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1. 27.06.2022 Zarząd był zmuszony rozpocząć czynności dyscyplinujące wobec członków SMPG należących 

równocześnie do Polskiego Stowarzyszenia Przewodników Górskich. 

Oto opis problemu przedstawiony zainteresowanym: 

“Całkiem niedawno wyprodukowaliśmy film promujący naszą pracę i Stowarzyszenie, z czego jesteśmy mega 

dumni, bo jesteśmy prekursorami w tym zakresie. Chętnie też pozyskujemy komentarze na nasz temat i nie ma 

warunku, że muszą być hurra pozytywne. 

Jednak to, co opisuje niejaki Rostek w swoim komentarzu na FB jest po prostu oszczercze i w zasadzie 

wymagałoby odpowiedzi prawnej. Dowiadujemy się, że UIMLA to czarne przewodnictwo nieuznawane w 

Europie. Wnosimy z tego, że Rostek - który jest prezesem Polskiego Stowarzyszenia Przewodników Górskich 

- jest legalnym przewodnikiem międzynarodowym rozpoznawalnym w Europie. 

Ta i na przestrzeni kilku ostatnich lat jedna z wielu inicjatyw Rostka JAWNIE GODZI W INTERESY UIMLA, a 

co za tym idzie SMPG i jego członków. Kilka lat temu Robert Szumiec miał  już nieprzyjemność rozmawiać z 

tym człowiekiem, kiedy rozpoczął bezpodstawne i bezpardonowe ataki na UIMLA, bez żadnej przyczyny 

zresztą, gdyż SMPG w żaden sposób nie ocenia tego co robi PSPG oczekując wzajemności, co wyraźnie 

zostało mu zakomunikowane. 

Prace nad Białą Księgą i ustawą ponownie rozbudziły apetyt i napastliwość Rostka i zgodnie z tym czego 

dowiedzieliśmy się (Tomasz Popiołek i Robert Szumiec - ) podczas ostatniego spotkania z urzędnikami 

Departamentu Turystyki w sprawie prac nad ustawą i m.in. obecnością w niej, że zarówno UIAGM jak i UIMLA 

to niszowe organizacje nienależnie  uzurpujące sobie prawo do zaistnienia w polskich przepisach jako 

przewodnicy międzynarodowi - zgodnie z charakterem, nazwą i ROZPOZNAWALNOŚCIĄ tych organizacji w 

świecie - podczas gdy PSPG jest jedynym sensownym bytem do zaistnienia w polskich przepisach, gdyż jak 

się dowiedzieliśmy Rostek ma zgodę rumuńskiego Ministra Turystyki do prowadzenia tam wycieczek. 

Nie chodzi nam tutaj o stopień niedorzeczności tych bajdurzeń tylko o fakt, że na bazie powyższych zdarzeń i 

w świetle punktu 3.18.2.7. Statutu SMPG organizacja PSPG - a więc również jej członkowie - jest organizacją 

o "celach sprzecznych z celami Stowarzyszenia i prowadzi działalność konkurencyjną (wrogą) wobec 

Stowarzyszenia". 

Nie mamy problemu z konkurencją! Obroty naszych biur trekingowych stale rosną i mimo nowych kursów wciąż 

brakuje rąk do pracy. Klienci nie mają wątpliwości - jak Rostek - kto jest Międzynarodowym Przewodnikiem 

Górskim i wracają zadowoleni na kolejne wycieczki. 

Natomiast na tolerowanie wrogiego, ale co gorsza bezpodstawnie wrogiego działania nie możemy sobie 

pozwolić. 

Dlatego też piszemy do Was - na naszą wiedzę członków PSPG - z żądaniem naprawy zaistniałej sytuacji. 

Widzimy tutaj dwa rozwiązania: 

1. Przekonujecie swojego prezesa Rostka, aby sprostował wszystkie kłamstwa na temat UIMLA, które rozsiewa 

od lat w oficjalnych i nieoficjalnych mediach do końca tygodnia czyli 3 lipca 2022 godzina 20:00 lub 

2. do końca tygodnia czyli 3 lipca 2022 godzina 20:00 podejmujecie decyzję w którym ze stowarzyszeń - SMPG 

czy PSPG chcecie zostać i składacie rezygnację z członkostwa w tym drugim powiadamiając Zarząd o swojej 

decyzji. Jak słyszymy PSPG jest tak prężną organizacją, że członkowie nawet nie wiedzą czy są czy nie są 

członkami albo nawet w jej władzach, wymagamy abyście upewnili się u Rostka w tym zakresie. 

Wobec braku reakcji Zarząd SMPG spotka się i w drodze głosowania - na bazie przytoczonego wyżej artykułu 

- podejmie decyzję na temat Waszego członkostwa w SMPG. 

Liczymy na poważne podejście do sprawy, jeżeli nie jesteście członkami PSPG przepraszamy Was, prosimy o 

wyraźne oświadczenie w tej sprawie i uważamy ją za niebyłą. 

W imieniu Zarządu - Robert Szumiec” 

 



Ostatnio doszło do tego, że Rostek sprawdza w Rumunii czy członkowie SMPG, którzy tam pracują mają na to 

pozwolenie lokalnych władz. 

