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1. 1.04.2022 Robert Szumiec i Tomasz Popiołek wzięli udział w kolejnym spotkaniu z urzędnikami Departamentu 

Turystyki Ministerstwa Rozwoju w celu przedyskutowania zaproponowanych po dwuletnich rozmowach zmian. 

Zauważalnym mankamentem propozycji był fakt, że wyeksponowano jako osobną kategorię 

Międzynarodowych Przewodników Wysokogórskich (w domyśle UIAGM), a Międzynarodowych Przewodników 

Górskich (w domyśle UIMLA) wtłoczono w ramy przewodnictwa krajowego. W toku wyjaśnień R. Szumca, że 

jest to zapis niesprawiedliwy urzędnicy przerywali wypowiedzi i okazywali zniecierpliwienie, jakby wszystko było 

od dawna ustalone. Wspólną konkluzją obu reprezentantów SMPG było to, że najprawdopodobniej 

nieodpowiedzialna - albo wroga - działalność członka poprzedniego Zarządu SMPG doprowadziła do takiej 

sytuacji. Na szczęście urzędnicy przyparci do muru zarzutem o brak logiki sami stwierdzili, że sformułowanie 

“międzynarodowy” zostało użyte bezmyślnie. W nowej propozycji [być może] nie będzie przewodników 

międzynarodowych, podział zostanie ograniczony do górskich i wysokogórskich. [Osobisty komentarz: po 

wypadku na Gerlachu środowisko IVBV - w tym PSPW poprzez wypowiedź swojego prezesa Roja - rozpoczęło 

bezpodstawną i bezpardonową nagonkę na UIMLA, która na Słowacji ma ugruntowaną pozycję i stanowi silną 

konkurencję. Podczas, gdy prawie od początku wiadomo, że było to przejście koleżeńskie i fakt, że ś.p. Michał 

był Przewodnikiem UIMLA nie ma żadnego znaczenia. Nie żeby specjalnie, ale usunięcie [być może] IVBV ze 

specjalnej kategorii międzynarodowego przewodnictwa w Polsce jest osobistą satysfakcją R. Szumca]. 

2. 2.04.2022 odbył się Egzamin Końcowy VI Kursu UIMLA, w którym wzięło udział 20 Kandydatów na Przewodnika 

UIMLA. Egzamin odbył się w terenie skalnym Dolinek Krakowskich i składał się z części terenowej oraz testu 

pisemnego online. 

Na część praktyczną składały się: 

○ marsz terenowy o długości około 15 km wg mapy i kompasu z dodatkowymi zadaniami nawigacyjnymi 

○ 2 ćwiczenia w zakresie Pierwsza pomoc - desmurgia 

○ 2 ćwiczenia w zakresie Asekuracja - ubezpieczanie liną w stromym terenie ze stanowiskami, 

opuszczanie klienta oraz zjazd na linie 

Wszyscy zdali egzamin w dobrym stylu. 

Część pisemna polegała na wypełnieniu testu wielokrotnego wyboru za pomocą Formularza Google online, 

składał się on z pytań w Przedmiotach: 

● Informacje o UIMLA 

● Pierwsza pomoc i Ratownictwo 

● Przetrwanie w górach 

● Meteorologia 

● Organizacja trekingu - Marketing, Logistyka 

● Prawo i Ekonomia 

● Planowanie wycieczki w warunkach zimowych - Profilaktyka lawinowa 

Kilka osób ma poprawki z niektórych zagadnień.  

W przeciągu kilku dni Zarząd zakończy formalności związane z przyjęciem chętnych w poczet “Lidera”. A 

mianowicie od teraz przyjęcia odbywają się poprzez przesłanie Deklaracji członkowskiej wg. ustalonego wzoru, 

warunkiem koniecznym jest podpis dwóch członków wprowadzających - Przewodników UIMLA. 

3. 07.04.2022 Wysyłka Komunikatu SMPG 2022 - 13: Kwartalnik SMPG 2022-1 

4. 09.04.2022 Odbyło się Walne Zebranie sprawozdawcze za rok 2021. Podjęto uchwały o absolutorium dla 

Zarządu i Komisji Rewizyjnej na kolejny [ostatni] rok. Na podkreślenie zasługuje: 

○ świetna i najlepsza od momentu powstania kondycja finansowa i dyscyplina składkowa w SMPG 

○ uchwalenie nowego Statutu, który wprowadza rewolucyjne zmiany postulowane przez wiele osób od 

lat - szczegóły w osobnym Komunikacie jak już dostaniemy potwierdzenie, że KRS przyjął zmiany 

○ mimo usilnych restrykcji powołanie i przeprowadzenie VI Kursu UIMLA 

○ wymierne efekty prac pierwszych w historii Grup Roboczych 



5. 11.05.2022 Wysyłka Komunikatu SMPG 2022 - 14: Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia członków SMPG 

