SPRAWOZDANIE ZE ZJAZDU GENERALNEGO UIMLA.

Termin:

9-10 listopada 2012.

Miejsce:

Provaglio d’Iseo, Włochy.

Piątek, 9 listopada 2012:
1. Aktualizacja liczby członków UIMLA; do soboty rano liczba IML UIMLA wynosiła 3348
członków (zobacz punkty 5 i 11), Polska 80 (+15 kursantów).
2. W najbliższym czasie zostanie rozesłany Kwestionariusz, w którym wszystkie kraje
członkowskie będą zobowiązane zawrzeć dane nt. obowiązujących tam przepisów prawnych
dot. przewodnictwa górskiego i wymagań stawianych przewodnikom obcym. Te dane
(Regulated Profession Database) będą opublikowane dla wszystkich, celem prowadzenia
zgodnej z prawem działalności w innych krajach.
3. Przedstawiono podsumowanie dotychczasowego i dyskutowano założenia Budżetu na
następne lata. Dokumenty te są dostępne u Sekretarza Zarządu SMPG Lider. Dokumenty
przyjęto.
4. Przyjęto podsumowanie poprzedniego Zjazdu w Bułgarii (dokument „Minutes” dostępny w
witrynie www.uimla.org).
5. Zadecydowano o przyjęciu Chorwacji jako kraju członkowskiego UIMLA. W ocenie końcowej
(Final Assessment) brali udział: Maciek Krupa (zima) i Robert Szumiec (lato). Warunkiem jest
nadzorowanie pierwszego kursu organizowanego przez Chorwatów dla swoich kandydatów
przez UIMLA.
6. Szwajcaria (obok Czech) jest krajem, gdzie przewodnik międzynarodowy (IML UIMLA) jest
oficjalnym zawodem państwowym (Swiss Federal Diploma). W Szwajcarii jest to zapis nowy,
UIMLA swoją decyzją umożliwiło naszym kolegom przyjęcie w swoje szeregi doświadczonych
niezrzeszonych przewodników (oczywiście zgodnie z procedurami), ich liczba może wzrosnąć
nawet o 400 osób.
7. Wielogodzinna (burzliwa) dyskusja dotyczyła nowego dokumentu, który zastąpił
dotychczasową Platformę z 1992 roku. Obecna nazwa to: UIMLA Standard (Standard for
access to and practise of the profession of the International Mountain Leader). Z
najważniejszych zmian - wprowadzono zapis, który umożliwia akredytację UIMLA dla krajów,
w których nie spotyka się warunków zimowych lub zwyczajowo się w nich nie operuje. Jest to
uwarunkowane wnikliwą oceną sytuacji i ewentualnymi dodatkowymi warunkami do
spełnienia. Przewodnicy z tych krajów w swoich legitymacjach będą posiadali wpis „bez
śniegu – no snow conditions”. Nie mogą oni zatem legalnie pracować tam, gdzie warunki
śnieżne występują. Drugi ( ze zmienionych, ważniejszych) zapis Standardu wychodzi w
kierunku oczekiwań dotyczących użycia takiego sprzętu jak lina, raki, czekan. Nie

