
UIMLA - Union of International Mountain Leader Associations 
Stowarzyszenie Międzynarodowych Przewodników Górskich „LIDER” 

                                                COTG PTTK  31-010 Kraków, ul. Jagiellońska 6  www.uimla.pl  
 

 

 

Kwartalnik SMPG 2022 - 4 
28 grudnia 2022 

 
 

1. 03.10.2022 Wysyłka Komunikatu SMPG 2022 - 20: Kwartalnik SMPG 2022 - 3 
2. 05.10.2022 Wysyłka Komunikatu SMPG 2022 - 21: Formy członkostwa i składki SMPG 2023, 

Wlepki UIMLA 2023, nowe legitymacje UIMLA 
3. 07.10.2022 Wysyłka Komunikatu SMPG 2022 - 22: Unifikacja 2023+ [część 1] 
4. 16.10.2022 Wysyłka Komunikatu SMPG 2022 - 23: Podsumowanie sezonu SMPG 2022, 

blachowanie absolwentów VI Kursu UIMLA 
5. 22.10.2022 Wysyłka Komunikatu SMPG 2022 - 24: Informacje dotyczące pracy i uprawnień 

IML UIMLA w Rumunii i Słowenii 
6. 03.11.2022 odbyło się Spotkanie Zarządu VI-18; z ważniejszych spraw: 

6.1. Podjęto decyzję o organizacji Walnego Zebrania sprawozdawczo-wyborczego w dniu 
7 stycznia 2023 

6.2. Podjęto uchwałę 8-Z-2023 o przyjęciu wysokości składek członkowskich SMPG na 
2023 rok: 

● Międzynarodowy Przewodnik Górski Stowarzyszenia 
Międzynarodowych Przewodników Górskich [lub prościej członek SMPG 
- Statut SMPG p. 3.3.] - 100 zł [dotąd 150 zł] 

● Międzynarodowy Przewodnik Górski UIMLA (IML UIMLA) [lub prościej 
Przewodnik UIMLA - Statut SMPG p. 3.4.] - 150 zł [cena obejmuje 
wlepkę UIMLA 2023, warunek - aktualna unifikacja] 

● Międzynarodowy Przewodnik Górski Senior - [warunki potrzebne do 
ubiegania o ten status opisuje Statut SMPG p. 3.5.] - 75 zł  [dotąd 150 
zł] 

● Międzynarodowy Przewodnik Górski Honorowy - [warunki potrzebne do 
ubiegania o ten status opisuje Statut SMPG p. 3.6.] - nic nie płaci 

● Członek Sympatyk SMPG [warunki potrzebne do ubiegania o ten status 
opisuje Statut SMPG p. 3.8.] - 75 zł 

6.3. Podjęto uchwałę 9-Z-2022 o uchyleniu uchwały zwalniającej z Unifikacji SMPG z 
uwagi na wiek 60+ 

6.4. Podjęto uchwałę 10-Z-2022 o dofinansowaniu kolacji integracyjnej w ramach drugiego 
podsumowania sezonu połączonego z blachowaniem absolwentów VI Kursu UIMLA 

6.5. Podjęto uchwałę 11-Z-2022 o przyjęciu w poczet członków SMPG następujących 
osób: 

6.5.1. Justyna Bieniek 
6.5.2. Maria Myślińska 
6.5.3. Mateusz Balcerzyk 

7. 04.11.2022 Wysyłka Komunikatu SMPG 2022 - 25: Przedłużony termin deklaracji wlepek, 
form członkostwa i nowych legitymacji UIMLA 
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8. 07.11.2022 Wysyłka Komunikatu SMPG 2022 - 26: Zaproszenie na webinary szkoleniowe 
PPiR 

9. w dniach 11-12 listopada 2022 w Petrecane - Chorwacja odbył się doroczny zjazd [AGA] 
UIMLA. “Lidera” reprezentowały: Paulina Wałowska [na miejscu] i Joanna Widlarz [online]. Z 
ważniejszych ustaleń: 
9.1. w trakcie spotkania warsztatowego potwierdzono, że sprzęt wspinaczkowy [uprząż, 

raki, czekan] nie są atrybutami IML i jeśli trzeba ich używać, to nie jest to teren w który 
IML UIMLA może się z klientami legalnie wybrać. Jedynym odstępstwem są “raczki” 
oraz kask, który z uwagi na topniejące lodowce i coraz częściej spadające kamienie 
na typowe szlaki turystyczne możemy rekomendować swoim klientom 