9 kwietnia 2022 

6. 13.05.2022 Wysyłka Komunikatu SMPG 2022 - 15: Kody rabatowe ALPINUS 

7. 13.05.2022 odbyło Spotkanie Zarządu VI-15. Z ważniejszych spraw: 

7.1. komunikację Zarządu przeniesiono na niezależne media: Signal i Discord 

7.2. jest potrzeba graficznego dopracowania wszystkich dokumentów SMPG. Osoby zainteresowane (również 

odpłatnie proszone są o kontakt na: info@uimla.pl 

7.3. podjęto jednogłośnie uchwałę 4-Z-2022 o skreśleniu z listy członków SMPG osób zalegających ze 

składkami dłużej niż 2 lata i nie reagujące na wezwania do zapłaty. Osoby te zostały poinformowane drogą 

mejlową o skreśleniu: 

● Kochman Jerzy - sam zrezygnował 

● Brachmański Jacek 

● Kluczewski Kazimierz - sam zrezygnował 

● Trzebunia Adam 

7.4. podjęto jednogłośnie uchwałę 5-Z-2022 o przyjęciu w poczet członków SMPG, następujących osób - 

absolwentów VI Kursu UIMLA [w kolejności zgłoszeń]: 

● Grefkowicz Mariusz 

● Wyszomirski Piotr 

● Karlicki Radosław 

● Zieliński Robert 

● Łagożny Łukasz 

● Służałek Paweł 

● Kopera Sebastian 

● Obarewicz Daniel 

● Tatar Szymon 

● Wróbel Paweł 

7.5. podjęto decyzję o przesunięciu naboru na VII Kurs na rok 2023, aby zajął się tym nowy Zarząd 

7.6. wraz z przegłosowanym nowym Statutem zmieniono siedzibę “Lidera” na Centralny Ośrodek Turystyki 

Górskiej PTTK w Krakowie. Serdeczne dzięki Jerzemu Kapłonowi - Dyrektorowi Ośrodka - za gościnę i ofertę 

współpracy. Prezes Robert Szumiec odczuwa osobistę satysfakcię, że po wielu latach starań udało mu się 

wreszcie do tego doprowadzić, podobnie jak do oderwania od “współpracy” z CPT. Dzięki również Maćkowi i 

Marysi, za gościnę w ostatnich latach. 

8. 18.05.2022 Wysyłka Komunikatu SMPG 2022 - 16: Absolwenci VI Kursu UIMLA 

9. W dniach 24 - 27 maja 2022 w Alpach Bawarskich pod okiem reżysera Jana Wierzejskiego i operatora 

Wojciecha Kozakiewicza produkowano film promocyjny o UIMLA i pracy IML. Autentyczne role Umilaczy grali 

Agnieszka Sawicka i Łukasz Łagożny, rolę klientów Anna Ćwiertniak, Julia Wajda, Artur Zwatrzko i Robert 

Szumiec. Wydawało się, że to nierealne, że trzeba 3 dni zdjęć, by nagrać 2 - minutowy klip, ale to prawda, 

praca była intensywna, a powtórki jak i późniejszy montaż sprowadzone do minimum dzięki ogromnemu 

profesjonalizmowi twórców - brawo. Super się współpracowało. Zarząd ma zamiar wkrótce nakręcić kolejne 

filmy obrazujące poszczególne aktywności wchodzące w pakiet wyszkolenia IML, ale z uwagi na wysokie koszty 

będzie to realizowane “domowym sposobem”. Wszystkie te zasoby, będą dostępne dla @wszyscy na kanale 

YouTube, który SMPG dzierżawi. 

10. 01.06.2022 Wysyłka Komunikatu SMPG 2022 - 17: Zamówienie na gadżety UIMLA 

11. 14.06.2022 Zarząd był zmuszony rozpocząć czynności dyscyplinujące wobec jednego z członków, który 

współpracując z biurem turystycznym prowadził wycieczki na via ferraty podpisując się jako Przewodnik UIMLA. 

Na dodatek nie mając, ani aktualnych składek, ani ważnej unifikacji. Podpowiadamy, że posiadanie uprawnień 

instruktora wspinaczki wg. polskiego prawa NIE DAJE UPRAWNIEŃ do prowadzenia po ferratach, dopiero 

zdobycie EPC lub pozwolenia na pracę pozwala to robić w sposób legalny. Jednak nawet w takich przypadkach 

nie możemy oferować tego typu aktywności jako Przewodnicy UIMLA. Wydawało się to od lat jasne, ale jak 

widać niektórzy potrzebują więcej czasu by się ogarnąć. 

12. 16.06.2022 Wysyłka Komunikatu SMPG 2022 - 18: Dystrybucja filmu promocyjnego o SMPG i Przewodnikach 

UIMLA 

13. W dniach 21 -23 czerwca 2022 Robert Szumiec i Marcel Kubinsky (Słowacja) byli asesorami na egzaminie 

letnim Węgier, które aspirują do UIMLA. Asesment odbył się w Pitztal, a jego bazą było schronisko 

Taschachhaus.  

 

Zarząd SMPG  
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