SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA WYCHOWANKÓW AGH
W KADENCJI 2008‑2012
Władze Stowarzyszenia w kadencji 2008-2012  zostały wybrane w głosowaniu tajnym przez VI Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów Stowarzyszenia Wychowanków AGH w dniu 13 czerwca 2008 roku w następującym składzie:
1.	Przewodniczący Stowarzyszenia Wychowanków AGH
Przewodniczący Zarządu Głównego - prof. Stanisław Mitkowski
2.	Zarząd Główny
Marian Bajorowicz, prof. Bronisław Barchański, prof. Józef Beluch, prof. Artur Bęben, Zdzisław Bryg, Józef Chrobak, Tadeusz Dudzic, Wojciech Dygdała, Stanisław Dyguda, Stanisław Gajos, Józef Grabowski, Jerzy Gruszka, Bolesław Herudziński, Ryszard Klempka, Henryk Konieczko, Michał Kraiński, Konrad Kuczyński, Zygmunt Kulig, prof. Barbara Kwiecińska, Stanisław Lasek, Józef Limanówka, Dariusz Lubera, Andrzej Miga, Eugenia Miga, prof. Wojciech Mitkowski, Henryk Muzyka, Wacław Muzykiewicz, Jerzy Nowakowski, Czesław Ochab, Anna Piotrowska, Jan Rajs, Czesława Ropa, Jerzy Strzempek, Piotr Ubowski, Renata Wacławik-Wróbel i Jerzy Wróbel.
3.	Główna Komisja Rewizyjna
Prof. Kazimierz Czopek, prof. Józef Dańko, Stefan Jóżkiewicz, Tomasz Kałuża, Stanisław Malik, Henryk Pawełczyk i Helena Pitera.
4.	Sąd Koleżeński
Zofia Gierat, Mirosław Kugiel, Mieczysław Milewski, prof. Stanisław Pytko, Jarosław Stopa, Władysław Tabor i Albin Wojnar.
W środku kadencji, 18 czerwca 2010 roku odbył się Nadzwyczajny Zjazd Delegatów, który podjął Uchwały o przyjęciu sprawozdań z działalności ZG SW AGH (merytoryczne) i finansowe w latach 2008 i 2009. Trzy razy Uchwały Zjazdu zostały podjęte po głosowaniu w trybie korespondencyjnym.
W ciągu całej czteroletniej kadencji Stowarzyszenie Wychowanków doznawało ze
strony patrona honorowego - Rektora AGH prof. Antoniego Tajdusia uznania, inspiracji i pomocy w działalności.
Świadomość wsparcia ułatwiała nam pracę i podejmowanie decyzji. Mamy
nadzieję, że Uczelnia widzi w nas znaczącego partnera w podtrzymywaniu łączności ze swoimi absolwentami, ugruntowywaniu dobrego imienia AGH w społeczeństwie oraz pielęgnowaniu tradycji i pamięci o zmarłych członkach naszej akademickiej społeczności.
Niezwykle cennym jest także dla nas wsparcie i życzliwość wszystkich prorektorów, dziekanów oraz Kanclerza, Pani Kwestor i Dyrektora Biura Rektora. Za to wsparcie                  i przychylność pragniemy JM Rektorowi i Władzom AGH serdecznie podziękować i wyrazić nadzieję, że współpraca będzie kontynuowana w następnych latach.
Do wymagających szczególnego odnotowania wydarzeń tej kadencji trzeba zaliczyć:
•	Stowarzyszenie Wychowanków uzyskało status organizacji pożytku publicznego
•	Rozpoczęto, wspólnie z Rektorem, wydawanie periodyku Vivat Akademia
zawierającego głównie ,materiały nadsyłane przez absolwentów
•	Dzięki życzliwości władz Uczelni przeprowadzony został remont naszego lokalu           w pawilonie A-0.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO

Na pierwszym posiedzeniu 30 września 2008 z udziałem JM Rektora, Zarząd Główny
wybrał (na wniosek Przewodniczącego) ze swego grona Prezydium w składzie:

