
Protokół Walnego Zgromadzenia Członków
Polskiego Stowarzyszenia Go

w dniu 24.06.2005 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. 1900, a w drugim terminie tego 
samego dnia o godz. 1930. Członkowie PSG zostali zawiadomieni o terminie, miejscu i porządku obrad 
zgodnie z wymogami § 19 ust. 1 Statutu PSG.

Całkowita liczba członków PSG wynosi 242. Ponieważ w pierwszym terminie obecnych było 18 
członków (czyli mniej od wymaganej liczby 121 – 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. 1930, 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
7. Wybory nowych władz PSG
8. Wolne wnioski
9. Zakończenie

Ad 1. Otwarcie NWZC PSG
O godz. 1930 Michał Rams – członek Zarządu – otworzył Walne Zgromadzenie Członków Polskiego 
Stowarzyszenia Go w drugim terminie.

Ad 2. Stwierdzenie quorum
Stwierdzono, że na liście obecności podpisanych jest 18 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 Michał Bażyński. Następnie przystąpiono do 
wyboru komisji skrutacyjnej. Zostały zgłoszone następujące kandydatury:

1. Piotr Kober
2. Michał Rams

Komisja skrutacyjna została wybrana jednogłośnie w zgłoszonym składzie.

Komisja wniosków została wybrana jednogłośnie w składzie Jacek Puczniewski, Piotr Karbownik.

Ad 5. Zatwierdzenie porządku obrad
Została zgłoszona propozycja doprecyzowania proponowanego porządku obrad, polegająca na 
uszczegółowieniu pkt. 6. Propozycja została poddana pod głosowanie. 
Jednogłośnie został zatwierdzony następujący porządek obrad:

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

a) sprawozdanie ustępujących władz
b) głosowanie nad wnioskiem o udzieleniu absolutorium dla ustępującego zarządu

7. Wybory nowych władz PSG
8. Wolne wnioski
9. Zakończenie

Ad 6.a) Sprawy organizacyjne – sprawozdanie z działalności zarządu
Zarząd przedstawił swoje osiągnięcia:

- Przygotowane reformy (kluby afiliowane, licencje zawodnicze)
- Zmodernizowane regulaminy
- Zaprowadzona inwentaryzacja sprzętu
- Zaprowadzona księgowość
- Pozyskane środki na działalność
- Działające konto
- Wyprostowane sprawy formalne (rejestracja, dokumenty itp.)
- Uruchomione inicjatywy wydawnicze
- Funkcjonująca Internetowa Akademia Go
- Przeprowadzenie szereg imprez.

Zarząd opisał szczegóły podjętych inicjatyw wydawniczych – w szczególności umowy z GoWorld 
(James Davies) i z firmą TLS-Technologie.

Zarząd nie potrafił wyjaśnić wszystkich wątpliwości dotyczących przedstawionego sprawozdania 
finansowego.

Ad 6.a) Sprawy organizacyjne – sprawozdanie komisji rewizyjnej
Robert Zabłocki – przewodniczący komisji rewizyjnej – przedstawił ocenę pracy zarządu. Zauważył, 
że obecny zarząd zostawia sprawy formalne dużo lepiej uporządkowane, niż to było w przeszłości, 
wytknął jednak kilka uchybień:

- brak rozliczenia Europejskiego Kongresu Go
- nierozliczone pieniądze wydane na nagrody, które jak wynika z rozliczenia finansowego cały 

czas powinny być w kasie
- brak uwzględnienia sprzętu w sprawozdaniu.

Komisja rewizyjna wnioskowała u udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi.

Ad 6.a) Sprawy organizacyjne – sprawozdanie sądu koleżeńskiego
Krzysztof Grabowski – przewodniczący sądu koleżeńskiego – poinformował, że w okresie kadencji do 
sądu koleżeńskiego nie wpłynęła żadna sprawa.

