
 
 
Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia Kolekcjonerów Historycznych Papierów Wartościowych z 
działalności w 2015 roku  

 
Mija właśnie połowa obecnej kadencji władz Stowarzyszenia Kolekcjonerów Historycznych Papierów 
Wartościowych. Podsumowywany rok 2015 pozostanie w naszej pamięci przede wszystkim ze względu 
na osobę współzałożyciela i pierwszego przewodniczącego naszej organizacji, Ryszarda Kowalczuka, 
który zmarł w wieku 85 lat. Więcej o jego osobie znajdziecie Państwo we wspominkowym tekście jemu 
właśnie poświęconym zamieszczonym w Roczniku Historii Papierów Wartościowych. 
 
Rocznik Historii Papierów Wartościowych stał się swego rodzaju oczkiem w głowie władz 
Stowarzyszenia. W przeciągu całego roku trwa ustalanie autorów, tematów, a w końcu pisanie i 
redagowanie corocznego numeru tego wydawnictwa. Należy stwierdzić, że nie jest to łatwe zadanie. 
Zachęcenie potencjalnych autorów to spory wysiłek, a przecież publikacja tekstu w Roczniku promuje 
autora i temat, który on opisuje. Wydawać by się mogło, że w tej sytuacji winna ustawiać się rzesza 
chętnych do opracowywania kolejnych tematów, tematów z nieprzebranych, niezbadanych obszarów 
kolekcjonerstwa papierów wartościowych i historii ich emitentów. Rzeczywistość pozostaje jednak 
odmienna, ale wciąż liczymy, iż cierpliwą pracą i to uda się zmienić.  
 
Na potrzeby finansowania Rocznika Historii Papierów Wartościowych, którego druk nie jest tani, gdyż 
wynosi w zależności od ilości stron, a szczególnie ilości stron kolorowych, ok. 3.000-3.500 złotych, 
Zarząd Stowarzyszenia pozyskał w 2015 roku niejako naturalnego sponsora, tj. Giełdę Papierów 
Wartościowych w Warszawie SA (jeszcze raz tą drogą pragniemy bardzo serdecznie podziękować 
Zarządowi Giełdy za wsparcie). Fakt ten pozwolił po raz pierwszy na nieodpłatne przekazanie wszystkim 
członkom Stowarzyszenia, którzy na bieżąco opłacają składki członkowskie, numeru 3(2015) Rocznika. 
Mamy nadzieję, że tradycja ta będzie kontynuowana, nawet mimo braku wsparcia ze strony sponsorów 
w kolejnych latach.  
 
Tradycyjnie także informujemy, iż większość działań związanych z wydawaniem Rocznika, w tym w 
szczególności prace edytorskie czynione były nieodpłatnie przez redaktora naczelnego. Podobnie 
nieodpłatnie Stowarzyszenie pozyskuje artykuły do Rocznika. Mamy nadzieję, iż mimo tego poziom 
prezentowanych tekstów spełnia oczekiwania odbiorców. 
 
Skrupulatnie kultywowaną tradycją wciąż pozostają organizowane dwukrotnie w ciągu roku Spotkania 
Kolekcjonerskie. W 2015 roku członkowie Stowarzyszenia także mieli możliwość spotkania się w 
siedzibie Stowarzyszenia Kolekcjonerów Historycznych Papierów Wartościowych i oprócz wysłuchania 
jak zawsze interesujących prezentacji, także dyskusji, wymiany poglądów i oczywiście obejrzenia 
aktualnej oferty papierów wartościowych i poczynienia trafnych inwestycji. W podsumowywanym 
2015 roku w trakcie wiosennego Spotkania kontynuowany był temat poświęcony kasom oszczędności 
opracowany przez Juliusza Bieniasia (część trzecia i ostatnia zaprezentowana będzie w 2016 roku, a 
Roczniku nr 4 pojawi się całość opracowania w formie niezwykle interesującej monografii). Temat  
jesiennego Spotkania niejako naturalnie był bardzo wspominkowy, gdyż w hołdzie swojemu 
poprzednikowi aktualny przewodniczący zarządu Stowarzyszenia – Leszek Koziorowski zaprezentował 
temat „Ryszard Kowalczuk i jego kolekcja papierów wartościowych”. Dodać należy, że to XII już 
Spotkanie Kolekcjonerskie odbyło się z udziałem licznie zgromadzonej rodziny zmarłego, a syn 
zmarłego – Edward Kowalczuk zadeklarował kontynuowanie pasji swojego Taty i przystąpienie do 
Stowarzyszenia. 
 
