KOMUNIKAT ZARZĄDU
nr 1/2010

Koleżanki i Koledzy
Przekazujemy Wam w niniejszym komunikacie kilka istotnych dla funkcjonowania naszego Towarzystwa
informacji.

Zarząd
W związku z wielomiesięcznym wyjazdem Kolegi
Krzysztofa Zubek na Antarktydę został mu udzielony
urlop organizacyjny. Pozostała część Zarządu będzie w
stanie wywiązać się ze swoich obowiązków dzięki konsekwentnie od początku III kadencji prowadzonej
polityce ograniczania aktywności Zarządu do niezbędnego minimum. Zamiary takie sygnalizowaliśmy już w
naszym Komunikacie nr 1/2008.

Pełnomocnicy Zarządu
W związku ze wspomnianą wyżej nieobecnością Kolegi Krzysztofa, funkcję Pełnomocnika Zarządu
d/s Imprez powierzono w styczniu 2010 r. Koleżance
Katarzynie Kramek-Romanowskiej.
Zakres pełnomocnictwa obejmuje wszystkie sprawy
związane z imprezami i sprzętem oraz całość
obsługi: biurokratyczno-organizacyjnej, finansowej i informacyjnej TPLŁE nie leżącej w obowiązkach prowadzących imprezy.
Pełnomocnikowi Zarządu d/s Imprez pozostawiono możliwość doboru współpracowników spośród członków TPLŁE.
Utrzymano zasady, że za swoją pracę na rzecz
TPLŁE Pełnomocnik Zarządu d/s Imprez oraz
jego współpracownicy nie otrzymują wynagrodzenia, a pozostałe koszty materialne związane z
wykonywaniem zadań wynikających z zakresu pełnomocnictwa pokrywane są z przychodów statutowych
TPLŁE.
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W dziesiątym roku funkcjonowania naszego Towarzystwa po raz pierwszy nastąpił personalny rozdział głównego współorganizatora imprez od
funkcji w Zarządzie, przez wielu zresztą oczekiwany
i postulowany z przyczyn formalnych. Naszym zdaniem
powinno to być również korzystne przede wszystkim
dla prowadzących imprezy, więc w konsekwencji dla
ich uczestników.
Zakres pełnomocnictw prowadzących imprezy
pozostał bez zmian. Bez zmian pozostały też
wszelkie regulaminy związane z imprezami. Powinny natomiast wzrosnąć wzajemne oczekiwania
dotyczące współodpowiedzialności wszystkich głównych organizatorów imprez (prowadzących). Zdaniem
Zarządu powinni oni solidarnie wziąć na swoje barki
również ciężar przygotowania i organizacji najważniejszej imprezy, to jest Zakończenia Sezonu.
Nakreślona przez Zarząd przed dwoma laty,
w Komunikacie nr 1/2008, wizja funkcjonowania
TPLŁE zacznie wiec przybierać coraz wyraźniejsze
kształty, a wszystko po to, aby Towarzystwo mogło
dalej sprawnie funkcjonować po zakończeniu za niespełna 2 lata III kadencji władz wybieranych przez
Walne Zebranie. Jesteśmy przekonani, że będą wcześniej okazje do przedyskutowania najważniejszych
kwestii. Przynajmniej jedną taką możliwość Zarząd
zobowiązuje się stworzyć.
Z koleżeńskim pozdrowieniem

Zarząd TPLŁE

Warszawa, dnia 29 marca 2010 roku
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