Przewodniczący: Stanisław Mitkowski
Wiceprzewodniczący: Bronisław Barchański, Artur Bęben, Zdzisław Bryg,
Henryk Konieczko, Zygmunt Kulig i Czesław Ochab
Sekretarz:	Andrzej Miga
Zastępca Sekretarza: 	Czesława Ropa
Skarbnik:	Ryszard Klempka
Zastępca Skarbnika: 	Renata Wacławik-Wróbel
Członkowie:		Stanisław Dyguda (zmarł 13.09.2011), Józef
Grabowski, Konrad Kuczyński (zmarł 12.09.2011), Eugenia Miga, Henryk Muzyka, Jerzy Nowakowski i Jerzy Strzempek
Zebrania Zarządu Głównego oraz Prezydium ZG odbywały się z częstością zapisaną w Statucie (Zarząd - co najmniej 2 razy w roku, Prezydium - co najmniej raz na 2 miesiące).
We wszystkich posiedzeniach Prezydium ZG i Zarządu Głównego uczestniczył przedstawiciel Głównej Komisji Rewizyjnej, którym prawie zawsze był jej Przewodniczący prof. Józef Dańko. Zapraszani byli Honorowi Przewodniczący Kazimierz Matl i Władysław Longa.
W okresie kadencji Uczelnia obchodziła Jubileusz 90-lecia powołania, zaś nasze Stowarzyszenie Jubileusz 65 -lecia powstania.
•	W roku 2009 z okazji 90-lecia AGH odbyły się uroczystości uczelniane, w które
włączyło się także Stowarzyszenie. Zorganizowaliśmy 28 maja 2009 roku uroczyste,
otwarte posiedzenie Zarządu Głównego, podczas którego zostały wygłoszone dwa
referaty:
„90 - lecie Akademii Górniczo-Hutniczej" przez prof. Wojciecha Mitkowskiego
„Przed Jubileuszem 65-lecia Stowarzyszenia Wychowanków AGH" przez doc. Kazimierza
 Matla.
•	W roku 2010 świętowaliśmy 65 - lecie Stowarzyszenia Wychowanków AGH.
Uroczystości jubileuszowe 65-lecia Stowarzyszenia Wychowanków- odbyły się 22 października 2010 r. i wzięło w nich udział ponad 400 uczestników. Nie dla wszystkich starczyło miejsc w Auli i bardzo wielu przebieg uroczystości obserwowało na telebimie ustawionym w holu.
Przewodniczący Stowarzyszenia Wychowanków prof. Stanisław Mitkowski serdecznie powitał wszystkich uczestników, a w szczególności gości: prorektora prof. Tadeusza Słomkę, dziekanów, członków honorowych Stowarzyszenia, przedstawicieli stowarzyszeń absolwentów innych uczelni oraz przedstawicieli sponsorów Jubileuszu. Powitał również dwóch wychowanków AGH - ks. Leszka Matyję oraz - później - prof. Arqile Tetę, rzecznika koła Stowarzyszenia w Tiranie.
Po powitaniach, poproszony przez Przewodniczącego, wystąpił prorektor T. Słomka.      I choć na wstępie oznajmił, że czuje tremę przed tak licznym i zacnym audytorium, to prawie natychmiast o tym zapomniał i wspaniale przedstawił zebranym historię, stan obecny    i perspektywy rozwijające się przed AGH. W ciągu 90 lat Uczelnię opuściło około 150 tys. inżynierów. Wielu z nich utrzymywało i utrzymuje więź z Uczelnią-również dzięki Stowarzyszeniu Wychowanków. Jesteśmy wielką rodziną, więc serdecznie witam Was siostry i bracia! Liczne plansze pomogły rektorowi sprawić aby słuchacze-wychowankowie stali się dumni ze swej Alma Mater. Wystąpienie nagrodzone zostało oklaskami. Na uroczystości wręczono 4 dyplomy nadania godności Członka Honorowego Stowarzyszenia Wychowanków, 38 rektorskich medali 90-lecia AGH i 35 odznak honorowych „Zasłużony dla Stowarzyszenia Wychowanków AGH"
Obok działalności związanej ze wspomnianymi wyżej jubileuszami przez okres całej kadencji działalność Zarządu Głównego Stowarzyszenia Wychowanków Akademii Górniczo -Hutniczej przebiegała zgodnie z rocznymi planami pracy uwzględniającymi wnioski Komisji Uchwał VI Zjazdu Krajowego oraz postanowienia Statutu. Plany były omawiane na jesiennych, a zatwierdzane na wiosennych zebraniach Zarządu.
Plany te obejmowały następujące zadania:
Działalność wydawnicza
Współpraca z kołami terenowymi
Akcja Zapomóg dla Wdów i Sierot po Wychowankach AGH
Powtórna Immatrykulacja po 50 latach
Spotkania noworoczne (opłatkowe)
Inne działania organizacyjne Zarządu oraz sprawy organizacyjne Stowarzyszenia jak:
       pozyskiwanie nowych członków
                      organizacja nowych Kół terenowych
                   komputeryzacja biura Stowarzyszenia
                       przebudowa strony internetowej Stowarzyszenia i inne.

