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Z rewizjami spółek  
nie szło zrazu księdzu  
Wawrzyniakowi gładko…

Prezentujemy, z zachowaniem oryginalnej 
pisowni, fragmenty „Wskazówek dla 
członków Rad Nadzorczych w Spółkach” 
wydanych nakładem Patronatu Spółek 
Czcionkami Drukarni i Księgarni św. Wojciecha 
G.m.b.H w 1907 r.

A
utor wskazówek – ks. Piotr 
Wawrzyniak spisał je na pro-
bostwie w Mogilnie trzy lata 
przed śmiercią (w 1907 r.) 
z perspektywy ponad trzy-

dziestu lat doświadczeń organizatorskich i re-
wizyjnych. Choć, jak pisze przyjaciel księdza, 
Władysław Barkon: „z rewizjami spółek nie 
szło zrazu Ks. Wawrzyniakowi gładko, boć nie 
był przecież kupcem ani fachowym bankow-



Nowoczesny Bank Spółdzielczy38

cem i, jak sam opowiadał, nie wiedział, co po prawej, a co po 
lewej stronie w książce ma być zapisane”, to jednak „wnet się 
połapał i potrafił potem w jednym dniu odbyć parę rewizji”. 
Ks. Wawrzyniak przeprowadził lustrację wszystkich (ponad 
300) banków zrzeszonych w Patronacie Spółek.

Prezentowane wskazówki uderzają trafnością, i niezwykłą aktu-
alnością wobec sytuacji w środowisku bankowości spółdzielczej.  

Misja 

1. Gospodarka spółkowa jest na to wskazana, że kilku (tj. 
Zarząd) pracuje obcym kapitałem, a więc na ryzyko ludzi 

obcych  (tj. spólników), a w takich warunkach mogliby łatwo ci 
kilku czyli Zarząd wykorzystać swoje stanowisko, albo zbyt lek-
komyślnie wykonywać swoje obowiązki, ze szkodą dla większości 
spólników, dla tego to właśnie ma spółka w Radzie Nadzorczej 
organ, którego ścisłym obowiązkiem jest czuwanie nad wszel-
kiemi czynnościami Zarządu, aby temuż wszelkie nieporządki 
w gospodarce spółkowej, przekroczenia praw, a w danym razie 
i oszustwa uniemożliwić.

2. Wielu jest tego mniemania, że obowiązki Rady Nadzorczej 
w części znosi a w każdym razie zmniejsza wstęp prawa spół-

kowego przepisujący, iż każda Spółka winna być rewidowaną raz 
w przeciągu dwu lat przez rewizora związkowego albo sądowego, 
który wykryć powinien wszelkie nieformalności i nieprawidłowości, 
jakieby w Spółce zachodziły. Zapatrywanie takie jest mylnem: Re-
wizja związkowa w niczem nie znosi, ani nawet nie uszczupla obo-
wiązków, jakie ciążą na Radzie Nadzorczej. Rewizor ma swój osobny 
zakres pracy, mający z pracą Rady chyba to wspólne, że kontroluje, 
czy Rada Nadzorcza wypełnia swoje obowiązki. Owszem są sprawy, 
których rewizor nigdy nie bada i badać nie może: tylko Rada Nad-
zorcza wie dobrze, że p. X starający się o pożyczkę, jest wprawdzie 
zamożny, ale nie dobry z niego gospodarz, stara się o to, żeby knajpa 
we wsi miała dobry odbyt, ale nie o to, żeby się gospodarstwo jego 
podnosiło. Tymczasem sąsiad tegoż nie jest wprawdzie zbyt zamoż-
ny, jest jednakże zapobiegliwy, pracowity i oszczędny, takiemu więc 
należy dopomódz. Otóż w takich i podobnych przypadkach ocenić 
może położenie tylko Rada Nadzorcza, której poszczególni członko-
wie, jako sąsiedzi starającego się o pożyczkę wiedzą dobrze jak kto 
siedzi.

Odpowiedzialność 

3.  Nie uchroni też Rady Nadzorczej przed odpowiedzialnoś-
cią nieświadomość obowiązków. Zwalnia z niej brak winy, 

nie brak wiedzy.

