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1. Zgodnie z obietnicą wyborczą Zarząd zorganizował Spotkania Konsultacyjne, których celem było 
wyznaczenie konkretnych celów organizacji na najbliższy czas oraz pozyskanie osób do współpracy: 
1.1. 12 lutego 2020 w Krakowie; obecni: Aleksandra Dzik, Marek Zygmański, Szymon Ciapała, Jakub 

Dąbrowski, Tomasz Popiołek, Kazimierz Stagrowski, prowadził Robert Szumiec. W toku spotkania 
wysunięto następujące postulaty: 

1.1.1. potrzeba poważnej unifikacji 
1.1.2. potrzeba wzmocnienia Komisji Szkolenia i prace nad Systemem szkolenia 

1.2. 13 lutego 2020 w Zakopanem; obecni: Anna Piątek, Agnieszka Sawicka, Ewa Stopka, Maria Dziedzina, 
Aleksander Niźnikiewicz, Ferko Mrazik, Mirosław Zieliński, Adrian Sacha-Piekło, prowadził Robert 
Szumiec.  
W toku spotkania wysunięto następujące postulaty: 

1.2.1. potrzeba poważnej unifikacji (w tym I pomoc, zarządzanie grupą) 
1.2.2. pomoc dla absolwentów kursu, np. staż u “naszych” tour leaderów 
1.2.3. sztywne terminy szkoleń np. 1 połowa maja, 1 połowa stycznia. 
1.2.4. marketing SMPG i IML w zewnętrznych agencjach 
1.2.5. zaproponowanie minimalnych stawek za pracę, ale na forum wewnętrznym 
1.2.6. współpraca ze Słowakami - wymiana szkoleń i eventów 

1.3. 05.03.2020 w Jeleniej Górze; obecni: Ela Krzakowska, Małgorzata Orlik Kowalczyk, Mariusz 
Kowalczyk, Jerzy Gorczyca, Piotr Żuk, Marek Jechna, prowadził Jacek Jurak. W toku spotkania 
wysunięto następujące postulaty: 

1.3.1. potrzeba pracy nad nową wersją Statutu 
1.3.2. jest wola kontynuowania akcji promocyjnej “idź w góry”, tym razem dwie lokalizacje: Sudety 

i Pieniny.  
1.3.3. Rozpoczynamy współpracę z Decathlon. Na początek są to pilotażowe prelekcje prowadzone 

w sklepie w Zgorzelcu i Jeleniej Górze promujące zasady bezpiecznej turystyki oraz nasze usługi. 
Być może wspólna organizacja akcji “idź w góry”. W wymiarze krajowym rozpoczniemy 
promowanie naszych działalności na Decathlon GO. Zaczniemy wkrótce przygotowania do 
współpracy w zakresie testowania wyrobów pod marką Decathlon w ramach akcji Decatester. 
Polecono nam również korzystanie z wypożyczalni sprzętu Decathlon Rent - atrakcyjne ceny, kto 
zainteresowany niech działa sam w tym kierunku. 

1.3.4. Podjęto monitoring wszelkich treści pojawiających się w mediach nt. UIMLA, SMPG. Jeśli 
zauważycie fakty tzw. hejtu, oszczerstw, prosimy o kontakt z Zarządem, który podejmie 
stosowne środki prawne. 

1.3.5. Pojawiający się cyklicznie postulat zebrania wszystkich przepisów dotyczących pracy IML w 
krajach członkowskich UIMLA. Obecnie Centrala nie posiada takiej bazy danych. Na przełomie 
marca i kwietnia 2020 będzie się zmieniał Zarząd UIMLA, Delegaci będą lobbować w sprawie 
rozpoczęcia prac w tym kierunku. 

1.3.6. Propozycja uzupełnienia unifikacji o test sprawności w formie testu Coopera. 
1.3.7. Propozycja posezonowego spotkania integracyjnego (pierwszego w historii Lidera). 
1.3.8. Kwestia zasadności członkostwa SMPG w Centrum Przewodnictwa Tatrzańskiego. 

