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Aspiranci VII Kursu UIMLA 
 

W imieniu Stowarzyszenia Międzynarodowych Przewodników Górskich „Lider” – jako Prezes Zarządu 
i Kierownik ostatnich 4 edycji dziękuję za zainteresowanie VII Kursem UIMLA.  

Kurs ten organizowany na podstawie wytycznych UIMLA daje uprawnienia do prowadzenia klientów w góry 
i inne obszary świata, gdzie nie ma potrzeby używania sprzętu wspinaczkowego oraz przekraczania trudnych 
lodowców. Absolwenci otrzymują tytuł International Mountain Leader UIMLA lub w polskim tłumaczeniu 
Międzynarodowy Przewodnik Górski UIMLA. Po zakończeniu Kursu można również ubiegać się o członkostwo 
w ww. Stowarzyszeniu, które reprezentuje UIMLA w Polsce. Honorowanie uprawnień UIMLA jest podobne 
jak UIAGM, w większości państw świata obie formy przewodnictwa nie są uregulowane, ale są honorowane. 
W części państw UE uprawnienia UIMLA mogą być niewystarczające i lokalne władze wymagają uzyskania 
Europejskiej Legitymacji Zawodowej [EPC]. 

Dotychczas tradycja organizowanych Kursów wymagała posiadania uprawnień górskiego przewodnika 
turystycznego na jeden z obszarów: Tatry, Beskidy, Sudety jako warunku wstępnego. Przy tym założeniu Kurs 
trwał około roku i składał się z około 300 godzin szkoleniowych. 
Od dawna niżej podpisany zabiegał jednak o możliwość organizacji kursu „dla wszystkich” wzorem większości 
innych państw, gdzie nie ma podobnych regionalizmów. Żartobliwie można by tę koncepcję nazwać „od 
pomywacza do Umilacza”, gdyż tak kiedyś zabawnie przekręcono naszą nazwę 
 
Organizacja szkolenia wedle nowej koncepcji, to niemała rewolucja i wymaga wielu miesięcy przygotowań…i 
już gotowi jesteśmy zacząć, gdyby nie to, że obecny czas jest szczególny, a mianowicie w styczniu 2023 
odbywają się wybory do Zarządu SMPG. Zgodnie z naszą tradycją kolejne edycje Kursów organizują kolejne 
Zarządy, nietrudno więc wywnioskować, że decyzję o organizacji VII edycji Kursu – czy to w dotychczasowej, 
czy też nowej wersji może podjąć tylko nowy Zarząd VII kadencji. 
 
Sytuacja ta jest dla wszystkich trudna i powoduje, że w obecnej chwili nie jesteśmy w stanie zagwarantować 
niczego poza dobrymi chęciami. Musimy czekać z decyzjami do około połowy stycznia 2023. Nie chcąc 
wystawiać Was na ryzyko, że VII Kurs może w ogóle nie „ruszyć” obecny Zarząd rekomenduje, żeby 
najwcześniejszą datą ewentualnego rozpoczęcia VII edycji była jesień 2023. To daje swobodę manewru i czas 
na właściwe przygotowanie szkolenia. 
 
Jeżeli koncepcja kursu dla wszystkich „wypali”, to trzeba się liczyć z dwoma prędkościami szkolenia: 

 ci, którzy posiadają już uprawnienia przewodnika górskiego spędzą na kursie około rok, zaczynając w 

marcu 2024, aby zakończyć w marcu 2025; orientacyjna cena: 10 000 zł 

 ci, którzy startują „od zera” poświęcą od półtora roku do dwóch lat, zaczynając jesienią 2023 i kończąc 

jesienią 2025; orientacyjna cena: 15 000 – 20 000 zł 

 

Taka jest ogólna koncepcja do której nie wolno się w 100% przywiązywać. 

Wszystko okaże się w styczniu 2023. 

 

Jak możecie przygotować się do szkolenia i pracy jako IML? Należy: 

 zapoznać się z organizacją UIMLA i jej dokumentami – www.uimla.org 

 zapoznać się z organizacją SMPG i jej dokumentami – www.uimla.pl 

 obejrzeć film reklamowy: https://youtu.be/r1TdhJ3mAS8 

 dużo i samodzielnie chodzić po górach różnego typu i w różnych warunkach zarówno letnich jak i 

zimowych 

 znać ogólną topografię gór świata i geografię 

http://www.uimla.org/
https://youtu.be/r1TdhJ3mAS8


 

 

 dbać o nadzwyczajną kondycję i tężyznę fizyczną 

 posiadać profesjonalny sprzęt górski w tym kijki trekingowe 

 należy czytać jak najwięcej o górach w tym o: przyrodzie, geologii, historii ich zdobywania, etnologii, 

meteorologii, nawigacji i innych 

 aktywnie używać mapy i aplikacji nawigacyjnych na smartfonie 

 umieć i lubić pracować z ludźmi 

 wysławiać się w elokwentny i zrozumiały sposób 

 posiadać ubezpieczenie górskie NNW i OC 

 

Oto link do formularza zgłoszeń, tu możecie niezobowiązująco zadeklarować chęć udziału w kursie: 

https://forms.gle/qfV1vM9ioecVHoCb7  

Jak tylko będą znane wyniki wyborów nowy Zarząd SMPG będzie się z Wami kontaktował. 

 

Zapraszam – Robert Szumiec 
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