wyszczególnia on ani sprzętu, ani technik jego użycia (co powoduje w kilku krajach
natychmiastowy konflikt – również prawny – z organizacją IFMGA), ale zostawia możliwość
użycia „adekwatnego sprzętu, który zapewni możliwość przejścia terenu i/lub zapewnienia
bezpieczeństwa przewodnikowi i klientom”. Daje to możliwość użycia ww. sprzętu i technik,
ale nie jako głównej, zaplanowanej formy działalności. Dla przykładu „via ferrata” jako droga
nie stanowi miejsca pracy przewodnika UIMLA, ale jej elementy na trasie (do schroniska,
podejścia, zejścia), powinny być „zaopatrzone przez przewodnika zgodnie z zasadami
bezpieczeństwa i sztuki”. Nie zwalnia to przewodnika od właściwego zaplanowania trasy oraz
znajomości lokalnych uwarunkowań prawnych (np. we Francji na ferraty może chodzić
instruktor wspinaczki, ale musi to zgłosić Ministrowi Turystyki Francji). Nowy dokument w
formie przetłumaczonej zostanie jak najwcześniej udostępniony członkom Stowarzyszenia.
8. Podjęto decyzję, że w uzasadnionych przypadkach możliwe jest podejmowanie decyzji za
pomocą „nowoczesnych technologii”, co może wpłynąć na obniżenie kosztów związanych z
fizyczną obecnością na nadzwyczajnych spotkaniach i przyśpieszyć funkcjonowanie
organizacji.
9. Przegłosowano dokument „Membership Policy & Procedures”, który określa zasady
członkostwa oraz procedury przyjmowania nowych krajów. Dokument będzie dostępny po
ostatecznym opracowaniu w witrynie UIMLA.
10. Przegłosowano przyjęcie w charakterze Aspirantów dwóch nowych krajów: Niemiec i
Słowacji. W Niemczech przewodnicy górscy i wysokogórscy tworzą jedną organizację i aby
przystąpić do UIMLA potrzebują wielu zmian proceduralnych, natomiast wyszkolenie jest na
wysokim poziomie. Nasi Koledzy ze Słowacji – grupa 12 ratowników z Horskiej Służby – jest
szkolona przez naszą organizację (zima: Z.Bachleda, A.Zwatrzko, R.Szumiec) oraz Czechów
(lato). Planujemy ich końcową ocenę (Assessment) na rok 2013 – także podczas planowanego
w październiku spotkania Euromeet w Liptowskim Mikulaszu. Mamy nadzieję na ich pełne
członkostwo w listopadzie 2013.
11. Burzliwa i długa dyskusja dotyczyła akceptacji pierwszego kraju „poza” europejskiego – Peru
– jako pełnego członka. Wątpliwości dotyczyły braku szkolenia w warunkach zimowych.
Mimo sprzeciwu Francji jako mentora Ameryki Południowej postanowiono - przy wielu
wstrzymujących się i kilku sprzeciwach – o przyjęciu Peru. Warunkiem jest zrobienie, mimo
wszystko treningu zimowego, kiedy okazało się, że mimo zapewnień, krótkotrwałe warunki
śnieżne jednak się tam zdarzają. Łzy szczęścia płynące po policzkach ich przedstawicielki Mercedes, wzruszyły wszystkich. Jest to nowe, ważne „otwarcie” dla naszej organizacji.
Oczywiście również możliwość uzyskania tam pomocy czy informacji.
Sobota, 10 listopada 2012
12. Na razie nie ma widoków na dopisanie naszej działalności do „Europejskiej Karty Zawodów”
dopóki kluczowa Dyrektywa Unijna 36/2005 nie zostanie zrewidowana – co ma nastąpić
wkrótce. Wtedy moglibyśmy wystąpić o oficjalne uznanie w prawodawstwie polskim.

13. Omówiono przygotowania do spotkania Euromeet w październiku 2013 w Liptowskim
Mikulaszu, którego UIMLA jest współorganizatorem. Więcej informacji na temat tego
wydarzenia u Sekretarza.
14. Ubezpieczenie OC. UIMLA jako organizacja jest ubezpieczona, co nie zwalnia od osobistego
ubezpieczenia się poszczególnych przewodników. Niestety z racji małej ilości naszych
członków na razie nie jesteśmy w stanie wynegocjować atrakcyjnych zniżek, więc każdy musi
zająć się tym sam.
15. Przedyskutowano przygotowania Macedonii i Quebec do przyjęcia jako Aspirantów. Są w
trakcie.
16. Następne Zjazdy: 5-6 kwietnia 2013 Czechy, 8-10 listopada 2013 Bułgaria, listopad 2014
Polska, jeśli będzie potrzebny zjazd w połowie 2014 – Chorwacja.
17. Kolejne kraje wstępnie zainteresowane: Argentyna, Montenegro, Liban, Brazylia, USA.
18. Wkrótce nastąpi spotkanie UIMLA – UIAA w sprawie zacieśnienia współpracy.

Delegat Robert Szumiec

