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Poznań, 2014.12. 31. 

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI   
ODDZIAŁU WIELKOPOLSKIEGO  PZL 

-w okresie od 15.11. 2014 r. do 31.12. 2014 r. 
 
 
Zarząd OW PZL wybrany 4.10.2014 r. na kadencję 2012-2014 rozpoczął formalne 
funkcjonowanie  15.11.2014 r. W zebraniu inaugurującym jego działalność wzięły udział  
członkinie zarządów poprzedniej i aktualnej kadencji. Nastąpiło przekazanie majątku 
i dokumentacji Oddziału zgromadzonej podczas kadencji Zarządu 2012-2014. Przekazano 
podziękowanie za pracę poprzedniej przewodniczącej i członkiniom Zarządu oraz 
zaplanowano funkcjonowanie Zarządu w nowym, poszerzonym składzie, liczącym 
aktualnie  8 osób.  

 
We wskazanym okresie zrealizowano następujące  zadania: 

 
1. Zorganizowano i zaplanowano pracę: 
� przydzielono obowiązki adekwatnie do struktury ZG, co umożliwi współpracę 

wg poszczególnych obszarów funkcjonowania PZL, 
� zgodnie z wnioskiem z 4.10.2014r. oraz obowiązującymi regulaminami rozszerzono 

funkcje w Zarządzie Oddziału o odpowiedzialność za ochronę zdrowia oraz 
powołano wiceprzewodniczącą,  

� uaktualniono informacje na stronie internetowej, dotyczące funkcjonowania i zmian 
w organizacji pracy Oddziału, 

� zorganizowano funkcjonowanie biura przewodniczącej w nowej siedzibie. 
 

2. Opracowano projekt koncepcji pracy. 
 

3. Współpracowano z ZG PZL w zakresie: 
� opracowano i skierowano wniosek w sprawie stanowiska MEN dot. posługiwania się 

specjalnościami logopedycznymi: surdologopeda, neurologopeda w resorcie oświaty, 
� opracowano projekt wniosku do MEN w sprawie: „DIAGNOZY POTRZEB 

W ZAKRESIE POMOCY LOGOPEDYCZNEJ W PRZEDSZKOLACH I INNYCH 
PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH”, 

� kontynuowano działania na rzecz dzieci z afazją – konsultowano wniosek do MEN 
dot. orzekania afazji autorstwa p. Anny Paluch, 

� wypracowano projekt wykazu rzeczowego dot. regulaminu archiwizowania 
i przechowywania dokumentów konieczny do praktycznego stosowania 
wymienionego regulaminu, 



 

� wnioskowano o ujednolicenie sposobu i treści oficjalnych komunikatów wysyłanych 
do pracodawców członków PZL, 

� wnioskowano o uaktualnienie wniosków deklaracji członkowskich i innych obszarów 
funkcjonowania Związku, zgodnie z wytycznymi Ustawy o ochronie danych 
osobowych, 

� przekazywano wnioski formułowane przez Zarząd Oddziału i członków Oddziału 
PZL do ZG PZL, przekazywano informacje zwrotne członkom Zarządu, (załącznik 
nr 1: „Wyciąg z protokołu zebrania ZG PZL z dnia 24.10.2014r.”),  

�  przygotowano informację dla delegatów wybranych na kadencję 2014-2018.  
 

4. Członkinie Zarządu reprezentowały OW PZL na spotkaniach: 
� 21.11.2014. - Posiedzenie Komisji ZG w Warszawie. w sprawie rozpatrzenia wniosków 

o przyznanie certyfikatów; przyznano 10 certyfikatów członkom OW, negatywnie 
rozpatrzono 2 wnioski, (udział: Milena Stasiak), 

� 21.11.2014. – uroczystość z okazji 5-lecia Klubu „J” w Rawiczu (udział: p. Aneta 
Kiepiela-Koperek), zamieszczono na stronie internetowej sprawozdanie i artykuł 
związany z wydarzeniem (organizator i autorzy: p. Anna Kołodziej, p. Jacek Witczak), 

