SPRAWOZDANIE ZE ZJAZDU GENERALNEGO UIMLA.

Termin:

14 - 15 listopada 2014.

Miejsce:

Zakopane.

Delegaci: Joanna Widlarz-Popiołek, Robert Szumiec

Obrady rozpoczęły się wczesnym popołudniem, gdyż wcześniej odbywała się uroczystość jubileuszu
10-lecia UIMLA i SMPG Lider, w których uczestniczyli goście.
1. Przedstawienie Delegatów i aktualności dotyczących organizacji członkowskich.
2. Zaakceptowanie protokołu z poprzedniego zjazdu.
3. Stan budżetu UIMLA – ten ma się dobrze. Zaproponowano nawet obniżenie stawek
członkowskich, dyskusja trwa, gdyż organizacja stawia sobie nowe cele, które wymagają
finansowania w przyszłości.
4. Dyskutowano możliwość zmiany obecnego systemy głosowania, który faworyzuje kraje o
dużej liczbie członków. Powstała specjalna grupa robocza, która ma wypracować propozycje
do dalszych dyskusji.
5. Dwie inne francuskie organizacje przewodnickie chcą zostać członkiem UIMLA, jednak póki co
ze względów proceduralnych nie jest to możliwe, gdyż kraj członkowski może być
reprezentowany tylko przez jedną „rozpoznawaną” w nim organizację.
6. Henri Duvoisin i niżej podpisany przedstawili raport z dodatkowej oceny (tzw. „postassessment”), Słowaków (zob. raport z poprzedniego zjazdu pkt. 9), którzy pół roku wcześniej
nie zostali zaakceptowani jako członek zwyczajny. Koledzy ze Słowacji referowali obecny stan
legislacji (prawie bez zmian, oprócz nowych zapisów w regulacjach HZS i TANAP). Stwierdzili
również, że jest spore zainteresowanie na Słowacji rozpoczęciem pierwszego kursu IML.
7. Głosowano pełne członkostwo Słowacji w UIMLA – jednogłośnie na „tak”, gratulujemy
naszym kolegom z Tatr Słowackich!
8. Szwajcar Henri Duvoisin udaje się do Argentyny na „post-assessment”. Argentyna została
przyjęta do UIMLA z zastrzeżeniami, które mają zostać w czasie tej misji usunięte.
9. Dyskutowano możliwość odstąpienia od audytu zimowego niektórych krajów, gdzie nie
występują warunki zimowe. Jako przykład koledzy z Francji podali Maroko, co zostało
podsumowane ogólną wesołością i prestacją przez innych uczestników zdjęć z Atlasu
Wysokiego w pełnej, zimowej krasie. Na razie temat jest dyskutowany.
10. Wstępnie zaakceptowano – z dużym uznaniem – propozycję wypracowaną (m.in. przez niżej
podpisanego) na zeszłorocznej wizycie studyjnej, która miała miejsce w czeskich górach
Izerskich. Wedle tej koncepcji, zostanie wypracowana hierarchia stopni w UIMLA:

przewodnik, trener (instruktor, wykładowca), asesor oraz ekspert. Każdy ze stopni ma swoje
prawa i obowiązki. Każdy przewodnik UIMLA miałby otrzymać ujednolicony dyplom i być
zarejestrowany na głównej witrynie WWW organizacji w celu weryfikacji uprawnień.
Kuriozalne jest, że w niektórych krajach nawet zamieszczenie imienia i nazwiska w Internecie
jest na krawędzi nielegalnego udostępniania danych osobowych. Pomysł będzie wkrótce
rozwijany.
11. Dalej dyskutowano zasady użycia znaków organizacyjnych UIMLA. Wedle jednych oznaki
można by nosić niezależnie od aktualnego statusu jako pamiątkę, wedle innych tylko
aktualnie opłacone składki i kwalifikacje uprawniają do tego. Dyskusja jak widać trwa.
12. Następne zjazdy:
kwiecień 2015 – Chorwacja,
listopad 2015 – Hiszpania,
kwiecień 2016 - Andora,
listopad 2016 – Holandia,
kwiecień 2017 – Belgia,
listopad 2017 – Francja,
być może 2018 – Argentyna (zazdroszczę delegatom;).
13. Kolejne kraje zaangażowane w proces pełnego członkostwa to Rumunia, Macedonia, trwają
rozmowy z Marokiem, Quebec, USA.
W razie pytań zapraszamy do kontaktu z Zarządem.

Raport sporządził Robert Szumiec

