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1. 17.10.2020 Wysyłka Komunikatu SMPG 2020-26: podsumowanie sezonu 2020 + spotkanie          

integracyjne + szkolenie dla członków SMPG 

2. 18.10. 2020 r., w ramach współpracy pomiędzy Decathlon w Zgorzelcu, a SMPG odbyła się kolejna               

odsłona imprezy turystycznej pod hasłem: Decathlon Zgorzelec zaprasza na wycieczkę „Idź w góry z              

przewodnikiem UIMLA”. W imprezie wzięło udział 45-ciu uczestników oraz czworo przewodników           

UIMLA. Trasa wiodła szlakami i bezdrożami Gór Izerskich. Celem były dwie wieże widokowe, na              

Czerniawskiej Kopie 776 i na czeskim Smrku 1127 oraz schronisko Na Stogu Izerskim. Do pokonania               

było 14 km i 710 m sumy podejść, całość trasy z wejściem na dwie wieże i odpoczynkiem w                  

schronisku zajęła uczestnikom wycieczki sześć i pół godziny. Pogoda jak to w górach bywa, była               

zmienna, od drobnego deszczu i mżawki na początku, przez gęste chmury, aż po słońca promyki na                

koniec. Pomimo mokrych butów, wszyscy uczestnicy w doskonałej formie i humorach zakończyli ten             

dzień postanowieniem udziału w przyszłych wycieczkach. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za          

doskonałą atmosferę i wyborny humor, ale nie tylko, w czasie wycieczki uczestnicy zebrali na              

szlakach dwa worki śmieci. Dziękujemy Ekipie Decathlon Zgorzelec, Eli Krzakowskiej i Jackowi            

Jurakowi za organizację. Na podziękowania zasłużyli też przewodnicy, prowadzący grupy: Ela           

Krzakowska, Gosia Orlik-Kowalczyk, Mariusz Kowalczyk i Jacek Jurak. 

3. 25.10.2020 UIMLA rozpoczyna (nareszcie!) badanie aktualnych regulacji prawnych w zakresie          

przewodnictwa w krajach członkowskich. Celem jest stworzenie bazy danych w której IML mogą             

uzyskać informacje nt. kraju w którym mają zamiar pracować i upewnić się czy są i jakie dodatkowe                 

wymagania do spełnienia, aby pracować legalnie. Naszym “łącznikiem” jest Tomasz Popiołek. 

O efektach będziemy informować. 

4. 2.11.2020 zakończono dystrybucję kominów (coś podobne do buff) i naszywek-prasowanek dla           

osób, które zamówiły. Oba gadżety są wciąż dostępne - zob. Komunikat SMPG 2020-25. 

5. 3.11.2020 uruchomiono Grupy Robocze: Statut SMPG, Unifikacja 2020+, Współpraca, Słowacja. O           

efektach ich prac będziemy informować. 

6. 9.11.2020 otrzymaliśmy z Urzędu Pracy w Zakopanem bezzwrotną pożyczkę na pokrycie kosztów            

bieżącej działalności w wysokości 1258,54 zł 

7. W dniach 6-7 listopada 2020 odbyło się Walne zebranie UIMLA, z uwagi na epidemię po raz pierwszy                 

online. Reprezentowały nas: Paulina Wałowska i Joanna Widlarz. Bardzo im dziękujemy za            

poświęcony czas:) Ważniejsze informacje: 

7.1. Japonia i Słowenia zostały przyjęte jako członkowie UIMLA - gratulacje 

7.2. Grecja i Boliwia zostały zaakceptowane jako kraje aspirujące (kandydaci na kandydatów;) 

7.3. Europejska Legitymacja Zawodowa (European Professional Card = EPC), to jeden z           

najważniejszych tematów dla Unii. Również dla nas, wyjeżdżających z klientami w           

przypadku, gdy lokalne władze wymagają spełnienia dodatkowych, często dokuczliwych         

formalności. Stworzenie EPC dla zawodu International Mountain Leader stanowiłoby furtkę          

dla próby zniesienia dodatkowych restrykcji, a sama legitymacja przepustką do legalnego           

wykonywania pracy. Kryteria uzyskania byłyby analogiczne dla systemu istniejącego w          

SMPG, gdzie warunkiem legalnego wykonywania pracy MPG UIMLA są - oprócz posiadania            

stosownych kwalifikacji - zapłacone składki oraz ważna unifikacja, a ich potwierdzeniem są:            

wlepka i obecność w serwisie www jako “Rekomendowany (zunifikowany) Międzynarodowy          



Przewodnik Górski UIMLA”. Pracami w tym obszarze zajmuje się grupa robocza (Working            

Group) Mobility. Jej członkiem jest Tomasz Popiołek. 

7.4. Z powyższym silnie związany jest pomysł, aby w serwisie www.uimla.org była wyświetlana            

aktualizowana lista certyfikowanych IML, co dałoby potencjalnemu klientowi możliwość         

sprawdzenia legalności przewodnika, którego chce wynająć. Podobny pomysł pojawiał się          

ze strony polskich urzędników z którymi współpracujemy w zakresie prac nad nową ustawą.             