Działalność wydawnicza
	Sfinalizowano wydanie publikacji Zbigniewa Porady „Nasi Olimpijczycy".
Promocja odbyła się w Klubie Olimpijczyka w hotelu Francuskim w Krakowie.                W promocji wziął udział sekretarz Stowarzyszenia.
	Ukazała się publikacja prof. Artura Bębna o tradycjach górniczych i hutniczych „Górnicza lampa się pali".
	Nakład został prawie natychmiast wyczerpany i zaszła potrzeba dodruków.

	Przygotowania materiałów do periodyku Vivat Akademia odbywało się na bieżąco. Redakcja pracowała pod przewodnictwem prof. Artura Bębna i w skład jej wchodzili: Zbigniew Sulima - redaktor prowadzący, Wacław Muzykiewicz, Piotr Ubowski, Małgorzata Krokoszyńska, Ilona Trębacz i Teresa Nosal. Są to w większości osoby ze Stowarzyszenia. Wydano już 8 numerów periodyku czego numer 5.              w całości poświęcony był jubileuszowi 65-lecia Stowarzyszenia.
Wydano trzy numery Informatora SW. Aktualny (zjazdowy) planujemy wydać             w dwóch wersjach:

-	przedzjazdowej (dla delegatów i kół),
-	pozjazdowej uzupełnionej o sprawozdanie ze Zjazdu, bieżące informacje z
życia Uczelni (nowe władze akademickie) i inne stałe pozycje jak         np. sprawozdania z kolejnych powtórnych immatrykulacji.

	Zgodnie z planami wydana została książka Artura Bębna „Nie tylko z
przymrużeniem oka - wspomnienia i anegdoty uczelniane przez życie pisane"
w nakładzie 700 egz.

Z okazji jubileuszu 65-lecia SW wydana została publikacja „Oni też studiowali
w AGH" zredagowana przez Zespół Biblioteki Głównej AGH. (700 egz. 	+ 1000szt. płyt CD)
	Dofinansowano wydanie albumu „Boria w fotografii wczoraj i dziś".
	Rozpoczęto prace związane z wydaniem opracowania książkowego
poświęconego Ignacemu Łukasiewiczowi autorstwa prof. Wójcika oraz cyklu
zeszytów wspomnieniowych naszych członków i absolwentów AGH (obecnie
posiadamy już takie opracowania kol. Stefana Bajera, Jerzego Fabiana i Karola
Żyły). Na przeszkodzie wydania ich w tym roku stanęły względy finansowe.

Współpraca z kołami terenowymi:
W okresie kadencji 2008-2012 odbywały się spotkania w kołach terenowych z udziałem
przedstawicieli ZG SW AGH.
Rok 2008
-	w styczniu - Koło Grodzkie „Czeczott" - zebranie i spotkanie barbórkowe w
Przyłękowie
-	 w lutym - Koło Międzyzakładowe w Tarnowie - zebranie i bal karnawałowy
-	 w kwietniu - koło Międzyzakładowe w Jarosławiu - zebranie z wyborem delegatów     na Zjazd
-	w maju - spotkanie z Wychowankami w Bytomiu zorganizowane przez Kompanię Węglową (Centrum Wydobywcze Północ)
-	30 maja do l czerwca - Koło Międzyzakładowe w Tarnowie spotkanie wyjazdowe na Słowacji
-	we wrześniu - Koło Piotrkowsko-Bełchatowskie
obchody jubileuszu 10-lecia Koła.
-	w listopadzie - spotkanie barbórkowe Wychowanków z kopalń: Staszic,
Wieczorek i Murcki.
-	w grudniu - zebranie Prezydium i Zespołu ds. Akcji Zapomóg w KWK Staszic 	

