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Powstała nowa strona Internetowa UIMLA: https://uimla.org/ Nowe zakładki to: FAQ i CPD
events. Zapraszamy do eksploracji.
Trwa asesment Szwecji, po niedawnym przyjęciu w kręgi UIMLA Japonii i Słowenii. Aktualną
listę krajów tworzących UIMLA można znaleźć tutaj: https://uimla.org/members/
Powstały nowe Grupy Robocze UIMLA: Financial, Strategy, Communications & PR. Trwają
prace nad nowym Statutem UIMLA z naciskiem na nowe formy obradowania i podejmowania
decyzji online.
UIMLA Mobility Working Group to opisana wcześniej grupa robocza zajmująca się zebraniem
aktualnych przepisów dotyczących przewodnictwa w krajach członkowskich oraz interakcją
z Europejską Kartą Zawodową (EPC) - jej członkiem jest Tomasz Popiołek. Wysunięto
wniosek, że EPC w istocie nie jest żadną europejską legitymacją, a faktycznie procesem
rejestracji online i to nie w strukturach EU, ale wobec poszczególnych krajów z osobna.
Proces zaistnienia naszej profesji (International Mountain Leader lub Mountain Leader) na
platformie
EPC
(https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/regprof/index.cfm?action=profession&id_profession=8008) jest żmudny, bo
zależy od tego czy u co najmniej połowy członków EU zawód IML/ML będzie uregulowany.
Jest to warunek wstępny dla rozpoczęcia procedury unijnej włączającej mountain leading do
profesji dla których wydaje się EPC. Na dodatek wszelkie prace przy EPC na poziomie UE
są wstrzymane. Na szczęście nie przeszkadza to członkom SMPG w codziennym
wykonywaniu pracy za granicą, mimo, że posiadanie EPC byłoby dla nas ogromnym
wsparciem. SMPG poprzez Tomasza Popiołka jest w stałym kontakcie z przedstawicielami
Departamentu Turystyki w sprawie prac legislacyjnych, niestety od ponad roku ze względu
na kowidozę nic specjalnego się w tej sprawie nie dzieje.
Nowe kraje rozpoczynają starania o przyłączenie do UIMLA: Chile, Węgry i Nepal.
Podjęto decyzję o członkostwie UIMLA w Linking Tourism and Conservation z Norwegii, która
zajmuje się m. in. turystyką zrównoważoną. Więcej tutaj: https://www.ltandc.org/
10 kwietnia 2021 odbyło się Walne Zgromadzenie SMPG. Z uwagi na restrykcje związane z
rzekomą pandemią spotkanie po raz pierwszy w historii odbyło się online za pośrednictwem
płatnej platformy Clickmeeting. Mimo sporego wyzwania związanego z poznaniem i
wdrożeniem nowej technologii oraz różnym poziomem zaawansowania technologicznego
oraz dostępu do Internetu naszych członków frekwencja wyniosła 40 osób, co jest wynikiem
niewiele mniejszym niż podczas tradycyjnych spotkań stacjonarnych. Mamy nadzieję, że
świadczy to o istotnym zainteresowaniu bieżącymi sprawami organizacji … i pomyślnym
wykorzystywaniu nowych technologii niezależnie od wieku:) Zawiadomienie oraz Agenda
Walnego zostały przekazane drogą mejlową na listę mejlinową wszyscy@uimla.pl w formie
Komunikatu SMPG 2021-7. W toku głosowań podjęto następujące uchwały:
7.1. o przyjęciu sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2020
7.2. o przyjęciu sprawozdania finansowego za rok 2020
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7.3. o przyjęciu sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2020
7.4. o udzieleniu absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia za rok 2020
7.5. o udzieleniu absolutorium dla Komisji Rewizyjnej za rok 2020
W dalszej części odbyły się wystąpienia członków Zarządu dotyczące priorytetów
Stowarzyszenia i planów działania Stowarzyszenia na następne lata:
7.6. Robert Szumiec:
7.6.1. podsumował akcję „informatyczną”, „składkową” i „unifikacyjną”
7.6.2. omówił przebieg nowego - VI kursu UIMLA i w nawiązaniu wspomniał o
idei nowych zasad przyjmowania na kurs i członkostwa SMPG,
7.6.3. przedstawił główne założenia do nowego Statutu SMPG oraz zaproponował
termin Walnego Nadzwyczajnego, które mogłoby podejmować decyzje w tej sprawie
7.6.4. omówił efekty prac Grup Roboczych, z których GR Słowacja pod dowództwem
Huberta Jarzębowskiego wypracowała rozwiązania do przetestowania w sezonie 2021. O
efektach poinformujemy z końcem sezonu
7.7. Tomasz Popiołek przedstawił sytuację UIMLA w polskich przepisach prawnych
7.8. Jacek Jurak omówił strategiczną współpracę z Decathlon Zgorzelec.
Wnioski:
7.9. Drogą uchwały podjęto decyzję o zaprzestaniu dochodzenia roszczenia w wysokości
2250 złotych tytułem zapłaty zaległych składek do CPT od członków poprzedniego Zarządu:
Zofii Bachledy i Jarosława Figla. Zgodnie z posiadanym orzecznictwem sądowym i
brzmieniem statutów naszych organizacji zapłata ta była niezgodna z prawem i jako przejaw
niegospodarności członków poprzedniego Zarządu spowodowała odmowę członków
obecnego Zarządu podpisania sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego za 2019
rok.
