Protokół
ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków
Towarzystwa Rozwoju Sadów Karłowych odbytego 15.11.2017 w Kobylinie.
Walne Zgromadzenie otworzył Przewodniczący TRSK Eberhard Makosz. Przywitał zaproszonych gości.
Następnie wybrano Przewodniczącego obrad i Sekretarza. Zostali nimi Włodzimierz Bereziński i Piotr
Gościło. Wybrano także członków Komisji Skrutacyjno-Wyborczej i Wnioskowej. Następnie przyjęto
porządek obrad.
Przedstawiony został protokół z ostatniego Walnego Zgromadzenia.
Sprawozdanie Zarządu z okresu sprawozdawczo-wyborczego przedstawił Przewodniczący E. Makosz.
Przypomniał historię oraz przyczyny powstania TRSK. Największy wpływ mieli tu sadownicy, a nie
środowisko naukowe. Nawiązano m.in. kontakty z organizacjami i sadownikami z zagranicy.
Opracowywane są coroczne prognozy zbioru owoców w Polsce. TRSK jest członkiem WAPA, uczestniczy
w obradach PrognosFruit. Częste wycieczki grup sadowników TRSK przyczyniły się do poznania
nowoczesnego sadownictwa w różnych rejonach Sadowniczego Świata. Nawiązano też kontakty z
Instytutami Sadownictwa za granicą i szkółkarzami. Zaczęto budować i wyposażać nowoczesne obiekty
przechowalnicze. Zaowocowało to szybkim rozwojem produkcji sadowniczej w Polsce, która obecnie jest
trzecim producentem, a pierwszym eksporterem jabłek na świecie. Polski konsument kupuje najtańsze jabłko
na świecie. Główny udział w unowocześnianiu sadownictwa w Polsce miało TRSK.
TRSK spełniło zakładane cele. W ramach TRSK utworzono sekcję Młodzi Sadownicy. Corocznie
organizowane są w sierpniu konferencje sadownicze u przodujących producentów. Organizowano seminaria
w Limanowej, a następnie w Lublinie.
Za swoją działalność Towarzystwo otrzymywało wiele nagród i wyróżnień. Członkowie TRSK otrzymali
złote, srebrne i brązowe krzyże zasługi, oraz odznaki Zasłużony Dla Rolnictwa. Prof. E. Makosz otrzymał
krzyż komandorski.
Przewodniczący osobiście podziękował zasłużonym członkom TRSK za współpracę i działalność,
sadownikom za zakładanie sadów według projektów TRSK.
Dzięki temu Profesor Eberhard Makosz mógł realizować swoją pasję – Polskie Jabłko.
Sprawozdania finansowe przedstawił księgowy Jacek Pawłowski oraz przewodniczący Komisji
Rewizyjnej. Na koniec października 2017r. Na koncie TRSK jest kwota ponad 31000zł. Szczegółowe
rozliczenie, zestawienia przychodów i rozchodów znajdują się w dokumentacji TRSK.
Przedstawiono wniosek i udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi. Takie absolutorium
udzielono w głosowaniu.
Kolejnym punktem była dyskusja nad sprawozdaniami oraz projektem zmian w Statucie. Zastanawiano
się, co robić, aby sprostać nadchodzącym wyzwaniom, aby dostosować polskie sadownictwo do potrzeb
rynku, aby zwiększać wielkość i jakość plonów. Uznano, że Towarzystwo w dalszym ciągu ma dużą rolę do
spełnienia w kwestiach: rozwoju nowoczesnych metod gospodarowania, ograniczania kosztów produkcji,
zmniejszeniu zużycia ś,o.r. , zmniejszania pozostałości ś.o.r w owocach, rozwoju ekologicznych metod
produkcji. Towarzystwo poprzez kontakty z organizacjami sadowniczymi i grupami producenckimi i
instytucjami rządowymi powinno rozwiązywać istotne problemy mające wpływ na produkcję i dystrybucje
owoców w kraju, a także za granicą.
Wyjazdy zagraniczne powinny być także ważnym elementem działalności TRSK.
Zmiany w Statucie TRSK dotyczyły kwestii powołania honorowego przewodniczącego Zarządu
Stowarzyszenie TRSK.
Walne zgromadzenie członków TRSK postanowiło powołać Honorowego Przewodniczącego Zarządu
Stowarzyszenia TRSK którym został prof. Eberhard Makosz.
W imieniu Zarządu i wszystkich członków TRSK nastąpiło podziękowanie za dotychczasową działalność
prof. E. Makoszowi. Otrzymał kosz kwiatów i list z podziękowaniami. Prof. obiecał, że w dalszym ciągu
chce być razem z członkami TRSK i wspierać go w miarę swoich możliwości, pomagać Zarządowi w

realizacji celów i zadań.
Kolejnym punktem obrad było podjęcie uchwał w sprawie:
zatwierdzenie sprawozdania Zarządu TRSK za okres kadencji oraz sprawozdania finansowego za rok
2016.
zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej
udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi i Komisji Rewizyjnej
zmian Statutu TRSK
wybór honorowego Przewodniczącego Zarządu
uchwalenie Regulaminu Wyborów Władz Stowarzyszenia (Ordynacji Wyborczej).
Kolejnym punktem było przedstawienie Regulamin Wyborów, następnie ich przeprowadzenie. Nastąpiło
zgłoszenie kandydatów do Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
Dokonano wyboru i ogłoszono wyniki wyborów, a następnie powołano Zarząd Stowarzyszeniu oraz Komisji
Rewizyjnej, które się ukonstytuowały.
Podano wyniki wyborów. Są one następujące:
przewodniczący TRSK - dr Lipa Tomasz
zastępcy przewodn.
- Woźniak Dominik
- Lipecki Maciej
skarbnik
- Chołyk Zbigniew
sekretarz
- Gościło Piotr
członkowie

Komisja rewizyjna

- Badowski Przemysław
- Bereziński Włodzimierz
- Biliniak Andrzej
- Chrzanowski Tomasz
- Gwara Jerzy
- Lipnicka Aleksandra
- Pagacz Tadeusz
- Przybyszewski Zbigniew
- Staszewski Stanisław
- Sułkowski Józef
- Gabrysiak Janusz – przewodniczący
- Soska Adam
- Woźniak Ryszard

Wnioski w dyskusji końcowej : prowadzenie działań mających na celu umocnienie pozycji TRSK na
arenie krajowej i międzynarodowej, podanie atrakcyjnych propozycji współpracy dla Młodych Sadowników,
wyjazdy i spotkania krajowe i zagraniczne, metody produkcji bezpieczne dla producenta i konsumenta,
działalność na rzecz pozyskania odmian klubowych, rozwój metod ekologicznych w produkcji owoców.