9.2. w trakcie drugiego spotkania warsztatowego “wszyscy byli zgodni co do tego, że duże 
znaczenie ma nasze zachowanie podczas pracy - klienci nas obserwują, część z nich 
będzie być może nas naśladować. Stąd istotne są takie sprawy jak np. nasz ubiór- 
starajmy się wybierać marki, które podczas produkcji wybierają jak najbardziej 
ekologiczne rozwiązania. Jeśli mamy wpływ na wybór noclegów/schronisk- wybieramy 
miejsca do których transport nie odbywa się helikopterem. Jedzmy produkty lokalne, 
unikajmy dużej ilości opakowań. Zabieramy wszystkie swoje śmieci ze sobą, oraz gdy 
je znajdziemy na szlakach. Takie zachowania powinny, a przynajmniej taką należy 
mieć nadzieję, zwiększyć świadomość naszych klientów i przełożyć się na ich 
podobne do naszych działania” [cytat z raportu] 

9.3. nowym pełnym członkiem UIMLA została Szwecja 
9.4. przegłosowano, że członkiem Zarządu UIMLA [dalej BEx] nie mogą być osoby będące 

delegatami krajowymi, ani członkami zarządów poszczególnych organizacji 
członkowskich. W ten sposób wprowadzono to, co Robert Szumiec kandydując na 
Prezesa SMPG zalecił niezależnie już 3 lata temu :0 

9.5. Jeśli chodzi o członkostwo Stowarzyszeń w UIMLA postanowiono, że zgodnie ze 
Statutem UIMLA  będzie się odbywał audyt (Compliance Audit). Potwierdza to 
słuszność działań obecnego Zarządu SMPG w celu kontynuowania Unifikacji SMPG, 
która jest kluczowa dla utrzymania aktualnych uprawnień Przewodnika UIMLA. W 
Polsce audyt odbędzie się w 2026 roku. 

9.6. BEx przypomniał też, iż dyplom IML wystawiony jest tylko raz w życiu. Zmieniając 
organizację po przeprowadzce do innego kraju, nie można uzyskać nowego dyplomu, 
ale dyplom z organizacji macierzystej pozostaje ważnym. 

9.7. Mobility information Project Plan. W zeszłym roku powstała Grupa Robocza zajmująca 
się wolnym rynkiem pracy. tj ustaleniem stanów prawnych oraz procedur, które są 
potrzebne do legalnej pracy w różnych krajach w ramach UIMLA. Postanowiono, że 
zostanie powołana osoba (prawniczka, przewodnik IML, wieloletnia była delegatka z 
CZIML) która roześle formularz do każdego kraju oraz skompletuje wszystkie 
brakujące dane. Informacje uzyskane przez ten formularz pozwolą wreszcie stworzyć 
instrukcję dla przewodników umożliwiającą zorientowanie się w prawach i 
obowiązkach  w różnych krajach. Pozwoli to uzyskać odpowiednie zezwolenia czy 
dokonać potrzebnych zgłoszeń, tak by IML swą pracę mogli prowadzić legalnie. 
Projekt potrwa prawdopodobnie dwa lata ( w pierwszym roku będą kompletowane 
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informacje z krajów europejskich, w następnym z pozostałych krajów). Przewidziany 
budżet to  12 650 euro na 2023 (ustalony na podstawie oszacowanych godzin pracy, 
które będą potrzebne do pozyskania wszystkich informacji).  

9.8. Budżet 2023. Jak było proponowane na AGA 2021 składki UIMLA od osoby będą się 
zmieniać następująco: 

9.8.1. 2023 będzie 12 Euro 
9.8.2. 2024 będzie 13 Euro 
9.8.3. 2025 będzie 14 Euro 
9.8.4. 2026 będzie 15 Euro 

Czyli wzrost z obecnych 8,5 Euro o 3,5 Euro. Oznacza to w konsekwencji konieczność 
podnoszenia składek członkowskich SMPG w następnych latach. To chyba czytelny 
dowód, że nie wolno nazywać Zarządu SMPG “bandą wyłudzaczy i oszustów" jak to 
był “łaskaw” napisać jeden z członków “Lidera”. 

