SPRAWOZDANIE ZE ZJAZDU UIMLA W BERGA, HISZPANIA 5-8 LISTOPADA 2015
Zjazd odbył się na przedgórzu Pirenejów. Obecni byli delegaci następujących krajów: Andory,
Argentyny, Belgii, Bułgarii, Holandii, Chorwacji, Czech, Francji, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Polski,
Szwajcarii, Wielkiej Brytanii oraz kraju aspiranckiego czyli Rumunii. Zebranie rozpoczęło się od części
oficjalnej, z której później płynnie przeszliśmy do dalszych prac UIMLA. Poniżej w punktach
przedstawiono tematy poruszane na Zjeździe UIMLA.
1. Początkowo zajęto się sprawami porządkowymi tj. ilu członków ma poszczególne organizacje,
ustalenia dot. następnych spotkań oraz głosowanie nad przyjęciem sprawozdania
z ostatniego Zebrania w Zagrzebiu. Głosowano także nad sprawozdaniem prezesa i skarbnika,
a także komisji technicznej.
2. Rozpoczęto długa dyskusję na temat systemu głosowania oraz składek do UIMLA. W efekcie
zostało przeprowadzone głosowanie dot. sposobu głosowania, który w tym momencie
pozwala na podejmowanie decyzji przez ZJAZD UIMLA w sposób bardziej demokratyczny niż
do tej pory, bowiem jest to podział proporcjonalny i zależny od ilości członków w danej
organizacji. Natomiast sposób płacenia składek pozostaje bez zmian. Dyskusja była
niesamowicie emocjonalna i długa, jednakże jej końcowy efekt chyba satysfakcjonujący dla
wszystkich.
3. Proponowano zmiany w statucie, nad którymi pracowała specjalna grupa robocza pod wodzą
Pola Gilet. Kosmetyczne zmiany wprowadzone zostały do statutu UIMLA. Ponieważ pojawiło
się wiele nowych propozycji, dodatkowe zmiany będą głosowane na najbliższym zebraniu
UIMLA w Andorze. Przy okazji dyskutowano na temat definicji krajów aspiranckich
i posiadających pełne prawo członkowskie. Została przedłożona propozycja, by wprowadzić
głosowanie zdalne. Proponowano także dodatkowo powołanie wiceprezesów a także
przewodniczącego zebrania.
4. Zostały powołane trzy grupy robocze:
- odn. kodeksu etycznego (przedstawiciel Wielkiej Brytanii, Francji i Czech)
- odn. strategii UIMLA (przedstawiciel Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Niemiec, Francji, Włoch
i Polski)
- odn. spraw związanych z wyszkoleniem, która pracuje m.in. nad ustandaryzowaniem
podziału
na
stopnie
w
UIMLA:
przewodników,
instruktorów,
ekspertów
i asesorów(przedstawiciel Czech, Holandii, Włoch, Francji, Polski, Hiszpanii i Niemiec).
5. Następnie odbyła się dyskusja nad regulaminem wewnętrznym oraz ciągłym doszkalaniem
przewodników. Zostało przyjęte, iż w każdym kraju ma odbywać się proces unifikacji
międzynarodowych przewodników górskich i raz na 2 lata każdy przewodnik powinien wziąć
udział w takiej unifikacji.

6. W czasie zjazdu pojawił się także Steve Long przedstawiciel UIAA, ekspert techniczny, który
referował jak wygląda proces unifikacji i utrzymanie stałego poziomu standardów
wyszkolenia w UIAA.
7. Padły również propozycje: spotkań przez Internet, wspólnego ubezpieczenia dla
przewodników.
8. Ponieważ wśród państw zainteresowanych wstąpieniem do UIMLA pojawiło się również
Chile, postanowiono, iż mentorem tego kraju będzie Argentyna.
9. Poruszano w końcu sprawę budżetu, który przyjęto zgodnie z propozycjami skarbnika UIMLA
Gabriela Deramaix.
10. Następne spotkanie odbędzie się 29/30. 04.2016 w Andorze. Kolejne 11/12.11.2016
w Holandii. Następne we Francji i Belgii ale już w 2017. Padła też propozycja by spotykać się
na 4 dni raz w roku.

Sporządziła:
Joanna Widlarz- Popiołek

