
 
 
Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia Kolekcjonerów Historycznych Papierów Wartościowych z 
działalności w 2016 roku  

 
Rok 2016 był drugim rokiem w ramach obecnej kadencji władz Stowarzyszenia. Niniejsze sprawozdanie 
jest zatem jednocześnie podsumowaniem roku 2016, jak i całej kadencji Zarządu. Przypomnę, iż w skład 
obecnego Zarządu wchodzą: Leszek Koziorowski jako przewodniczący zarządu, Piotr Wielgomas jako 
zastępca przewodniczącego, Grzegorz Włodarczyk jako sekretarz, Wojciech Wrzesiński jako skarbnik 
oraz Tomasz Staniszewski jako członek. 
 
W 2016 roku Stowarzyszenie jako wydawca opublikowało zeszyt 4 Rocznika Historii Papierów 
Wartościowych. Całość prac związanych z jego przygotowaniem, składem, a także pozyskanie 
wszystkich tekstów były nieodpłatne. Praca nad Rocznikiem zajmuje wiele czasu zarówno autorom, jak 
i redaktorowi naczelnemu. Wierzymy, że kolejne numery przynoszą wiele ciekawych wiadomości i 
stanowią interesującą lekturę dla członków Stowarzyszenia. W ubiegłym roku Zarząd postanowił, iż 
zeszyt 4 będzie nieodpłatnie przekazywany wszystkim członkom Stowarzyszenia, którzy regularnie 
opłacają składkę członkowską, co związane jest z w pełni satysfakcjonującym stanem finansów 
Stowarzyszenia (odrębnie o tym w sprawozdaniu z działalności finansowej). W tym miejscu musimy 
jednak wskazać, iż dalsze wydawanie Rocznika będzie stać pod dużym znakiem zapytania. Niestety 
bardzo trudno jest zdobyć teksty do kolejnych numerów. Drogą tą gorąco zachęcamy do 
przygotowywania artykułów, które raz wzbogacają naszą wiedzę, a dwa przyczyniają się do 
popularyzacji kolekcjonerstwa papierów wartościowych. 
 
Drugim ważnym sposobem popularyzowania kolekcjonerstwa papierów wartościowych było 
organizowanie przez Zarząd kolejnych Spotkań Kolekcjonerskich. Tradycyjnie w okresie wiosennym i 
jesiennym odbyły się odpowiednio XIII i XIV Spotkania, na których oprócz możliwości wymiany lub 
zakupu walorów kolekcjonerskich można było spotkać się, podyskutować, także zapisać się do 
Stowarzyszenia, ale przede wszystkim wysłuchać ciekawych prezentacji. Spotkania odbywały się 
niezmiennie w siedzibie Stowarzyszenia. W trakcie Spotkania wiosennego mieliśmy okazję posłuchać 
III części trylogii poświęconej „Kasom oszczędnościowym” przygotowanej przez Juliana Bieniasia 
(jeszcze raz tą drogą pragniemy podziękować naszemu Koledze), a jesienią Leszek Koziorowski 
przedstawił prezentację pt. „Spółki akcyjne na Kresach”. 
 
 
W końcu także Zarząd przygotował modyfikację strony internetowej Stowarzyszenia poprzez dodanie 
nowej funkcjonalności, tj. bazy dokumentów polskich przedsiębiorstw. Baza ma służyć wszystkim 
zainteresowanym historią polskiej gospodarki, w tym historią polskich przedsiębiorstw. Na obecnym 
etapie każdy może rozwijać bazę poprzez dodawanie skanów różnych dokumentów (faktur, 
rachunków, korespondencji itd.) np. spółek akcyjnych, a także korzystać z ujawnionych dokumentów. 
Dokumenty można wyszukiwać według różnych kryteriów, tym samym tworząc i analizując sieci 
powiązań pomiędzy poszczególnymi podmiotami. Serdecznie zachęcamy do korzystania z bazy, a 
przede wszystkim do uzupełniania bazy o nowe skany. Adres pod którym umieszczona została baza to: 
www.historycznepapiery.pl/karta. 
 
 
 
Tradycyjnie już informujemy, iż wszelkie działania prowadzone przez zarząd Stowarzyszenia co do 
zasady są nieodpłatne. Tak również było w 2016 roku. Jedynymi stałymi wydatkami SKHPW jest 
opłacenie naszej domeny internetowej i serwera, na którym znajduje się strona. W związku z 
wydawaniem Rocznika Historii Papierów Wartościowych SKHPW ponosi także koszty druku i składu, 

http://www.historycznepapiery.pl/karta


które w chwili obecnej są największymi wydatkami w budżecie SKHPW. Pozostałe prace związane z 
wydawaniem Rocznika, jak już wspomnieliśmy, wykonywane były nieodpłatnie. 
 
Przedkładając niniejsze sprawozdanie za 2016 rok chcielibyśmy prosić członków SKHPW o uznanie, że 
zarząd prawidłowo zarządza, działa w interesie wszystkich członków SKHPW, a przede wszystkim 
realizuje wszystkie statutowe cele SKHPW. Uprzejmie prosimy wszystkich członków o uregulowanie 
zaległych składek (jeżeli dotyczy), a także wniesienie składek członkowskich za kolejny rok 2017. 
Przypominamy, iż składka członkowska wynosi niezmiennie od początku istnienia Stowarzyszenia 50 zł 
rocznie. Jesteśmy przekonani, że zebrane od członków SKHPW składki będą wystarczające na bieżące 
potrzeby funkcjonowania SKHPW, w tym w szczególności na koszty związane z wydawaniem Rocznika 
Historii Papierów Wartościowych. 
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