
UIMLA -  Union of International Mountain Leader Associations  
Stowarzyszenie Międzynarodowych Przewodników Górskich „LIDER” 

                                                  34-500 Zakopane, ul. Kurierów Tatrzańskich 39  www.uimla.pl  

 

 

 

Kwartalnik SMPG VI-2020-3 

17.10.2020 

 
1. 20.05.2020 Wysyłka Komunikatu SMPG 2020-20: Aktualizacja serwisu www.uimla.org 
2. 24.05.2020 Wysyłka Komunikatu SMPG 2020-21: Tarcza Antykryzysowa dla biznesu turystycznego 
3. 03.06.2020 Po uruchomieniu - dla chętnych - adresów mejlowych z końcówką @uimla.pl zaktualizowano 

bazę danych, stworzono grupę “wszyscy@uimla.pl”, wysyłka Komunikatu SMPG 2020-22: Weryfikacja kont 
mejlowych, stworzenie grupy "wszyscy@uimla.pl" 

4. 07.06.2020 Wysyłka Komunikatu SMPG 2020-23: zaproszenie do spotkania online z Panią Premier Jadwigą 
Emilewicz 

5. Czerwiec 2020. Spotkała się Grupa Robocza UIMLA, która wyłoniła 4 główne kierunki działalności UIMLA na 
najbliższy czas: 

1. szkolenia i podnoszenie kwalifikacji 
2. reprezentowanie i promowanie zawodu Przewodnika  IML -  m.in. dążenie do ułatwiania pracy IML w 

różnych krajach  
3. UIMLA jako rozpoznawalna w świecie marka zrzeszająca Międzynarodowych Przewodników 

Górskich  
4. działalność w duchu zrównoważonej turystyki górskiej 

6. 24.06.2020 odbyło się spotkanie Zarządu VI-5 - online. Wytypowano 11 spraw do dyskusji i procedowania. Z 
ważniejszych: 

1. Podsumowano pierwszą akcję sprzętową (koszulki, czapeczki, naszywki). Było spore zainteresowanie 
(patrz Kwartalnik VI-2020-2). Zarząd będzie kontynuował akcję. W najbliższym wolnym czasie 
zaproponuje pewien schemat kolorystyczny i asortymentowy (“dress code”;) i przedstawi go 
“Liderom” do dyskusji. 

2. Sprawy nowych regulacji prawnych w przewodnictwie zostały odsunięte w czasie. Zarząd jest jednak 
w stałym kontakcie z urzędnikami Departamentu Turystyki Ministerstwa Rozwoju. W najbliższym 
czasie prześle zapytanie do “Liderom” o ich ewentualne uwagi w tej sprawie. 

3. Uporządkowano system obiegu informacji na linii UIMLA-SMPG. Szanowne Delegatki przyjęły na 
siebie obowiązek odbierania poczty od UIMLA i przekazywania informacji Zarządowi. Zarząd 
decyduje, które z tematów bezpośrednio dotyczą spraw IML i takie informacje będą dystrybuowane 
czy to jako pozycja Kwartalnika (niski priorytet) czy to jako Komunikat SMPG (wysoki priorytet). 

4. Chcemy  - po nieplanowanej Covidowej przerwie  kontynuować nawiązanie współpracy z Decathlon 
w zakresie ewentualnie wspólnej akcji “Idź w góry” oraz programu Decatester. Sprawę lokalnie 
prowadzi kol. Jacek Jurak. Po jej niewątpliwym sukcesie będziemy w sezonie 2021 chcieli ją 
rozszerzyć na inne regiony PL. 

7. 07.06.2020 Wysyłka Komunikatu SMPG 2020-24: propozycje do regulacji prawnych dotyczących 
przewodnictwa górskiego w Polsce 

8. 29.08.2020 minął termin zgłaszania propozycji zapisów prawnych do planowanej ustawy, wypowiedziała się 
1 osoba! Przypominamy, że był to główny postulat dotyczący działań SMPG w najbliższym czasie. Z uwagi na 
priorytet tej sprawy i brak odzewu spowodowany prawdopodobnie przez wysoki sezon, termin zostaje 
wydłużony do końca października 2020. 

