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Co to jest UIMLA?
UIMLA (Union of International Mountain Leader Associations - Unia Stowarzyszeń
Międzynarodowych Przewodników Górskich) została oficjalnie utworzona 27 listopada 2004 na
zjeździe organizacji przewodnickich w Chambery (Francja). Stworzyły ją organizacje przewodników
górskich z następujących państw: Andora, Belgia, Francja, Hiszpania, Polska, Szwajcaria, Wielka
Brytania.
Od 6 listopada 2010 nastąpił istotny rozwój organizacji, która obecnie obejmuje 19 krajów
członkowskich. Organizacja ta powstała, by zunifikować przewodnictwo górskie w Europie i na
świecie. Współpracuje w tej dziedzinie z drugą organizacją przewodnicką - IFMGA, w porozumieniu
z którą wyznaczyła zakresy działań i uprawnień swoich członków.
Więcej o organizacji dowiesz się z serwisu: www.uimla.org

Dla kogo jest UIMLA?
Oferta kursu i przynależności do organizacji „Lider”, a za jego pośrednictwem do UIMLA jest
adresowana głównie do tych przewodników górskich, którzy planują rozwijać swoją ofertę
przewodnicką o góry Europy i świata. Przewodnicy górscy UIMLA spotykani są ze swymi klientami
na wszystkich kontynentach. W tej materii ogranicza ich tylko specyfika terenu, w którym operują.
Za granicą nasza profesja jest określana w języku angielskim jako International Mountain Leader
UIMLA (IML UIMLA).
Drugą motywacją może być podniesienie swojego prestiżu zawodowego i umiejętności zawodowych,
które jednak nie skutkują uzyskaniem uprawnień na dodatkowe pasma górskie Polski. Te aspekty
wyraźnie regulują polskie przepisy, które w tej kwestii są nadrzędne.

Co daje przynależność do UIMLA dzisiaj?






możliwość legalnego prowadzenia wycieczek w terenach górskich państw członkowskich pod
warunkiem przestrzegania lokalnych uregulowań prawnych np. regulacji Parków
Narodowych, które są aktami nadrzędnymi
możliwość prowadzenia wycieczek w terenach górskich wszystkich państw Świata pod
warunkiem przestrzegania lokalnych uregulowań prawnych
prestiż przynależności do światowej rodziny liczącej kilka tysięcy członków
zniżki w niektórych schroniskach i kolejkach górskich
w przyszłości: umocowanie prawne w strukturach zawodów europejskich, a więc takie samo
traktowanie jak przedstawicieli wszystkich innych regulowanych profesji wraz z systemem
ubezpieczeń

Czego nie daje UIMLA?
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możliwości prowadzenia wycieczek na trasy górskie, gdzie konieczne jest pokonywanie
lodowców (np. Mont Blanc, itp.), jak i wymagające technik wspinaczkowych (drogi
wspinaczkowe, wysokogórskie o charakterze wspinaczkowym, via ferrata)
uprawnień do prowadzenia aktywności skitouringu i skialpinizmu

W związku z powyższym posługiwanie się symbolami UIMLA w tych sytuacjach jest
wykroczeniem przeciwko organizacji i może narazić na sankcje. Sprzęt i techniki asekuracyjne są
wykorzystywane przez przewodników UIMLA, sporadycznie, jedynie w celu zapewnienia
bezpieczeństwa w wymagających zabezpieczenia miejscach.

