SPRAWOZDANIE ZE ZJAZDU GENERALNEGO UIMLA.

Termin:

4 - 5 kwietnia 2014.

Miejsce:

Praga, Czechy.

Delegaci reprezentujący SMPG Lider: J. Widlarz- Popiołek i R. Szumiec

Piątek, 4 kwietnia 2014:
Obrady były obsługiwane przez tłumaczy symultanicznych w językach angielski-francuski. Jak
się okazuje ta pomoc techniczna znacznie przyspiesza prowadzenie obrad i będzie stosowana
w przyszłości.
1. Przedstawienie Delegatów i aktualności dotyczących organizacji członkowskich.
2. W dniach 28 kwietnia – 2 maja 2014 w czeskich Izerach odbywa się spotkanie (tzw. „Study
visit”), na którym będzie się omawiać i dyskutować problemy organizacji UIMLA, na które
brakło czasu podczas normalnego Zjazdu. Strony spotkania mają szansę również
zaproponować projekty działań na przyszłość. Obecność na zjeździe można było sfinansować
z funduszy europejskich, niestety polscy urzędnicy nie stanęli na wysokości zadania i mimo
złożenia podobnych wniosków jak np. Czesi, odmówiono nam finansowania – no cóż za mało
papieru i pieczątek. Z tego powodu niżej podpisany jedzie tam na własny koszt.
3. Przegłosowano i zaakceptowano zawartość – wnioski poprzedniego zjazdu (tzw. „AGA
Minutes”). Oficjalne podsumowanie tego spotkania oprócz sprawozdania będzie dostępne
dla członków Lidera.
4. Joanna Widlarz –Popiołek zreferowała plany oraz stan przygotowań do jubileuszowego
Zjazdu, który odbędzie się w Zakopanem w listopadzie tego roku. Również zaplanowano
kolejne spotkania. Niestety wciąż mamy dużo spraw do załatwienia dlatego spotkania
półroczne będą kontynuowane.
5. Skarbnik Gabriel Deramaix omówił stan budżetu UIMLA i kłopotów finansowych niektórych
Państw, którym umożliwiono dokonanie opłat w formie ratalnej.
6. Kolejne kraje aspirujące przyjęcie w staż kandydacki to: Rumunia, Quebec, Maroko, Słowenia,
Austria.
7. Przyjęto Argentynę jako kolejnego członka UIMLA. Organizacja wymaga jednak dodatkowych
czynności w formie nadzoru, aby usunąć drobne braki proceduralno-kompetencyjne.
8. Przyjęto Niemcy jako kolejnego członka UIMLA. Organizacja wymaga jednak dodatkowych
czynności w formie nadzoru, aby usunąć drobne braki proceduralno-kompetencyjne. W ten
sposób obecnie mamy 15 krajów na zasadzie pełnego członkostwa z 2 kontynentów.

9. Głosowano Słowację jako kolejnego członka UIMLA. Niestety nie udało im się dotąd umieścić
profesji przewodnika górskiego w słowackim prawie, co jest sporą przeszkodą. Brak ten może
być usunięty wkrótce lub za kilkanaście lat, gdyż proces legislacyjny jest podobny do
polskiego (bez komentarza). Zanim to się stanie organizacja wymaga dodatkowych ocen
pracy słowackich instruktorów z prawdziwymi kursantami. Taką możliwość dali im jak zwykle
niezawodni Czesi, którzy zaoferowali prowadzenie zajęć przez Słowaków dla uczestników
czeskiego kursu. Nadzorującym ten proces (Mentorem) został wyznaczony niżej podpisany.
Jesteśmy głęboko zawiedzenie stanowiskiem UIMLA w sprawie Słowacji!!!
10. Communiaction Working Group dostała zadanie opracowania nowego – dynamiczniejszego –
serwisu www, rozpoczęcia marketingu w ważniejszych instytucjach i biurach podróży Europy,
produkcji gadżetów reklamowych.
11. Dalej dyskutowano założenia dokumentu określającego zasady użycia znaków
organizacyjnych UIMLA. Kolejne założenie, które z niego wynika to takie, że osoby, które na
materiałach reklamowych (np. strony www) oferują usługi wykraczające poza zakres UIMLA
(np. kursy wspinaczki, skitouring, via ferrata) muszą wyraźnie i czytelnie oznaczyć, że nie
wynika to z uprawnień UIMLA. Nie respektowanie tego zapisu może narazić na kłopoty.
Gotowy i przetłumaczony dokument będzie udostępniony członkom Lidera już wkrótce.
Można również w tej sprawie zgłaszać uwagi i propozycje.
12. Przewodnicy wysokogórscy IVBV, chcą z nami współpracować przy Europejskiej Karcie
Zawodu Przewodnika (Lidera) Górskiego. Jak wiecie prace te zostały przez Parlament
Europejski na klika lat wstrzymane, ale obecnie powraca się do tego zagadnienia.
13. Wciąż pracujemy nad współpracą i rozważamy członkostwo UIMLA w Międzynarodowej Unii
Organizacji Alpinistycznych (UIAA), co pozwala na wymianę doświadczeń i standardów. W
Zakopanem podczas AGA odbędzie się wspólne spotkanie 3 organizacji: UIMLA, UIAA oraz
IVBV. Naprawdę bardzo obiecująca sprawa.
14. Omówiono, możliwość ponownego udziału UIMLA w kolejnym spotkaniu Euromeet 2015.
15. Pracowano nad projektem umożliwiającym zmianę statusu z kraju członkowskiego (Full
Member) na kraj założycielski/ referencyjny (Referent Member), co daje większe możliwości
tj. kreowania przyszłości UIMLA oraz proponowania własnych ekspertów i wystawianie
kandydatur na prezesa UIMLA. Polska należy do elitarnego grona krajów założycielskich.
16. Przegłosowano oficjalny tytuł: „International Mountain Leader – IML”, którym należy się
posługiwać w kontaktach zagranicznych. Polskie tłumaczenie: „Międzynarodowy Przewodnik
Górski - MPG” nie oddaje niestety (lub na szczęście) specyfiki podziału. Pozostaje nam tylko
informować klientów jaka jest różnica między Międzynarodowym przewodnikiem Górskim a
Przewodnikiem Wysokogórskim. Ale tego typu problemy mają i inne kraje.
17. Wciąż trwają prace nad budowaniem baz danych wyjaśniających procedury ubiegania się o
możliwość legalnej pracy przewodnickiej w innych krajach członkowskich. Być może nie
wszyscy wiedzą, że wyjazd z klientami do większości krajów członkowskich (i innych też) musi
być zgłoszony lokalnym lub centralnym władzom pod rygorem nielegalności. UIMLA nie widzi

swojej roli w przecieraniu tych ścieżek, zostawiając to poszczególnym władzom, chce dać
jednak pełną informację na ten temat swoim członkom.
18. Następne zjazdy:
listopad 2014 – Polska!!!!!!!!!!!
połowa 2015 – Chorwacja,
listopad 2015 – Hiszpania.
W razie pytań zapraszamy do kontaktu z Zarządem.

Delegat: Robert Szumiec

