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KOMUNIKAT  ZARZĄDU 
nr  1/2008 

 

Koleżanki  i  Koledzy 
Na początku III kadencji czujemy się w obowiązku 

przedstawić Wam naszą wizję funkcjonowania Towa-
rzystwa. Wynika ona zarówno z dotychczasowych, 
długoletnich juz doświadczeń, jak również z realnej 
oceny ujawnionych przez członków Towarzystwa moż-
liwości. Chcielibyśmy wierzyć, że ocena okaże się zani-
żona i za kilka lat wszyscy będą dużo bardziej usatys-
fakcjonowani niż mogą się tego teraz spodziewać. 

Zarząd 

Plan minimum zakłada sprawne funkcjonowanie 
członków tego organu w jako takiej kondycji psychofi-
zycznej do końca 4-letniej kadencji, chociaż od razu 
trzeba w tym miejscu zaznaczyć, że jesteśmy gotowi 
do jej skrócenia w przypadku pojawienia się takich 
możliwości. W związku z tym nie chcemy naszych 
zapisanych w statucie obowiązków interpretować roz-
szerzająco. Po prostu skoncentrujemy się przede 
wszystkim na sprawach, w których nikt ani nic nie 
może Zarządu wyręczyć, zarówno w kontaktach ze-
wnętrznych jak również wewnątrzorganizacyjnych. 

W działalności imprezowej rola Zarządu jest 
wyłącznie patronacka. Poza tym jest on depozyta-
riuszem umów społecznych zawartych miedzy prowa-
dzącymi oraz pomiędzy każdym z prowadzących im-
prezę i jej uczestnikami (są uchwalone stosowne regu-
laminy). W przypadkach skrajnych (oby do nich nie 
dochodziło) Zarządowi będzie musiała przypaść rola 
rozjemcza czy nawet sądownicza. 

Pełnomocnicy  Zarządu 

W sprawach, które naszym zdaniem nie muszą le-
żeć – a często nawet lepiej żeby nie leżały – w kompe-
tencji Zarządu będą powoływani jego pełnomocnicy. 
Zgodnie z przyjętą już wieloletnią praktyką został 
powołany Pełnomocnik Zarządu d/s Imprez. Funk-
cję tę powierzono Kol. Krzysztofowi Zubek, skarbni-
kowi w Zarządzie. 

Jesteśmy głęboko przekonani, że stworzony przez 
lata mechanizm dość sprawnie, choć nie bez zgrzytów, 
działającej machiny imprezowej może funkcjonować 
jeszcze lepiej, ale to przede wszystkim zależy od pro-
wadzących imprezy oraz ich uczestników. 

Stosowne pełnomocnictwa otrzymali też prowa-
dzący spływy (jak wiadomo zbierają np. wpisowe 
i składki oraz wzmacniają patriotyzm organizacyjny). 
Stąd też naszym zdaniem ich rola w funkcjonowaniu 
Towarzystwa powinna być dużo większa niż Zarządu. 
Z całą pewnością powinna też być dużo przyjemniejsza 
i dająca więcej satysfakcji. Dlatego między innymi 
Pełnomocnik Zarządu d/s Imprez ma prawo i obo-
wiązek oczekiwać od nich, że zrobią wszystko tak jak 
należy i dzięki temu żadne dodatkowe działanie nie 
będzie potrzebne. 

Dotychczasowe funkcjonowanie naszego Towarzy-
stwa postrzegamy jako pewien rodzaj dynamicznej 
federacji, której składowymi są uczestnicy (w tym 
prowadzący) poszczególnych imprez. Napisano już 
wiele uczonych traktatów o uwarunkowaniach dla 
sprawnego działania takich tworów jak również o przy-
czynach ich rozpadu. Każdy zainteresowany może je 
odnaleźć i przeczytać. Jest z tego coś na rzeczy, więc 
byłoby bardzo dobrze aby wszyscy sobie to przemyśle-

li. Członkowie, (a nie Zarząd) którzy jeżdżą na wiele 
imprez prowadzonych przez różne osoby są najsilniej-
szym zwornikiem federacji. Zarząd jest jedynie ich 
emanacją – konieczną jeżeli chcemy działać długofalo-
wo i efektywnie. Istotnym zwornikiem naszej federacji 
są imprezy zakończenia sezonu organizowane nieprze-
rwanie od wielu lat. Doceniając ich znaczenie powie-
rzono rolę koordynatora (wraz z odpowiednimi pełno-
mocnictwami) ich organizacji Kol. Barbarze Trzpil, 
wiceprezesowi Zarządu. 

Kwestie propozycji organizacji pozostałych 
imprez Zarząd pozostawia całkowicie w gestii 
członków Towarzystwa – stosowne pomysły będą 
podawane do wiadomości w naszej witrynie interneto-
wej. W przypadku tzw. spływów wakacyjnych powinny 
być one ułożone w miarę sensowny cykl. Dajemy w 
tym miejscu jasno do zrozumienia, że Zarząd nie 
będzie się czuł odpowiedzialny za brak jakich-
kolwiek inicjatyw w tym względzie, choć w żad-
nym przypadku nie uchyla się od służenia radą i pomo-
cą, a wręcz przeciwnie. W ekstremalnym przypadku 
(oby do niego nie doszło) Towarzystwo przyjmie co 
najwyżej formę przetrwalnikową – stać nas na to. 