Martwi bardzo mała frekwencja na tych spotkaniach. Zarząd wkrótce zaproponuje Grupy 
Robocze do pracy nad wybranymi, pilnymi Sprawami. 



2. 20.02.2020 odbyło się spotkanie Zarządu VI-2 - online. Wytypowano 18 spraw do dyskusji i 
procedowania. Efekty tych działań - mamy nadzieję - będą wkrótce widoczne. Z ważniejszych: 
2.1. Zarząd rekomenduje, aby od 2021 roku każdy IML otrzymujący wlepkę na nowy sezon miał 

obowiązkowo aktualne szkolenie z pierwszej pomocy oraz ubezpieczenie Odpowiedzialności 
Cywilnej. 

3. 21 lutego 2020 w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie odbyło się spotkanie z Sekretarzem 
Stanu Ministerstwa Rozwoju P. Gutem-Mostowym. Z ramienia SMPG obecni byli Joanna Widlarz i Robert 
Szumiec. Pozytywne wieści! Podczas prezentacji dotychczasowych uwag do Białej Księgi regulacji 
przewodnictwa w Polsce, wyraźnie akcentowano, że MPG (UIMLA) powinni znaleźć miejsce w nowych 
regulacjach. Nie bez dumy przypomnę, że jest to efekt akcji rodem z „Mission Impossible”, w której 
Robert Szumiec i Jacek Jurak w ostatniej chwili złożyli „Uwagi do Białej Księgi”. Gdyby nie ten fakt, nie 
byłoby dalszej rozmowy o nas! 

4. 22 lutego 2020. Wysyłka Komunikatu 2020-11: O zakładaniu profilu na uimla.pl/przewodnicy (mejl, FB) 
5. 27 lutego 2020. Wysyłka Komunikatu SMPG 2020-12: Projekt powołania Grup Roboczych SMPG 
6. Marzec 2020. Koronawirus rulez! Większość działań wymagających fizycznych spotkań - w tym szkolenia 

(kurs, unifikacja) - zostały zawieszone do czasu znormalizowania sytuacji. 
7. 26 marca 2020. Wysyłka Komunikatu SMPG 2020-15: realizacja zamówień na koszulki, czapki, naszywki 

cz.1 
8. 30.03.2020 odbyło się spotkanie Zarządu VI-3 - online. Wytypowano 17 spraw do dyskusji i 

procedowania. Efekty tych działań mamy nadzieję będą wkrótce widoczne. Z ważniejszych: 
8.1. Zgodnie z Paragrafem 15 punkt 2c Statutu SMPG, Zarząd podjął decyzję o skreśleniu z listy członków 

osoby nie płacące składek. Zostały one poinformowane mailowo o fakcie skreślenia. 
8.2. Jest grupa osób, która nie płaci składek, ale chciałaby pozostać członkami SMPG. Obecny Statut nie 

przewiduje takiej kategorii członka. Wkrótce zostanie powołana Grupa Robocza “Statut”, która 
zaproponuje rozwiązanie tego problemu do decyzji na Walnym zebraniu w styczniu 2021. Osoby, 
które mają problemy z zapłatą składek i chcą wydłużenie terminu płatności ( i tym podobne) 
zobowiązane są do przesłania podania do Zarządu (info@uimla.pl) z wyjaśnieniem sprawy i 
propozycją jej rozwiązania.  

8.3. Podwójne członkostwo w innych organizacjach. Wobec braku zapisów w Statucie Zarząd nie wyciąga 
żadnych konsekwencji z przynależności do innych organizacji o profilu przewodnickim tak długo, jak 
działalność tych organizacji i osób nie powoduje konfliktu interesów i/lub jest nieetyczne wobec 
SMPG. 

8.4. W dniach 4-6 grudnia 2020 odbędzie się łączone szkolenie przedsezonowe oraz posezonowe i 
spotkanie integracyjne SMPG. Najprawdopodobniej będzie to schronisko Strzecha Akademicka w 
Sudetach. Już zapraszamy do zarezerwowania sobie tego terminu. 