			Rok 2009
-	w styczniu w Ustroniu - zebranie i spotkanie towarzyskie koła grodzkiego 
Czeczott
-	w styczniu w Tarnowie - zebranie sprawozdawcze i spotkanie towarzyskie
Międzyzakładowego Koła w Tarnowie
- w czerwcu - z okazji Jubileuszu Uczelni odbyło się w Klubie Profesora AGH zebranie i spotkanie towarzyskie Koła Katowickiego Holdingu Węglowego. Dla absolwentów zostały przygotowane ozdobne dyplomy.
-	w czerwcu w Krasnobrodzie - sympozjum Międzyzakładowego Koła w Tarnowie.
- w lipcu w Lędzinach -zebranie i spotkanie towarzyskie w Kole przy
KWK„Ziemowit"
	-  17 września w Tiranie - spotkanie z wychowankami Albańczykami
Rok 2010
		- w styczniu - w Ustroniu - zebranie i spotkanie towarzyskie Koła Grodzkiego
         Czeczott w Tychach.
		- w lutym - w Tarnowie - zebranie sprawozdawcze i spotkanie towarzyskie
         Międzyzakładowego Koła w Tarnowie
		-  w czerwcu - w Zakopanem - sympozjum Międzyzakładowego Koła w Tarnowie.
     		- w sierpniu - w Krzętowie nad Pilicą zebranie i spotkanie towarzyskie koła
          Piotrkowskiego-Bełchatowskiego
		- we wrześniu - spotkanie w Jastrzębskiej Spółce Węglowej w Jastrzębiu Zdroju.
  		- w listopadzie - spotkanie barbórkowe kół kopalń Murcki-Staszic oraz Wieczorek.
Rok 2011
		- w styczniu - w Ustroniu - zebranie i spotkanie towarzyskie Koła Grodzkiego
Czeczott w Tychach.
		- w styczniu - w Tarnowie - zebranie sprawozdawcze i spotkanie towarzyskie
        	Międzyzakładowego Koła w Tarnowie
		- w czerwcu - w Cedzyni k. Kielc - sympozjum Międzyzakładowego Koła w
Tarnowie.
- w czerwcu - spotkanie w Jastrzębskiej Spółce Węglowej w Jastrzębiu Zdroju.
- na przełomie sierpnia i września zorganizowano wycieczkę na Krym, w której
   	wzięło udział 34 członków Stowarzyszenia w tym 7 członków ZG
		- w październiku - spotkanie wyjazdowe Prezydium ZG na terenie KWK „Ziemowit"
- w listopadzie - spotkanie barbórkowe kół kopalń Murcki-Staszic, Wujek, Mysłowice – Wesoła oraz Wieczorek.

Rok 2012
		-   w styczniu w Ustroniu spotkanie noworoczne Koła grodzkiego Czeczott 
	- w styczniu - spotkanie noworoczne w „Krakusie" na zaproszenie Koła
    „Metalurdzy 1953"
	- w styczniu w Tarnowie zebranie sprawozdawczo - wyborcze
      Międzyzakładowego Koła w Tarnowie.
		- w czerwcu  w Ustroniu sympozjum Międzyzakładowego Koła w Tarnowie.
		- w sierpniu w Krzętowie nad Pilicą zebranie i spotkanie towarzyskie koła
           Piotrkowskiego-Bełchatowskiego
		- w październiku  spotkanie na terenie AGH Koła przy PKW SA ZG Jaworzno

