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Sprawozdanie z działań  
Lubuskiego Oddziału PZL  

w roku 2015 
 
1. Sprawy organizacyjne : 

• w skład Zarządu Lubuskiego Oddziału Polskiego Związku Logopedów 
w okresie sprawozdawczym wchodziły następujące osoby: 
przewodnicząca – Magdalena Piotrowska, skarbnik – Małgorzata 
Chorążyczewska, sekretarz – Danuta Kawecka, członkowie: Ilona 
Bukalska i Magdalena Dzikowska; 

• konto bankowe naszej struktury związkowej obsługuje skarbnik 
zarządu, natomiast rozlicza i nadzoruje finanse zewnętrzny księgowy; 

• komisja rewizyjna naszego Oddziału działa w następującym składzie:  
Marta Dobrzańska – przewodnicząca, Tatiana Sawicka oraz Małgorzata 
Krawczyk – członkowie; 

• w końcu okresu sprawozdawczego było 35 aktywnych i czynnych 
członków naszego związku; 

• w  w/w  okresie odbyło się 6 zebrań Zarządu Oddziału Lubuskiego, 
a ponadto prowadzono stałe konsultacje mailowe i telefoniczne 
z członkami zarządu. 
 

2. Działania zarządu nakierowane były na:  
• umacnianie statusu zawodowego logopedy w środowisku; 
• podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków poprzez m.in. 

organizowanie szkoleń i wymianę doświadczeń o charakterze ciągłym 
i okazjonalnym; 

• współpraca z przedstawicielami ustawowymi Jednostek Samorządu 
Terytorialnego w celu rozwijania pozytywnych relacji z  organami 
prowadzącymi placówki dydaktyczno-wychowawcze w naszym 
regionie; 

• pozyskiwanie nowych członków do naszego związku. 
 



 

W minionym roku sprawozdawczym priorytetowym 
przedsięwzięciem były I Wiosenne Spotkania z Edukacją w Zielonej 
Górze w dniu 20 czerwca 2015 roku. To spotkanie nakierowane 
na szereg warsztatów logopedycznych, pracy w wyodrębnionych 
zespołach tematycznych i aktualnym przeglądem wydawniczych 
nowości logopedycznych. Przedsięwzięcie mogło zostać zrealizowane 
dzięki współpracy z samorządem wojewódzkim oraz władzami miasta 
Zielona Góra oraz wydawnictwem WIR z Krakowa i przychylności 
Dyrekcji Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych – Szkoła 
Podstawowa nr 10 w Zielonej Górze, przy ul. Wyspiańskiego 23. 
W tym spotkaniu uczestniczyła dr Ewa Małachowska – 
Przewodnicząca Zarządu Głównego Polskiego Związku Logopedów 
oraz wygłosiła okolicznościowy wykład „Sytuacja logopedy na rynku 
pracy”.  

 

sprawozdanie sporządziła Magdalena Piotrowska,  
Przewodnicząca Lubuskiego Oddziału PZL 


