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1. W dniach 6-12 września 2021 w Dolomitach Ampezzane odbył się Pakiet Lato VI Kursu UIMLA z 

bazą w Cortinie d’Ampezzo. Kierownikiem letniego szkolenia był Artur Zwatrzko, a instruktorami - 
stażystami Agnieszka Sawicka i Szymon Wawrzuta. Po konstruktywnych wnioskach z poprzednich 
edycji kursu tym razem nie marnowano zbytnio czasu na teorię; obecnie szkolenie letnie to seria 
egzaminów łączących realne prowadzenie grupy w terenie górskim (nawet wysokogórskim!) z 
praktycznymi wiadomościami i umiejętnościami nabytymi w części bazowej kursu, o czym była mowa 
w poprzednim Kwartalniku. Z relacji Kadry wynika, że był to bardzo wymagający kondycyjnie czas, 
głównie - aby maksymalnie wykorzystać walory terenu i rewelacyjną pogodę. Były łzy i obtarte pięty, 
ale wszystko się udało, mimo obaw czy restrykcje nie spowodują perturbacji w realizacji szkolenia i 
transferze. Podziękowania dla Kandydatów za wytrwałość, serdeczne podziękowania dla Artura za 
brawurowe poprowadzenie szkolenia, podziękowania i gratulacje dla Agi i Szymona za 
natychmiastowe wdrożenie się w specyfikę zajęć i efektywne działania. Wyznaczenie instruktorów 
stażystów ma na celu poszerzenie istniejącej kadry szkoleniowej SMPG o nowe osoby 
charakteryzujące się nie tylko wiedzą, ale przede wszystkim doświadczeniem w realnej pracy z 
klientami w innych niż krajowe górach. Równie ważnym aspektem jest zaangażowanie w członkostwo 
SMPG czyli aktualne składki i unifikacje. Podobny jest przepis na Pakiet Zima, który będzie 
realizowany w marcu 2022. 

2. 5 listopada 2021 odbył się zjazd UIMLA (Annual General Assembly), po raz kolejny w formie 
wirtualnej. Ten rodzaj spotkania mimo niewątpliwych braków ma podstawową zaletę dla budżetu 
SMPG - nie generuje kosztów. Nasze wspaniałe Delegatki: Paulina Wałowska i Joanna Widlarz 
pracują społecznie, a nie jest to praca prosta! Spotkania obfitują w dyskusje - czasem trudne - i takież 
decyzje, o jednej z nich niżej. Zarząd składa podziękowania Delegatkom za ich pracę:). Oto 
ważniejsze tematy spotkania: 

1. nastąpiło formalne przeniesienie siedziby UIMLA do Szwajcarii ( Villars-sur-Ollon), tym 
sposobem od czerwca 2021 UIMLA stała się oficjalnie stowarzyszeniem wg prawa 
szwajcarskiego 

2. formalnie rozpoczęto współpracę z MountainSafety.info o którym juz pisaliśmy - UIMLA 
dostało uprawnienia do darmowego korzystania z materiałów szkoleniowych stowarzyszenia 
współtworzonych m.in. przez TOPR, rekomendowani członkowie SMPG uzyskają wkrótce 
dostęp do tych zasobów 

3. UIMLA stała się członkiem Linking Tourism & Conservation - organizacji zajmującej się 
ochroną przyrody i promującej rolę lidera jako nauczyciela swoich klientów w zakresie ochrony 
przyrody 

4. w 2023 roku będą centralnie wymieniane legitymacje UIMLA, aby ujednolicić ich wzór w całej 
organizacji - jak łatwo się domyślić, do tej pory była to sprawa indywidualna każdego kraju 
członkowskiego 

5. Norwegia stała się kolejnym krajem aspirującym do UIMLA 
6. jest propozycja aby na oficjalnej stronie www.uimla.org zamieścić dane osobowe 

przewodników zweryfikowanych, po to, aby każda osoba mogła sprawdzić, czy jego 
przewodnik ma odpowiednie kwalifikacje. Jest to poważne przedsięwzięcie, aby dostosować 
witrynę do wymogów międzynarodowych dot. RODO. A Lider…już to ma! Z początkiem 
sezonu 2022 rozpoczniemy akcję informacyjną dla potencjalnych partnerów b2b precyzującą 
po czym rozpoznać legalnego = rekomendowanego przewodnika UIMLA. Niestety dochodzą 
sygnały, że pracę w naszym kraju znajdują osoby niezunifikowane, jawnie drwiące sobie ze 
Statutu Lidera i jego wymogów lekceważąc tym samym tych, którzy dopełnili wszelkich starań, 
by zagwarantować najwyższą jakość usług 



7. Ze względu na “spécialités françaises” z liczby członków UIMLA [nagle] zniknęło 1800 osób - 
miejmy nadzieję, że pozostają w zdrowiu! Ale budżet organizacji-matki ucierpiał, co znalazło 
odzwierciedlenie w głosowaniu nt. wysokości składek, które mimo protestów naszych 
Delegatek wzrosły znacząco do 12 Euro za osobę! 

