
Protokół Walnego Zgromadzenia Członków
Polskiego Stowarzyszenia Go

w dniu 24.06.2006 r.

Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Stowarzyszenia Go zostało zwołane z inicjatywy Zarządu, 
zgodnie z § 20 ust. 1 Statutu PSG, na dzień 24.06.2005 r. o godz. 1830, a w drugim terminie tego 
samego dnia o godz. 1900. Członkowie PSG zostali zawiadomieni o terminie, miejscu i porządku obrad 
zgodnie z wymogami § 19 ust. 1 Statutu PSG.

Całkowita liczba członków PSG wynosi 249. Ponieważ w pierwszym terminie obecnych było 17 
członków (czyli mniej od wymaganej liczby 125 – co najmniej połowy uprawnionych do głosowania 
członków), Walne Zgromadzenie Członków w pierwszym terminie nie odbyło się. Zgodnie z § 18 
ust. 3 pkt 2 Statutu, a także z zawiadomieniem o terminie, Walne Zgromadzenie Członków rozpoczęło 
się w drugim terminie o godz. 1900, z następującym proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie WZC PSG
2. Stwierdzenie quorum
3. Wybór przewodniczącego obrad
4. Wybór sekretarza Walnego Zgromadzenia PSG
5. Zatwierdzenie porządku obrad
6. Sprawy organizacyjne

a) Dymisja Łukasza Bleka – skarbnika PSG
7. Wybory nowych władz PSG
8. Wolne wnioski
9. Zakończenie

Ad 1. Otwarcie NWZC PSG
O godz. 1900 Jacek Puczniewski – prezes Zarządu – otworzył Walne Zgromadzenie Członków 
Polskiego Stowarzyszenia Go w drugim terminie.

Ad 2. Stwierdzenie quorum
Stwierdzono, że na liście obecności podpisanych jest 17 członków PSG. Zgodnie z § 18 ust. 3 pkt 2 
Statutu PSG, WZC jest ważne w drugim terminie, a do ważności uchwał wymagana jest zwykła 
większość głosów.

Ad 3. Wybór przewodniczącego WZC
Na przewodniczącego WZC został wybrany przez aklamację Krzysztof Grabowski.

Ad 4. Wybór sekretarza WZC
Na sekretarza WZC został wybrany przez aklamację Marcin Krupiński.

Ad 5. Zatwierdzenie porządku obrad
Została zgłoszona propozycja doprecyzowania proponowanego porządku obrad, polegająca na 
uszczegółowieniu pkt. 6. Porządek obrad uzupełniono również o punkt dotyczący dymisji prezesa 
Zarządu, Jacka Puczniewskiego, oraz o wybór komisji skrutacyjnej. Propozycja została poddana pod 
głosowanie. 
Jednogłośnie został zatwierdzony następujący porządek obrad:
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1. Otwarcie WZC PSG
2. Stwierdzenie quorum
3. Wybór przewodniczącego obrad
4. Wybór sekretarza Walnego Zgromadzenia PSG
5. Zatwierdzenie porządku obrad
6. Sprawy organizacyjne:

a) sprawozdanie z działalności Zarządu i sprawozdanie finansowe,
b) sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,
c) sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego,
d) dymisja Jacka Puczniewskiego – prezesa Zarządu,
e) dymisja Łukasza Bleka – skarbnika PSG
f) składki członkowskie i budżet PSG

7. Wybór komisji skrutacyjnej
8. Wybory uzupełniające do Zarządu PSG
9. Wolne wnioski
10. Zakończenie

Ad 6.a) Sprawy organizacyjne – sprawozdanie z działalności Zarządu i sprawozdanie finansowe
Jacek Puczniewski – ustępujący prezes zarządu – przedstawił sprawozdanie zarządu za rok 
poprzedni oraz rozdał uczestnikom sprawozdanie w wersji drukowanej. Następnie Jacek 
Puczniewski przedstawił sprawozdanie finansowe za 2005 r. Ostatecznie zostały zamknięte 
wszystkie rozliczenia Kongresu Go w 2004 r. Uwzględniając te rozliczenia, w 2005 r. suma 
wydatków była zbliżona do sumy wpływów. Jacek Puczniewski zapowiedział również, że 
trwają prace nad przygotowaniem sprawozdania finansowego według stanu na koniec 
czerwca 2006 r.
W dyskusji została poruszona sprawa inwentaryzacji sprzętu (komplety Go). Ze względu na 
niską wartość jednostkową (rzędu kilkudziesięciu złotych) pojedynczego kompletu, sprzęt nie 
stanowi środków trwałych, jednak Zarząd prowadzi jego listę. Lista została zaktualizowana, 
jednak WZC zaleciło Zarządowi stworzenie mechanizmu bieżącej inwentaryzacji sprzętu, z 
uwzględnieniem dat jego wypożyczeń i zwrotów.

Ad 6.b) Sprawy organizacyjne – sprawozdanie komisji rewizyjnej
Robert Zabłocki – przewodniczący komisji rewizyjnej – przedstawił ocenę sprawozdania 
finansowego. Ogólnie sprawozdanie finansowe zostało ocenione pozytywnie, jednak Komisja 
rewizyjna poprosiła o wyjaśnienie widniejącego w sprawozdaniu zobowiązania na kwotę około 2 tys. 
zł. Zarząd stwierdził, że wynika to z bieżących rozliczeń, jednak nie był w stanie wyjaśnić tej kwoty 
szczegółowo.