Ad 6.b) Sprawy organizacyjne – głosowanie nad wnioskiem o udzieleniu absolutorium dla 
ustępującego zarządu

Krzysztof Grabowski zgłosił wniosek formalny o głosowanie nad udzieleniem absolutorium 
oddzielnie dla każdego członka zarządu, motywując to praktyką istniejącą w innych stowarzyszeniach 
i organizacjach, a także umożliwieniem oceny działalności poszczególnych członków zarządu.
Po krótkiej dyskusji wniosek został poddany pod głosowanie. Wyniki:

Za: 5
Przeciw: 10
Wstrzymujących: 3 
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Wniosek nie został przyjęty.

Następnie przeprowadzono głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu zarządowi PSG.
Wyniki:

Za: 10
Przeciw: 5
Wstrzymujących: 3 

WZC PSG udzieliło absolutorium zarządowi.

Ad 7. Wybory nowych władz PSG

Łukasz Blek zgłosił wniosek o głosowanie w pierwszej kolejności nad składem zarządu, a dopiero w 
drugiej nad wyborem prezesa PSG spośród wybranych członków Zarządu.
Michał Bażyński wnioskował o wybranie w pierwszej kolejności prezesa PSG, tak żeby mógł on 
wskazać osoby, z którymi chciałby współpracować.

Po krótkiej dyskusji poddano najpierw pod głosowanie wniosek Michała Bażyńskiego, jako dalej 
idący.
Wyniki:

Za: 17
Przeciw: 1
Wstrzymujących: 0 

Wniosek o wybór najpierw prezesa, a następnie pozostałych członków zarządu został przyjęty, więc 
głosowanie nad wnioskiem Łukasza Bleka stało się bezprzedmiotowe.

Następnie zgłoszono trzech kandydatów na stanowisko prezesa PSG:
1. Łukasz Blek
2. Jacek Puczniewski
3. Leszek Sołdan

Kandydaci przedstawili swoje programy, i odpowiedzieli na pytania zgromadzonych.

W tajnym głosowaniu oddano 18 głosów, wszystkie ważne.
Łukasz Blek: 1
Jacek Puczniewski: 11
Leszek Sołdan: 6

Na prezesa PSG został wybrany Jacek Puczniewski.

Jacek Puczniewski zaproponował, aby zarząd liczył 3 członków. Propozycja ta została poddana pod 
głosowanie. Wyniki:

Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymujących: 5

Wniosek został przyjęty.

Zostało zgłoszonych czterech kandydatów do Zarządu:
1. Łukasz Blek
2. Krzysztof Mroczek
3. Paweł Noga
4. Roman Pszonka

Kandydaci przedstawili program działania i odpowiedzieli na pytania zgromadzonych.
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WZC przyjęło przez aklamację propozycję przewodniczącego WZC, by na kartach do głosowania 
wpisać nazwiska wszystkich kandydatów. Dla ważności głosu wymagane jest skreślenie co najmniej 
dwóch nazwisk.
W tajnym głosowaniu oddano 17 ważnych głosów. Wyniki:

Łukasz Blek: 9
Krzysztof Mroczek: 6
Paweł Noga: 6
Roman Pszonka: 13

Do Zarządu PSG zostali wybrani Łukasz Blek i Roman Pszonka.

Wybory Komisji Rewizyjnej
Jednogłośnie wybrano komisję rewizyjną w następującym składzie:

1. Tomasz Mroczek
2. Leszek Sołdan
3. Robert Zabłocki

Wybory Sądu Koleżeńskiego
Jednogłośnie wybrano sąd koleżeński w następującym składzie:

1. Krzysztof Grabowski
2. Krzysztof Mroczek
3. Przemysław Wesołek

Ad 8. Wolne wnioski
Na podstawie wniosków, które wpłynęły w trakcie obrad, Komisja wniosków przedstawiła wniosek o 
podjęcie uchwały o następującej treści:

„WZC zaleca zarządowi rozliczenie Kongresu Go, oraz zobowiązuje do uporządkowania 
spraw sprzętowych i przygotowania projektu regulaminu Walnego Zgromadzenia.”

Wyniki głosowania nad tym wnioskiem:
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymujący: 3 

Wniosek został przyjęty.

Ad 9. Zakończenie
Po wyczerpaniu porządku obrad przewodniczący WZC zakończył obrady.

Michał Bażyński Krzysztof Grabowski

Sekretarz         Przewodniczący
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