8.5. Zarząd podjął jednomyślną decyzję o opuszczeniu przez SMPG struktur Centrum Przewodnictwa 
Tatrzańskiego. Zarówno obszar aktywności praktykowanych przez IML, jak i fakt, że SMPG jest grupą 
przewodników z różnych rejonów górskich dowodzą, że nasze drogi z CPT nie są zbieżne. Członkowie 
SMPG z uprawnieniami tatrzańskimi nic nie tracą, gdyż są członkami innych stowarzyszeń, które mają 
(lub powinny mieć) reprezentację w CPT. 

8.6. Zakończył się nabór do Grup Roboczych mających pracować nad wybranymi problemami SMPG. 
Niestety odzew jest mizerny. Zgłosiło się 5 osób na 130 członków SMPG.  

9. 1.04.2020 Wysyłka Komunikatu SMPG 2020-16: Nowy Zarząd UIMLA i Komunikatu SMPG 2020-17: 
Przedłużenie naboru do Grup Roboczych do 15 kwietnia 2020. 

10. 10.04.2020 Po konsultacji z Aspirantami, uchwała o odwołaniu VI Kursu (z powodu “plandemii”). 
11. W kwietniu i maju 2020 Jacek Jurak i Robert Szumiec realizują zamówienia na ubiór i gadżety: koszulki z 

napisem w języku polskim i/lub angielskim, czapki z daszkiem, czapki termoaktywne oraz naszywki i 
naklejki. Pozytywnie zaskoczyło “zainteresowanie zainteresowanych”: 51 osób zamówiło 83 koszulki, 31 
czapek z daszkiem i 50 czapek termoaktywnych. W przyszłości będziemy proponować kolejne elementy 
ubioru i wyposażenia. We współpracy z Czeską organizacją mamy możliwość uzyskania bardzo dobrych 
cen na typowy sprzęt (ubiór, plecaki, buty), ale również takie gadżety jak GPS, smartwatche, zestawy 
lawinowe (w tym plecaki wypornościowe:) 
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12. 21.04.2020 Tym razem aż 21 osób zgłosiło się do Grup Roboczych. Oto ich nazwy i składy osobowe: 

Pierwszym zadaniem poszczególnych Grup jest jasne określenie celu działania, problemów do rozwiązania 
oraz sposobów komunikacji. 
13. 27.04.2020 odbyło się spotkanie Zarządu VI-4 online. Wytypowano 17 spraw do dyskusji i procedowania. 

Efekty tych działań mamy nadzieję będą wkrótce widoczne. Z ważniejszych: 
13.1. Ostateczna weryfikacja członków SMPG i zamieszczenie alfabetycznej listy wszystkich w 

serwisie www.uimla.pl 
13.2. Uchwała o powołaniu Grup Roboczych, o których mowa wyżej. Koordynatorem prac jest 

Prezes:/ 
13.3. Podjęto uchwałę o Delegatach SMPG do UIMLA; są nimi: Joanna Widlarz oraz Paulina 

Wałowska. 
13.4. Podjęto decyzję o zmianie księgowej. 

14. 30.04.2020 Wysyłka Komunikatu SMPG 2020-18: “Platforma G Suite, adres mejlowy @uimla.pl”  
Każdy członek SMPG może od teraz używać nowego adresu mailowego imię.nazwisko@uimla.pl; do 
prestiżowego i marketingowego rozszerzenia dochodzi wiele funkcjonalności pakietu G Suite: osobisty dysk 
na zasoby do 30 Gb i wiele narzędzi do komunikacji i współpracy na współdzielonych dokumentach w czasie 
rzeczywistym. Od 1 czerwca 2020 osoby, które pozyskały nowy adres będą kontaktowane za jego 
pośrednictwem. 
 

Zarząd SMPG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.uimla.pl/
mailto:.nazwisko@uimla.pl