Członkowie “Lidera” - jeżeli są jeszcze wśród Was osoby należące do PSPG wzywamy do pilnego kontaktu z 

Zarządem [zarzad@uimla.pl] 

 

2. 16.07.2022 Wysyłka Komunikatu SMPG 2022 - 19: Kwartalnik SMPG 2022-2 

3. 18.07.2022 odbyło Spotkanie Zarządu VI-16 online. Z ważniejszych spraw: 

3.1. Uchwałą 6-Z-2022  wykluczono z listy członków SMPG: Krzysztofa Szafrańca i Jerzego Gorczycę za 

jednoczesną przynależność do PSPG, która w świetle faktów jest wroga SMPG i działa na jej  

niekorzyść 

3.2. Uchwałą 7-Z-2022 przyjęto w poczet członków absolwentów VI Kursu UIMLA: Katarzynę Urbaniak, 

Dominika Remiasza, Julię Wajdę, Łukasza Pawłowskiego 

4. Dla przypomnienia: 24 stycznia 2022 Zarząd przesłał członkom Komunikat SMPG 2022 - 5: Tragiczne 

wydarzenia i przypomnienie zasad w którym przypominał o konsekwencjach działań niezgodnych ze 

Standardem UIMLA oraz Statutem SMPG. Niestety wciąż są osoby, które namiętnie umieszczają na 

socialmediach zdjęcia z wypraw z klientami na via ferraty opatrując je hashtagiem #uimla. Nie miejsce, by 

rozwodzić się nad kondycją umysłową współczesnej ludzkości, dlatego skrócona instrukcja obsługi: IML UIMLA 

nie mają uprawnień do prowadzenia po ferratach w związku z czym ogłaszanie tego wszem i wobec naraża 

nas na konflikty z innymi środowiskami górskimi oraz władzami lokalnymi (co zdarza się np. w Austrii czy Francji 

[tu grozi nawet aresztem i sądem). To, że lokalnie nie jest to aktywność uregulowana i przymyka się oczy na 

to, kto prowadzi tam klientów, nie oznacza z automatu, że mamy uprawnienia na ferraty! Ciekawe jest to, że 

często osoby, które radziły sobie na zajęciach linowych kursu UIMLA “jakotako” ni stąd ni zowąd stają się 

gwiazdami przewodnictwa wspinaczkowego i tuzami dróg żelaznych. Trochę pokory i  pamiętajcie, że problemy 

zaczynają się zwykle w razie wypadku. Życząc, żeby do tego nie doszło doradzamy minimum rozsądku w 

konstruowaniu swoich ofert, skromność w ich realizacji i wstrzemięźliwość w obnażaniu się fejsbukowym. 

Zarząd ma również pełne prawo do podejmowania czynności dyscyplinujących wobec członków łamiących 

postanowienia prawa. O tym, że problem istnieje dowiemy się również z pisma Centrum Przewodnictwa 

Tatrzańskiego z 15 września 2022, w którym przypomina, że prowadzenie klientów na ferraty to przewodnictwo 

i żaden polski przewodnik górski nie ma, ani w programie szkolenia, ani w zakresie uprawnień tego typu 

aktywności. Również instruktorzy wspinaczki nie są z automatu uprawnieni do takich aktywności i w istocie 

uprawiają krypto-przewodnictwo. 

5. 14.09.2022 odbyło się Spotkanie Zarządu VI-17 online. Z ważniejszych spraw: 

5.1. Obecny Zarząd będzie rekomendował nowemu Zarządowi [wybory odbędą się najprawdopodobniej w 

styczniu 2023], aby po raz pierwszy w historii uruchomić kurs UIMLA [VII] dla wszystkich, bez 

wstępnych wymagań uprawnień przewodnika górskiego 

5.2. Jacek Jurak organizuje akcję “Unifikacja 2020+”, wkrótce komunikat w tej sprawie 

5.3. Grzegorz Szarek organizuje akcję “wlepki UIMLA 2023, składki SMPG 2023, nowe legitymacje”, 

wkrótce komunikat w tej sprawie 

5.4. Tomasz Popiołek rozpoznaje sytuację prawną w Słowenii w zakresie prowadzenia klientów po via 

ferratach [które de facto są w dużej części “sentiero attrezzato”] oraz w Rumunii w zakresie 

ewentualnych dodatkowych wymagań [poza UIMLA] do prowadzenia tam klientów. 

5.5. Planujemy imprezę integracyjną “ Podsumowanie sezonu SMPG 2022”, proponowana data to 2-4 

grudnia i będzie połączona z nieoficjalnym blachowaniem Absolwentów VI Kursu oraz być może 

zajęciami unifikacyjnymi, wkrótce komunikat w tej sprawie 

6. W dniach 20-23 września 2022 Robert Szumiec i Michal Lollok (Czechy) prowadzili letni asesment UIMLA w 

Norwegii. Wydarzenie miało miejsce w okolicach miejscowości Longyearbyen na Svalbardzie. 

 

 

Zarząd SMPG 
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