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1. Po oficjalnej części rozpoczęcia i przywitania oraz przedstawienia siebie i organizacji, którą się
reprezentuje przez poszczególnych Delegatów rozpoczęła się część robocza. Byli obecni
Delegaci z następujących krajów: Andora, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Francja,
Hiszpania, Holandia, Polska, Szwajcaria, Włochy. Z tych państw Francja nie miała prawa głosu
ze względu na brak opłaty członkowskiej do UIMLA za 2013 r. Byli także przedstawiciele
krajów, które nie są pełnoprawnymi członkami UIMLA tj.: Macedonia, Niemcy, Rumunia
i Słowacja.
2. Pokrótce został przestawiony status krajów będących pełnoprawnymi członkami organizacji.
Aspiranci:
Macedonia- jest członkiem aspirantem, który czeka na ocenę wyszkolenia latem i zimą.
Niemcy- członek aspirant. Ocena wyszkolenia część letnia się odbyła z wynikiem
pozytywnym, po ocenie zimowego wyszkolenia zostaną przyjęci do organizacji. Będzie to
prawdopodobnie na Walnym Zgromadzeniu w Czechach kwiecień 2014.
Słowacja- członek aspirant. Ocena wyszkolenia część letnia i zimowa- pozytywna. Głosowanie
nt przyjęcia organizacji na najbliższym Walnym Zgromadzeniu w Czechach kwiecień 2014.
Argentyna- członek aspirant. Ocena wyszkolenia część zimowa i letnia – pozytywna.
Głosowanie nt przyjęcia organizacji na najbliższym Walnym Zgromadzeniu w Czechach,
kwiecień 2014.
Kandydaci:
Rumunia- członek kandydat. Przedstawiono działanie i organizację przewodników górskich
w Rumunii.
Maroko, USA i Quebec.
Nawiązano kontakty z : Nową Zelandią, Szwecją, Nepalem, Grecją, Libanem, Czarnogórą.
3. Przegłosowano raporty zarządu i skarbnika za ostatni rok.
4. Jednogłośnie wybrano nowy zarząd w składzie:
Francois Burthey (Francja) – prezes
Charles Lehmann (Szwajcaria)- sekretarz,
Gabriel Deramaix (Belgia)- skarbnik.
Nie było kontrkandydatów.
5. Ze względu na swoje problemy finansowe Francja (niezapłacone składki członkowskie do
UIMLA za 2013 r.) przedstawiła swoją propozycję w jaki spłaci dług. Zostało przegłosowane, iż
będzie go spłacać na raty przez 10 miesięcy. Natomiast propozycja Francji, by zmniejszyć jej
składkę członkowską o 2 Euro/ osobę wzbudziła wiele kontrowersji i wreszcie po długiej
dyskusji i głosowaniu została odrzucona.
6. Przegłosowano budżet UIMLA bazujący tylko na wpływach z organizacji, które płacą składki
(bez Francji). Głosowanie poprzedziła burzliwa i długa dyskusja.
7. Zaakceptowano regulamin używania logo UIMLA, który to przygotowali Czesi.

8. Zaakceptowano datę przyszłego Walnego Zgromadzenia- Jubileuszowego, które odbędzie się
w Polsce- 14-16 listopada 2014. Wcześniej 3-5 kwietnia będzie Walne Zgromadzenie
w Czechach. Następnie: 04.2015 Chorwacja, 11.2015 Hiszpania, 11.2016 Holandia.
9. Każda z organizacji członkowskich ma założyć sobie swój mail na domenie uimla.org, tak by
komunikacja między poszczególnymi krajami członkowskimi była lepsza.
10. Złożone zostało sprawozdanie z Euromeet, który odbył się w Liptowski Mikulaszu na początku
października 2013. UIMLA zadecydowała, iż weźmie udział w takim spotkaniu w 2015 r.
11. Study Visit 2014. Czesi zorganizowali fundusze europejskie na spotkanie instruktorów
w Czechach. Kilka osób z UIMLA aplikowało w tym dwie osoby z Lidera. Ma to być spotkanie
w kierunku zunifikowania instruktorów UIMLA.
12. Przekazane były informacje dot. zmian w prawodawstwie szwajcarskim odnoszącym się do
przewodnictwa górskiego. Istotne dla nas jest, iż osoby z poza Szwajcarii mogą tam pracować
do 9 dni, a potem powinny się starać o zezwolenie. Niestety każdy z kantonów ma swoją
drogę ku uzyskaniu takiego zezwolenia. Każdorazowo trzeba się orientować o sposobie
załatwiania tego zezwolenia. Natomiast okazuje się, iż w przypadku pracy we Francji, KAŻDY
PRZEWODNIK POWINNIEN WYSTĄPIĆ O UZYSKANIE POZWOLENIA NA PRACĘ NAWET GDY
BĘDZIE CHCIAŁ PRACOWAĆ Z GRUPĄ POLSKĄ. Aplikuje się tam w języku francuskim, każdy
przewodnik występuje we własnym imieniu. W najbliższym czasie zostanie podane gdzie
należy aplikować.
13. UIMLA pracuje nad dokumentem, w którym będzie opisane jakie są kryteria pracy
w poszczególnych krajach członkowskich. Praca nad dokumentem ma trwać do przyszłego
roku.
14. Postanowiono, iż każdy z ekspertów biorących udział w ocenie wyszkolenia powinien
ubezpieczyć się od OC, KL i NNW sam. UIMLA nie może tego zrobić, ze względu na brak
jednolitych przepisów dot. ubezpieczeń w poszczególnych krajach, z których pochodzą
eksperci.
15. UIMLA pracuje nad Europejską Kartą Zawodową, (European Proffesional Card), tak by zawód
międzynarodowego przewodnika górskiego był zawodem regulowanym w całej Unii
Europejskiej.
16. Powstałą grupa robocza związana z komunikacją zewnętrzną tj. PR, marketingiem,
wizerunkiem UIMLA, kontaktami z politykami i instytucjami m.in. UE. Uaktualniono także
schemat organizacji, tj. doprecyzowano kto zajmuje się konkretnymi pracami, tak by
kompetencje poszczególnych osób zaangażowanych w różne projekty się nie nakładały.
Wkład polskiej organizacji jest widoczny w komisji technicznej.
17. Postanowiono, iż UIMLA będzie pretendować do miana obserwatora w UIAA, tak by
rozpocząć współpracę z tą organizacją.
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