
 
 
Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia Kolekcjonerów Historycznych Papierów Wartościowych z 
działalności w 2014 roku  

 
Rok 2014 jest drugim rokiem kadencji Zarządu Stowarzyszenia Kolekcjonerów Historycznych 
Papierów Wartościowych w obecnym składzie. W I połowie 2015 roku odbędzie się Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie SKHPW w celu skwitowania działalności obecnych władz i wyboru nowych.  
 
Wieloletnią tradycją stały się już organizowane dwukrotnie w ciągu roku Spotkania Kolekcjonerskie. 
W 2014 roku członkowie Stowarzyszenia także mieli możliwość dwukrotnego spotkani się w naszej 
siedzibie i oprócz wysłuchania jak zawsze interesujących prezentacji, także dyskusji, wymiany 
poglądów i oczywiście obejrzenia aktualnej oferty papierów wartościowych i dokonania zakupów. 
Spotkania Kolekcjonerskie są także okazją do zapisania się do Stowarzyszenia nowych członków. W 
podsumowywanym roku w trakcie wiosennego Spotkania prezentowany był temat: „Początki 
energetyki w Królestwie Polskim na przykładzie Radomskiego Towarzystwa Elektrycznego SA”, a w 
trakcie jesiennego: „Kasy oszczędnościowe w Królestwie Polskim”. Autorom, odpowiednio 
Tomaszowi Staniszewskiemu i Juliuszowi Bieniasiowi serdecznie dziękujemy. 
 
Z najważniejszych działań jakie kontynuowane są przez Stowarzyszenie należy zdecydowanie 
wyróżnić wydawanie Rocznika Historii Papierów Wartościowych. Czytając to sprawozdanie zapewne 
trzymacie Państwo w rękach trzeci numer Rocznika, które to wydawnictwo ma na dwa zasadnicze 
cele. Pierwszy to propagowanie wiedzy na temat historii polskiej gospodarki, historii polskiej kultury 
materialnej związanej z działalnością przemysłową, handlową, czy finansową. Drugi to jednakowo 
ważny zamiar propagowanie idei kolekcjonerstwa papierów wartościowych i wszelkich źródeł 
materialnych związanych z historią polskiej gospodarki. Zarząd wierzy, że praca wydawnicza 
przyczynia się w znacznym stopniu do upowszechniania celów dla których zostało powołane 
Stowarzyszenia, a które zapisane są w naszym statucie. 
 
Oprócz wydawania Rocznika Stowarzyszenie kontynuowało prowadzenie strony internetowej oraz 
forum dyskusyjnego, obu dostępnych pod adresem www.historycznepapiery.pl, a także strony 
Stowarzyszenia na Facebooku. Serdecznie zachęcamy w tym miejscu do aktywniejszego 
uczestniczenia członków Stowarzyszenia  w ramach tych form komunikacji. 
 
Tradycyjnie już informujemy, iż wszelkie działania zarządu Stowarzyszenia prowadzone są co do 
zasady pod tytułem darmym. Jedynymi wydatkami czynionymi w ciągu roku przez zarząd 
Stowarzyszenia są wydatki ponoszone na opłacenie naszej domeny internetowej oraz koszty 
związane z samym drukiem Rocznika Historii Papierów Wartościowych. Pozostałe prace edytorskie 
związane z wydawnictwem czynione były nieodpłatnie. Podobnie nieodpłatnie Stowarzyszenie 
pozyskuje artykuły do Rocznika. Mamy nadzieję, iż mimo tego poziom prezentowanych tekstów 
spełnia oczekiwania odbiorców. 
 
Zarząd Stowarzyszenia utrzymał w 2014 roku decyzję, aby Rocznik Historii Papierów Wartościowych 
był sprzedawany, aby tym samym móc pokryć koszty jego druku, a także zgromadzić fundusze na 
normalną działalność Stowarzyszenia. Jednocześnie chcąc promować regularne opłacanie składek 
Zarząd Stowarzyszenia podtrzymał decyzję, iż Ci członkowie Stowarzyszenia, którzy nie zalegają z 
opłatami składek za ostatnie 3 lata będą mieli prawo do nabycia Rocznika za 50% jego normalnej 
ceny. 
 
Stowarzyszenie liczyło na koniec 2014 roku 67 członków, jednak Zarząd rozważa, aby korzystając z 
zapisów statutu uaktualnić liczbę członków ograniczając ją do osób, które regularnie opłacają składki 
członkowskie. Ewentualne decyzje leżą w kompetencji Walnego Zgromadzenia i jemu Zarząd 

http://www.historycznepapiery.pl/


przedstawi stosowne propozycje. 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 tradycyjnie zachęcamy do 
przygotowania ciekawych tekstów do następnego numeru Rocznika Historii Papierów 
Wartościowych.  
 
Przedkładając niniejsze sprawozdanie za 2014 rok chcielibyśmy prosić członków Stowarzyszenia o 
uznanie, że zarząd prawidłowo zarządza, działa w interesie wszystkich członków Stowarzyszenia, a 
przede wszystkim realizuje wszystkie cele Stowarzyszenia. Uprzejmie prosimy wszystkich członków o 
uregulowanie zaległych składek (jeżeli dotyczy), a także wniesienie składek członkowskich za kolejny 
rok 2015. Przypominamy, iż składka członkowska wynosi niezmiennie od początku istnienia 
Stowarzyszenia 50 zł rocznie. Jesteśmy przekonani, że wpłacenie składek przez członków będzie 
wystarczające na bieżące potrzeby funkcjonowania Stowarzyszenia, w tym w szczególności na 
wydawanie kolejnych numerów Rocznika Historii Papierów Wartościowych. 
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