Niestety RODO narzuca moc ograniczeń, które należy wziąć pod uwagę przy tworzeniu            

takich list. 

7.5. UIMLA wyraża chęć współpracy z Linking Tourism and Conservation z Norwegii, która            

zajmuje się m. in. turystyką zrównoważoną. Więcej tutaj: https://www.ltandc.org/  

7.6. Przegłosowano budżet na 2021. Niestety jest podwyżka składki osobowej, która będzie           

wynosiła 8,50 Euro/osobę. Składka za Stowarzyszenie pozostaje bez zmian i jest to 250             

Euro/ Stowarzyszenie. W związku z powyższym Zarząd SMPG będzie postulował          

podwyższenie składek dla członków, żeby przynajmniej wyrównać tę podwyżkę. 

8. 18.11.2020 Nadzwyczajne spotkanie Zarządu i podjęcie uchwały o podwyżce składek za 2021 rok do              

wysokości 150 złotych. Wysyłka Komunikatu SMPG 2020-27: podwyższenie składek członkowskich          

SMPG od 2021 roku 

9. 28-29 listopada 2020 odbyły się zajęcia unifikacyjne części Lato, Zima dla zamieszkałych w (szeroko              

rozumianym) regionie Beskidy-Tatry. Zajęcia z zakresu nawigacja, techniki linowe prowadził Robert           

Szumiec, zajęcia z profilaktyki lawinowej prowadził Mirosław Zieliński. Wzięło w nich udział 6 osób. 

10. 5-6 grudnia 2020 odbyły się zajęcia unifikacyjne części “Lato”, “Zima” dla zamieszkałych w (szeroko              

rozumianym) regionie Sudetów. Zajęcia z zakresu nawigacja, techniki linowe, profilaktyka lawinowa           

prowadził Robert Szumiec, zajęcia z przetrwania i transportu poszkodowanych prowadził Jacek           

Jurak. Wzięło w nich udział 9 osób. Szczególnie cieszy wizyta kolegów z dalszych rejonów, którzy               

pofatygowali się w długą trasę, aby przy okazji unifikacji zobaczyć też inny kawałek polskich gór -                

gratulacje i podziękowania :) 

11. 5 grudnia 2020 w stacji turystycznej Orle (Izery, Jakuszyce - Szklarska Poręba) niejako “przy okazji i                

spontanicznie” odbyło się nieformalne podsumowanie sezonu SMPG. Wobec braku wcześniejszych          

doświadczeń na agendę spotkania złożyła się: prelekcja o lokalnych atrakcjach krajoznawczych,           

smakowita obiadokolacja, odpowiednia porcja płynów, mini-slajdowisko. Mimo niewielkiej skali         

przedsięwzięcia było fajnie:) 

12. 7 grudnia 2020 na wniosek Komisji Rewizyjnej Zarząd podjął uchwałę o przesunięciu terminu             

Walnego Zgromadzenia SMPG z 9 stycznia 2021 na najbliższy możliwy termin. Decyzja została             

spowodowana sytuacją zdrowotną w kraju i ograniczeniami w organizowaniu spotkań masowych.           

Wysyłka Komunikat SMPG 2020-28: przesunięcie terminu walnego zgromadzenia SMPG. 
13. 31 grudnia w formie szkolenia i egzaminu online odbyła się unifikacja części “Baza”. Po spełnieniu               

dodatkowych formalności kolejna grupa członków SMPG wypełniła statutowy wymóg zarówno          

SMPG jak i UIMLA (“Continuing Professional Development - CPD”), aby legalnie oferować swoje             

usługi jako MPG-IML na rynku usług turystycznych. Był to już zarazem ostatni cykl unifikacji, która               

rozpoczęła się w 2016 roku. Atrybutem zunifikowanych Liderek i Liderów jest obecność na liście              

rekomendowanych przewodników UIMLA (wizytówka i wkrótce lista) w serwisie www.uimla.pl oraz           

po zapłaceniu składek na 2021 wlepka do legitymacji. Dla przypomnienia - nieposiadanie aktualnej             

wlepki może w niektórych krajach skutkować problemami natury prawnej w przypadku prowadzenia            

klientów. W tym celu od 2021 wlepki będą dystrybuowane indywidualnie, tzn. numer wlepki będzie              

przyporządkowany konkretnej osobie i widoczny również na liście w internecie przy nazwisku            

http://www.uimla.org/
https://www.ltandc.org/
http://www.uimla.pl/


posiadacza. W najbliższym Czasie Grupa Robocza “Uunifikacja” wypracuje nowa formułę unifikacji           

członków SMPG na nadchodzące lata. 

14. W styczniu 2021 Zarząd wprowadzi nową funkcjonalność w serwisie internetowym www.uimla.pl.           

Po zalogowaniu będzie można sobie sprawdzić stan zapłaconych składek, stan unifikacji, uzupełnić            

dane kontaktowe. 

15. Na koniec Zarząd SMPG składa życzenia powrotu do normalności i pracy oraz wszelkiej             

pomyślności w nadchodzącym roku. 

 

Zarząd SMPG 

http://www.uimla.pl/