Akcja Zapomóg dla Wdów i Sierot po Wychowankach AGH
W całym okresie sprawozdawczym Zespół ds. Akcji Zapomóg pracował pod kierunkiem kol. Henryka Konieczki w składzie: Stanisław Dyguda, Renata Wacławik-Wróbel, Marian Bajorowicz, Stanisław Lasek, Michał Kraiński,  Stanisław Gajos, Kazimierz Matl, Józef Chrobak, Czesława Ropa, Tadeusz Dudzic i Jerzy Wróbel. Należy tutaj zaznaczyć olbrzymie zaangażowanie kol. Henryka Konieczki. W wyniku jego działalności wzrosły w sposób znaczący przychody na Akcję Zapomóg. Na spotkaniach w Kołach organizuje on zbiórki i aukcje pozyskiwanych dzieł sztuki na cel Zapomóg dla wdów i sierot po członkach Stowarzyszenia. Sprawozdanie z działalności Zespołu ds. Akcji Zapomóg przedstawione jest oddzielnie.
Powtórna Immatrykulacja po 50 latach
Powtórna Immatrykulacja po 50 latach jest uroczystością organizowaną dla wszystkich absolwentów Uczelni immatrykulowanych 50 lat wcześniej. Uroczystość ta jest organizowana nieprzerwanie od roku 1969 (czyli od Jubileuszu 50-lecia Akademii) i jest jedyną o tak długiej tradycji wśród uczelni wyższych w Polsce. Uroczystości te są organizowane wyłącznie przez Stowarzyszenie Wychowanków AGH przez kol. dr inż. Krystynę Norwicz, która wkłada w to całe serce.
W okresie sprawozdawczym w powtórnej immatrykulacji wzięło udział w poszczególnych latach następująca liczba absolwentów:
rok 2008 - 246
rok 2009- 251
rok 2010- 263
rok 2011 -363
W bieżącym roku, 23 maja, do powtórnej immatrykulacji przystąpiło 230 absolwentów Akademii, którzy rozpoczynali studia w 1962/63 roku. Uroczystości jesienne odbędą się 21 listopada br. Sprawozdania z poszczególnych uroczystości były publikowane     w Biuletynie AGH i w Informatorze Stowarzyszenia.

Spotkania noworoczne (opłatkowe):
Tradycyjne już spotkania Wychowanków na Uczelni, odbywające się początkiem stycznia cieszą się coraz większą frekwencją.
I tak w roku 2009 uczestniczyło 145 osób, w roku 2010 - 200, w 2011 - ponad 180 i w 2012 - 230 osób. We wszystkich spotkaniach Wychowanków z władzami i pracownikami Uczelni brał udział Rektor prof. Antoni Tajduś.
Organizacją spotkań zajmowała się kol. Helena Pitera, a oprawę dokumentacyjną działalności Stowarzyszenia i muzyczną spotkań organizował kol. Zygmunt Kulig.

