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Kwartalnik SMPG VI-2020-1 

 
 

1. W dniu 11 stycznia 2020 Zarząd SMPG VI kadencji ukonstytuował się w następujący sposób: 

● Prezes  - Robert Szumiec 

● Wiceprezes - Joanna Widlarz 

● Członkowie: 

o Maria Tokarz-Olszańska 

o Jacek Jurak 

o Grzegorz Szarek 

2. W dniu 11 stycznia 2020 Komisja Rewizyjna SMPG VI kadencji ukonstytuowała się w następujący 

sposób: 

● Prezes(-ka) - Elżbieta Krzakowska 

● Członkowie: 

o Adam Jachymiak 

o Mirosław Zieliński 

3. Powołano Ekspertki: 

● Elżbieta Krzakowska - pomoc prawna 

● Agnieszka Sawicka - social media, www 

4. W dniu 16 stycznia 2020 odbyło się pierwsze posiedzenie Zarządu na którym zapadły następujące 

decyzje: 

● w najbliższym czasie musimy dokonać weryfikacji członków SMPG oraz ich statusu 

(składki, unifikacja). Zgodnie z Paragrafem 15, punkt 2c Statutu SMPG w połowie 

marca 2020 osoby zalegające ze składkami będą wykreślane z listy członków. Prosimy 

o pilne uregulowanie wszystkich zaległych składek 

● składki członkowskie w wysokości 130 zł należy wpłacać tylko i wyłącznie przelewem 

na rachunek podany na stronie www. Aby otrzymać wlepkę na sezon 2021, składki na 

2021 rok należy wpłacić do 7 stycznia 2021 roku (oraz mieć ważną unifikację). Wlepki 

będą dystrybuowane przed Walnym (i również potem listownie). Nie będzie 

przyjmowana gotówka! 

● zaprasza się do kontaktu z Zarządem w celu weryfikacji swoich danych kontaktowych: 

numeru telefonu i adresu e-mail 

● Walne zebranie sprawozdawcze odbędzie się dnia 9 stycznia 2021, miejsce zebrania 

zostanie podane z odpowiednim wyprzedzeniem 

● otwarliśmy serwis Internetowy pod szyldem "uimla.pl" (w budowie), który zastąpi 

poprzednią domenę "przewodnik-lider.pl". Stare zasoby będą dostępne do końca 

umowy hostingowej tj. do listopada 2020. Co za tym idzie: 

o podjęto decyzję o promowaniu tych członków Stowarzyszenia, którzy 

wypełniają obowiązki statutowe, a więc mają zapłacone wszystkie składki (Par. 

13. 1e Statutu) oraz ważną unifikację (Par. 7e, Par. 13c, Regulamin Unifikacji). 



Promocja polega na obecności w serwisie www.uimla.pl *, grupie zamkniętej 

Facebook, Instagram, ułatwianiu kontaktów z biurami turystycznymi. 

Obecność w tych miejscach umożliwia potwierdzenie posiadania ważnych 

uprawnień przewodnickich International Mountain Leader UIMLA, a za tym 

dalsze kontakty biznesowe. Przywrócenie na listę następuje pisemnym/ e-

mailowym podaniem do Zarządu po uzupełnieniu zaległych składek oraz 

przejściu unifikacji. * (Serwis (w budowie: aby wejść kliknij na dole 

„zaawansowane”, potem: „otwórz stronę www.uimla.pl”) 

o proponuje się aktualizację danych na www (dla wymienionych wyżej 

członków): zdjęcie, nr telefonu, własna www, pasma górskie krajów w których 

operuje dana osoba - kontakt: Agnieszka Sawicka (aga@przewodniktatry.pl) 

o zamknięta grupa Facebook na której oprócz postów będą publikowane oferty 

pracy znajduje się pod tym linkiem. Jeżeli ktoś spełnia powyższe warunki i 

chce być dodany, proszę się kontaktować z Agnieszką (jak wyżej): 

https://www.facebook.com/groups/1647532562222189/members/ 

o nowe dane kontaktowe: 

1. ogólnie SMPG: info@uimla.pl 

2. Zarząd SMPG: zarzad@uimla.pl 

3. Komisja Szkolenia: szkolenia@uimla.pl (dotychczasowy 

komisjaszkolenialider@gmail.com jest już nieaktualny) 

4. aktualności: https://www.uimla.pl/category/aktualnosci/   

Poprzednie adresy mejlowe tracą ważność. 

o z dniem 1 lutego 2020 fizyczny adres dostarczania korespondencji to: Kurierów 

Tatrzańskich 39, 34-500 Zakopane. 

5. podjęto uchwałę o organizacji VI Kursu UIMLA (jest około 30 osób chętnych) oraz uchwałę o 

Kierowniku VI Kursu, którym został Robert Szumiec. 