9.9. Projekt “Get Connected”. [CPD events]. Na stronie UIMLA znajduje się link, gdzie 
można wpisywać się na szkolenia organizowane przez inne stowarzyszenia. Można 
również pobrać aplikację Leadership community na swój telefon i tam śledzić  nowości 
szkoleniowe UIMLA. 

9.10. Nowe legitymacje UIMLA. Od 1 stycznia 2023 obowiązują nowe legitymacje UIMLA. 
Zarząd umożliwił członkom SMPG bezpłatną wymianę [sprawę prowadzi Grzegorz 
Szarek], kto chciał to skorzystał. 

Podziękowania dla Delegatek za ich pracę! 

10. 3 grudnia 2022 odbyła się łączona impreza ogłaszana wcześniej komunikatem: blachowanie 
absolwentów VI Kursu UIMLA oraz podsumowanie sezonu - już albo dopiero drugie w historii. 
Biorąc pod uwagę, że liczebność SMPG to 138 osób można powiedzieć, że reprezentacja 
Stowarzyszenia była mizerna, natomiast do zaprezentowania wyników swojej działalności za 
mijający sezon zgłosiła się 1 osoba - co prawdopodobnie oznacza, że sezon był marny;) 
“Dziękujemy” za żywiołowy udział. Na szczęście absolwenci przejawiają więcej życia i 
uratowali sprawę świetnymi prelekcjami. Ogromne dzięki dla Justyny Bieniek za 
zorganizowanie eventu! 

11. Zakończył się pierwszy cykl Unifikacji 2023+, której celem jest umożliwienie - zgodnie z 
przepisami UIMLA - otrzymanie wlepki na kolejny sezon przewodnicki. [Czym jest wlepka i 
na czym polega Unifikacja 2023+ była już mowa w Komunikatach SMPG.] Ta część 
realizowała minimum programowe z zakresu Pierwszej Pomocy i Ratownictwa. Dalsze 
pakiety szkoleniowe winny być organizowane przez kolejny Zarząd w następnych latach. 
Pierwszym elementem projektu był webinar poprowadzony przez Alberta Kościńskiego, 
ratownika medycznego i ratownika Karkonoskiej grupy GOPR. Webinar odbył się 10-
11.11.2022 r. Do prelekcji logowało się w sumie 55 osób. 
Szkolenia terenowe odbyły się w trzech terminach i trzech lokalizacjach: 

● na Hali Miziowej   26-27.11.2022 – 6 uczestników 
● w Rdzawce           3-4.12.2022 – 26 uczestników 
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● na Orlu                 14-15.12.,2022 - 7 uczestników 
W sumie w zajęciach terenowych udział wzięło 39 osób. 
Z pierwszej części projektu Unifikacja 2023+, w ramach ważnego certyfikatu ratownika KPP 
zwolnionych zostało 13 osób, dodatkowo 20 osób, uczestników VI kursu ma ważne 
szkolenie. Podsumowując powyższe, na dzień 16.12.2022 roku tylko 72 osoby spełniły 
wszystkie wymagania UIMLA i SMPG w zakresie Unifikacji [CPD] kwalifikując się do 
używania tytułu Przewodnik UIMLA i legalnej pracy za granicą. 
W tym miejscu ogromne podziękowania dla koordynatora projektu Jacka Juraka za ogrom 
pracy i poświęconego własnego czasu oraz kol.,kol. instruktorom: 

● Szymonowi Wawrzucie 
● Szymonowi Tatarowi 
● Robertowi Rogowi 
● Mariuszowi Nowakowi 

Obecny Zarząd rekomenduje przyszłemu Zarządowi współpracę z tymi dżentelmenami:) 
Należy dodać, że poza kosztami osobowymi [dojazd, zakwaterowanie uczestników] Zarząd 
pokrył w całości koszty organizacyjne. 

