacją komputerową. Niezależnie od objęcia patronatem obchodów 
centralnych Światowego Dnia Inżyniera Akademia objęła Patronatem Honorowym także: 15. edycję 
Konkursu Inżynierskiego European BEST Engineering,  jedną konferencję naukową  oraz 
Międzynarodową Warszawską Wystawę Wynalazków IWIS 2021. Spośród tych trzech planowanych 
imprez tylko ta ostatnia odbyła się zgodnie z planem, choć wyłącznie w trybie zdalnym.   
Bieżące informacje o działalności Akademii Inżynierskiej w Polsce zamieszczono na stronie 
internetowej AIP pod adresem https://akademiainzynierska.pl/. Wydano siedem numerów 
Newslettera AIP udostępnionego dla wszystkich członków na stronie internetowej Akademii. W nr 
11/2021 zamieszczono głównie relację z XXXVI Zgromadzenia Ogólnego AIP, natomiast w nr 14/2021 
omówiono przebieg XXXVII Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego AIP W pozostałych pięciu 
numerach zamieszczano zapowiedzi wydarzeń oraz bieżące informacje o działalności o Akademii 
Inżynierskiej w Polsce. Członek Akademii Krzysztof Michalski przygotował w programie I Polskiego 
Radia audycję pt. „"Był wybitnym autorytetem". Ekspert Jedynki o prof. Bogdanie Neyu” poświęconą 
zmarłemu w roku 2021 byłym prezesie AIP. Gościem programu był prof. Leszek Rafalski. 
https://www.polskieradio.pl/7/5098/Artykul/2838516,Byl-wybitnym-autorytetem-Ekspert-Jedynki-o-prof-Bogdanie-Neyu> 
Audycja została wyemitowana 1 listopada 2021 roku.    



Odbyło się sześć zebrań Komitetu Wykonawczego AIP. Wszystkie zebrania odbyły się w trybie zdalnym.  
Akademia Inżynierska w Polsce wystosowała list do Ministra Edukacji i Nauki, w którym przedstawiła 
stanowisko w sprawie obowiązującej punktacji polskich czasopism  naukowych.  Podobnie jak roku 
ubiegłym w trybie zdalnym 23 grudnia 2021 roku odbyło się także spotkanie przedświąteczne członków 
AIP. W podobnym trybie pracowała Rada ds. Członkostwa, która pozytywnie zaopiniowała osiem 
kandydatów do Akademii.  Akademia Inżynierska w Polsce złożyła w wymaganym terminie 
sprawozdanie finansowe, a jako organizacja pożytku publicznego, złożyła dodatkowo sprawozdanie 
merytoryczne i finansowe do Instytutu Wolności. Słowa podziękowania należą się członkom i 
sympatykom Akademii, którzy w trakcie rocznego rozliczenia podatku PIT za rok 2021 przekazali kwotę 
1 % na naszą działalność.  W roku 2021 wpłaty na konto Akademii Inżynierskiej w Polsce przekazało 27 
osób. Część ofiarodawców dokonała wpłat anonimowo.  Członkowie Akademii Inżynierskiej w Polsce 
pełnią szereg ważnych funkcji w uczelniach, instytutach badawczych, w przemyśle, stowarzyszeniach 

 naukowo technicznych, Naczelnej Organizacji Technicznej oraz uczestniczą w organizacji imprez 
technicznych. Członkowie AIP uczestniczyli w pracach Komitetów Polskiej Akademii Nauk, Rady 
Towarzystw Naukowych przy Prezydium PAN, Rady Doskonałości Naukowej, Państwowej Komisji 
Akredytacyjnej, komisji sejmowych i senackich, Rady Głównej Instytutów Badawczych i innych 
gremiów naukowych. Reprezentują Akademię Inżynierską w Polsce podczas ważnych wydarzeń takich 
jak: inauguracja Roku Akademickiego, nadawanie godności doktora honoris causa, uroczyste spotkania 
w Uczelniach, konferencje, targi itp. Prezes AIP oraz wielu członków AIP uczestniczyło w 
uroczystościach jubileuszu  100-lecia Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej, natomiast 
Sekretarz Generalny Andrzej Pachuta w uroczystościach jubileuszu  100-lecia Wydziału Geodezji i 
Kartografii Politechniki Warszawskiej. Aktywność indywidualna członków Akademii Inżynierskiej w 
Polsce jest ważnym elementem działalności naszej organizacji. Wszystkim członkom i sympatykom 
Akademii Inżynierskiej w Polsce, którzy mimo trudności związanych z ograniczeniami pandemicznymi, 
włożyli ogromny wkład pracy społecznej w działalność naszego stowarzyszenia składam serdeczne 
podziękowania. Jerzy Barglik Prezes AIP 


