
Wyciąg z Protokołu 

Dotyczący sprawy: wniosku o odwołanie z Funkcji Prezesa Serafina 

P R O T O K Ó Ł  

z posiedzenia Rady Wojewódzkiego Związku 

Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy  

z dnia 25.09.2012r. 

 

W obradach Rady WZRKiOR uczestniczyło 21 członków Rady, co stanowi 55 % 
ogółu, w związku z tym Rada jest władna do podejmowania uchwał. W obradach 
uczestniczyli również członkowie Komisji Rewizyjnej i Zarządu Związku oraz 
Przewodniczące Gminnych Rad KGW i Prezesi GZRKiOR.  
 

Ad 1. Przewodnicząca obrad kol. Zofia Kozłowska powitała wszystkich przybyłych członków 
Rady, KGW i KR oraz zaproszonych gości w osobach: …….. 
…………. 
Ad.4. W kolejnym p-kcie obrad Rady tj. „Przedstawienie opinii i stanowiska w sprawie 
odwołania Prezesa Serafina” głos zabrał Prezes Henryk Sobczak, odczytując stanowisko 
Prezydium Rady z dnia 21 sierpnia br. o potrzebie odwołania z funkcji Prezesa KZRKiOR  
Pana Władysława Serafina. Prezes Sobczak przedstawił Radzie uzasadnienie podjętego 
przez Prezydium stanowiska:  
Stanowisko to jest pokłosiem różnych zdarzeń w Krajowym Związku od 2004r. Dla 
podejmujących tą decyzję członków Prezydium, sprawa tzw. „Taśm Serafina” jest sprawą 
mało istotną. Stanowisko nasze jest realizacją ustaleń podjętych w Poznaniu na spotkaniu 
działaczy 14 Wojewódzkich i Regionalnych Związków. Stan finansów Związku Krajowego 
oraz brak koncepcji zarządzania Związkiem przez Prezesa Serafina wyczerpuje warunki 
złożenia wniosku o odwołanie Prezesa Serafina. Wniosek o odwołanie Prezesa między 
Zjazdami w trybie §23 Statutu KZRKiOR może złożyć: Komisja Rewizyjna, 20 % członków 
Zarządu Krajowego lub minimum 5 związków szczebla: Wojewódzki – Regionalny. 
Argumentacją co do potrzeby odwołania Pana Prezesa Serafina jest zapaść finansowa 
Związku, wg. naszego rozeznania jest kwota ok. 15 mln zł netto, z tego ok. 2,6 mln zł to są 
zaległości budżetowe (ok. 2 mln zł są to zaległości od 2004r. dla ZUS pobrane od 
pracowników Związku, a także ok. 600 tys. zł stanowi niezapłacony VAT). Urząd Skarbowy w 
Warszawie w wyniku niemożności ściągnięcia podatku z majątku Krajowego Związku, chce 
wystąpić o ściągnięcie od osób, które są członkami Związku i wybrane zostały do Prezydium 
Krajowego Związku. Prezes Serafin do tej pory na posiedzeniach Zarządu i Prezydium 
Krajowego Związku oraz na spotkaniach z Prezesami poszczególnych Związków mówi, że 
zadłużenia do budżetu finansuje ze swoich środków finansowych, że ma podpisaną umowę 
przez 2 członków Prezydium na jego prywatny kredyt dla Krajowego Związku na 2 mln zł. 
Jeżeli udzielił Związkowi kredytu, to ten fakt powinien być zgłoszony do Urzędy Skarbowego 
i odprowadzony od niego podatek. Nie ma takich dokumentów w Krajowym Związku, w 
związku z czym trudno jest się odnieść czy był to kredyt od Pana Prezesa Serafina z jego 
prywatnych środków czy nie. 
To, że uczestniczyliśmy w spotkaniu Związków w Poznaniu, i jako pierwsi podjęliśmy 
stanowisko spowodowało, że Pan Prezes Serafin wystąpił do mnie i do Koleżanki 
Przewodniczącej za pośrednictwem Kancelarii Adwokackiej z wezwaniem do zaprzestania 
naruszania dóbr osobistych (pismo stanowi załącznik do protokołu). Kolejne pismo 
oskarżające mnie o naruszenie dóbr osobistych Pana Serafina otrzymałem od tej kancelarii 
w dniu 21.09.2012r. z żądaniem abym oświadczył, iż informacje zawarte w naszym wniosku 
(stanowisku) są nieprawdziwe (pismo stanowi załącznik do protokołu). Takiego oświadczenia 
nie złożę i najwyżej Kancelaria adwokacka spróbuje wytoczyć mi proces a ja wtedy 
przedłożę dokumenty.  
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Prezes Serafin mówi, że żadne windykacje się teraz nie toczą. W 2004 r. Serafin w imieniu 
Krajowego Związku Kółek i Organizacji Rolniczych podpisał umowę z Diners Club na 
wydanie  indywidualnych kart dla ścisłego kierownictwa Związku i jedną kartę Travel Account 
na koszty podróży służbowych. Po kilku miesiącach okazało się, że na kartach jest debet, a 
kółka nie mają pieniędzy, by spłacać kredyt. Diners Club złożył do Sądu wniosek o upadłość 
Krajowego Związku Kółek i Organizacji Rolniczych i zakazanie Serafinowi prowadzenia 
jakiejkolwiek działalności gospodarczej. W rejestrze KRS pod KZRKiOR jest zapis taki, że ze 
względu na brak majątku wniosek nie może być zrealizowany. Na dzień dzisiejszy Krajowy 
Związek oficjalnie nie ma żadnego majątku, wszystkie konta są poblokowane. Krajowy 
Związek pod potrzeby organizacji i finansowania działalności statutowej powołał Fundację 
im. Norberta Aleksiewicza i Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich „Gospodyni” dla organizowania 
kolonii przy udziale środków KRUS. Dobrze to działa w ramach Stowarzyszenia Kobiet, 
natomiast Fundacja Aleksiewicza, z której myśmy w tym roku korzystali, zalega do budżetu 
120 tys. zł. Fundusz Składkowy KRUS wypłacił zaliczkę 50% i zapłaci kolejną ratę na 
uregulowanie umów z ośrodkami wypoczynkowymi. Na dzień dzisiejszy, jeśli chodzi o 
Fundację Aleksiewicza mam poważne wątpliwości, czy ureguluje te zadłużenia, ponieważ z 
rozmów przeprowadzonych m.in. przeze mnie wynika, że jeden z organizatorów kolonii 
czeka 2 lata za pieniędzmi. Drugi organizator, który w ub. roku był naszym partnerem dostał 
tylko zapłatę za 2 turnusy - 50% za pierwszy turnus, za drugi turnus złożył doniesienie do 
prokuratury. Pan Prezes Serafin nie wspomina też o takich drobiazgach jak zaległe wypłaty 
wynagrodzeń dla pracowników. W naszym Związku zatrudniony był w okresie 01.08.2005r. 
do 31.01.2006r. pracownik do obsługi sprzedaży samochodów w linii „R” Pan Grzegorz 
Lekan, który nie otrzymał żadnego wynagrodzenia, posiada wyrok Sądu na jego korzyść w 
kwocie ok.10 tys. zł z odsetkami i nie może jej ściągnąć. 
Z racji tego, że na naszej stronie www. jest informacja o dzisiejszym posiedzeniu i porządku 
Rady, rano otrzymałem na e-maila pismo podpisane przez Prezesa Władysława Serafina a 
adresowane do Pani Zofii Kozłowskiej- Przewodniczącej Rady WZRKiOR w Bydgoszczy z 
prośbą o zapoznanie Rady Wojewódzkiej z jego stanowiskiem  (pismo stanowi załącznik do 