� 17.12.2014. – spotkanie w Kuratorium Oświaty w Poznaniu w sprawie zaopiniowania 
przez związki zawodowe wykorzystania środków na dofinansowanie w roku 2015 
doskonalenia nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach 
województwa wielkopolskiego w ramach grantów WKO na 2015 rok; wnioskowano 
o włączenie problematyki z zakresu sprawności językowej, uzyskano deklarację 
p. Kurator Elżbiety Walkowiak o wsparciu i interwencji w przypadku kierowanych 
do niej sygnałów o przypadkach braku przestrzegania Rozp. MEN z dnia 30 kwietnia 
2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 
szczególnie nieodpowiedniej pomocy logopedycznej w placówkach oświatowych 
(udział: Milena Stasiak), 

� 17.12.2014 – uroczystość wręczenia dyplomów przyznania stypendiów MEN 
w Kuratorium Oświaty w Poznaniu (udział: Milena Stasiak). 

 
5. Przeprowadzono wstępne rozmowy deklarujące zamiar współpracy na rzecz praw 

pracowniczych z przedstawicielami innych związków zawodowych funkcjonujących 
w Wielkopolsce na poziomie regionu:  
� p. Ewą Roszyk, Przewodniczącą Międzyregionalnej Sekcji Pracowników Oświaty 

i Wychowania NSZZ ,,Solidarność” Wielkopolska, członkinią Prezydium Krajowej 
sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” 

� przedstawicielem Zarządu Okręgu Wielkopolskiego ZNP, p. Andrzejem Eckertem. 
 

6. Realizowano sprawy bieżące – pisma, kontakty telefoniczne oraz pocztą elektroniczną 
z członkami OW, Biurem Rachunkowym, wystawcami, innymi podmiotami 
współpracującymi, rozsyłano kalendarze na 2015 rok wydane z okazji XV-lecia PZL. 

 
 

opracowanie: Milena Stasiak,  
przewodnicząca Zarządu OW PZL 

 



 

Załącznik Nr 1;  
Wyciąg z protokołu z zebrania ZG PZL  z dnia 24.10.2014 r. 

p. Milena Stasiak – w imieniu dotychczasowej przewodniczącej Zarządu OW PZL, 
przekazała wnioski z Walnego Zebrania OW PZL: 

1. Pani Mariola Jankowska złożyła wniosek do Zarządu Głównego o oddelegowanie 
przewodniczącej PZL Oddziału Wielkopolskiego do prac na rzecz związku. 

2. Pani Karolina Lik-Kułacz i Dominika Piątek złożyły wniosek  do ZGPZL o wyjaśnienie 
braku odpowiedzi na pismo wysłane przez Zarząd Oddziału Wielkopolskiego PZL 
w maju 2014 roku. 

3. Pani Anna Żebryk-Stopa złożyła wniosek do Zarządu Oddziału Wielkopolskiego PZL 
o objęcie swoimi działaniami logopedów zatrudnionych w resorcie zdrowia. 

4. Pani Anna Kołodziej złożyła wniosek do Zarządu Oddziału Wielkopolskiego PZL 
o objęcie patronatem Klubu „J” w Rawiczu. 

 
Wniosek OW PZL nr 1 - p. Ewa Małachowska odpowiedziała, że 2 etaty w ramach 
oddelegowania przysługują członkom ZG i są aktualnie wykorzystane. 
 
Wniosek OW PZL nr 2 – zrealizowano, patrz punkt 2 protokołu) 
 
Wniosek OW PZL nr 3 – p. Milena Stasiak, która od 15.11.2014 r. będzie również pełnić 
funkcję przewodniczącej OW PZL poinformowała, że proponując funkcje i zakresy 
odpowiedzialności w nowym zarządzie OW uwzględniła strukturę odpowiadającą 
strukturze ZG PZL, aby poszczególne komisje mogły ze sobą współpracować. Poprosiła 
jednocześnie Przewodniczące Komisji ZG PZL, aby wsparły działania nowych członkiń 
zarządu OW, które są odpowiedzialne za obszary: media i zdrowie. 
 
Wniosek OW PZL nr 4 – patronatu udzieli OW PZL w formie reprezentowania PZL 
na uroczystości rocznicy założenia Klubu „J” w  Rawiczu, stosowne materiały promocyjne 
oraz logo przekaże organizatorce, p. Annie Kołodziej przewodnicząca Komsji 
ds. Współpracy z Mediami, p. Małgorzata Konczanin. 