Inne działania organizacyjne Zarządu oraz sprawy organizacyjne Stowarzyszenia:
W okresie sprawozdawczym odbyło się 10 posiedzeń Zarządu Głównego i 24 posiedzenia Prezydium. Trzykrotnie w trakcie kadencji, Zarząd przeprowadził korespondencyjne głosowania delegatów na VI Krajowy Zjazd SW AGH. Dwa z tych głosowań dotyczyły zatwierdzenia sprawozdań za lata 2010 i 2011 zgodnie z wymogami sądowymi dla organizacji pożytku publicznego, a trzecie  związane było z wnioskiem Kapituły o nadania w roku jubileuszowym Stowarzyszenia godności członka honorowego. Tym zaszczytnym tytułem Członka Honorowego SW AGH wyróżnieni zostali:
prof. Barbara Kwiecińska
prof. Józef Dańko
dr inż. Tadeusz Dudzic
prof. Stanisław Piechota
W okresie kadencji Zarząd Główny na wniosek Kół i Prezydium wyróżnił 40 osób odznaką „Zasłużony dla Stowarzyszenia Wychowanków AGH" są to (alfabetycznie):
Białożyt Henryk, Chmielowiec Wojciech, Czornik Grzegorz, Dąbrowski Władysław, Duda Aleksandra, Gębiś Tadeusz, Grabowski Wiktor, Grzelak Patrycja, Herudziński Bolesław, Holeksa Augustyn, Kacperski Andrzej, Karpała Adam, Kądziołka Wojciech, Kraiński Michał, Lubryka Mieczysław, Łaganowski Maciej, Majka Marek, Ogiegło Krzysztof, Osika Jan, Pastuszko Bogdan, Piotrowska Anna, Popiela Roman, Ropa Czesława, Ryba Ryszard, Rzemiński Stanisław, Sikora Jakub, Sitek Jerzy, Słomka Tadeusz, Sobieszek Wojciech, Stopa Jarosław, Stosur Stanisław, Sulima Zbigniew, Suliński Paweł, Suślik-Idczak Maria, Ścierski Piotr, Tomica Janusz, Tor Andrzej, Ubowski Piotr, Uherek Tadeusz, Zagórowski Jarosław.
19 września 2008 r. Stowarzyszenie uzyskało status organizacji pożytku publicznego. Pierwsze wpływy z tytułu 1% podatku otrzymaliśmy w 2010 roku a stanowiły one odpis od podatku za rok 2009. Wszystkim, którzy zdecydowali się wesprzeć naszą działalność w ten sposób, staraliśmy się w miarę posiadanych wiadomości (nie wszyscy bowiem życzyli sobie ujawnienia ich danych) dziękować na bieżąco. W tym miejscu pragniemy jeszcze raz wszystkim ofiarodawcom serdecznie podziękować. Jesteśmy przekonani, że środki te wykorzystaliśmy właściwie i pożytecznie - przeznaczając je głównie na zapomogi oraz działalność wydawniczą. Liczymy na dalsze wspieranie naszej działalności w ten sposób.
Uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego po kilkuletnich staraniach, zaangażowaniu w sprawę kancelarii adwokackiej a wreszcie włączenie się samego „szefa" tej kancelarii było niewątpliwym sukcesem. Przyniosło wymierne korzyści finansowe, nałożyło jednak na nas wiele dodatkowych wymogów biurokratycznych. Ustawicznie zmieniające się wymogi formalne, wypełnianie różnych formularzy wprowadzanych znienacka a wreszcie konieczność podpisywania rocznych sprawozdań przez wszystkich członków Zarządu Głównego (a było ich 36) i zatwierdzanie ich co roku przez Walne Zebranie Delegatów to tylko przykłady bezsensownych utrudnień. Staraliśmy się wybrnąć z tego organizując raz ( 18.06.2010). Nadzwyczajny Walny Zjazd prawomocny w drugim terminie oraz poprzez głosowania korespondencyjne. Wspominamy o tym w tym miejscu gdyż wkrótce Delegaci dokonają wyboru nowego Zarządu Głównego. Ważne aby weszły do niego osoby, od których przynajmniej zdobycie podpisu na corocznym sprawozdaniu nie będzie sprawiało problemów. W tej kadencji były z tym bowiem spore kłopoty. Gdy dzisiaj patrzymy na drogę, którą przeszliśmy aby zostać dołączonym do listy tysięcy organizacji posiadających status pożytku publicznego, trudno zrozumieć stawiane nam przez Sąd Rejestrowy trudności. Pewne uproszczenie procedur moglibyśmy uzyskać wprowadzając zmiany w Statucie na przykład poprzez ustanowienie, że w okresie pomiędzy Walnymi Zjazdami najwyższą władzą (uchwałodawczą) jest Zarząd Główny zaś jego prezydium jest organem zarządzającym Stowarzyszenia. Wydaje się to proste, ale trzeba zdać sobie sprawę, że będziemy musieli przejść ponownie procedurę rejestracji nowego Statutu. Trzeba się zastanowić czy warto, bowiem jak nas Sąd poinformował nawet opublikowanie jednolitej wersji obecnego Statutu z wprowadzonymi już zmianami wymaga uchwały Walnego Zjazdu i ponownej rejestracji.
Utrzymywaniu stałych kontaktów z naszymi członkami oraz kołami Stowarzyszenia służy sprawnie działający sekretariat SW AGH mieszczący się w pawilonie A-0, pokój nr l na wysokim parterze. Pracami sekretariatu do 2009 roku kierowała Pani Elżbieta Synowska-Chmielewska, a po jej przejściu na emeryturę obowiązki te przejęła kol. Teresa Nosal i pełni je nadal. Współpracują z nią (częściowo zatrudnione na umowy zlecenia lub część etatu) Panie Ewa Cichy i Ilona Trębacz. Zdaniem Zarządu sekretariat nasz, odremontowany ostatnio dzięki życzliwości JM Rektora i przy dużym wkładzie organizacyjnym kol. Ewy Cichy i Teresy Nosal, stanowi dobrą wizytówkę Stowarzyszenia i Uczelni, a jego praca zasługuje na najwyższe uznanie.
W ramach działalności organizacyjnej starano się o powiększenie liczby członków Stowarzyszenia zarówno wśród kończących studia jak i wcześniejszych absolwentów         np. podczas powtórnej immatrykulacji. Przedstawiciele Zarządu uczestniczyli                              w uroczystościach wręczania dyplomów ukończenia studiów na poszczególnych Wydziałach informując absolwentów o naszym Stowarzyszeniu.
W okresie sprawozdawczym do Stowarzyszenia przyjęto 931 nowych członków,
 w tym:
w 2008 roku - 242 
w 2009 roku-210 
w 2010 roku-146 
w 2011 roku-215 
w 2012 roku (do 30 września)–231 
Po dokonaniu aktualizacji stanu członków możemy stwierdzić, że obecnie Stowarzyszenie liczy 4312 członków aktywnych (opłacone składki w latach 2009-2012), w tym 2176 w Kole im. Walerego Goetla.
Nieustannie czynimy starania o reaktywowanie członków, których członkostwo ustało z powodu zaległości w opłacaniu składek. Wysłano w roku bieżącym ponad 4000 listów wraz z wydawnictwami archiwalnymi do członków koła im. Walerego Goetla przy Zarządzie Głównym z informacją o zaleganiu składek.
Ściąganie składek jest poważnym problemem, zwłaszcza w przypadku członków Koła przy Zarządzie Głównym (dawniej członkowie indywidualni) rozproszonych po całej Polsce, z którymi brak stałego kontaktu bezpośredniego. Zarząd w 2010 roku zdecydował się na nieznaczną podwyżkę składki członkowskiej z 12 na 20zł rocznie dla czynnych zawodowo członków i z 6 na 10 zł dla członków emerytów. Przekazywanie niewielkich kwot na konto Stowarzyszenia wiąże się z opłatami dodatkowymi. W tej sytuacji wielu członków reguluje składki raz na kilka lat. Taka nieregularność utrudnia planowanie wydatków Stowarzyszenia, dla którego składki członkowskie są obecnie podstawowym źródłem finansowania naszej działalności.
W wyniku zmian w przemyśle obserwuje się dużą fluktuację w liczbie kół oraz zastój w części z nich.
W poszczególnych latach liczba aktywnych kół kształtowała się następująco:
W 2008 roku - 61
W 2009 roku - 63
W 2010 roku-61
W 2011 roku -70
Aktualnie mamy 75 kół aktywnych
Liczba kół, które nie wypełniają obowiązków statutowych ciągle maleje i wynosiła na koniec 2011r. 39 kół. W roku bieżącym dalsze sześć kół wznowiło swoją działalność.
W ciągu kadencji systematycznie prowadzono aktualizację bazy danych o członkach Stowarzyszenia i absolwentach Uczelni. Z uwagi na dużą liczbę składanych ankiet absolwentów z Wydziału Geodezji przez studentów studiów zaocznych, baza ta w znacznym stopniu się rozrosła.
 
