SPRAWOZDANIE ZE ZJAZDU NADZWYCZAJNEGO UIMLA CHAMBERY FRANCJA 7-8 CZERWCA 2010.

Spotkanie miało na celu uzgodnienie podstawowych dokumentów – Statutu i Regulaminu Wewnętrznego
UIMLA wobec:
•
•
•

zmian, które miały miejsce na ostatnim zjeździe w Malmedy,
najbliższego Walnego Zjazdu (GA) i wyboru nowych władz,
spodziewanego przyjęcia nowych krajów kandydackich w poczet członków zwyczajnych.

Na początek stwierdzono, że nasza organizacja przeżywa trudne chwile, spowodowane protestem Francji
dotyczącym podstawowych zasad funkcjonowania i jej wpływu na podejmowanie strategicznych decyzji. Jest
to problem o tyle istotny, że Francuzi stanowią około 70% liczebności organizacji (2500 członków - co
przekłada się na wysokość wnoszonych opłat) mając przy tym takie same prawa decyzyjne jak np. Andora ze
swoimi 20 osobami. Przybyli reprezentanci jednomyślnie zgodzili się, że zmiany istotnie są konieczne i nie
można zaprzepaścić dotychczasowych wysiłków i nakładów, zwłaszcza, że jest wiele krajów z całego świata
zainteresowanych przynależnością do UIMLA.
Trzeba przyznać, że panowała zgodna atmosfera i wszyscy byli skłonni do pertraktacji mimo oczywistych
różnic poglądów.
Ważniejsze tematy dyskusji i ustalenia:
1. Nowy statut. Kluczowym dokumentem umożliwiającym dalszą egzystencję UIMLA jest nowy statut.
Również ze względów formalnych – dokument ten musi być zgodny z prawem francuskim, gdyż tu
właśnie w Chambery mieści się formalna siedziba organizacji. Francja przedstawiła swój projekt,
który następnie był dyskutowany. W zasadzie jest to aktualny statut z pewnymi zmianami. Do
przedstawionej propozycji wprowadzono wiele zmian inicjowanych głównie przez reprezentanta
Wielkiej Brytanii i częściowo niżej podpisanego. Zauważam zadziwiającą zgodność poglądów w wielu
kwestiach między GB i PL.
Z ważniejszych kwestii:
•

Oficjalnym językiem Unii są język angielski i francuski. Obrady odbywają się w tych dwóch
językach i również wszystkie dokumenty muszą być dwujęzyczne.

•

Państwo jest reprezentowane w UIMLA tylko przez oficjalną organizację danego kraju.

•

Wprowadza się kategorię „referent member”, co w praktyce przekłada się na bardzo dla
Polski nobilitującą pozycję członka założyciela (jednego z siedmiu). Pozycja ta jest
niezmienna, grupa ta nie będzie nigdy rozszerzana i gwarantuje najwyższe możliwe prawa i
przywileje w organizacji.

•

Stwierdzono, że na najbliższym GA należy doprecyzować zasady i wymogi dotyczące
pozyskiwania nowych członków. Powinny one – jak również koszty – być czytelne od samego
początku dla potencjalnego kandydata i gwarantować, że poziom kwalifikacji będzie wszędzie
odpowiednio wysoki, gwarantując dobre imię przewodników i organizacji na całym świecie.

Powstał wstępny pomysł pewnej unifikacji między „Siódemką”, będącej możliwości ustalenia
detali technicznych tego zagadnienia.
•

Niezwykle ważnym elementem okazał się system głosowania. Dotychczasowy –
większościowy – był zupełnie wystarczający i demokratyczny. Obecnie wobec pewnego
powiększenia liczby członków zarówno obrady jak i decyzje mogłyby powodować anarchię i
niemoc decyzyjną, dlatego postuluje się:
o kworum GA w wysokości 75% krajów członkowskich,
o podejmowanie decyzji poprzez 2/3 uprawnionych reprezentantów.

•

Skład Zarządu Generalnego (EB) zostaje ze względów finansowo-organizacyjnych zmniejszony
do 3 osób: Prezydenta, Sekretarza i Skarbnika. Prezydent może dodatkowo dobrać sobie
ekspertów, którzy nie mają jednak prawa głosu. Ekspert może pracować społecznie lub za
wynagrodzeniem, co ma zagwarantować rzetelność i punktualność jego pracy.

•

Kadencja prezydenta jest dłuższa o rok niż pozostałych członków EB. W czwartym roku „Stary
Prezydent” pozostaje w składzie Zarządu jako doradca Prezydenta Elekta. Ma to
zagwarantować ciągłość władzy w sensie realizowanych działań i kontaktów.