Co to jest „LIDER”?
Stowarzyszenie Międzynarodowych Przewodników Górskich (SMPG) „LIDER” z siedzibą w
Zakopanem powstało w 2004 roku. Zrzesza grupę ponad 160 Międzynarodowych Przewodników
Górskich, pochodzących z różnych kół przewodnickich i środowisk. Przynależność do „LIDERA” nie
jest sprzeczna z członkostwem w innych - macierzystych kołach.
Jego pierwotnym celem było wprowadzenie polskich przewodników górskich do Europy i
doprowadzenie do tego, by byli rozpoznawalni i mogli legalnie pracować w innych pasmach górskich
Europy. Obecnie kładziemy nacisk na wprowadzenie IML do grupy regulowanych zawodów
europejskich oraz zaistnienie w przepisach krajowych. Oferujemy bardzo wysoki standard szkolenia,
daleko wykraczający poza program szkolenia przewodnika górskiego co jest podyktowane potrzebą
rynkową – coraz więcej wyjazdów odbywa się w tereny słabo udostępnione turystycznie, gdzie
dodatkowe obowiązki przewodnika to wyznaczanie trasy, nawigacja, zapewnienie przetrwania,
umiejętności ratownicze. Nie mniej ważnym celem jest samodoskonalenie, aby oferować klientom
możliwość atrakcyjnego i bezpiecznego spędzania czasu w górach całego świata przewodnicy UIMLA
muszą się cyklicznie unifikować.
Od listopada 2004 roku SMPG, wraz z przewodnickimi organizacjami z Bułgarii i Włoch, było
członkiem aspirantem UIMLA. Po cyklu szkoleń przeprowadzonych pod kontrolą komisji technicznej
UIMLA, polscy przewodnicy zrzeszeni w SMPG zostali przyjęci do grona Międzynarodowych
Przewodników Górskich podczas zjazdu UIMLA w Hiszpanii w listopadzie 2005 roku. Wszyscy
przewodnicy, którzy zaliczyli pozytywnie cykl szkoleniowy zorganizowany przez stronę polską,
otrzymali odznaki i legitymacje uprawniające do prowadzenia klientów po wszystkich górach państw
członkowskich. Obecnie otwieramy się na szeroko rozumiane środowiska przewodników górskich w
Polsce, pragnąc uczynić z SMPG prężną organizację reprezentującą interesy sporego lobby
związanego z górami.
Przynależność do naszej organizacji jest ważna zwłaszcza dla tych przewodników, którzy traktują
swoją pracę przewodnicką jako stałe źródło dochodów i pragną swą działalność prowadzić również
poza granicami Polski.

Co daje przynależność do "LIDERA"?





analogicznie do uprawnień UIMLA – patrz wyżej
wizytówkę przewodnika w serwisie internetowym
adres e-pocztowy imię.nazwisko@uimla.pl
kontakt z biurami organizującymi trekingi
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udział w szkoleniach „po kosztach”
udział w imprezach wewnętrznych

Czego ta przynależność nie daje?
Członkowie SMPG "LIDER":
 nie mogą prowadzić po drogach wspinaczkowych skalnych i lodowych, czyli tam gdzie trzeba
używać sprzętu wspinaczkowego, a także z zasady liny, raków, czekana, itp., a także drogach
via ferrata
 muszą honorować nadrzędne regulacje i akty prawne, w związku z tym (dla przykładu)
Międzynarodowy Przewodnik Górski UIMLA bez uprawnień tatrzańskich (beskidzki, sudecki)
nie może prowadzić legalnie w Tatrach Polskich
Zgodnie ze Standardem UIMLA z 2013 r. użycie liny i innego sprzętu (raki, czekan, lonże via ferrata)
oraz technik asekuracji odbywa się warunkowo, jedynie w celu zapewnienia doraźnego
bezpieczeństwa klientom i MPG ponosi pełną odpowiedzialność za ich stosowanie zgodnie z prawem
kraju docelowego.
Do Stowarzyszenia Międzynarodowych Przewodników Górskich „Lider” może przystąpić osoba, która
spełni wymagania Statutu Stowarzyszenia.
Serwis www: http://www.uimla.pl

Informacja, Nabór
Wszelka komunikacja w sprawie Naboru i Kursu odbywa się w formie elektronicznej.
Ogólne regulacje dotyczące Kursu zawarte są w Regulaminie Kursu UIMLA. Osoby spełniające
wstępne wymagania tam zawarte składają Podanie poprzez wypełnienie elektronicznego zgłoszenia
dostępnego pod adresem: Formularz Zgłoszenia na Kurs UIMLA (kliknij ten link). Wysłanie
Formularza nie jest jednoznaczne z przyjęciem na Kurs. Decyzję o jego organizacji lub
nieorganizowaniu w przypadku zbyt małej ilości zgłoszeń podejmuje Zarząd SMPG i niezwłocznie
zawiadamia o tym fakcie zainteresowanych (Aspirantów).