3. Wysłano Komunikat SMPG 2021-9: Szkolenia wewnętrzne SMPG 2021-22, który informuje o 
możliwości zgłaszania własnych szkoleń - tzw. wewnętrznych lub inaczej koleżeńskich - dla innych 
członków SMPG. Szkolenia w formie e-learningowej można prowadzić z wykorzystaniem platformy 
Clickmeeting - Zarząd oferuje wsparcie techniczne w celu zapoznania z tym programem - jak i w 
terenie.. Ze 120-osobowej, elitarnej grupy Międzynarodowych Przewodników Górskich UIMLA 
zgłosiło się do prowadzenia zajęć…1. Brawo! 

4. 4 grudnia 2021 odbyło się szkolenie organizowane wspólnie przez MountainSafety.info, UIAA, UIMLA 
i UIAGM szkolenie nt. profilaktyki lawinowej i najnowszych trendów w zarządzaniu ryzykiem i 
prowadzeniu akcji ratunkowej siłami zespołu. Na szkolenie zapraszał wszystkich Komunikat SMPG 
2021-10: Webinar UIMLA - szkolenie przedsezonowe: śnieg, lawiny, procedury ratownicze 

5. 28 grudnia 2021 odbyło się 12. spotkanie Zarządu, z ważniejszych: 
1. ze względów rodzinnych z pracy w Zarządzie zrezygnowała Maria Tokarz-Olszańska, na jej 

miejsce dokooptowano doświadczoną w pracy w zarządach, szkoleniach, pracach 
informatycznych i pracy IML Agnieszkę Sawicką. Serdeczne podziękowania dla Marysi za jej 
wkład w działalność Stowarzyszenia:) Wielkie oczekiwania wobec Agi:) 

2. dyskutowano podwyżkę składek do SMPG adekwatnie do UIMLA, gdyż zwyżka z 8 do 12 
Euro to dość spora kwota, ale…budżet “Lidera” dzięki konsekwentnym działaniom Zarządu, 
adekwatnej do sytuacji rynkowej cenie VI Kursu UIMLA, zaprzestaniu płacenia 
bezsensownych składek do wirtualnych organizacji znajduje się W NAJLEPSZEJ OD CZASU 
POWSTANIA KONDYCJI FINANSOWEJ!!! Biorąc pod uwagę, że odbyła się w ostatnim 
czasie podwyżka składek Zarząd podjął jednomyślną decyzję o utrzymaniu składek na 
dotychczasowym poziomie 

3. nadwyżka w finansach pozwala nam planować wydatki na kolejny czas, Zarząd rozmyśla nad: 
1. serią filmów na YouTube promujących UIMLA i naszych rekomendowanych członków 

na rynku b2b oraz zachęcających aspirantów do rozpoczęcia kariery i dołączenia do 
kolejnej (VII) edycji Kursu UIMLA 

2. podręcznikiem szkoleniowym zbierającym całą wykładaną i ćwiczoną na naszych 
kursach wiedzę w nawiązaniu do wymagań Standardu UIMLA. W opracowaniu części 
zimowej mamy wstępną deklarację współpracy ze światowym potentatem outdoor - 
szwajcarską firmą Mammut Sports 

3. finansowaniem szkoleń wewnętrznych w ten sposób, że członkowie SMPG nie płacą 
za szkolenia, ale równocześnie Ci, którzy je prowadzą dostają adekwatną do sytuacji 
rynkowej zapłatę 

4. gratyfikacją osób pracujących w Grupach Roboczych poprzez zwolnienie ze składek 
na pewien czas 

5. wyposażeniem szkoleniowym, np fantomem ćwiczebnym, imitacją ran i urazów, 
profesjonalną apteczką, AED, radiotelefonami, i in. 

6. Mimo trwania VI edycji Kursu UIMLA jest sporo zapytań o nową, Zarząd zgodził się na rozpoczęcie 
niezobowiązującego Naboru na VII edycję, koszt kursu musi jednak nawiązywać do realiów 
finansowych otoczenia, uzgodniony, proponowany koszt nowego kursu to 10 000 PLN. 

7. Przypominamy, że zgodnie ze Statutem SMPG i decyzjami Zarządu składki członkowskie należy 
płacić Z GÓRY na nadchodzący rok. Prosimy zatem o uregulowanie składek za obecny rok w 
wysokości 150 zł przelewem na rachunek podany na www.uimla.pl do końca marca 2022. 

8. W nadchodzącym roku 2022 Zarząd składa życzenia pozostania w zdrowiu oraz udanego sezonu 
przewodnickiego. 

 

Zarząd SMPG 
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