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Poznań, 22 marca 2023 r. 
 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁU WIELKOPOLSKIEGO PZL 

1 stycznia 2022 – 25 marca 2023 

 

Zarząd oraz członkowie OW PZL kontynuowali działania w odniesieniu do przyjętych następujących 

obszarów koncepcji pracy: 

1. WSPÓŁPRACA 

2. POPULARYZACJA DZIAŁAŃ 

3. OCHRONA PRACOWNIKA 

4. ORGANIZACJA 

 

WSPÓŁPRACA: 

• z Zarządem Głównym PZL (Milena Stasiak, Grażyna Adrych, Lidia Kulpińska, 

Katarzyna Strzelczyk, Grażyna Wiśniewska): 

- praca w ramach pełnionych funkcji oraz w komisjach ZG PZL: ds. oświaty oraz ds. statusu 

i kształcenia zawodowego – G. Wiśniewska, ds. zdrowia – G. Adrych, skarbnik/komisja 

ds. certyfikatów – L. Kulpińska, współpraca - G. Prędka; 

- udział w  systematycznych zebraniach online (przeciętnie w zespołach 1x w tygodniu); 
- organizacja, popularyzacja  EDL ‘2022; 
- organizacja i popularyzacja  ISAD ‘2022, sympozjum „Być widzianym, być słyszanym – 

reprezentacja i normalizacja jąkania w głównym nurcie” (organizator: ZG PZL i Fundacja Centrum 
Logopedyczne prof. Węsierskiej, 21.10.2022.); 

- współpraca z PTL, PAN, Uniwersytetem Zielonogórskim, oddziałami PZL;  
(patrz: PODSUMOWANIE PRACY ZARZĄDU, notatka w Aktualnościach z 08.01.2023.,  
link: https://logopeda.org.pl/new.php?id=1348) 

 
- działania ws. modyfikacji ustawy o niektórych zawodach medycznych, (patrz: KALENDARIUM 

zakładka INFORMACJE PRAWNE, link: https://logopeda.org.pl/new.php?id=1386) 
 
Zarząd Oddziału Wielkopolskiego zorganizował Walny Zjazd Delegatów 3 czerwca w Poznaniu 

(ww. członkinie obecnego ZG oraz Karolina Lik-Kułacz, Grażyna Wrzaszczak, Grażyna 

Wiśniewska, Alina Prędka, Aleksandra Orchowska, Ewa Kujawa). 
   

• z organami prowadzącymi: 

- Powiat Turecki – zaopiniowanie uchwały ws. regulaminu wynagradzania nauczycieli, 

 zaopiniowanie uchwały ws. podziału środków na doskonalenie zawodowe; 

- inne powiaty- współpraca w obszarze sprawozdawczości dot. średnich wynagrodzeń; 

• z Instytutem Filologii Polskiej: 

- ws. EDL ‘2022 i EDL ‘2023; patronat i udział w 2 konferencjach Koła Naukowego FiloLOG – 

marzec ‘2022 i 18.03.2023., publikacje studentek Koła w Wielkopolskim Przeglądzie 

Logopedycznym ‘2022; 
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• z wydawnictwami: 

- udział wydawnictw w zebraniu i seminarium OW - kwiecień ‘2022,marzec ‘2023, Walnym 

Zjeździe PZL (sponsorzy); 

- z wydawnictwem „Komlogo”- popularyzacja informacji o zmianach prawnych w zawodzie 

logopedy, wsparcie organizacji seminariów: kwiecień ‘2022, marzec ‘2023; 

- z wydawnictwem PJ Therapeutic – prelekcja p. Piotra Jaworskiego podczas seminarium 

kwiecień ‘2022; 

- z wydawnictwem Harmonia – prelekcja reklamowa na zebraniu w OW 25 marca 2023, kod 

promocyjny kwiecień 20222; 

- z innymi wydawnictwami: Forum Media, Bambino, Tullula, Wir; 

• z kancelaria prawną - sprawy pracownicze, konsultacje dot. organizacji Walnego Zjazdu PZL; 

• z Biurem Rachunkowym – opracowano roczne sprawozdanie (2022) i plan finansowy (2023), 

prowadzono bieżącą dokumentację finansowania pracy Oddziału (Grażyna Wrzaszczak, 

Milena Stasiak); 

• z Kuratorium Oświaty – ws. opinii kandydata na dyrektora w SP Poznań; 

 

POPULARYZACJA DZIAŁAŃ 

 

 EDL ‘2022, EDL ‘2023 - udzielono patronatów wydarzeniom logopedycznym, opublikowano 

na stronie www.logopeda.org.pl , 

 6 marca ‘2023 – audycja - wywiad/radio  w Warszawie - Milena Stasiak 

 zamieszczano na stronie internetowej i przesyłano do członków OW PZL informacje 

o działaniach w Oddziale oraz o działaniach ogólnopolskich; 

 popularyzowano pomoc osobom z niepłynnościami w mówieniu – turnusy rehabilitacyjne; 

 zredagowano i wydano:  Nr 1/19/2022 Wielkopolskiego Przeglądu Logopedycznego  

(Milena Stasiak, Aleksandra Orchowska); 
 

ORGANIZACJA 

 

o odbyto  3 zebrania Zarządu Oddziału (2022) oraz 2 zebrania Zarządu Oddziału i bieżące 

konsultacje online (2023); ponadto zorganizowano udział przedstawicieli Zarządu OW 

w 2 zebraniach ZG PZL online, w którym udział wzięły: A. Prędka, G. Wiśniewska, E. Kujawa, 

G. Wrzaszczak, L. Kulpińska, G. Adrych, K. Strzelczyk;  

o rozesłano do członków OW PZL, Biblioteki Narodowej i innych bibliotek „Wielkopolski Przegląd 

Logopedyczny” nr 1/19/2022;  

o  zorganizowano 2 zebrania członków, w tym 1 sprawozdawczo-wyborcze Oddziału, połączone 

z seminariami; 

- 23.04.2022. na temat:  
„Nowoczesne metody i narzędzia logopedyczne” - część II: 

- 25.03.2023. na temat: 
„Transdyscyplinarne aspekty praktyki logopedycznej” 

 
o realizowano ustawowy obowiązek  informowania pracodawców o liczebności członków związku 

– skarbnik Grażyna Wrzaszczak; 

o uzyskano dofinansowanie ZG PZL do wydania WPL Nr 1/19/2022; 
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OCHRONA PRACOWNIKA 

 

 zapewniono korzystanie z indywidualnych porad prawnych w sprawach pracowniczych;  

 odpowiadano na indywidualne wnioski członków OW PZL; 

 współpracowano z organami prowadzącymi – informowanie o uprawnieniach PZL oraz 

przyjmowanie okresowych sprawozdań dot. wynagradzania nauczycieli. 

 

Informacja o realizacji wniosków: 

1. Skierowano do ZG PZL: wniosek z  zebrania Zarządu OW PZL z dnia 23.04.2022. ws. powołania 
ekspertów PZL zarekomendowanych przez OW PZL – wniosek uzyskał akceptację delegatów 
na Walnym Zjeździe PZL. 

 

Poprzednie Wnioski  OW PZL  (z 2021/2022 roku) są w trakcie realizacji:  
1) wniosek dot. nowej strony internetowej PZL   

oraz  
2) wniosek dot. standardu praktyk studenckich – ZG PZL, dr Magdalena Knapek opracowała 

projekt standardu, który zostanie poddany konsultacjom ekspertów. 
 

 

                                                                                                                        Milena Stasiak 

                                                                                                     Przewodnicząca Zarządu OW PZL 


