
   

 

   
 

Protokół z Walnego Zgromadzenia 

Stowarzyszenia Międzynarodowych Przewodników Górskich „LIDER” 

w dniu 09.04.2022 r. 

Walne Zgromadzenie odbyło się w drugim ustalonym terminie, w formie on-line, za pomocą aplikacji ClickMeeting. W 

zabraniu wzięło udział 35 osób. 

Zebranie zostało przeprowadzone w następującym porządku: 

1. Otwarcie Zgromadzenia i stwierdzenie prawomocności przez Tomasza Popiołka. 
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia – wybrano na Przewodniczącego Tomasza Popiołka a na 

Sekretarza Agnieszkę Sawicką. 
3. Wybrany Przewodniczący Tomasz Popiołek rozpoczął prowadzenie obrad. 
4. Uchwalono porządek obrad. 
5. Prezes SMPG “Lider”, Robert Szumiec, przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia oraz 

sprawozdanie finansowe za rok 2021. 
6. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Elżbieta Krzakowska przedstawiła sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli 

działalności Zarządu i Stowarzyszenia oraz przedłożyła wniosek w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu za 
rok 2021. 

7. Następnie dyskutowano nad sprawozdaniami w celu podjęcia uchwał w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu za 
rok 2021 i sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2021 skutkującego udzieleniem absolutorium dla Zarządu 
Stowarzyszenia. 

8. Podsumowanie zakończonych prac Grup Roboczych: Grupa „Statut”  i „Słowacja” z oczekiwaniem na wymierne 
efekty ich pracy, użyteczne dla członków SMPG „Lider”. Należy pamiętać, że uczestnicy tych grup pracują społecznie.   

9. Podsumowanie VI Kursu UIMLA. Mimo restrykcji, w odpowiedzi na artykułowane oczekiwania wielu osób podjęto 
decyzję o uruchomienia nowego kursu, który rozpoczęło 22 kandydatów, a zakończyło 20. VI edycja obejmuje 300 
godzin szkolenia. W 2021 roku zostały zakończone pakiety szkoleniowe Baza oraz Lato. 

10. UIMLA w polskich przepisach prawnych - prace przy „Białej Księdze” zostały zawieszone, gdyż urzędnicy byli zajęci 
udzielaniem wsparcia zmuszonym do zamknięcia się przez innych urzędników firmom i organizacjom turystycznym. 

11. Wiceprezes SMPG “Lider” Jacek Jurak zabrał głos w sprawie projektu rozpoczęciu współpracy z reaktywowanym  
producentem odzieży i sprzętu outdoor - firmą Alpinus. 

12. Propozycja nowego Statutu SMPG „ Lider” z dokładnym omówieniem zmian przez Elżbietę Krzakowską. Statut to 
najważniejszy wewnętrzny dokument – „konstytucja” organizacji - to  pisemne potwierdzona informacja o zasadach 
działania każdego stowarzyszenia. Zmiany w nim zostały wymuszone zmieniającym się otoczeniem prawnym, a 
także wieloletnimi postulatami członków SMPG. Stowarzyszenie opiera swoją aktywność na statucie. Jest to klucz 
do sprawnego działania. W nim opisane są między innymi zasady działania organizacji, takie jak struktura władz, 
organy władzy, sposób podejmowania decyzji, podział obowiązków i kompetencji. Jeśli w trakcie działania okaże się,               
że formuła ustalona w statucie nie sprawdza się, warto pomyśleć o wprowadzeniu zmian. Nie sposób tkwić w sytuacji, 
która blokuje rozwój organizacji lub uniemożliwia szybką reakcję na problem. Kiedy zmian jest bardzo dużo, są one 
znaczące i wymagają wprowadzenia nowej numeracji, możliwe jest przyjęcie nowego statutu w całości. Oczywiście 
zmiana musi być dobrze przemyślana i najlepiej wypracowana zespołowo, w tym celu powstała Grupa Robocza 
„Statut”.                                                                                                                                     

13. Wstępne założenia nowej Unifikacji SMPG. Kluczową kompetencją przewodnika górskiego, którą życie może 
zweryfikować w każdej chwili jest umiejętność niesienia pierwszej pomocy. Takie postulaty płyną zresztą z wielu 
stron, również ze strony urzędników pracujących nad ustawą oraz oczywiście centrali UIMLA. Zarząd przy współpracy 
z Grupą Roboczą „Unifikacja” już wkrótce przedstawi kompleksowe propozycje w sprawie minimalnych wymagań 
jakie musi spełnić każdy członek SMPG, jeśli chce czynnie uprawiać zawód IML UIMLA, a więc być Przewodnikiem 
UIMLA. Na pewno wiedza i umiejętności wchodzące w zakres Pierwszej pomocy i Ratownictwa będą wymagane jako 
pierwsze w połączeniu z obowiązkowym ubezpieczeniem Odpowiedzialności Cywilnej. Na temat pozostałych 
elementów Unifikacji jak i Regulaminu Unifikacji 2022+ Zarząd będzie wkrótce informował. 

