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1.

PODSTAWY UNIFIKACJI

1.1.

Podstawą unifikacji jest Artykuł 5 Standardu UIMLA 2013, który mówi:
"aby utrzymać uprawnienia do zawodu Międzynarodowy Przewodnik Górski (MPG =
International Mountain Leader - IML) UIMLA musi się poddać programowi
stałego rozwoju zawodowego (Continued Professional Development
- CPD)
określonemu przez Stowarzyszenie Krajowe ... i zaakceptowanemu przez UIMLA.
Minimalne wymagania są określone w dokumencie 'Polityka CPD UIMLA'".

1.2.

Dokument ten został jednogłośnie zaakceptowany przez wszystkie kraje
członkowskie na Zjeździe Generalnym w Berga, Hiszpania w dniu 7 listopada 2015
roku. Zgodnie z brzmieniem tej polityki "CPD jest okresem szkoleniowym po
uzyskaniu uprawnień, który umożliwia MPG odświeżyć swoją wiedzę i profesjonalne
umiejętności. To gwarantuje utrzymanie kompetencji, zwłaszcza w zakresie
bezpieczeństwa".

1.3.
Czas trwania unifikacji został określony jako minimum pół dnia szkolenia za każdy
rok praktykowania zawodu, zsumowany na 6 lat, co w całości daje 3 dni szkolenia na
6 lat utrzymania uprawnień.
1.4.

2.

Zostały rekomendowane następujące tematy unifikacji:
 pierwsza pomoc i ratownictwo,
 bezpieczeństwo w górach,
 orientacja - nawigacja,
 "lawinologia", używanie detektorów,
 stan prawny w kraju i za granicą.
ZAŁOŻENIA UNIFIKACJI

2.1.
Bazując na powyższych wymaganiach Zarząd SMPG na wniosek Komisji Szkolenia
podjął decyzję o rozpoczęciu unifikacji członków Stowarzyszenia.
Pierwsza unifikacja dotyczy WSZYSTKICH członków Stowarzyszenia, którzy uzyskali
uprawnienia przed 2010 rokiem:
 założycieli,
 absolwentów kursów I (2006 rok), II (2009 rok),
 wszystkich niewymienionych wyżej,
i będzie realizowana w latach 2016-2017.
Druga unifikacja dotyczy absolwentów III edycji kursu (2012 rok) i będzie
realizowana w 2018 roku.
Trzecia unifikacja dotyczy absolwentów IV edycji kursu (2014 rok) i będzie
realizowana w 2020 roku.
2.2.

Pierwsza unifikacja trwa 2 lata, aby umożliwić wszystkim wcześniejsze zaplanowanie
poszczególnych terminów. Kolejne unifikacje będą trwały 1 rok. Każdy MPG może
dowolnie wybrać odpowiadające sobie terminy, które w sumie muszą dać 3 dni
szkoleniowe oraz dogodne miejsca zajęć.
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2.3.

Biorąc pod uwagę, że członkowie SMPG są w różnym wieku, kondycji i mają różne
motywacje dotyczące zawodu MPG, Komisja Szkolenia oferuje do wyboru dwa
rodzaje szkoleń:
 podstawowe: przeważająca forma szkolenia to wykład, ćwiczenia w formie
łatwej, krótkiej wycieczki,
 zaawansowane: przeważająca forma szkolenia to ćwiczenia w formie
średniotrudnej, dłuższej wycieczki.

2.4.

Każdy MPG musi wziąć udział w następujących szkoleniach:
Segment BAZA - 1 dzień:
 aktualne regulacje prawne w Polsce i Europie - oraz
 pierwsza pomoc - zabiegi BLS, desmurgia.
Segment LATO - 1 dzień:
 podstawowe: orientacja, nawigacja - lub
 zaawansowane: nawigacja, survival.
Segment ZIMA - 1 dzień:
 podstawowe: profilaktyka lawinowa, nowe technologie - lub
 zaawansowane: wiedza lawinowa w terenie, asekuracja w śniegu.
Dokładne programy poszczególnych szkoleń, miejsca i godziny spotkań zostaną
podane osobom zgłoszonym na szkolenie.

2.5.

