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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
ODDZIAŁU WIELKOPOLSKIEGO PZL
01. 2015 – 30. 06. 2015

Zarząd oraz członkowie OW PZL podejmowali działania w odniesieniu do przyjętych
następujących obszarów koncepcji pracy:
1.
2.
3.
4.

WSPÓŁPRACA
POPULARYZACJA DZIAŁAŃ
OCHRONA PRACOWNIKA
ORGANIZACJA

WSPÓŁPRACA:
z Kuratorium Oświaty w Poznaniu:
- udział w posiedzeniu Komisji ws. opiniowania wniosków o nadanie tytułu profesora oświaty
(3 i 4 marca; Monika Korpik)
- udział w posiedzeniu Komisji ws. opiniowania wniosków o nagrody Kuratora Oświaty
(7 i 8 maja; Milena Stasiak)
- udział w spotkaniu ws. opiniowania wniosków dot. składu komisji dyscyplinarnej dla
nauczycieli ( 22 czerwca; Milena Stasiak)
z organami prowadzącymi:
- Powiat Czarnkowsko–Trzcianecki – ws. opinii dot. oceny pracy dyrektora Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej (odstąpiono od wydania opinii)
- Powiat Turecki – wydanie pozytywnych opinii dot.: uchwały ws. zamiaru likwidacji techników
uzupełniających (uzasadniono brakiem naboru) oraz ws. oceny pracy dyrektora poradni
psychologiczno-pedagogicznej, wydanie negatywnej opinii ws. likwidacji Międzyszkolnego
Ośrodka Sportu
z Zarządem Głównym PZL:
- udział w zebraniach 12 stycznia i 11 marca, praca w Komisji Oświaty (legislacja ws. afazji
i specjalizacji, sprawy indywidualne członków PZL) – Milena Stasiak, praca w komisji
certyfikatów (19.11. 2014 i 11. 03. 2015 przyznano 16 certyfikatów członkom OW) – Monika
Korpik, współpraca ze skarbnikiem ZG PZL Katarzyną Strzelczyk ws. liczebności członków
i stanu składek – Grażyna Wrzaszczak
z Instytutem Filologii Polskiej UAM:
- zawarto porozumienie o współpracy i określono jej obszary: biuletyn, praktyki
dla logopedów, standardy kształcenia, organizacja wspólnych przedsięwzięć)

- odbyto 2 spotkania z władzami uczelni i pracownikami naukowymi kształcącymi logopedów
- objęto patronatem konsultacje logopedyczne organizowane przez UAM w ramach Festiwalu
Nauki i Sztuki w Poznaniu
- spotkania: 19 marca - Milena Stasiak, 15 kwietnia - Milena Stasiak, Dominika Piątek
- 15 kwietnia - prowadzenie konsultacji; dr hab. Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska,
dr Ewa Kaptur, dr Jolanta Sławek
reprezentowano logopedów OW PZL:
na konferencji „OTORYNOLARYNGOLOGIA” w Łodzi (5 oraz 6 marca, ekspert PZL Anna ŻebrykStopa oraz członkini OW PZL Aleksandra Czarczyńska-Orchowska), na debacie o pomocy
psychologiczno-pedagogicznej zorganizowanej we współpracy ze ZNP w Warszawie (11 marca;
Lidia Kulpińska, Grażyna Wrzaszczak, Milena Stasiak) oraz na Seminarium: ,,Tworzenie,
zarządzanie i finasowanie partnerstw lokalnych w obszarze turystyki, przedsiębiorczości, integracji
społecznej i edukacji”, zorganizowanej przez Stowarzyszenie Instytut Zachodni w ramach projektu
,,Działamy razem – wielkopolskie organizacje na rzecz porozumienia i współpracy” (17 czerwca,
Milena Stasiak)
z Wydziałem Zdrowia Miasta Poznania
– udział w festynie z okazji Dnia Dziecka 31 maja - Monika Korpik, Lidia Kulpińska, Beata
Basińska-Troć
nawiązano współpracę z regionalnymi związkami zawodowymi pracowników oświaty: ZNP
i NSZZ Solidarność (Milena Stasiak)

POPULARYZACJA DZIAŁAŃ
•

przygotowano i zamieszczano następujące informacje o działaniach OW PZL od 15. 11. 2015
na stronie internetowej/facebooku:
informację o zmianach w organizacji Oddziału (Milena Stasiak);
notatkę z zebrania zarządu 15. 11. 2015 (Karolina Lik – Kułacz);
artykuł autora lokalnej gazety popularyzujący problem jąkania (autor Jacek Witczak);
sprawozdanie i fotorelację z 5 rocznicy Klubu J w Rawiczu (autor Anna Kołodziej);
zaproszenie i program zebrania informacyjno-szkoleniowego członków Oddziału (Milena
Stasiak),
dokumenty do pobrania – deklaracje, oświadczenia dla pracowników (Milena Stasiak,
Joanna Grabowska-Okraska – ZG PZL);
sprawozdanie i fotorelację z bezpłatnych konsultacji logopedycznych z okazji EDL
organizowanych przez dr Annę Żebryk-Stopę ze studentami uczelni Uni Terra w Poznaniu
(autor dr Anna Żebryk-Stopa);
zawiadomienie o bezpłatnych konsultacjach logopedycznych w dniu 15.04.2015
organizowanych przez Instytut Filologii Polskiej w Poznaniu (autor dr Jolanta Sławek);
zawiadomienie o konkursie logopedyczno-plastycznym „Wierszykowe Zwierzaki”(Monika
Korpik),
informację o udziale w Festynie z okazji Dnia Dziecka (Monika Korpik, Milena Stasiak);
scenariusz przedstawienia logopedycznego – „O Królewiczu, który nauczył się wypowiadać
magiczne zaklęcie” (autorzy: Anna Czerniakowska, Paweł Grudziński);

