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Kwartalnik SMPG 2022-1 
1 kwietnia 2022 

 

1. 05.01.2022 Wysyłka Komunikatu SMPG 2022-1: Szkolenie Wewnętrzne SMPG SW 2022-1: 

Profilaktyka lawinowa 

2. 07.01.2022 Wysyłka Komunikatu SMPG 2022-2: Kwartalnik SMPG 2021 - 3,4 (półrocznik) 

3. 11.01.2022 odbyło się w Tatrach szkolenie wewnętrzne (SW 2022-1): Tereny zaśnieżone - Realizacja 

wycieczki w warunkach zimowych - Profilaktyka lawinowa prowadzone przez Artura Zwatrzkę. 

Obecnych 6 osób. 

4. 17.01.2022 odbyło się Spotkanie Zarządu VI-13, z najważniejszych spraw: 

4.1. poinformowanie zebranych o śmiertelnym wypadku członka stowarzyszenia Michała Kruczały. 

Wciąż nie wiadomo jaki był charakter tego zdarzenia dlatego Zarząd nie może przyjąć 

stanowiska, ani złożyć oświadczenia. Podjęto decyzję o zaoferowaniu wsparcia rodzinie w 

formie: 

- pomocy prawnej 

- pomocy finansowej z kasy SMPG w wysokości 2000 zł 

4.2. sprawy bezpieczeństwa w górach - szkolenia wewnętrzne. W związku z powyższym 

zdarzeniem i dbaniem o bezpieczeństwo w górach podjęto  działania oferujące dodatkowe 

szkolenia dla wszystkich członków SMPG „Lider”, które obejmowałyby m.in. profilaktykę 

lawinową, nawigację, meteorologię, zarządzanie grupą, pierwszą pomoc.   

Zarząd zaoferował w pierwszym kwartale 2022 następujące szkolenia wewnętrzne [wszystkie 

szkolenia są darmowe dla członków SMPG]: 

- SW 2022-1 profilaktyka lawinowa Tatry 

- SW 2022-2 profilaktyka lawinowa Tatry 

- SW 2022-3 profilaktyka lawinowa Karkonosze 

- SW 2022-4 Góry Bałkanów 

- SW 2022-5 Planowanie trasy za pomocą aplikacji Locus 

- SW 2022-6 Meteorologia 

- SW 2022-7 Zarządzanie grupą 

 Więcej w Komunikacie SMPG 2022 - 6: Szkolenia Wewnętrzne SMPG 2022 I kwartał 

4.3.  Przypomnienie zakresu uprawnień IML UIMLA. W związku z medialną nagonką na UIMLA, 

której echa dotarły nawet do Zarządu UIMLA, Zarząd SMPG zaleca daleko idącą ostrożność 

w konstruowaniu swoich ofert i podejmowaniu się usług niemieszczących się w zakresie 

uprawnień IML UIMLA. Stwierdzono przypadki, że niektóre biura należące do członków SPMG 

oferują wycieczki poza uprawnieniami UIMLA i/lub zatrudniają do tego członków SMPG 

(dowód: posty na mediach społecznościowych, oferty www); należy przypomnieć jakie są 

zasady uprawiania zawodu MPG IML UIMLA. Przypomnienie zasad nastąpiło w formie 

Komunikatu SMPG 2022-5: Tragiczne wydarzenia i przypomnienie zasad.     

5. Sprawa Unifikacji SMPG. Poprzedni 6-cio letni proces Unifikacji został zakończony o czym była już 

mowa kilkukrotnie. Następny rozpocznie się jak tylko Grupa Robocza “Unifikacja” skonstruuje projekt 

nowej unifikacji na kolejne lata. 