protokołu). 

Jestem przekonany, że jeśli nie dojdzie do uporządkowania spraw drogą statutową w trybie      
§ 23 statutu KZRKiOR gdzie, aby odwołać Prezesa Krajowego Związku przez Zarząd 
niezbędne jest 3/4 głosów przy obecności co najmniej połowy członków w głosowaniu tajnym 
– jest to dużo i może nie dojść do jego odwołania. Mam stanowiska innych Związków 
Wojewódzkich / Regionalnych, m.in. z Torunia, Łodzi, Poznania, Suwałk, które wskazują, że 
jeśli nie dojdzie do odwołania Prezesa Serafina, to spora część Związków odwoła swoich 
członków z Zarządu Krajowego. Już w tej chwili na Zarząd Krajowy przyjeżdża ok. 30 osób 
na stan ogólny 90 osób. Jak to jest możliwe, że przy takiej frekwencji udzielane jest dla 
Prezesa i Prezydium absolutorium? Do Urzędu Skarbowego za ostatnie trzy lata nie złożono 
sprawozdań finansowych–bilanse Związku z obowiązującymi podpisami członków Prezydium 
Ja myślę, że kolega Prezes Serafin w pewnym momencie pogubił się, tak jak pogubił się z 
tym swoim nagraniem. Ale niech to będzie jego sprawa, bo w swoich pismach pisze, że „jest 
to jego sprawa i prokuratora”. Natomiast my mamy prawo wnioskowania o odwołaniu i takie 
stanowisko podjęliśmy 21 sierpnia zgodnie z naszym statutem, że w sprawach 
niecierpiących zwłoki Prezydium Rady Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i 
Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy na wniosek Zarządu mogło takie stanowisko podjąć, 
niemniej jest zapis w statucie, że na najbliższym posiedzeniu Rady powinno być 
przedmiotem kontrasygnaty – potwierdzenia przez Radę.  
  