•

wydano 300 egzemplarzy kolejnego numeru (1/13/2015) Wielkopolskiego Przeglądu
logopedycznego/Informatora Wielkopolskiego Oddziału PZL, który został przygotowany
przez Dominikę Piątek we współpracy z Hanną Wawrzyniak-Kujawą i Mileną Stasiak
(bezpłatne egzemplarze otrzymali uczestnicy zebrania członków Oddziału 18. 04. 2015)

•

w ramach EDL zorganizowano konsultacje logopedyczne na uczelni Uni Terra w Poznaniu – dr
Anna Żebryk-Stopa, w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Turku – Ewa Kujawa,
Mirosława Miśko, w Poradni „Petrus” w Poznaniu – Joanna Ernt

•

popularyzowano dostępność pomocy logopedycznej na Festynie z Okazji Dnia Dziecka
31.05.2015 w Poznaniu - M. Korpik, Lidia Kulpińska, Beata Basińska-Troć

OCHRONA PRACOWNIKA
zapewniono korzystanie z indywidualnych porad prawnych w sprawach pracowniczych
odpowiadano na indywidualne wnioski członków OW PZL głównie dotyczące powiększania
pensum przez organy prowadzące (Milena Stasiak, przewodnicząca ZG PZL Ewa
Małachowska)
poza działaniami ZG PZL w obszarze współpracy z Ministerstwem Edukacji i innymi
związkami zawodowymi, redagowano pisma do organów prowadzących oraz proponowano
interwencję w ramach możliwości ustawowych (tj. np. opiniowania przedmiotowych projektów
uchwał)

ORGANIZACJA
o
o
o
o
o
o

o
o
o

o
o
o

odbyto 4 zebrania Zarządu Oddziału, w tym 1 w formie wideokonferencji
zorganizowano 1 zebranie członków Oddziału, w którym uczestniczyły 132 osoby
(porównywalnie dotychczas najwięcej uczestników)
wprowadzono formalne roczne planowanie budżetu przez Zarząd OW PZL
wprowadzono Rejestr Uchwał podejmowanych przez Zarząd OW PZL
wprowadzono rejestry wniosków kierowanych przez członków do Zarządu Oddziału i ZG PZL
uaktualniono dokumentację wg ustawy o związkach zawodowych i ustawy o ochronie danych
osobowych (głównie w zakresie dostępu i administrowania danymi osobowymi członków oraz
wdrożono postępowanie ws. archiwizacji dokumentów)
wprowadzono realizację ustawowego obowiązku kwartalnego informowania pracodawców
o liczebności członków związku
zakupiono używany laptop, 2 dyski zewnętrzne oraz pen-drivy do administrowania
dla zarządu oddziału
opracowano i rozpowszechniono nowe deklaracje oraz zgody pracodawców na przekazywanie
informacji o liczebności członków poprzez e-mail – dostarczone na zebraniu 18.04.2015. oraz
nadsyłane pocztą dane członków są sukcesywnie aktualizowane w skrzynce e-mail:
pzl.wielkopolska@gmail.com (Milena Stasiak) oraz w rozszerzonej bazie elektronicznej
(administrator Karolina Lik-Kułacz)
od czerwca 2015 został uruchomiony adres skarbnika oddziału pzl.skarbnik@gmail.com
zawarto 2 umowy ws. druku biuletynu oraz zmiany siedziby (rozwiązano poprzednią umowę
i zawarto nową),
stan członków wg aktualnych danych powiększył się, wynosi 221 członków opłacających
składki

Ewaluacja:
zebrano dane nt. oczekiwanej problematyki szkoleń organizowanych dla członków

Informacja o realizacji wniosków:
1. Kierowane do ZG PZL: wnioski z Walnego Zebrania OW z dnia 04. 10. 2014;
Wniosek dot. oddelegowania przewodniczącej OW – w odpowiedzi poinformowano,
że oddelegowanie przysługuje jedynie członkom ZG (w wymiarze 2 etatów)

Wniosek dot. odpowiedzi na pismo OW PZL skierowane do ZG w maju 2014 – została
sformułowana odpowiedź, którą przesłano Zarządowi OW PZL i delegatom na zjazd
2. Kierowane do Zarządu OW/Przewodniczącej:
2.1. wnioski indywidualne
•
•
•
•
•

wsparcie dot. dofinansowania wyjazdu studyjnego – zredagowano i przekazano pismo wspierające
dot. 15-letniego funkcjonowania PZL

ws. obowiązków związanych z harmonogramem pracy – udzielono odpowiedzi
ws. zasad przynależności do 2 związków – udzielono odpowiedzi
2 osoby ws. składki emerytów- udzielono odpowiedzi (50%)
ws. pensum – udzielano odpowiedzi

2.2. wnioski o patronaty:
•
•
•

uroczystość 5-lecia Klubu J w Rawiczu – objęto patronatem
konkurs logopedyczno-plastyczny „Wierszykowe Zwierzaki” – objęto patronatem
konsultacje logopedyczne na UAM – objęto patronatem
Milena Stasiak
Przewodnicząca Zarządu OW PZL