Informujemy w tym miejscu, że koordynatorem 
krótszych i bliżej Warszawy zlokalizowanych imprez 
został Kol. Jan Maurin – jako pomysłodawca oraz 
osoba zainteresowana i wyrażająca na to zgodę. 

Koordynatorem cyklu spływów wakacyjnych jest 
w bieżącym roku Kol. Jan Kramek, prezes Zarządu 
i dotychczasowy Pełnomocnik Zarządu d/s Imprez, 
pomysłodawca i do tej pory główny organizator tego 
cyklu. Powierzono mu również obsługę biura Zarządu 
oraz prowadzenie bazy informacyjnej. 

Zarząd dostrzega wiele obszarów zasługujących na 
zagospodarowanie, a nawet wręcz niezbędnych do 
usprawnienia np. zapisów na imprezy i pozyskiwania 
nowych członków Towarzystwa. Dlatego czuje się 
w obowiązku złożyć w tym miejscu deklarację o woli 
udzielenia stosownych pełnomocnictw (nawet zareje-
strowanych w Sądzie) każdemu członkowi Towarzy-
stwa, który zgłosi się z jakąkolwiek pożyteczną inicja-
tywą. Uważamy, że jest to główny kierunek mogący 
wykreować naszych następców, a bardzo nam na tym 
zależy. 

Kontakty  z  członkami  Towarzystwa 

Główną osobą do osobistych kontaktów z Zarządem 
jest Kol. Barbara Trzpil, a gdy tego będzie wymagała 
sytuacja pozostali członkowie Zarządu. Dane do kon-
taktów zdalnych są dostępne w Internecie. 

Istotną rolę pełnią prowadzący imprezy, którzy 
powinni czuć się patronami szczególnie tych, których 
rekomendowali do przyjęcia w poczet Towarzystwa. Ma 
to szczególne znaczenie zwłaszcza przy podejmowaniu 
przez Zarząd decyzji o wykreśleniu za niepłacenie 
składek. Decyzje te są zwykle z nimi konsultowane 
albo z zainteresowanymi członkami o ile kontakty do 
nich pozostają aktualne. Będziemy się starali kontynu-
ować w przyszłości tę praktykę. Aby to było naprawdę 
możliwe, prosimy o przekazywanie nam wszelkich 
zmian dotyczących Waszych danych kontaktowych. 
Mamy przy tym nadzieję, że deklaracje dłużników o ich 
dalszej przynależności i opłaceniu zaległych składek 
będą przez nich wypełniane – do tej pory różnie z tym 
bywało. 
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Składki 

Generalnie przyjmiemy zasadę, że przy dwuletniej 
zaległości w płaceniu składek należy się liczyć z wykre-
śleniem i nie musi być to poprzedzone żadnymi czyn-
nościami uprzedzającymi. Decyzje takie podejmuje się 
bez satysfakcji, ale są one konieczne. Opłacenie rocz-
nej składki, w niewielkiej zresztą wysokości jest abso-
lutnie niezbędnym minimum, którego możemy od 
siebie wspólnie oczekiwać. 

Od przyszłego roku roczna minimalna składka zo-
stanie podniesiona z 20 do 30zł przy jednoczesnym 
przejściowym obniżeniu wpisowego z 20 do 10zł. 
Zmiana ta będzie w praktyce dotyczyła niewielkiego 
odsetka członków (większość składek pochodzi z im-
prez), ale wydaje się konieczna z kilku powodów. 

Wysokość wpisowego dla ponownie wstępujących 
do Towarzystwa po wykreśleniu za niepłacenie składek 
pozostaje na niezmienionym poziomie 80zł. 

Członkowie  i  Towarzystwo 

To my członkowie jesteśmy Towarzystwem. 
To od nas przede wszystkim zależy jakość im-

prez, których jesteśmy uczestnikami. Nie pozwólmy 
nikomu ich psuć. 

To od członków, prowadzących, pełnomocników za-
leży nasze funkcjonowanie i od wszystkich tak na-
prawdę zależy o ile tańsze, choć i tak konkurencyjne, 
mogłyby być imprezy. 

Niech nikt nie pyta „co Towarzystwo zrobiło 
dla niego?” Niech się raczej zapyta „co zrobił dla 
Towarzystwa?” 

I to dla jakiego Towarzystwa? Naszą odpowiedzią 
na globalizację jest całkowita otwartość dla wszystkich. 
A z drugiej strony możemy się chlubić niesłychanie 
rzadką w dzisiejszych czasach suwerennością - szcze-
gólnie w naszym kraju. Możemy naprawdę robić co 
nam się podoba – oczywiście w granicach prawa 
i naszych organizacyjnych ustaleń. Wypracowanych 
i doskonałych w swej prostocie recept mogą nam po-
zazdrościć nawet renomowane korporacje. Jak mogło-
by być wspaniale gdyby więcej z nas chciało uruchomić 
dla dobra wspólnego swoje niemałe talenty i możliwo-
ści? A może byłby to jeden z niewielu trwałych śladów, 
który po nas wszystkich pozostanie? 

Zastanówmy się w spokoju nad tym wszystkim. Je-
steśmy zdania, że warto. 

 
Z koleżeńskim pozdrowieniem 

 

Zarząd  TPLŁE 

wszystkie podpisy 

Warszawa, dnia 4 marca 2008 roku 

 

 

Dane kontaktowe do osób wymienionych w komunikacie znajdują się w tegorocznym kalendarzu imprez. 