6. Facebook: tzw. fanpage SMPG (publiczne posty, promocja, relacje z wypraw) znajduje się pod tym 

linkiem:  

ttps://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Mi%C4%99dzynarodowych-Przewodnik%C3%B3w-

G%C3%B3rskich-Lider-150320255002243/.  

Chcemy, żeby nasza strona www i fanpage na FB pokazywały gdzie i jak pracujemy, szkolimy się, 

itp. W związku z tym zachęcamy Was do przesyłania zdjęć Waszego autorstwa w celu umieszczenia 

ich w serwisach www i FB. Uważamy, że może to być dobry sposób aby przybliżyć odwiedzającym 

te serwisy, sylwetki przewodników jak i charakter naszej pracy. Zainteresowanym Agnieszka Sawicka 

udostępni plik, gdzie  zamieszczona jest instrukcja jak, komu i gdzie te zdjęcia wysłać. 

7. Zgodnie z obietnicą w najbliższym czasie odbędą się Spotkania Konsultacyjne członków SMPG. 

Odbędą się w 3 lokalizacjach i będą okazją, aby w szczegółach dyskutować problemy i pomysły na 

najbliższy czas oraz proponować kandydatury do Komisji Roboczych. Osoby, które zgłosiły się za 

pomocą Formularza Google przesłanego mejlem są zaproszone na godzinę 18:00 do: 

● Jeleniej Góry - termin jest dogrywany 

● Krakowa - 12 lutego 2020 

● Zakopanego - 13 lutego 2020 

Dokładne miejsce spotkań będzie podane zgłoszonym osobom; w ofercie kawa i ciasteczka:) 

8. Komisja Szkolenia zaprasza na szkolenia (Wewnętrzne i Unifikacja w tym samym czasie): 

● 28 - 29 marca 2020 Kraków: 

Program: 

o 28.03.2020 Anna Piątek - wybrane, popularne trasy trekingowe (dane, 

logistyka, współpraca), Robert Szumiec - planowanie trasy na smartfonie, 

pozyskanie danych .gpx 
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o 29.03.2020 Robert Szumiec - realizacja zaplanowanej trasy, podstawowe 

techniki linowe 

Oba dni łączą się w całość, zachęcamy do obecności na całych zajęciach. Formularz 

zgłoszeniowy tutaj:  https://forms.gle/DUdQW3kN2cz45xUe7 Szczegóły zostaną 

przesłane zgłoszonym osobom. 

● rozważa następujący termin: 21 - 22 listopada 2020 - przedsezonowe szkolenie zimowe 

Na początek szkolenia odbędą się „w pół drogi” (Kraków), w dalszej kolejności - wychodząc 

naprzeciw postulatom - szkolenia odbędą się w różnych lokalizacjach; szczegóły niebawem. 

9. Jest sugestia rozpoczęcia spotkań pt. "Podsumowanie sezonu", pierwsze z nich mogłoby się odbyć np. 

w połowie grudnia 2020 w Sudetach (co roku w innym miejscu), czekamy na Wasze propozycje.  

10. Jest możliwość zakupu (dla osób z opłaconymi składkami i ważną unifikacją): 

 

 

●  czapeczek UIMLA (kilka osób już używa i sobie chwali;) Przy zamówieniu min. 50 

sztuk cena wyniesie ok. 22 złotych. Wstępne zainteresowanie można złożyć pod tym 

linkiem. https://forms.gle/a6cghWEUa8dJxjDt8 Koniec zapisów 15 marca 2020.  

● koszulek termo-aktywnych f-my Adler w dwóch wersjach językowych. Przy 

zamówieniu min. 25 sztuk cena wyniesie ok. 45 złotych. Wstępne zainteresowanie 

można złożyć pod tym linkiem: https://forms.gle/DehoziN8tVLSed1V8.  Termin 

zgłoszeń 15 marca 2020. 

https://forms.gle/DUdQW3kN2cz45xUe7
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● czapek z daszkiem f-my Sol's. Przy zamówieniu min. 25 sztuk cena wyniesie ok. 25 

złotych. Wstępne zainteresowanie można złożyć pod tym linkiem: 

https://forms.gle/o8A2WmjwgjqEVuBB9  Termin zgłoszeń 15 marca 2020. 

 

Jeżeli uzbiera się odpowiednia liczba będziemy procedować;) 

 

11. W najbliższym czasie chcemy pilnie zająć się, i w związku z tym poszukujemy chętnych do 

współpracy: 

● wyjaśnieniem przepisów związanych z pracą na Słowacji 

● rewizją Statutu SMPG 

● pozyskaniem ofert na ubiór przewodnicki 

● ścisłą współpracą z tymi, którzy prowadzą biura i zatrudniają naszych Umilaczy;) 

 

 

 

Zarząd SMPG, luty 2020. 
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