
KOMENTARZ 

po osadzeniu w areszcie Władysława Serafina – Prezesa 

Osadzenie w 3 miesięcznym areszcie Władysława Serafina – jako osoby prywatnej rodzi 

problemy funkcjonowania KZRKiOR jako 0rganizacji Społeczno – Zawodowej pozbawionej 

osoby pełniącej funkcję Prezesa. Co prawda osadzenie Serafina jest związane z prywatną 

nieetyczną działalnością obywatela ale istnieje zagrożenie, że takie zachowanie (nie bez 

przyczyny) zostanie przez media pokazane jako funkcjonowanie także Związku Krajowego i 

struktur terenowych. 

Istnieje poważne niebezpieczeństwo, że organizacja może nie podnieść się z kryzysu oraz 

zakończy działalność na 150 leciu jej działania, w niechwale, przypisując pokoleniu 1990 -

2016 działaczy nieudolność i brak inicjatywy. 

Działacze struktur Regionalnych powinni natychmiast podjąć wielokierunkowe działania na 

rzecz naprawienia sytuacji i struktur organizacji Związków Rolników, Kółek i Organizacji 

Rolniczych rozpoczynając od naprawy Związku Krajowego. Nie czas teraz udowadniać sobie 

nawzajem kto miał rację? (jedni mieli za małą siłę przekonywania o zauważonych 

problemach i nieprawidłowościach, drudzy trwali murem za Prezesem wierząc w jego 

uczciwość i nieomylność a znaczna większość działaczy stała z boku – przyglądając się co z 

tego wyniknie, nie angażując się w rozwiązanie niezdrowej sytuacji wewnątrz związkowej. 

Mleko rozlało się i czas na podjęcie skutecznych działań naprawczych lub określenie 

skutecznych kierunków działań struktur związkowych w przyszłości. 

Sytuacja organizacyjna oraz finansowo-ekonomiczna Związku Krajowego wskazuje na stan 

po pożarze, gdyby nie sposób powołania KZRKiOR w trybie ustawy Związek upadł by już w 

2007r. za niepłacenie długów. Wielkość zadłużenia szacuje się na kwotę przekraczającą 40 

mln. zł. Jest to istotny problem przy podejmowaniu działań naprawczych oraz udzielenia 

wsparcia dla członków tymczasowego kierownictwa Zarządu Krajowego.  

Należy mieć świadomość, że ustanowienie władz i kierunków działań Związku Krajowego 

(zgodnie z obowiązującym statutem) należy do Zjazdu lub w okresie między zjazdami do 

zakresu Zarządu Krajowego wyłonionego z desygnowanych przez Związki członkowskie 

kandydatów do Zarządu. Wybrani członkowie Zarządu Krajowego są też przedstawicielami 

poszczególnych organizacji terenowych pilnujących realizacji programów i polityk społeczno-

zawodowych przyjętych na Zjazdach Regionalnych i Zjeździe Krajowym. To prawda, że za 

gospodarkę finansami Zarządu Krajowego odpowiadają osobiście członkowie Prezydium 

Zarządu. Mając na uwadze złożoność problemów do uporządkowania sytuacji w okresie 

przejściowym (od aresztowania Serafina do zorganizowania XIV Zjazdu Krajowego) jest 

potrzeba podejmowania niekonwencjonalnych działań organów Związku Krajowego dla 

uporządkowania działalności KZRKiOR rozpoczynając od odwołania Władysława Serafina z 

funkcji Prezesa Związku Krajowego 

Inowrocław 04-03-2017. 