Egzamin Wstępny
Szczegóły egzaminu oraz niezbędne wyposażenie precyzuje Regulamin Egzaminu Wstępnego.
Przed egzaminem Aspirant wnosi stosowną opłatę.
Egzamin Wstępny odbywa się w Dolinkach Krakowskich i składa się z:
 egzaminu teoretycznego w formie testu
 egzaminu praktycznego w formie biegu terenowego
 rozmowy kwalifikacyjnej
Zajęcia odbywają się w ciągu 1 jednego dnia i trwają do około 10 godzin.
Aspiranci, którzy zdadzą Egzamin Wstępny otrzymują status Kandydata. Na czas realizacji szkolenia
Kandydaci otrzymują dostęp do Grupy Kursu i zasobów Dysku Kursu opartych na technologii
internetowej Google.
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Plan szkolenia, zakres tematyczny, terminy.
Szczegółowe informacje dotyczące treści szkoleniowych, dat, miejsc i wymiaru godzinowego zajęć
znajdują się w Wykazie Umiejętności IML i Harmonogramie Kursu UIMLA; z wielu względów niektóre
detale są ustalane z niewielkim wyprzedzeniem przed zajęciami.
Kurs składa się z trzech podstawowych pakietów szkoleniowych:
Pakiet „BAZA”
Dzieli się na cześć teoretyczną (wykłady) i część praktyczną (ćwiczenia w terenie).
Razem 150 godzin szkoleniowych.
Program: Przedmioty realizowane w tym Pakiecie są wyszczególnione w Harmonogramie VII Kursu

UIMLA

Zaliczenie:
 zaliczenia cząstkowe w trakcie zajęć
 obecność na zajęciach
 jako część Egzaminu Pakietu Lato
Treści edukacyjne tego Pakietu są główną częścią teoretycznego i praktycznego Egzaminu
Końcowego.
Pakiet „LATO”
Składa się z:
 części wstępnej – 2 dni - Dolinki Krakowskie,
 części zasadniczej – 7 dni – Włochy-Dolomity.
Razem: 9 dni szkolenia - 72 godziny.
Program:
 Przedmioty wykładane i ćwiczone w Pakiecie BAZA
 treści szkoleniowe wymienione w Formularzu Egzaminu Letniego
Egzamin:
 ocena bieżąca w trakcie zajęć
 przygotowywanie i prowadzenie wycieczek
 Przedmioty wyszczególnione na Karcie Egzaminu Letniego
Treści tego Pakietu są też egzaminowane podczas Egzaminu Końcowego.
Pakiet „ZIMA”

Składa się z:
 części wstępnej – 2 dni – Sudety
 części zasadniczej – 7 dni – Rumunia-Karpaty.
Razem: 9 dni szkolenia - 72 godziny.
Program:
 Przedmioty wykładane i ćwiczone w Pakiecie BAZA w wariancie zimowym
 treści szkoleniowe wymienione w Formularzu Egzaminu Zimowego
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profilaktyka lawinowa
poruszanie na rakietach śnieżnych

Egzamin:
 ocena bieżąca w trakcie zajęć
 przygotowywanie i prowadzenie wycieczek
 Przedmioty wyszczególnione na Karcie Egzaminu Zimowego
Treści tej części są też egzaminowane podczas Egzaminu Końcowego.
Ewaluacja: dokładamy starań, by kolejne edycje Kursu były na coraz wyższym poziomie. Dlatego
warunkiem zaliczenia każdego z Pakietów jest wypełnienie ankiety ewaluacyjnej. Kandydat dokonuje
oceny wartości merytorycznych szkolenia oraz kadry. Datę i formę przekazania ankiet określa
każdorazowo Kierownik Kursu.

Egzamin końcowy
Szczegóły egzaminu oraz niezbędne wyposażenie precyzuje Regulamin Egzaminu Końcowego.
Przed egzaminem Kandydat wnosi stosowną opłatę.
Egzamin odbywa się na Podhalu i składa się z:
 egzaminu terenowego
 egzaminu pisemnego podsumowującego wszystkie Pakiety Kursu
Zajęcia odbywają się w ciągu 1 jednego dnia i trwają około 10 -12 godzin.

Egzamin poprawkowy
Osoby, które nie zaliczą egzaminu w podstawowym terminie mogą przystąpić do egzaminu
poprawkowego, którego data ustalana jest na bieżąco. Koszt egzaminu jest kalkulowany osobno,
zależnie od ilości osób.

Cena Kursu i terminy płatności:
Cena Kursu wynosi 10000 (dziesięć tysięcy) złotych
Terminy i wysokość wpłat określa Regulamin Kursu UIMLA
Cena




nie zawiera:
kosztów dojazdów, pobytów i wyżywienia na zajęciach praktycznych i teoretycznych
ubezpieczenia od wypadku w górach
ewentualnego wypożyczenia sprzętu

Masz pytania? Pisz: szkolenia@uimla.pl
Serdecznie zapraszamy – w imieniu Zarządu – Robert Szumiec - Prezes SMPG "Lider", Ekspert,
Asesor UIMLA.
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