W trakcie 2015 roku Stowarzyszenie kontynuowało prowadzenie strony internetowej oraz forum 
dyskusyjnego, obu dostępnych pod adresem www.historycznepapiery.pl, a także strony 
Stowarzyszenia na Facebooku. W tym miejscu serdecznie zachęcamy do aktywniejszego uczestniczenia 

http://www.historycznepapiery.pl/


członków Stowarzyszenia  w ramach tych form komunikacji.  Bez aktywnego uczestnictwa członków 
Stowarzyszenia i zasilania gromadzonych baz danych wiedzą można kwestionować potrzebę ich 
utrzymywania. 
 
Stowarzyszenie liczyło na koniec 2015 roku 59 członków. Zmniejszenie liczby członków było wynikiem 
sygnalizowanej wcześniej decyzji Zarządu o skorzystaniu z zapisów statutu Stowarzyszenia 
Kolekcjonerów Historycznych Papierów Wartościowych i wykreśleniu z listy członków osób, które nigdy 
nie opłacały składek członkowskich. Przypominamy, iż wysokość składki pozostaje na bardzo 
symbolicznym poziomie, tj. 50 zł rocznie i z dumą informujemy, iż nigdy w historii Stowarzyszenia nie 
została podniesiona. Jednak, aby Stowarzyszenie mogło prawidłowo funkcjonować, tj. ponosić i tak 
będące na minimalnym poziomie wydatki (większość działań podejmowana jest nieodpłatnie), jak np. 
utrzymanie adresu internetowego www.historycznepapiery.pl, serwera, kosztów druku Rocznika, 
konieczne jest regularne opłacanie składek przez wszystkich członków. Dlatego też Zarząd 
Stowarzyszenia będzie regularnie monitorował opłacanie składek i systematycznie decydował o 
wykreślaniu osób, które nie zechcą na bieżąco uiszczać stosownych wpłat.   
 
Wszystkim naszym członkom dziękujemy za udział w Stowarzyszeniu i liczymy, że wszyscy członkowie 
Stowarzyszenia włączą się aktywnie w naszą działalność do czego serdecznie zachęcamy. W 
szczególności po raz wtóry zapraszamy do przygotowania ciekawych tekstów do następnego numeru 
Rocznika Historii Papierów Wartościowych.  
 
Przedkładając niniejsze sprawozdanie za 2015 rok chcielibyśmy prosić członków Stowarzyszenia o 
uznanie, że zarząd prawidłowo wykonuje swoje obowiązki i działa w interesie wszystkich członków 
Stowarzyszenia, realizując wszystkie cele Stowarzyszenia. Uprzejmie prosimy wszystkich członków o 
uregulowanie zaległych składek (jeżeli dotyczy), a także wniesienie składek członkowskich za kolejny 
rok 2016. Jesteśmy przekonani, że wpłacenie składek przez wszystkich członków będzie wystarczające 
na bieżące potrzeby funkcjonowania Stowarzyszenia, w tym w szczególności na wydawanie kolejnych 
numerów Rocznika Historii Papierów Wartościowych. 
  
 
Zarząd Stowarzyszenia Kolekcjonerów Historycznych Papierów Wartościowych 
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