6. Grupy na FB. Niektórzy członkowie SMPG skarżą się, że nie mają dostępu do zamkniętej grupy FB i 

domagają się stworzenia dodatkowej. Odpowiedź: każdy ma prawo wypełniać obowiązki statutowe 

(składki + unifikacja) i wtedy ma automatyczny dostęp do grupy; nie ma przeciwwskazań, żeby każdy 

kto chce zakładał sobie co chce na dowolnym komunikatorze, Zarząd nie jest do tego potrzebny. 



7. Reaktywacja Grup Roboczych. GR kontynuują prace, aby na najbliższym Walnym przedstawić 

rezultaty. Koordynatorem prac wszystkich GR jest Prezes. Obecnie funkcjonują: 

- GR “Statut” - Liderka Elżbieta Krzakowska oraz Tomasz Popiołek 

- GR “Unifikacja” - Lider Andrzej Śliwiński w składzie: Paulina Wałowska i Jacek Jurak 

- GR “Słowacja” - Lider Hubert Jarzębowski w składzie: Aleksandra Dzik, Tomasz 

Popiołek, Grzegorz Szarek z pomocą Joanny Opyrchał. 

8. 24.01.2022 Wysyłka Komunikatu SMPG 2022 - 4: Szkolenie Wewnętrzne SW 2022 - 3: Profilaktyka 

lawinowa – Karkonosze 

9. 06.02.2022 odbyło się szkolenie wewnętrzne (SW 2022-2): Tereny zaśnieżone: Realizacja wycieczki 

w warunkach zimowych - Profilaktyka lawinowa prowadzone przez Michała Trzebunię. Obecnych 4 

osoby. 

10. 08.02.2022 Rozesłano zapytanie do ratowników górskich będących członkami SMPG ws. 

przeprowadzenia płatnego szkolenia z zakresu pierwszej pomocy dla członków Stowarzyszenia; 

odpowiedzi: z Sudetów - 2, z Tatr … - 0. Dziękujemy za zaangażowanie w życie organizacji! 

11. 16.02.2022 odbyło się szkolenie wewnętrzne (SW 2022-3) Tereny zaśnieżone: Realizacja wycieczki 

w warunkach zimowych - Profilaktyka lawinowa prowadzone przez Roberta Roga w Karkonoszach. 

Obecnych 13 osób 

12. 17.02.2022 odbyło się szkolenie wewnętrzne (SW 2022-4) Środowisko górskie: Góry Bałkanów 

prowadzone przez Huberta Jarzębowskiego na platformie Clickmeeting. Obecnych 11 osób. 

13. 19.02.2022 Wysyłka Komunikatu SMPG 2022-7: Nagranie z webinaru "Góry Bałkanów" 

14. 19.02.2022 otrzymaliśmy smutną informację o śmierci Marka Zygmańskiego - członka SMPG od 

samego początku. 

15. 09.03.2022 Wysyłka Komunikatu SMPG 2022 - 8: Wlepki 2022. Zarząd przypomniał, że zgodnie z 

paragrafem 13 Statutu członek SMPG ma obowiązek REGULARNIE opłacać składki. Zgodnie z 

uchwałą Zarządu 1-Z-2021 termin płatności to ostatni dzień marca roku kalendarzowego. Powody dla 

których tak zmuszeni jesteśmy robić były już wielokrotnie wyjaśniane. 

16. 1 i 9.03.2022 odbyło się Spotkanie Zarządu VI-14 z najważniejszych spraw: 

16.1. jesienią 2022 planowane są bezpłatne szkolenia umożliwiające podtrzymanie lub nabycie 

uprawnień do otrzymania wlepki UIMLA, będącej niezbęnym dowodem legalności 

Przewodnika UIMLA. GR “Unifikacja” wkrótce przedstawi założenia Nowej Unifikacji SMPG.  

16.2. podjęto uchwałę 1-Z-2022 o  zwolnieniu ze składek członkowskich Delegatów (Delegatek) i 

członków Grup Roboczych SMPG za rok kalendarzowy w którym pełnią swą misję i przedłożą 

Zarządowi efekt swej pracy w formie raportu. 