•

System głosowania proporcjonalnego. Ten punkt statutu budził największe kontrowersje,
jako główny postulat Francuzów. W obliczu przedstawionych propozycji, reprezentanci
dokonali ich korekt , które nie umniejszają skądinąd słusznych oczekiwań, zwiększając wpływ
pozostałych krajów. Polska jako jeden z mniej licznych członków UIMLA zachowała dwa głosy
(5% głosów przy 2 % członków) przy 12 francuskich (30% głosów przy 70% członków).
Przewidziano w tym rozwiązaniu oczekiwaną obecność dodatkowych krajów jak Włochy,
Holandia i Bułgaria. Kolejne kraje mogą zmienić układ głosowania, wtedy ta sprawa będzie
ponownie dyskutowana.

•

Ustalono maksymalne kwoty jakie osoby funkcyjne mogą przeznaczyć na wydatki służbowe:
przejazdy – 0,47 €/km., zakwaterowanie – 60-80 €/noc (po konsultacji ze Skarbnikiem) i
wyżywienie – 30 €/dzień. Ma to na celu oszczędności w budżecie i zapobieżenie
marnotrawieniu wspólnych środków, które należy przeznaczyć na inne cele.

Przedstawione, przedyskutowane i skorygowane rozwiązania nowego statutu zostały jednogłośnie przyjęte
przez E(xtraordinary) GA. Obecnie do końca lipca zostaną one przesłane do krajów członkowskich w celu
konsultacji. Ewentualne uwagi mają być wymieniane jeszcze przed kolejnym GA, aby głosowanie tego
dokumentu było maksymalnie uproszczone i przyśpieszone.
2. Zrelacjonowano stan przygotowań krajów aspirujących: Włochów, Holandii i Bułgarii. Zostały one
ocenione zgodnie z procedurami UIMLA i są gotowe do zasilenia szeregu przewodników
międzynarodowych.
3. Na wniosek Skarbnika ustalono, że prowizje bankowe od przelewu składek i innych opłat ponoszą
kraje członkowskie. Należy dołożyć starań by były jak najniższe.
4. Zaproponowano wstępnie, aby wyznaczyć w UIMLA płatne stanowisko Asesora, którego zadaniem
byłoby unifikowanie i egzekwowanie wytycznych UIMLA dotyczących procesu kandydowania i

następnie przeprowadzanie audytu przed przyjęciem. Nie ma jeszcze koncepcji formy audytu
(propozycja jednego – końcowego lub kilku częściowych).
5. Francja proponuje zmodyfikowany dokument określający wymagania techniczne dotyczące stałych i
kandydujących członków UIMLA. Wobec braku angielskiej wersji dokumentu na mój wniosek
odłożono rokowania do czasu jego przetłumaczenia.
6. Wyznaczono kolejny GA. Odbędzie się w Szwajcarii w miejscowości Villars w dniach 5-7 listopada
2010.
7. Przedstawiciel Francji zrelacjonował stan przygotowań do złożenia wniosku do UE o dofinansowanie z
programu Leonardo działań mających na celu innowację. Tą innowacją ma być wspólna
międzynarodowa platforma (syndykat) obramowana prawnie pod auspicjami Unii Europejskiej
gwarantująca, że jej członkowie posiadają określone kwalifikacje, które nie mogą być w żaden sposób
kwestionowane w żadnym kraju UE. To rozwiązanie gwarantowało by wyłączność UIMLA na szkolenia
przewodnickie i nadawanie uprawnień we wszystkich krajach UE. Do uzyskania jest kwota 150 000
Euro na rok przez 3 lata. Nasze przygotowania są wspierane przez Rządy Francji i Wielkiej Brytanii.
Lider jest wymieniany w dokumentach jako „milczący partner”.
8. EB zastanowi się nad możliwością finansowania spotkań grup roboczych, które do tej pory działały
jedynie w trakcie GA. Powodowało to – z braku czasu - brak wymiernych owoców ich pracy. Te grupy
miałyby być wybrane wkrótce, adekwatnie do wybranych ważnych celów naszej organizacji.
Na koniec zwrócono na uwagę na fakt, że spotkanie było bardzo pracowite, konstruktywne i obfitowało w
ważne decyzje, podjęte jednomyślnie, ale po długich i merytorycznych dyskusjach, są więc bardzo
demokratyczne.
Obecni na spotkaniu:

Philippe RAGNE – p. o. Prezydenta
Gabriel Deramaix - Skarbnik
Charles Lehmann – Sekretarz
Anna Babot – Andora
Bill Bailey – Wielka Brytania
Jean-Marc Hermes – Francja
Robert Szumiec – Polska
Markus – Belgia
Marlena - Szwajcaria
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