7.10. Mirosław Zieliński postulował uporządkowanie sprawy tzw. grupy SMPG na Facebooku.
Obecnie są dwie grupy w tym jedna założona przez byłego już członka kolegę Fijaka. Niestety
nie reaguje on na wezwania do zamknięcia swojej grupy, która zgodnie z decyzją Zarządu
nie jest oficjalną grupą SMPG. Niestety mimo mejli i Komunikatu w tej sprawie sporo
członków SMPG nadal umieszcza tam posty i podtrzymuje obecność legitymizując w ten
sposób tę schizofreniczną sytuację. Należy dodać, że oprócz grupy na FB mamy również
tzw. “funpage” co jest już sytuacją normalną - jest to kontent przeznaczony dla naszych
potencjalnych klientów.
7.11. Rozgorzała gorąca dyskusja spowodowana decyzją Zarządu o skreśleniu z listy
członków - zgodnie ze Statutem i mimo wielokrotnych próśb i wezwań - osób uchylających
się z zapłatą składek. Szkoda, że tego rodzaju dyskusje nie odbywały się w minionych latach,
bo historyczna analiza wpłat pokazuje nonszalancję w przyjmowaniu i dokumentowaniu
wpłat, powodując istotne braki w kasie SMPG. Na wniosek Mariusza Kozłowskiego i
propozycje innych osób Zarząd sporządził i rozesłał formularz Internetowy, w którym każdy
mógł wyrazić swoje stanowisko w tej sprawie i zaproponować rozwiązania. Mówi o tym
Komunikat SMPG 2021 - 8: Propozycje nowych form członkostwa SMPG i adekwatnych opłat
i obowiązków 2021+
We wrześniu 2021 Zarząd zajmie się sprawą i analizując głos Koleżanek i Kolegów
zaproponuje rozwiązania do zapisania w nowym Statucie.
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Na koniec Prezes wyraża ogromne zadowolenie, że event mimo drobnych problemów
technicznych udał się, bo przygotowania do niego kosztowały wiele czasu i nerwów.
Specjalne podziękowania dla Agnieszki Sawickiej za przygotowanie technologiczne oraz
prowadzenie spotkania, bez niej by się to nie udało!
30 maja 2021 odbyło się na platformie ZOOM Specjalne Walne Zebranie Delegatów UIMLA
online. SMPG reprezentowały Paulina Wałowska i Joanna Widlarz. Obecnych i głosujących
państw było 22. Specjalne zebranie dotyczyło przeniesienia siedziby UIMLA z Francji do
Szwajcarii. Przeniesienie UIMLA do Szwajcarii nie będzie znaczyło zmian w organizacji i
funkcjonowaniu UIMLA. Dokumenty, członkowie, Zarząd i wszelkie sprawy administracyjne
pozostaną takie same. UIMLA zostanie wyrejestrowana we Francji i zarejestrowana w
Szwajcarii. UIMLA powstająca w Szwajcarii jest prawną kontynuacją UIMLA z Francji.
Siedziba będzie się mieścić w miejscowości Villars- sur- Olion i będzie tam jej adres do
korespondencji. Wraz z tymi zmianami pojawi się jeszcze jedna nowość - nazwa UIMLA
zostanie zastrzeżona zarówno w Unii Europejskiej jak i w Szwajcarii. Ze względu na
powyższe zmiany została powołana specjalna grupa robocza, która pracuje nad Statutem
organizacji. Zmiany pociągają również koszty, które będą pokrywane z oszczędności
wynikłych z lockdown i nie spowodują uszczerbku na budżecie organizacji. Zarząd UIMLA
podał preliminarz zmian. Wszystkie powyższe zmiany zostały przegłosowane. Zarząd SMPG
podjął uchwałę o podtrzymaniu obecności w UIMLA z nową siedzibą.
Na bieżąco odbywają się zajęcia VI Kursu UIMLA w którym biorą udział 22 osoby. Cieszy
fakt, że połowę składu stanowią osoby spoza Tatr, co w przypadku uzyskania przez nich
uprawnień pozwoli na bardziej proporcjonalne reprezentowanie innych rejonów górskich
wśród członków SMPG. Do tej pory odbyło się 6 zjazdów podczas których realizowane były
Przedmioty: Nawigacja, Pierwsza Pomoc i Ratownictwo, Techniki Linowe, Przekraczanie
rzek, Przetrwanie, Etyka, Metodyka, Zarządzanie Grupą. Z początkiem września planowany
jest Pakiet Lato podczas którego Kandydaci będą organizować i prowadzić wycieczki w
Dolomitach na bazie nabytych umiejętności.

Zarząd SMPG

