
Protokół
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków 
Polskiego Stowarzyszenia Go w dniu 21.09.2013 r.

Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Stowarzyszenia Go zostało zwołane z 
inicjatywy Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 29.06.2013, zgodnie z § 20 ust. 
1 Statutu PSG, na dzień 21.09.2010 r. o godz. 21:00, a w drugim terminie tego 
samego dnia o godz. 21:15. 

Całkowita liczba członków PSG wynosi  156 (z prawem głosu 132). Ponieważ w 
pierwszym terminie obecnych było 9 członków (czyli mniej od wymaganej liczby 66 - 
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. 21:15, z następującym proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie NWZC. 

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Wybór przewodniczącego oraz sekretarza obrad. 

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 

5. Zatwierdzenie porządku obrad. 

6. Sprawy organizacyjne. 

a/ Wybory do Sądu Koleżeńskiego. 

b/ Informacja o wstępnych wynikach Europejskim Kongresu Go. 

c/ Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli EGC2013. 

d/ Zmiany w statucie PSG 

1. status organizacji pożytku publicznego (OPP) 

2. możliwość powoływania jednostek terenowych (kół i okręgów) 

e/ Zatwierdzenie Regulaminu Pracy Zarządu. 

f/ Informacja nt. organizacji obchodów 30-lecia PSG. 

g/ Dyskusja nt. kierunków rozwoju PSG w najbliższych latach. 

h/ Zmiana systemu kwalifikacji do rozgrywek mistrzowskich. 

7. Zakończenie. 



Ad. 1. Otwarcie WZC PSG.
O godz. 21:15 Błażej Madejski- prezes Zarządu - otworzył Walne Zgromadzenie 
Członków Polskiego Stowarzyszenia Go w drugim terminie.

Ad 2. Stwierdzenie quorum.
Stwierdzono, że w drugim terminie na liście obecności podpisanych jest 10 osób, w 
tym 9 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 Błażej Madejski.

Ad 4. Wybór sekretarza WZC.
Na sekretarza WZC został wybrany przez aklamację Andrzej Witarzewski.

Ad 5. Zatwierdzenie porządku obrad.
Przewodniczący poinformował zebranych, że zgodnie ze statutem, NWZC zajmuje 
się tylko sprawami tymi, dla których zostało zwołane. 

Zatwierdzono porządek obrad w wersji proponowanej przez przewodniczącego WZC.

Ad 6. Sprawy organizacyjne.

Ad. 6a.  Wybory do Sądu Koleżeńskiego  w związku z upływem kadencji.
W związku z brakiem kandydatów wybory do Sądu Koleżeńskiego nie odbyły się.

Ad. 6b. Informacja o wstępnych wynikach Europejskiego Kongresu Go 2013
Prezes Madejski przedstawił wstępny wynik finansowy EGC 2013, który zamknął się 
kwotą w przybliżeniu równą 100 tys. złotych nadwyżki. Wynik byłby zdecydowanie 
lepszy, ale ze wstępnie zgłaszających się 700 graczy, w Kongresie wzięło udział 
tylko 510.

Leszek Sołdan zapytał, dlaczego PSG nie występowało do Urzędu Skarbowego o 
zwrot nadpłaconego podatku VAT. Skarbnik zobowiązał się odpowiedzieć na to 
pytanie po ponownej konsultacji z Biurem Rachunkowym.

Odpowiedź Skarbnika: O zwrot nadpłaconego podatku VAT mozemy ubiegać się 
wtedy, gdy pozyskiwane wpłaty były dokumentowane fakturami VAT, a to nie miało 
miejsca w przypadku Kongresu, gdzie wpłaty uczestników księgowane są jako 
darowizny na działalność statutową Stowarzyszenia, a więc bez VAT.

Ad. 6c. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli EGC2013
Sekretarz WZC odczytał informację Komisji Rewizyjnej, iż w związku z 
niezaksięgowaniem dowodów księgowych Kongresu przez Biuro Rachunkowe, nie 
było czego kontrolować.



Ad. 6d. Zmiany w statucie Stowarzyszenia
Zmian w statucie nie rozpatrywane z uwagi na brak możliwości wcześniejszego 
zapoznania się z nimi przez uczestników WZC. Walne Zgromadzenie zobligowało 
Zarząd do wcześniejszego, co najmniej 30-dniowego, opublikowania projektów 
zmian przed przyszłym WZC.

Ad. 6e. Zatwierdzenie Regulaminu Zarząd
Regulaminu nie zatweirdzono z uwagi na brak możliwości wcześniejszego 
zapoznania się z nim przez uczestników WZC. Walne Zgromadzenie zobligowało 
Zarząd do wcześniejszego, co najmniej 30-dniowego, opublikowania projektów 
Regulaminu przed przyszłym WZC.

Ad. 6f. Informacja na temat obchodów 30-lecia PSG
Poinformowano zebranych, iż w roku bieżącym przypada 30. rocznica istnienia PSG. 
W dniu 17.11.2983 PSG uzyskało wpis do rejestru stowarzyszeń. W związku z tym 
Zarząd postanowił zorganizować cykl turniejów, wystawę oraz inne imprezy dla 
uczczenia tej rocznicy. Zwieńczeniem obchodów będzie uroczysta gala, być może 
połaczona z koncertem, w czerwcu 2014 roku.

Ad. 6g. Dyskusja n. kierunków rozwoju PSG w najblizszych latach
Dyskusja nie odbyła się z uwagi na późną porę i brak zainteresowania tematem 
wśród uczestników.

Ad. 6g. Zmiana systemu kwalifikacji do rozgrywek mistrzowskich
Błażej Madejski poinformował, iż zostaną dokonane zmiany w systemie rankingowym 
w ten sposób, aby o wyborze reprezentanta w rozgrywkach mistrzowskich 
decydowały uzyskane punkty kwalifikacyjne.

Ad. 7. Zakończenie obrad.
Błażej Madejski zakończył obrady.

Protokołował:

/-/ Andrzej Witarzewski

Przewodniczący zebrania

/-/ Błażej Madejski
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