14. Wolne wnioski. 
15. Zakończenie  

 
Podjęto uchwały w sprawach: 

 Uchwała nr 1: Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia (głosowanie: 28 głosów „za”, 1 wstrzymujący się) 

 Uchwała nr 2: Przyjęcie sprawozdania Zarządu za rok 2021 (głosowanie: 30 głosów „za”) 
 Uchwała nr 3: Przyjęcie sprawozdania finansowego za rok 2021 (głosowanie: 30 głosów „za”) 
 Uchwała nr 4: Przyjęcie podziału wyniku finansowego netto Stowarzyszenia za rok 2021 (głosowanie: 29 głosów 

„za”, 1 wstrzymujący się) 



   
 

   
 

 Uchwała nr 5: Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2021 (głosowanie: 29 głosów „za”, 2 wstrzymujące 
się) 

 Uchwała nr 6: Udzielenie absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia za rok 2021 (głosowanie: 30 głosów „za”, 1 
wstrzymujący się) 

 Uchwała nr 7: Przyjęcie nowego projektu nowego Statutu SMPG za obowiązujący (głosowanie: 36 głosów „za”, 1 
wstrzymujący się) 

 

Wystąpienie Zarządu dotyczące priorytetów i planów działania Stowarzyszenia na następne lata: 

 Prezes SMPG Robert Szumiec: 
 podsumował akcję „informatyczną”, „składkową” i „unifikacyjną” 
 omówił zakończoną VI edycję kursu UIMLA 
 przedstawił główne założenia do nowego Statutu SMPG 
 omówił efekty prac Grup Roboczych 

 Tomasz Popiołek przedstawił stan UIMLA w polskich przepisach prawnych 
 Wiceprezes SMPG Jacek Jurak omówił strategiczną współpracę z reaktywowaną firmą produkującą odzież outdoor 

- Alpinus. 
  

 Wnioski nie podlegające głosowaniu: 

 Jarosław Figiel: w sprawie zaległej unifikacji. Istnieje możliwość udokumentowania zaległej i przyszłej unifikacji w 
zakresie pierwszej pomocy poprzez udział w szkoleniu organizowanym przez AKPT i polecanym przez Maćka 
Florysa.  

 Krzysztof Szafraniec - sprawa przynależności do organizacji o celach sprzecznych z celami Stowarzyszenia i 
prowadzenia działalności konkurencyjnej (wrogiej) wobec Stowarzyszenia. Odpowiedzi udzielił Artur Zwatrzko: „jak 
jesteś zatrudniony w Liptonie, to nie możesz pracować w Herbapolu [firmie konkurencyjnej] i tu jest podobnie, nie 
pracujemy w innym stowarzyszeniu, które nam szkodzi i jest konkurencyjne. Powinno się zadeklarować gdzie chce 
się być”.  

 Mariusz Kozłowski - propozycja podwyższenia składek dla aktywnych przewodników do kwoty 250 zł rocznie. 
Sprawę odłożono na późniejszy okres. 

 Joanna Widlarz  – poruszyła sprawę opłaty za nowe legitymacje, których wymianę z początkiem 2023 narzuca 
UIMLA. Cena narzucona przez UIMLA sprowokuje dyskusję, kto będzie ponosił koszty ich wymiany.     

Załączniki: 

1. Uchwała nr 1 
2. Uchwała nr 2 + zał. Sprawozdanie Zarządu za rok 2021 
3. Uchwala nr 3 + zał. Sprawozdanie finansowe za rok 2021 
4. Uchwała nr 4  
5. Uchwała nr 5+  zał. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2021 
6. Uchwala nr 6  
7. Uchwała nr 7+ zał. Nowy statut  
8. Porozumienie w sprawie wypowiedzenie umowy użyczenia lokalu 
9. Porozumienie w sprawie współpracy i współdziałania – nowa siedziba - Kraków 
10. Lista obecności                                                                                                            

    

 

 

…………………………………………………………………………….                                                                 ……………………………………………………. 

Tomasz Popiołek- Członek Zarządu                                                                   Jacek Jurak- Wiceprezes 


