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Witajcie.
W ostatnim czasie Zarząd zmuszony był dokonać przykrych, ale koniecznych i unikanych przez poprzednie
zarządy aktualizacji i weryfikacji listy członków. Spotkało się to - co zrozumiałe - z reakcją i to zarówno
negatywną jak i ... pozytywną
Nieskromnie pisząc, myślę w imieniu obecnego Zarządu, że jako pierwsi
odważyliśmy się nie tylko uporządkować zalegające na półkach kurz i pajęczyny, ale jako pierwsi od czasu
powstania SMPG przystępujemy konsekwentnie do rozwiązania tego i innych nabrzmiałych problemów SMPG. Nie
chcę się tutaj tłumaczyć z podjętych decyzji, ale żeby zamknąć temat mogę indywidualnie przedstawić osobisty
punkt widzenia. Jeżeli członek stowarzyszenia (który stając się jego członkiem zaakceptował jego statut i
wynikające stąd uwarunkowania), ma pretensje i/lub obraża się i/lub protestuje, że demokratycznie wybrana
władza organizacji egzekwuje przepisy tego statutu, co jest jednym z podstawowych obowiązków zarządu, to ten
członek...chyba nie do końca zdaje sobie sprawę do czego się zapisał...
Bardzo się cieszę, że po ostatnim Walnym doszło do ożywionej dyskusji i jest już kilka konstruktywnych
propozycji. Martwi trochę fakt, że z lektury niektórych wpisów wynika, że część członków nie za bardzo zdaje
sobie sprawę czym jest UIMLA, czym jest Lider, jakie są nasze koszty przynależności, po co jest ta wlepka, po co
jest ta (cholerna
) unifikacja...i że tak naprawdę budżet w wysokości kilku tysięcy złotych nie pozwala
organizacji tej wielkości wykonywać większości zadań statutowych (jakie one są można dowiedzieć się ze
Statutu SMPG) . Pamiętajcie proszę, że SMPG nie jest typowym stowarzyszeniem przewodnickim, choć jest dużo
analogii.
W przyszłości status poszczególnych osób może być zarówno, i czasem łącznie jako: senior-młodzik, emeryt-nieemeryt, pracujący-niepracujący, założyciel-niezałożyciel, honorowy-pospolity, sympatyk-niesympatyk (tutaj celowo
na razie nie umieszczę osób, które przynależąc do innej organizacji przewodnickiej niekoniecznie działają na dobro
SMPG - ale o tym ...kiedyś!
Do tego dochodzi problem czy każda z wymienionych kategorii - a może być ich więcej - chce legalnie pracować, a
więc mieć wlepkę czy nie. I czy 1 dzień w górach za pieniądze, to praca czy nie? Urząd Skarbowy i ZUS mają
jasne stanowisko w tej sprawie.
I czy osoba pracująca powinna w związku z tym podlegać obowiązkowej unifikacji czy jak to jest obecnie uważamy, że skoro ktoś przekroczył określony wiek, to mimo że odpowiada za bezpieczeństwo klientów, nic nie
musi w zakresie aktualności swojej wiedzy robić? IMO przyjęte obecnie kryterium 60+ to absurdalny podział co do
obowiązku Unifikacji, bardzo skrzętnie wykorzystywany, aby za żadne skarby świata nie pojawić się choćby raz na
szkoleniu (sorki za odrobinę goryczy, ale takie są fakty). Funkcjonuje nawet nieformalny termin "unifikcja".
Jest dużo różnych pomysłów i argumentów, ale Zarząd uważa, że właściwą kolejnością postępowania będzie w tym
przypadku:
1. Przeprowadzenie badania wśród członków (przepraszam Koleżanki Przewodniczki za nieumieszczanie żeńskiej
formy tam, gdzie było należało - to nie z braku szacunku, ale czasu;)
Aby wyrazić swoje stanowisko "w sprawie" zapraszamy do wypełnienia odpowiedniego kwestionariusza
dostępnego pod tym linkiem: https://forms.gle/P6ng2wPzpVAFsT9T6
co pozwoli nam zebrać w jednym miejscu wszystkie propozycje. Odpowiedzi mejlowe nie będą akceptowane, gdyż
ich obróbka wymaga ogromnego nakładu pracy i czasu, a to towar deficytowy. Jeżeli ktoś miałby problem z
otwarciem, zapisem, wysłaniem formularza, to prosimy o kontakt na info@uimla.pl, pomożemy! Pomocne może być
kliknięcie linku powyżej formularza:

Aby mieć czas na przemyślenia proponujemy ostateczny termin wypowiedzenie się do końca maja 2021.
2. Na bazie przesłanych propozycji Grupa Robocza "Statut" zorganizuje cykl konsultacji i krystalizowania
konkretnych propozycji zapisów w nowym Statucie.

3. Zostanie zaproponowane Nadzwyczajne Walne w celu zatwierdzenia zmian.
Cieszymy się i jako Zarząd i jako poszczególni członkowie, że dyskusja zaczęła się i wkrótce doczekamy się
rozwiązań, które będą satysfakcjonowały zdecydowaną większość. Bo, że wszystkich, ... to się raczej nie uda.
Zapraszamy do współpracy
Za Zarząd SMPG
Robert Szumiec
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