Przeprowadzono łączne głosowanie nad sprawozdaniami zarządu i komisji rewizyjnej. Wyniki:
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymujących: 2 

Sprawozdania zostały przyjęte.

Ad 6.c) Sprawy organizacyjne – sprawozdanie sądu koleżeńskiego
Krzysztof Grabowski – przewodniczący sądu koleżeńskiego – poinformował, że od ostatniego WZC 
do sądu koleżeńskiego nie wpłynęła żadna sprawa.
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Ad 6.d) i e) Sprawy organizacyjne – dymisje członków Zarządu
Zostały zgłoszone dymisje:

- Jacka Puczniewskiego – prezesa Zarządu
- Łukasza Bleka – skarbnika PSG

Roman Pszonka pozostaje członkiem zarządu do końca kadencji.
WZC przyjęło dymisje do wiadomości i ustaliło, że w związku z tym niezbędne jest przeprowadzenie 
wyborów uzupełniających do zarządu – prezesa oraz jednego członka zarządu. Kadencja całego 
zarządu upływa w 2007 r.

Ad 6.f) Składki członkowskie i budżet PSG
Piotr Kober zgłosił propozycję obniżenia rocznej składki członkowskiej do 30 zł dla 
członków zwyczajnych i 10 zł dla juniorów. Po dyskusji uchwała została poddana pod  
głosowanie w następującym brzmieniu:

„Uchwala się  wysokość składki członkowskiej od 1 lipca 2006 r. w wysokości 30 zł dla członków 
zwyczajnych i 10 zł dla juniorów. Członkom zwyczajnym, którzy już opłacili składki za 2006 r., 
zalicza się 15 zł składki na 2007 r.”

Wyniki:
Za: 5
Przeciw: 8
Wstrzymujących: 2 

Uchwała nie została przyjęta.

Michał Parkoła zgłosił propozycję uchwały upoważniającej zarząd do wydania na potrzeby PSG 
kwoty określonej jako 10% sumy bilansowej na koniec czerwca 2006 r. W dyskusji WZC zobowiązało 
zarząd do przedstawienia projektu bilansu na WZC w 2007 r. Po dyskusji poddano pod głosowanie 
uchwałę w następującym brzmieniu:

„Walne Zgromadzenie Członków upoważnia Zarząd do wydatkowania na bieżącą działalność 
PSG, w okresie do następnego WZC, kwoty przewyższającej przychody o 10 tysięcy złotych.”

Wyniki:
Za: 10
Przeciw: 3
Wstrzymujących: 2 

Uchwała została przyjęta.

Paweł Noga zgłosił wniosek o dofinansowanie Letniej Szkoły Go 2006 w wysokości 3 tysięcy 
złotych. Kwota ta zostanie przeznaczona na nagrody oraz na opłacenie pobytu i honorarium 
koreańskiego goisty – Cho Seok-bin’a. Po dyskusji poddano pod głosowanie uchwałę w następującym 
brzmieniu:

„Walne Zgromadzenie Członków zobowiązuje zarząd do dofinansowania Letniej Szkoły Go 2006 
i imprez towarzyszących, do kwoty 3 tysięcy złotych, po przedstawieniu rozliczenia przez 
organizatora. Kwota ta nie obciąża kwoty określonej w poprzedniej uchwale.”

Wyniki:
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymujących: 3 

Uchwała została przyjęta.

Ad 7. Wybór komisji skrutacyjnej
Zostały zgłoszone następujące kandydatury:

1. Jacek Puczniewski
2. Leszek Sołdan

Komisja skrutacyjna została wybrana jednogłośnie w zgłoszonym składzie.
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Ad 8. Wybory uzupełniające do Zarządu PSG
Na stanowisko prezesa PSG został zgłoszony następujący kandydat:

1. Michał Parkoła

Michał Parkoła wyraził zgodę i przedstawił swój program, a następnie odpowiedział na pytania 
zgromadzonych.

W tajnym głosowaniu oddano 14 głosów, wszystkie ważne:
Za: 12
Przeciw: 2
Wstrzymujących: 2 

Na prezesa PSG został wybrany Michał Parkoła.

Zostało zgłoszonych dwóch kandydatów do Zarządu:
1. Tomasz Grining
2. Michał Bażyński

Michał Bażyński nie wyraził zgody na kandydowanie.
Tomasz Grining wyraził zgodę i przedstawił swój program, a następnie odpowiedział na pytania 
zgromadzonych.
W związku z powyższym przeprowadzono głosowanie na następującego kandydata:

1. Tomasz Grining

W tajnym głosowaniu oddano 14 głosów, wszystkie ważne:
Za: 10
Przeciw: 0
Wstrzymujących: 4 

Tomasz Grining został wybrany do Zarządu PSG.

Ad 9. Wolne wnioski
Komisja Rewizyjna zgłosiła wniosek do Zarządu o bieżące przekazywanie Komisji zwięzłych 
informacji o wydatkach.

Uczestnicy WZC zgłosili wniosek do Zarządu o przygotowanie i przedstawienie projektu budżetu 
przed następnym WZC, tak aby można było przeprowadzić nad nim dyskusję na Walnym 
Zgromadzeniu Członków.

Krzysztof Grabowski zgłosił wniosek do Zarządu o przygotowanie przed następnym WZC regulaminu 
Walnego Zgromadzenia Członków.

Ad 10. Zakończenie
Po wyczerpaniu porządku obrad przewodniczący WZC zakończył obrady.

Marcin Krupiński Krzysztof Grabowski

Sekretarz         Przewodniczący
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