4. Do Rady Nadzorczej należy wybierać ludzi poważnych i sta-
tecznych, którzy cieszą się pewnem zaufaniem u spólników. 

Odznaczać się winni ścisłością i dokładnością w pracy. Ludzie, 
którzy własne interesy załatwiają tylko pobieżnie i niedbale, tem 
niedbalej pracować będą w interesie Spółki. Nie należy też wy-
bierać do Rady ludzi zależnych od członków Zarządu, np. braci 
itp. gdyż stąd wynika zwykle pewna stronniczość, która może się 
stać szkodliwą dla Spółki. Członek Rady nie powinien mieć ani za 
wiele, ani za mało długów; w pierwszym przypadku bowiem byłby 
poniekąd zależny od Zarządu, w drugim zaś mało by miał wyro-
zumienia dla ludzi, którzy kredytu potrzebują i nim pracują. Dalej 
członkowie Rady Nadzorczej nie powinni mieć nigdy do Zarządu 

ślepego zaufania. Czy to ksiądz, czy lekarz, czy ktokolwiek zasia-
da w Zarządzie, nigdy nie wolno Radzie Nadzorczej powiedzieć: 
„eh, toć tam pewnie będzie wszystko w porządku; gdybyśmy mu 
kasę rewidowali, pomyślałby może, że go posądzamy o oszustwo”. 
– Zarząd nietylko, że rewizji nie weźmie Radzie za złe, ale owszem 
wdzięcznym jej będzie za to, gdyż przez rewizję podzieli się niejako 
co do spraw ubiegłych odpowiedzialnością z Radą Nadzorczą. Za 
zasadę niech sobie weźmie Rada Nadzorcza przysłowie niemieckie: 
„in Geldsachen hört die Gemütlichkeit aus – w sprawach pienięż-
nych ustają wszelkie względy i względziki”. Ale z drugiej strony 
nie należy znów być zbyt małostkowym, to znaczy nie robić zaraz 
wiele hałasu o rzeczy małe. Mogą mimo najlepszej woli się zda-
rzyć i się też zdarzają błędy mniejsze popełniane przez Zarząd przy 
liczeniu itp., w takich razach niechaj Rada będzie raczej pomoc-
ną Zarządowi w wyszukiwaniu błędów, zamiast sprawę czy to na 
Walnem Zebraniu czy przy rewizji szeroko rozmazywać.

5. W prawidłowo urządzonej Spółce winien być zaprowa-
dzony taki porządek, iż co rok ustępuje z Rady Nadzorczej 

trzecia część członków. Wybór bowiem całej Rady Nadzorczej od 
razu – jeśliby padł na zupełnie nowych członków, mógłby być 
ze szkodą dla Spółki, ponieważ nowo wybrani członkowie nie 
mieliby żadnego doświadczenia z przeszłości, i nie mogliby się 
od starszych kolegów informować.

Wynagrodzenie 

6. Komisji rewizyjnej obowiązkiem jest informowanie się 
o całkowitym biegu interesów Spółki, a więc przegląda-

nie wszelkich książek, akt i papierów, kasy, portfelu, podkładek, 
sprawdzania wszelkich wykazów, bilansu, obrachunku zysków 
i strat, inwentarzy, które Zarząd na żądanie winien przedłożyć.

7. Wynagrodzenie dla Rady Nadzorczej ustanawia Walne 
Zebranie. Jakkolwiek przy spółkach początkujących, 

a więc mniej zamożnych, zwykle oddaje Rada Nadzorcza 
swoją pracę bezinteresownie, to jednakże w miarę podnosze-
nia się spółki, przez co i praca Rady się coraz więcej rozsze-
rza, uznać należy wynagrodzenie Rady Nadzorczej za rzecz 
wskazaną i pożądaną. Urzędy bowiem tzw. honorowe, nie-
płatne pociągają to za sobą, iż członkowie na posiedzenia się 
nie stawiają, co przy wielkiej odpowiedzialności, jaka ciąży 
na Radzie Nadzorczej może pociągnąć za sobą bardzo smutne 
dla Spółki następstwa.

Dyskretne dozorowanie zarządu

8. Najważniejszym obowiązkiem Rady Nadzorczej jest do-
zorowanie Zarządu we wszystkich gałęziach administracji 

i informowanie się w tym celu o biegu interesów Spółki.

9. Taksacja weksli jest najważniejszą funkcją Rady Nadzor-
czej. Do tego nie potrzeba żadnej osobliwej nauki, tylko 

poważnego a uczciwego zapatrywania się na sprawę. Wymaga 
taksacja jednak przede wszystkim jak najściślejszej dyskrecji ze 
strony taksujących. Należy więc wybierać do Rady Nadzorczej 
ludzi poważnych, a prezes Rady winien od czasu do czasu obo-
wiązek dyskrecji przypominać.

10.Również należy sprawdzić koszy administracyjne, na 
które Zarząd winien przedłożyć odnośne kwity, wedle 

daty uporządkowane, aby je można porównać z księgą rozchodo-
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wą. Przy kosztach administracyjnych zbadać należy nie tylko, czy 
wszystko jest należycie przeprowadzone przez książki, ale także, 
czy wszystkie koszty są rzeczywiście uzasadnione. Że koszty ad-
ministracyjne rzeczywiście zbadano, wynikać powinno z proto-
kołu Rady Nadzorczej.

