
Komunikat SMPG 2022 - 9: Szkolenia Wewnętrzne SMPG 2022 I kwartał - dodatkowy 

webinar z Pierwszej pomocy 

Już wkrótce zaproponujemy Wam: 

• projekt nowego Statutu SMPG 

• zasady nowej Unifikacji SMPG na rok 2023 i dalsze 

Piszemy o tym dlatego, że zgodnie z zaleceniami płynącymi ze wszelkich stron 

umiejętność niesienia pierwszej pomocy w górach - i nie tylko - jest podstawową 

kompetencją przewodnika górskiego - w tym międzynarodowego. Zarząd zatem jest 

zdeterminowany wprowadzić, aby ukończenie szkolenia z pierwszej pomocy było 

kluczowe dla zaliczenia jednego z elementów nowej Unifikacji SMPG, o której 

wkrótce napiszemy. Wedle nowej koncepcji (Nową) Unifikację należy zakończyć 

przed rozpoczęciem sezonu, więc aby uzyskać wlepkę 2023, wymagane szkolenia 

należy odbyć w 2022 roku. Takie szkolenia planowane na późną jesień 2022 wkrótce 

Wam zaproponujemy, tymczasem już teraz można wziąć udział w webinarze który 

pokrywa treściowo te elementy Przedmiotu "Pierwsza pomoc i Ratownictwo", które 

można zrobić w formie wykładu. Reszta rzecz jasna musi odbyć się jako zajęcia 

praktyczne - i to minimum dwudniowe. 

 

Zapraszamy zatem 30 i 31 marca o godzinie 18:00 (do około 21:00) na dwuczęściowy 

webinar na platformie Clickmeeting, którą duża część z Was już zna. Z uwagi na 

uwarunkowania zawodowe prelegenta jest możliwe, że trzeba będzie zajęcia 

przenieść - termin awaryjny to 11-12 kwietnia godz 18:00-21:00. Link do "pokoju" 

zostanie wysłany do wszystkich mailem w dniu spotkania około południa. 

 

A teraz krótko o prelegencie... 

Albert Kościński to między innymi: 

• starszy specjalista ratownik w JRG 1 KM PSP w Wałbrzychu 

 

• ratownik Karkonoskiej Grupy GOPR 

• ratownik medyczny 

• instruktor pierwszej pomocy AHA 

• czynny ratownik w projekcie Bezpieczny Kazbek 

Resztę niebagatelnych osiągnięć przedstawi prelegent osobiście na Wasze życzenie. 

Zapraszamy zatem do skorzystania z okazji rozpoczęcia Nowej Unifikacji, ale przede 

wszystkim uzyskania wielu [oby nigdy nie] przydatnych wiadomości. 

 

Za Zarząd 

Robert Szumiec 



Międzynarodowy Przewodnik Górski  - International Mountain Leader - UIMLA 

 

 

 


