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Sprawozdanie ze walnego zjazdu
Zagrzeb 24- 25 kwietnia 2015
Na początku odbyła się część oficjalna, w czasie której przemawiał prezesa Chorwackiej UIMLA Pan
Zelijko Gobec, a następnie przedstawiciel Ministerstwa Sportu i Turystyki Republiki Chorwackiej.
Następnie każdy delegat przedstawiał się. Później przegłosowano sprawozdanie z ostatniego Zjazdu
w Zakopanem. Dalej poruszano poniższe sprawy:
1. Kolejny Walny Zjazd UIMLA odbędzie się 6/7 listopada 2015 w Hiszpanii w okolicy Barcelony.
2. Zarząd przedstawił sprawy związane z finansami UIMLA. Wynika z tego, że UIMLA zebrała wszystkie
składki i nie ma żadnych zaległości finansowych.
3. Głosowano nad przyjęciem Rumunii jako członka aspiranta co umożliwi Rumunom zostać w końcu
członkiem UIMLA. Jednogłośnie przyjęto Rumunię.
4. Zostało zrobione zdjęcie wszystkich uczestników zjazdu.
5. Odbyła się szeroka dyskusja na temat jakie są najbliższe cele UIMLA. Należy tu wymienić:
wprowadzenie jednolitego CPD dla wszystkich członków UIMLA, wprowadzenia obowiązkowego OC dla
wszystkich IML, sposobu głosowania oraz zmiany Statutu.
6. Ustalono iż w tym roku pojedzie dwóch ekspertów z UIMLA jeden na Słowację, by sprawdzić jak oni
prowadzą kurs. Drugi pojedzie do Niemiec w tym samym celu.
7. Walne zgromadzenie podzieliło się na mniejsze grupy w celu pracy nad: CPD, sposób głosowania,
zmianom statusu „referent member”, oraz Statut i Regulaminie UIMLA.
8. Przedstawiono nowe zmiany w Statucie, będą one głównie dotyczyły dookreślenia np. ile organizacji
może być jako reprezentacja z jednego kraju i inne dot. głosowania. Grupa pracująca ma przedstawić
wyniki do czerwca a następnie mają one być przesłane do delegatów w każdym kraju, tak by zmiany
przegłosować w Barcelonie w listopadzie 2015.
9. Przedstawiono wyniki grupy pracującej nad zmianami sposobu głosowania. Końcowe wnioski mają
być przekazane delegatom na Walnym Zjeździe w Hiszpanii.
10. Dyskusja nad CPD. Propozycja, by było ½ dnia na każde 6 lat wydaje się być zbytnio okrojona.
11. Prezentacja organizacji przewodnickiej z Czarnogóry. Sytuacja tam jest jak w innych
postkomunistycznych – przewodnicy górscy i wysokogórscy są w jednej organizacji.
12. Prezentacja organizacji przewodnickiej z Serbii. Tam istnieje organizacja przewodnicka, ale jest ona
niezwykle słaba. Wyszkolenie przewodnika trwa ok. 10 dni, zwykle teoria bez praktyki. Jest tam mała
organizacja całkiem nowa, która chce dołączyć do UIMLA i właśnie jej przedstawiciel był obecny na
zjeździe UIMLA.
13. Nowa strona- Hans Herbig przedstawił nową stronę internetową. Odbyła się wielka dyskusja.
Postanowiono, że Maria Klementova i Hans Herbig będą zajmować się stroną internetową.
14. Dyskusja o przynależności USA. Pojawiło się zapytanie od organizacji związana z biurami podróżny
w sprawie ew. dołączenia do UIMLA. Będzie powołana grupa do dyskusji odn. przynależności USA do
UIMLA.
15. Dyskusja na temat używania logo UIMLA, mimo istniejących już wytycznych.
16. Dyskusja o przyjmowaniu nowych organizacji. Ma powstać grupa, która się ma podyskutować na ten
temat i przedstawić dokument na podstawie którego będą przyjmowane nowe kraje do UIMLA.
17. Legitymacja- dyskusja na temat wspólnej legitymacji. Zamierza się zrobić dla wszystkich takie same
legitymację. Na następne AGA mają być przygotowane projekty legitymacji. Ma się tym zająć Marie
Klementova (delegatka z Czech).
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18. Rozmowa o stopniu zaangażowania Austrii w UIMLA. Delegat z Niemiec Hans Herbig był
poproszony o pomoc w nawiązaniu nowych kontaktów z Austrią, bo w tzw międzyczasie zmieniły się
władze w Austrii.
19. Francois Burthey przypomniał, iż każdy z krajów członkowskich powinien rozpocząć starania by
znaleźć się w prawie kraju, tak by w końcu uzyskać European Professional Card.
20. Sprawdzono wyszkolenie w zimie prowadzone na terenie Szwajcari. Odbył się wizyta kontrolna
(obecny był Dominque Olbrecht z Belgii and Juan- Carlos Vivackas z Hiszpanii) i okazuje się, ze ich
wykształcenie nie jest wystarczające. Mają zmienić swoje swój trening tak by on był odpowiednio
dostosowany do standardów UIMLA.
21. Odbyła się też dyskusja na temat przyjęcia Maroka, Quebecu.
Wiele dyskutowano też nad filozofią i przyszłością UIMLA. Wygląda na to, że brak decyzji na wiele
tematów i odkładanie niewygodnych dyskusji nie jest dobrym wyjściem z sytuacji, a jest to obecna
polityka zarządu UIMLA.
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