11. Od czasu do czasu przekona się Rada Nadzorcza, czy 
lista członków Zarządu  jest w porządku, tj. czy się 

zgadza z listą członków na sądzie rejestrowym, czy papiery war-
tościowe i dokumenty należycie są przechowywane, czy wszyst-
kie podkładki są ponumerowane i wciągnięte do księgi: „wykaz 
zastawów”, czy w bankach ludowych nie pracuje się z nieczłon-
kami. Rada dopilnuje również, aby nigdy jeden członek Zarządu 
interesów nie załatwiał (...)

12. Aby jeden członek Zarządu nie zawsze jedne i te same 
interesy załatwiał – coby mogło ułatwić w danym ra-

zie malwersację – postara się Rada Nadzorcza o to, aby  każdy 
z członków Zarządu otrzymał – o ile to możliwe – co rok waka-
cje, choćby na jeden do dwu tygodni, w którym to czasie inny 
członek Zarządu będzie go zastępować.

13. Oprócz rewizji zwyczajnych, zapowiedzianych, należy 
urządzać także rewizje nadzwyczajne niezapowiedzia-

ne, a odnoszące się mianowicie do skontrolowania kasy.

Zalecenie powściągliwości 
w wypłacaniu dywidend

14. Odnośnie do podziału zysków i strat ma Rada 
Nadzorcza prawo i obowiązek odnośne propozycje 

Zarządu zbadać i przedłożyć do zatwierdzenia na Walnym 
Zebraniu (...). Jakkolwiek wysokość dywidendy bezpośred-
nio nie zależy od Rady Nadzorczej, to jednak ile możności 
starać się ona będzie, aby dywidenda nie była zbyt wysoką, ale 
raczej żeby się trzymała wysokości procentu pobieranego od 
pożyczek, natomiast dążyć będzie do tego, aby (...) fundusze 
rezerwowe jak najsilniej wzrastały.

15. Przy tej sposobności kilka słów o tzw. „wnioskach bez 
uchwał” na Walnym Zebraniu. Prawda, że niejedno-

krotnie poruszane bywają przy tym punkcie sprawy absolutnie 
do rzeczy nie należące. Przypominamy, iż w protokole należy 
zapisywać tylko uchwały, a nie bieg dyskusji samej, ale żadną 
miarą nie możemy się oświadczyć przeciwko poruszaniu roz-
maitych spraw przez członków, i nie uznajemy argumentu, iż 
– ponieważ nie stoi to na porządku obrad – mówić o tem nie 
wolno (...) Chętnie też widzimy, jeśli przy punkcie „wnioski 
bez uchwał” członkowie stawiają rozmaite pytania i życzenia, 
a nawet poddają krytyce urządzenia spółkowe, traktowanie 
interesów przez urzędników Spółki itd. Spokojne traktowanie 
publiczne choćby najdrażliwszych spraw na Walnem Zebraniu 
nigdy Spółce tak nie zaszkodzi, jak omawianie pokątne lub 
publikowanie z pogwałceniem zasady: audiatur et altera pars. 
Rzeczą zaś jest przewodniczącego nie dopuścić do wybryków 
nieparlamentarnych.

16. Walne Zebrania z natury są suche i mało interesujące. 
Zaleca się więc, aby na Walnych Zebraniach miewano 

odczyty i rozprawy o sprawach spółkowych.  ®
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Krajowy Ranking

„Wyróżniające się 
Banki Spółdzielcze”
ROZSTRZYGNIĘTY

Uroczystość ogłoszenia wyników Konkursu
30 maja 2008 r., Klub Bankowca ZBP w Warszawie

PIERWSZA LIGA SPÓŁDZIELCZA

Konkurs wyłonił szeroką grupę banków spółdzielczych, których wyniki ekonomiczne 
zasługują na uhonorowanie i ogólnopolską promocję.  
Nie dzieliliśmy banków na „lepsze” i „gorsze”, dokonaliśmy jedynie ich klasyfi kacji na pod-
stawie porównywalnych i jasnych kryteriów, które ustaliło niezależne jury konkursu. Analiza 
wyników za 2007 rok w poszczególnych kategoriach stanowiła podstawę oceny oraz przyzna-
nia nagród i wyróżnień dla najlepszych polskich banków spółdzielczych.

NAGRODA GŁÓWNA 
dla 

BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

BANK POLSKI – WIDOK Z 1930 R.


