
 
 
Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia Kolekcjonerów Historycznych Papierów Wartościowych z 
działalności w 2013 roku  

 
Rok 2013 był rokiem wyborczym. W związku z upływem 2-letniej kadencji władz Stowarzyszenia 
Kolekcjonerów Historycznych Papierów Wartościowych (SKHPW) konieczne było podsumowanie i 
skwitowanie funkcjonujących organów i wybór nowych. Walne Zgromadzenie SKHPW odbyło się w 
dniu 20 kwietnia 2013 roku. Zostały na nim przedstawione szczegółowe sprawozdanie z działalności 
zarządu i sprawozdanie komisji rewizyjnej z oceny gospodarki finansami SKHPW. Jest nam miło 
poinformować, iż władzom Stowarzyszenia zostało udzielone absolutorium z wykonywania 
obowiązków. Walne Zgromadzenie podjęło także decyzję o wyborze nowych władz Stowarzyszenia. 
W skład zarządu Stowarzyszenia weszli: Leszek Koziorowski jako przewodniczący zarządu, Piotr 
Wielgomas jako zastępca przewodniczącego, Grzegorz Włodarczyk jako sekretarz, Wojciech 
Wrzesiński jako skarbnik oraz Tomasz Staniszewski jako członek. Wybrany zarząd został zgłoszony do 
rejestracji w KRS i wpis został dokonany. 
 
Zarząd niezwłocznie po wyborze przystąpił do realizacji przyjętego planu działania. Za jeden z 
najważniejszych, wręcz kluczowych, celów w 2013 roku zostało uznane przeprowadzenie rewitalizacji 
stron internetowych SKHPW. Intencją zarządu było uczynienie ich graficznie atrakcyjniejszymi, 
funkcjonalniejszymi dla użytkowników i przede wszystkim takie ich skonstruowanie, aby mogły być 
modyfikowane i rozwijane w przyszłości zgodnie z potrzebami członków SKHPW. Ocena, czy grafika 
stron jest ciekawsza pozostawiamy użytkownikom (www.historycznepapiery.pl), a jednocześnie 
zapewniamy, że ich modułowość zapewnia możliwość rozbudowy o kolejne elementy, co pozostaje 
planem zarządu w następnych latach. Zachęcając do odwiedzin stron internetowych, Facebooka, czy 
forum internetowego wskazujemy, że strony te w ciągu 2013 roku były na bieżąco aktualizowane o 
wszelkie użyteczne dla członków SKHPW informacje. 
 
Zarząd zdecydował także o odświeżeniu loga SKHPW i od 2013 roku posługujemy się nim właśnie w 
czasie własnych i publicznych prezentacji. Na potrzeby publicznych wystąpieniem został także 
zamówiony i wykonany roll-up. 
 
W 2013 roku kontynuowane były Spotkania Kolekcjonerskie. Tradycyjnie w okresie wiosennym i 
jesiennym odbyły się odpowiednio VII i VIII 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.  
 
Oczywiście zarząd SKHPW ze szczególną troską podchodził do wydania drugiego numeru Rocznika 
Historii Papierów Wartościowych. Podtrzymując wcześniejszego deklaracje zależało nam szczególnie 
na utrzymaniu cykliczności w wydawaniu Rocznika i dlatego podjęliśmy wiele starań w celu 
pozyskania ciekawych autorów i tekstów. Wierzymy, że wydanie drugiego numeru pozwoli wszystkim 
uwierzyć w trwałość tego wydawnictwa i tym samym ułatwi w przyszłości gromadzenie jeszcze 
ciekawszych publikacji. Korzystając z okazji zachęcamy do kontaktowania się z redakcją Rocznika 
celem zaproponowania własnych tekstów. 
 
W drugiej połowie roku zarząd SKHPW podjął rozmowy z Giełdą Papierów Wartościowych w 
Warszawie o możliwej współpracy. Efektem tych rozmów było podpisanie umowy i organizacja 
wspólnej wystawy poświęconej akcjom spółek notowanych na warszawskiej giełdzie przed 1939 
rokiem. Ze swej strony SKHPW opracowało koncepcję wystawy, jej zakres, dokonało selekcji 
papierów wartościowych oraz przygotowało stosowne opisy i prezentacje, natomiast Giełda 
przygotowała powierzchnię wystawienniczą, oprawę akcji, zorganizowała uroczyste otwarcie i 

http://www.historycznepapiery.pl/


promocję, a także zapewniła odpowiednią ochronę wystawy. Wystawa trwać będzie do końca 
czerwca 2014 roku i w tym terminie zapraszamy do jej odwiedzenia. 
 
W dniu 7 grudnia 2013 roku SKHPW na prośbę Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie brało 
także udział w dniach otwartych giełdy zapewniając oprowadzanie po wystawie historycznych akcji 
wszystkich chętnych uczestników dni otwartych, a także prezentując wykład poświęcony historii 
warszawskiej giełdy. W czasie dni otwartych Giełda w ramach Targów Historycznych Papierów 
Wartościowych udostępniła chętnym członkom SKHPW stoiska, na których można było wystawiać i 
sprzedawać historyczne papiery wartościowe.  
 
Tradycyjnie już informujemy, iż wszelkie działania prowadzone przez zarząd Stowarzyszenia 
prowadzone są co do zasady pod tytułem darmym. Tak również było w 2013 roku. Jedynymi stałymi 
wydatkami SKHPW jest opłacenie naszej domeny internetowej i serwera, na którym znajduje się 
strona. W związku wydawaniem Rocznika Historii Papierów Wartościowych SKHPW ponosi także 
koszty druku i składu, które w chwili obecnej są największymi wydatkami w budżecie SKHPW. 
Pozostałe prace związane z wydaniem Rocznika wykonywane były nieodpłatnie. Dodatkowo 
informujemy, iż w 2013 roku poczynione zostały wydatki na zaprojektowanie nowej strony 
internetowej oraz wykonanie roll-up’a. 
 
Przedkładając niniejsze sprawozdanie za 2013 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 2014. 
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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