Nr 7(22)/2022
WRĘCZENIE LEGITYMACJI CZŁONKOWSKICH
Prezes Akademii Inżynierskiej w Polsce prof. dr hab. inż. Jerzy Barglik wręczył legitymacje
i dyplomy członkowskie dwóm członkom AIP, którzy nie mogli być obecni podczas sesji
jubileuszowej 30-lecia AIP w Akademii Górniczo-Hutniczej. W dniu 14 czerwca 2022 roku w Sali
posiedzeń Kolegium Rektorskiego dyplom potwierdzający członkostwo w Akademii Inżynierskiej
oraz legitymację członkowską otrzymał Rektor Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Arkadiusz
Mężyk. Miesiąc później w Sali Prezydialnej OZW SEP w Katowicach przy ul. Podgórnej 4 dyplom i
legitymację członkowską otrzymał były prezydent Katowic mgr inż. Piotr Uszok. W ceremonii
wręczenia dyplomu członkowskiego uczestniczyli przedstawiciele NOT i SEP: Mariusz Saratowicz,
Piotr Wojtas i Kamil Wójcik.

Prof. Arkadiusz Mężyk

Mgr inż. Piotr Uszok z prof. Jerzym Barglikiem

SPRAWOZDANIE AIP ZAMIESZCZONO W BAZIE NARODOWEGO INSTYTUTU WOLNOŚCI
Informujemy, że zatwierdzone sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie merytoryczne z działalności
Akademii Inżynierskiej w Polsce za 2021 rok zostało zamieszczone w bazie sprawozdań finansowych
i merytorycznych organizacji pożytku publicznego, prowadzonej przez Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (https://niw.gov.pl/opp/sprawozdania-opp/). Obowiązek
ten dotyczy wszystkich organizacji pożytku publicznego, bez względu na to, czy były uprawnione do
otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, czy też nie.
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ZGROMADZENIE OGÓLNE AIP
W tym roku kończy się kadencja obecnych władz Akademii Inżynierskiej w Polsce. Najbliższe posiedzenie
Zgromadzenia Ogólnego AIP będzie więc miało charakter sprawozdawczo wyborczy. Dr hab. inż. Andrzej
Pachuta, prof. uczelni - Przewodniczący Komisji Wyborczej, która zgodnie z Regulaminem mający za zadanie
zebranie zgłoszeń, sporządzenie listy kandydatów i przedstawienie jej podczas Zgromadzenia Ogólnego,
serdecznie zachęca do zgłaszania kandydatów do władz Akademii. Zgłoszenia będą uważane za ważne,
jeżeli przysłane będą drogą elektroniczną ze skrzynki, której adres przypisany jest do członka AIP. Zgodę na
kandydowanie można również przesyłać elektronicznie ze skrzynki Kandydata (adresu mail, który znajduje
się na liście adresowej). Wystarczy tylko oświadczenie np: „Wyrażam zgodę na kandydowanie do władz AIP
na funkcję ……… w kadencji 2022- 2025”. Ordynacja wyborcza AIP określa termin zgłaszania kandydatów
najpóźniej na 2 tygodnie przed ustalonym terminem wyborczego Zgromadzenia Ogólnego Członków, które
odbędzie się w dniu 15 września 2022 roku o godzinie 11.00 (I termin) lub o 11:15 (II termin) w Sali Senatu
Politechniki Warszawskiej. Można oczywiście zgłaszać kandydatów również w dniu wyborów na
Zgromadzeniu Ogólnym, ale ze względów organizacyjnych prosimy, aby ten tryb zgłaszania był
wykorzystywany tylko w przypadkach wyjątkowych. Zgłoszenia Kandydatów oraz ich pisemne zgody na
kandydowanie na określoną funkcję prosimy przesyłać na adres: andrzej.pachuta@gmail.com.
Poniżej przypominamy proponowany porządek obrad Zgromadzenia Ogólnego AIP (dostępny w zakładce)
https://akademiainzynierska.pl/index.php/2022/06/27/xxxix-zgromadzenie-ogolne-aip/1.
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wystąpienia zaproszonych gości.
4. Podjęcie uchwał w sprawach członkowskich.
5. Wręczenie odznaczeń i wyróżnień. Wręczenie legitymacji członkowskich.
6. Wybory Komisji Zgromadzenia. Informacja Komisji Wyborczej.
7. Referat okolicznościowy „Pierwsze lata działalności Politechniki Warszawskiej”.
8. Rozpatrzenie sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności AIP w kadencji 2019-2022.
9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
10. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań i udzielenia absolutorium Komitetowi
Wykonawczemu.
Przerwa (wspólne zdjęcie)
11. Przeprowadzenie wyborów do władz i organów AIP.
12. Dyskusja programowa.
13. Ogłoszenie wyników wyborów.
14. Sprawy różne i wolne wnioski.
Zgromadzenie Ogólne AIP odbędzie się wyłącznie w trybie stacjonarnym. W pierwszej części posiedzenia
dokonane zostaną wybory nowych członków AIP. Zgłoszono ośmiu kandydatów na nowych członków
zwyczajnych AIP. Kolejny punkt porządku obrad przewiduje wręczenie dyplomów i legitymacji
członkowskich. Referat okolicznościowy wygłosi dyrektor Muzeum Politechniki Warszawskiej dr inż. Andrzej
Ulmer. Po zakończeniu Zgromadzenia Ogólnego odbędą się pierwsze zebrania wybranych organów:
Komitetu Wykonawczego AIP, Rady ds. Członkostwa, Komisji Rewizyjnej, Kapituły medalu Gabriela
Narutowicza w nowych składach, których celem będzie ukonstytuowanie się tych gremiów.

ZEBRANIE KOMITETU WYKONAWCZEGO AIP
W piątek 26 sierpnia 2022 r. o godz. 11:00 odbyło się ostatnie w kadencji zebranie Komitetu
Wykonawczego Akademii Inżynierskiej w Polsce. Spotkanie odbyło się w trybie on-line za pośrednictwem
platformy ZOOM, przy stuprocentowej frekwencji. Celem obrad było omówienie przygotowań do
zaplanowanego na 15 września Zgromadzenia Ogólnego członków AIP.

AKADEMIA NAUK TECHNICZNYCH (1920-1949)
Akademia Inżynierska w Polsce nawiązuje do tradycji przedwojennej Akademii Nauk Technicznych (ANT)
utworzonej w 1920 roku z inicjatywy profesorów Politechniki Lwowskiej i Politechniki Warszawskiej.
Pierwszym prezesem ANT został prof. Gabriel Narutowicz. W 1939 roku na mocy ustawy ANT została
przekształcona w Polską Akademię Nauk Technicznych w Warszawie (PANT). Po II wojnie światowej podjęto
próbę wznowienia działalności. Jednak mimo wielu starań władze nie zatwierdziły statutu PANT.
Ostatecznie w styczniu 1949 roku podjęto formalną decyzję o zakończeniu PANT.
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