9. Jacek Jurak sfinalizował porozumienie z Decathlon Zgorzelec w sprawie programu Decatester. Polega on z 
grubsza na udostępnieniu przez Decathlon zestawu sprzętu i odzieży, które możemy testować w trakcie 
naszych aktywności górskich. W zamian Decatesterzy zobowiązują się sporządzić określoną dokumentację: 
opinię, dokumentację foto, film, wpisy na blogu. Na początek wytypowano 4 osoby, które rozpoczynają 
pilotażowy program współpracy ze sklepem w Zgorzelcu. Jeśli akcja wypali, to Zarząd planuje rozpoczęcie 
współpracy ogólnopolskiej i we współpracy z firmą Decathlon zaoferuje szerszej grupie członków SMPG 
(aktualne składki, ważna unifikacja) możliwość testowania. Oczywiście testowany sprzęt przechodzi na 
własność testera:) 

http://www.uimla.org/
mailto:wszyscy@uimla.pl
mailto:wszyscy@uimla.pl


10. 14 sierpnia 2020 w sklepie Decathlon Zgorzelec odbyło się pierwsze - pilotażowe - spotkanie z 
przewodnikami UIMLA. Program ma na celu rozpoczęcie długofalowej współpracy z Decathlon Polska w 
której Decathlon oferuje swoją gościnę i organizację eventów, SMPG zaś prowadzi cykle szkoleń z zakresu 
bezpiecznej turystyki górskiej oraz docelowo interesuje potencjalnych klientów swoimi usługami 
(przewodnictwo, trekingi). Przy okazji promujemy wyroby sprzedawane pod marką Decathlon.  Jako pierwsi 
Elżbieta Krzakowska  i Jacek Jurak opowiadali o bezpieczeństwie w górach i pokazywali film oraz prezentację 
dotyczące bezpiecznego wędrowania po górach. 

11. Z końcem sierpnia 2020 Joanna Widlarz zrezygnowała z pracy w Zarządzie (dziękujemy za dotychczasową!). 
Na spotkaniu Zarządu w dniu 7 września 2020: 

1. dokooptowano do składu Zarządu kolegę Tomasza Popiołka 
2. wybrano na stanowisko Wiceprezesa SMPG kolegę Jacka Juraka  

12. 26.09.2020 Wysyłka Komunikatu SMPG 2020-25: zapisy na kominy (tzw. buffy) i naszywki (prasowanki) 
13. W październiku 2020 powstała Grupa Robocza UIMLA - Mobility. Jej celem jest rozpoczęcie prac nad 

zapewnieniem możliwie bezproblemowego wykonywania obowiązków IML w innych krajach mimo 
występujących różnic prawnych oraz lobbowanie w celu zaistnienia kategorii IML w europejskim systemie 
zawodów i specjalności. To pozwoliłoby w przyszłości starać się o uzyskanie Europejskiej Legitymacji 
Zawodowej (European Professional Card) dla konkretnego zawodu, który wykonują ci, którzy obsługują 
klientów poza granicami PL. Naszym reprezentantem w tej Grupie jest Tomasz Popiołek. Więcej info tutaj: 
https://uimla.org/uimla/uimla-mobility-working-
group/?fbclid=IwAR3PuzpeUvKwBfuKehiuGfu7G1jsyHjzoI7CX0lYe2TUUcJcnjPYS9tWCdg 

14. SMPG mimo niesprzyjającej covidowo sytuacji kontynuuje organizowaną od lat akcję “Idź w góry z 
Międzynarodowym Przewodnikiem Górskim UIMLA”. Tym razem partnerem naszej akcji jest sklep Decathlon 
w Zgorzelcu, który organizuje zapisy. Akcja odbędzie się 18 października 2020, a obsługą przewodnicką zajmą 
się: Elżbieta Krzakowska, Małgorzata Orlik-Kowalczyk, Jacek Jurak, Mariusz Kowalczyk. O wynikach akcji 
poinformujemy. 

 
Zarząd SMPG 
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