16.3. podjęto decyzję o produkcji spotu reklamowego. Założeniem filmu jest przybliżenie 

potencjalnym klientom indywidualnym, agencjom górskim, biurom podróży, przyszłym 

kursantom czy osobom sympatyzującym z UIMLA, specyfiki pracy IML oraz charakteru 

naszego Stowarzyszenia. W toku negocjacji spośród 6 oferentów wybrano jednego. Podjęto 

uchwałę 2-Z-2022 o powierzeniu produkcji spotu reklamowego o UIMLA, SMPG i pracy IML 

studiu Jana Wierzejskiego. 

16.4. podjęto uchwałę 3-Z-2022 o przekazaniu darowizny na rzecz fundacji jako wyrazu pamięci po 

zmarłym Marku Zygmańskim 

16.5. Jacek Jurak kontynuuje ustalenia z Alpinusem dotyczące wspólnej akcji marketingowej 

17. 10.03.2022 Wysyłka Komunikatu SMPG 2022 - 9: Szkolenia Wewnętrzne SMPG 2022 I kwartał - 

dodatkowy webinar z Pierwszej pomocy 

18. 12.03.2022 Odbyło się szkolenie wewnętrzne (SW 2022-6) Meteorologia – wpływ warunków 

atmosferycznych na funkcjonowanie w górach. Szkolenie online przeprowadził Michał Trzebunia. 

Obecnych 10 osób. 

19. 25.03.2022 Wysyłka Komunikatu SMPG 2022 - 10: Walne Zebranie SMPG 2022, projekt nowego 

Statutu. W toku rocznych konsultacji z członkami SMPG, którzy za pomocą formularza google mieli 

możliwość zaproponować oczekiwane przez siebie rozwiązania, GR “Statut” przy kluczowym 

wkładzie Zarządu zaproponowała projekt nowego Statutu SMPG, w którym kluczową zmianą jest 

podział na oczekiwane kategorie członkowskie wraz z adekwatnymi wysokościami składek. Deadline 

na komentarze, pytania to koniec marca 2022. 
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20. 25.03.2022 odbyło się szkolenie wewnętrzne (SW 2022-5) Planowanie tury za pomocą aplikacji 

Locus. Szkolenie online przeprowadził Robert Szumiec. Obecne 4 osoby. Brawo! 

21. Zakończenie prac Grupy Roboczej “Słowacja” mających na celu stworzenie raportu o obecnym 

prawodawstwie w zakresie pracy Przewodników UIMLA na Słowacji wraz z praktycznymi 

wskazówkami jak to robić. 

22. 28.03.2022 wysyłka Komunikatu SMPG 2022 - 11: Raport Grupy Roboczej "Słowacja" - Praca MPG 

UIMLA na Słowacji 

23. W dniach 7-13 marca odbyło się zimowe szkolenie VI Kursu UIMLA - Pakiet Zima. Kierownikiem 

(ksywa “Zimny Kiero”;) został Artur Zwatrzko, a instruktorami Robert Róg oraz Szymon Wawrzuta. 

24. 30 i 31.03.2022 Odbyło się szkolenie wewnętrzne “Pierwsza pomoc i Ratownictwo”. Szkolenie online 

przeprowadził Albert Kościński. Obecnych 26-27 osób. Szkolenie może być zaliczone w poczet 

planowanej Unifikacji SMPG 2023. 

25. 31.03.2022 Wysyłka Komunikatu SMPG 2022 - 12: Film promocyjny o SMPG i Przewodnikach UIMLA 

26. W związku z nowym wzorem Legitymacji UIMLA i potrzebie produkcji wg. nowych wytycznych dla 

absolwentów VI Kursu zaprojektowano nowy awers, podczas gdy rewers jest narzucony przez 

UIMLA. Autorem projektu jest Anna Mikołajczyk-Szarek. Nowe legitymacje będą wydawane z 

początkiem 2023 roku. 

 

Zarząd SMPG 