-  W minionej kadencji rozesłano blisko 23000 listów do absolwentów-członków
Stowarzyszenia przesyłając periodyk Vivat Akademia, Biuletyn AGH zawierające informacje z życia Stowarzyszenia i Uczelni. Prócz tego informowano absolwentów drogą mailową o uroczystościach jubileuszowych Stowarzyszenia i Uczelni.
 	- 	kol. Z. Kulig przygotował wykaz (do roku 2008) zmarłych profesorów AG i AGH
oraz częściową lokalizację ich grobów, głównie na cmentarzu rakowickim. Prace obecnie
są kontynuowane przez kol. S. Mitkowskiego i kol. I. Trębacz. Już w tym lub najpóźniej w
przyszłym roku planujemy wydanie w październiku lub listopadzie pierwszej wkładki do
Biuletynu AGH pt. Groby profesorów AGH.
	- Przebudowano stronę www. Stowarzyszenia.
Pożegnaliśmy czterech Członków Honorowych Stowarzyszenia: Władysława Tabora, Jerzego Frydrycha, Stanisława Dygudę i Konrada Kuczyńskiego. Pamięć ich uczczono na posiedzeniach Zarządu Głównego, a nazwiska zostały umieszczone na tablicy Członków Honorowych Stowarzyszenia Wychowanków w pawilonie A-0.

Uzupełnienie tego sprawozdania stanowią:
- sprawozdanie finansowe
- sprawozdanie Zespołu ds. Akcji Zapomóg dla Wdów i Sierot po Wychowankach AGH
- sprawozdania nadesłane przez Koła Stowarzyszenia.


Sekretarz ZG SW AGH						Przewodniczący SW AGH
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Kraków, 4 października 2012 roku