Ad.5. Prezes Sobczak odczytał projekt uchwały nr 1/09/2012 Rady Wojewódzkiego Związku 

Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy z dnia 25 września 2012r. w sprawie 
wniosku Związku o odwołanie pana Władysława Serafina z funkcji Prezesa Krajowego 
Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych. 
Przewodnicząca Rady podziękowała Prezesowi za przedstawienie szczegółów i potwierdziła 
że to co Prezes przedstawił to są informacje potwierdzone. Powiedziała m.in.: Prezesi 
spotkali się w Poznaniu i tam pewne rzeczy zostały ujawnione. No i stąd taka była nasza 
decyzja na posiedzeniu Prezydium Rady w dniu 21 sierpnia. Dzisiaj dajemy to pod rozwagę 
Szanownej Radzie, co dalej robić, czy dzisiejsza uchwała ma być kontrasygnatą do 
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podjętego przez Prezydium stanowiska. Jak szanowne Panie i Panowie na to patrzycie, czy 
dalej popieramy nasze stanowisko czy robimy coś innego? 
Wywiązała się dyskusja: 
 Grażyna Leśna członek Rady, WZRKiOR: jeśli odwołamy Prezesa Serafina, to co z 

długami? Będą przechodzić na wszystkie Związki, czy na Prezydium czy Zarząd? Jak to 
dalej będzie wyglądać? Mam także pytanie do Prezesa – wspomniał Pan, że jest tam 90 
osób w Zarządzie, a na narady do Warszawy przyjeżdża tylko 30-40 osób. Co z 
pozostałymi, czy to się rozsypało, czy podzieliło, czy powstał jeszcze jakiś inny związek. 
Rozmawiałam z Prezesem Napierałą i odniosłam wrażenie jakby był inny Związek 
tworzony. 

Odpowiedzi udzielił Prezes Sobczak: Krajowy Związek ma swoją osobowość prawną, 
Wojewódzkie i Regionalne Związki także maja osobowość prawną i jako Związki nie 
odpowiadają za długi Krajowego Związku. Ale jeśli Krajowy Związek nie ma majątku do 
ściągnięcia długów, członkowie Prezydium wpisani do KRS odpowiadają materialnie za dług, 
i ten dług przynajmniej budżetowy, może być ściągnięty z ich majątków osobistych. Na dzień 
dzisiejszy nie ma takiej interpretacji, żeby istniała możliwość windykacji długu w stosunku do 
pozostałych członków Krajowego Związku, którzy nie są członkami Prezydium i nie są 
uwidocznieni w KRS. Natomiast co do frekwencji na posiedzeniach Zarządu i Prezydium 
Krajowego Związku – sporo Związków podjęło wewnętrzne zalecenia, żeby ich członkowie 
oddelegowani do władz krajowych nie brali udziału w posiedzeniach Zarządu Krajowego 
Związku bądź w spotkaniach Prezesów Związków Wojewódzkich/Regionalnych 
organizowanych przez Prezesa Serafina. 
 Krzysztof Mleczko – członek Rady WZRKiOR: znając odpowiedzialność członków 

Zarządu, ja bym proponował natychmiastowe wycofanie naszych przedstawicieli z władz 
Krajowych, tylko nie wiem jak będzie z ujawnieniem w KRS, ponieważ dopóki jest w 
Zarządzie członek danego Związku i jest wpisany w KRS, cały czas jest traktowany jako 
członek Zarządu, bez względu na uczestniczenie bądź nie w posiedzeniach. Brak 
obecności nie świadczy o braku odpowiedzialności, dlatego że skoro jest się członkiem 
Zarządu, to ponosi się odpowiedzialność za to, co się stało. Dlatego nasi przedstawiciele 
we władzach krajowych powinni się jak najszybciej wycofać swoje kandydatury i jeszcze 
złożyć oświadczenie o rezygnacji. 