12. 07.12.2022 odbyło się Spotkanie Zarządu VI-19. Z ważniejszych spraw: 
12.1. pojawiły się zastrzeżenia co do roli Zarządu SMPG jako złego policjanta, który śledzi 

biednych członków i piętnuje ich działania w internecie, kiedy publikują treści łączące 
UIMLA z aktywnościami, które wyraźnie są zakazane dla IML albo są dopuszczalne 
na wyjątkowych warunkach. Odpowiedź: tak! Zarząd ma taki obowiązek wynikający 
zarówno z przepisów UIMLA jak i SMPG i nie robi tego z przyjemnością! Do dyskusji 
przez przyszły Zarząd jak ma wyglądać komunikacja z członkami w sprawach 
spornych - na pewno można coś poprawić. Natomiast kilkukrotnie była zwracana 
uwaga, by konstruować swoje oferty, posty, wspomnienia, wypowiedzi z ostrożnością 
- jak widać bez rezultatu. Feralne treści zostały odpowiednio skorygowane niestety 
oprócz kolejnych zażaleń wobec niedobrego Zarządu przeprosin za wywołanie afery 
nie było. Standard. 

12.2. podjęto uchwałę 13-Z-2022 o przyjęciu w poczet członków SMPG następujących 
osób: 

● Maciej Walicki 
● Teresa Kloc 
● Piotr Jochymek 

12.3. Obecny Zarząd rekomenduje przyszłemu niezwłoczne zorganizowanie webinaru o 
przepisach UIMLA, uprawnieniach IML, zasadach, przepisach w innych krajach - 
opisywane już wielokrotnie przypadki łamania zasad, a także wypowiedzi sugerują, że 
są w SPMG osoby wykonujące pracę przewodnika UIMLA, a nie mające pojęcia jakie 
są jej ograniczenia [poza oczywistymi benefitami]. Dziwne. Jeśli ktoś ma wątpliwości 
na czym polega problem, to niech się wczyta w niedawne kolejne artykuły nt. wypadku 
na Gerlachu w których ponownie obciąża się winą przewodnika UIMLA mimo, że 
wszystko co wiadomo potwierdza, że było to przejście koleżeńskie.  

BTW, ręka w górę, kto protestował w jakiejkolwiek formie wobec tych oszczerstw? 
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12.4. Kolejny argument czy to co opisano powyżej jest ważne? Wiele/u z Was może mieć 
przekonanie, że Słowacja to oaza wolności, gdzie przewodnicy UIMLA pomykają 
zgodnie z lokalnym prawem wodząc klientów po ferratach czy to na skitury. Otóż nie! 
- oto odpowiedzi na nasze pytania od Prezesa Słowackiej organizacji [Peter 
Svätojánsky]:  

● “at the moment it is not allowed to go skiing in the competences of the IML. This 
applies both on and off the ski trails. Regards, Peter” 

● “Via Ferratas that are also hiking trails or parts of hiking trails are allowed to be 
accompanied by an IML leader. Others where there is no tourist route marking, 
are not. Regards, Peter Svätojánsky president SAHS” 

12.5. Nowy Zarząd z początkiem roku musi dokończyć procedurę wymiany legitymacji 
UIMLA, zgodnie ze zgłoszeniami, których dokonaliście formularzem. 

12.6. Jest propozycja, aby podczas Walnego 7 stycznia 2023 zaproponować poniższe 
osoby o szczególnych zasługach czy to dla turystyki górskiej i przewodnictwa czy to 
dla SMPG jako honorowych członków SMPG: 

● Joanna Widlarz 
● Mariusz Kozłowski 
● Janusz Konieczniak 
● Józef Posadzki 

12.7. Osoby, które nie mogły wziąć udziału w jednym czy obu webinarach PPiR, a także 
wszyscy pozostali mogą uzyskać dostęp do obu nagrań poprzez poniższe linki: 

● część 1: https://drive.google.com/file/d/1693nCrn1mLH_csSuKaSK1zMFD-
qNL0Co/view?usp=share_link 

● część 2: 
https://drive.google.com/file/d/1P8KH40YLh81bqbapimtiIyDuWPxFRWaP/vie
w?usp=share_link 

13. 17.12.2022 Wysyłka Komunikatu SMPG 2022 - 27: Zaproszenie na Walne Zebranie 
Członków SMPG 

 
Zarząd SMPG 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 