Koszt szkolenia wynosi 50 złotych za 3 dni szkolenia. Wpłat należy dokonywać przed
rozpoczęciem unifikacji przelewem na rachunek Stowarzyszenia (tak jak składki) z
dopiskiem "np. Jan Kowalski unifikacja" lub w inny sposób Skarbnikowi.

2.6.

Osoby, które nie wezmą udziału w całej unifikacji nie otrzymają wlepki do
legitymacji, nie będą mogły posługiwać się emblematami UIMLA oraz legalnie
uprawiać zawodu Międzynarodowego Przewodnika Górskiego do czasu wypełnienia
tego obowiązku.

2.7.

Istnieje możliwość zaliczenia poszczególnych zajęć w sytuacji odbycia adekwatnego w
zakresie tematyki i czasu trwania szkolenia w innej organizacji. Szkolenie takie musi
być udokumentowane w formie zaświadczenia z podanym programem i podpisem
Prowadzącego.

2.8.

Z poszczególnych zajęć są zwolnieni Instruktorzy i Wykładowcy, którzy prowadzą te
zajęcia oraz odpowiednie tematycznie zajęcia podczas kursów dla Kandydatów na
MPG.

2.9.

Ostateczną decyzję o zaliczeniu w obu powyższych przypadkach podejmuje Zarząd na
pisemny wniosek zainteresowanego złożony pocztą tradycyjną lub elektroniczną. Koszt
Unifikacji w takich przypadkach nie ulega zmianie.

2.10

Z obowiązku unifikacji zwolnione są również osoby, które przekroczyły wiek 60 lat,
weryfikacji należy dokonać poprzez kontakt z Sekretarzem Stowarzyszenia.
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3.

ZAPISY I DOKUMENTACJA

3.1.

Zapisów na poszczególne terminy można dokonać poprzez:
 przesłany mejlem formularz
 internetowy formularz zgłoszeniowy
 mejlem na adres: komisjaszkolenialider@gmail.com
W ostateczności:
 SMS na nr 602 599 104

3.2. Szczegóły szkoleń:
SEGM

RODZAJ

DATA

podstawowe
zaawansowane
podstawowe
zaawansowane
przepisy
pierwsza pomoc

12 marca 2016
12 marca 2016
18 czerwca 2016
18 czerwca 2016

PROWADZĄCY

MIEJSCE

GODZIN

Zakopane
Tatry
Dolinki Krakowskie
Dolinki Krakowskie

8
8
8
12
2
6

2016
ZIMA
LATO
BAZA

ZIMA
LATO
BAZA

podstawowe
zaawansowane
podstawowe
zaawansowane
przepisy
pierwsza pomoc

Artur Zwatrzko
Robert Szumiec
Maciej Florys
Marcin Kalita
Tomasz Popiołek
22 października 2016
Andrzej Górka
2017
11 marca 2017
Artur Zwatrzko
11 marca 2017
Sebastian Fijak
24 czerwca 2017
24 czerwca 2017
21 października 2017

Zakopane

Zakopane
Tatry
Podhale
Podhale
Kraków

8
8
8
12
2
6

3.3.

Elementem ocenianym w trakcie unifikacji oprócz obecności na zajęciach jest zaliczenie
po każdym elemencie szkoleniowym; jest ono realizowane przez Prowadzącego
(Instruktora i/lub Wykładowcę) na podstawie "Karty Unifikacji" w formie zadanego
ćwiczenia.

3.4.

Prowadzący informuje uczestnika o wyniku unifikacji. W spornych przypadkach
uczestnik wnosi reklamację do Zarządu SMPG w formie pisemnej.

3.5.

Wyniki unifikacji są gromadzone przez Komisję Szkolenia i są dostępne na wniosek
uczestnika.

3.7.

W ramach jednej opłaty istnieje możliwość brania udziału we wszystkich szkoleniach,
o przyjęciu decyduje Prowadzący w miarę wolnych miejsc, w tych przypadkach
należy wpisywać się na listy obecności w grupie "dodatkowe". O kolejności miejsc
wcześniejsze decyduje zgłoszenie.
Zaprasza
Komisja Szkolenia, Zarząd SMPG „LIDER”
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