 Prezes Henryk Sobczak: w Krajowym Rejestrze Sądowym są uwidocznione osoby które 
są członkami Prezydium – ok. 14 – 17 osób -  oraz członkowie Komisji Rewizyjnej. W 
związku z tym, odpowiedzialność materialna może być windykowana przede wszystkim 
od nich. Jeszcze w 2004 roku, kiedy funkcjonowała sprzedaż w linii „R” telefonów 
komórkowych, samochodów itp. Miał pozytywny wynik finansowy. Ale teraz są tylko długi, 
do których Panu Serafinowi trudno jest się przyznać, bo prawdopodobnie nie wie o 
niektórych zadłużeniach. 
 

Przystąpiono do głosowania nad Uchwałą nr 1/09/2012 Rady WZRKiOR w Bydgoszczy w 
sprawie wniosku Związku o odwołanie pana Władysława Serafina z funkcji Prezesa 
Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych.  
Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy obecni członkowie Rady, nie było głosów przeciw i 
nikt nie wstrzymał od głosowania, wobec czego uchwała została przyjęta jednomyślnie. 
 

Po głosowaniu dalej dyskutowano nad sytuacją w Krajowym Związku: kolejno głos zabierali:  
 Marianna Radzięda: „Chcę się jeszcze odnieść do kwestii linii „R” która przed laty 

działała, która najpierw dopomogła związkowi, a później stało się co się stało. Wiemy 
doskonale, że ludzie którzy zostali powołani do prowadzenia tej linii „R” nie do końca byli 
w porządku,, bo jeździli samochodami z linii „R” a nie pilnowali sprzedaży, przedkładając 
swoje własne interesy nad interes kółkowy. Dlatego ja zawsze byłam stonowana w 
poodejmowaniu radykalnych decyzji.  

 Zofia Kozłowska – Przewodnicząca Rady WZRKiOR w Bydgoszczy: wydaje mi się, że 
Prezes Serafin w obawie o swoją osobę chce jak najdłużej przeciągnąć tą sytuację. Dług 
w Krajowego Związku powstały do 2007 roku był nieznaczny. Wiceprezes Frąszczak 
Irena starała się mocno trzymać fundusze. Kiedy zaczęły „niekontrolowanie wypływać” 
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Pani Frąszczak odeszła, bo dalej nie chciała firmować takich działań. Od tego czasu 
zaczęły się problemy finansowe w Związku, bo nie było żadnej kontroli. 

  Prezes Henryk Sobczak: każdy członek Prezydium ma prawo i obowiązek zgodnie z 
ustawą o działalności gospodarczej zgłosić wniosek o upadłość bądź likwidację, jeśli 
organizacja czy podmiot nie realizuje zobowiązań. Jeśli tego nie robi to świadomie 
akceptuje tą sytuację i bierze odpowiedzialność.  

 Zygmunt Wiśniewski – członek Rady WZRKiOR: Prezes GZRKiOR w Jeziorach 
Wielkich: jechałem dziś na Radę z trochę mieszanymi uczuciami, dlatego że nie 
wiedziałem o niektórych rzeczach, które usłyszałem tutaj i zmieniłem zdanie, bo trzeba 
ratować nasz Związek. A wszystko zaczęło się od „taśm Serafina”. U nas w gminie 
prężnie działają Kółka Rolnicze, niedawno powołałem dwa nowe. Na zebraniach 
kółkowych ludzie mówią „no wreszcie o nas mówią, dobrze że wreszcie ktoś u góry 
namieszał i wyszło co tam się dzieje” 

 Grażyna Leśna- członek Rady WZRKiOR: to są sprawy bardzo ważne, obawiam się 
tego, że my Serafina odwołamy a długi pozostaną i będą ciążyć na nas. 

………….. 
Ad.8 – Podsumowanie posiedzenia Rady i Komisji Rewizyjnej: …….. 
………….. 
Po zakończeniu dyskusji Przewodnicząca obrad kol. Zofia Kozłowska podziękowała 
wszystkim za udział w obradach.  
Na tym obrady Rady WZRKiOR zakończono i zaprotokołowano.  

 
Protokołował:  

 
Melania Grobelska      Przewodnicząca Rady WZRKiOR 

 
 

 
Bydgoszcz, dnia. 25.09.2012 r  


