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Protokół z Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów PZL – Poznań 21.04.2012
Porządek obrad:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.

17.
18.

Otwarcie zebrania, powitanie zebranych – kol. Anna śebryk-Stopa
Wybór przewodniczącego zjazdu
Przedstawienie porządku obrad i jego zatwierdzenie
Wybór komisji (w głosowaniu jawnym)
a. Skrutacyjnej (3 osoby)
b. Uchwał i Wniosków (3 osoby)
Sprawdzenie waŜności zebrania przez Komisję Skrutacyjną
Sprawozdanie z działalności ZG PZL
Sprawozdanie finansowe
Wniosek o przyjęcie sprawozdania finansowego
Sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej
Wniosek o udzielenie absolutorium dla Zarządu Głównego przez Komisję Rewizyjną
Głosowania wniosków, ogłoszenie wyników głosowania – głosowania jawne
Przedstawienie poprawek do statutu
Głosowanie poprawek
Wybory przewodniczącego PZL
•
Przedstawienie szczegółowych zasad wyboru przewodniczącego Związku
•
Zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego związku
•
Wybory – głosowanie tajne
•
Ogłoszenie wyników
Wybory pozostałych członków Zarządu
•
Przedstawienie szczegółowych zasad wyboru członków Zarządu Związku
•
Zgłaszanie kandydatów do Zarządu
•
Wybory – głosowanie tajne
•
Ogłoszenie wyników
Wybory Głównej Komisji Rewizyjnej
•
Przedstawienie szczegółowych zasad wyboru Głównej Komisji Rewizyjnej
•
Zgłaszanie kandydatów do Głównej Komisji Rewizyjnej.
•
Wybory – głosowanie tajne
•
Ogłoszenie wyników
Komisja uchwał i wniosków przedstawienie propozycji uchwał i wniosków. Dyskusja. Przyjęcie
zgłoszonych uchwał i wniosków (w głosowaniu jawnym)
Zamknięcie zebrania – przewodniczący Zjazdu
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Realizacja porządku obrad:
1. Kol. Anna śebryk-Stopa powitała zebranych i przedstawiła powód zwołania Nadzwyczajnego
Zjazdu Delegatów: swoją rezygnację z funkcji przewodniczącej PZL
2. Dokonano wyboru przewodniczącej Zjazdu: ZG zgłosił kandydaturę kol. Ewy Małachowskiej,
która została jednogłośnie przyjęta w głosowaniu jawnym
3. Kol. Ewa Małachowska przedstawiła porządek obrad, który został zatwierdzony przez Zjazd
Delegatów
4. W głosowaniu jawnym (w obu przypadkach jednogłośnie) dokonano wyboru Komisji:
•
Skrutacyjnej w składzie: Anna Paluch, Anna Włodarz, Marzena Buszka
•
Uchwał i wniosków w składzie: Lidia Kulpińska, GraŜyna Adrych, Beata Szalonka
5. Komisja Skrutacyjna stwierdziła waŜność Zjazdu Delegatów – protokół w załączeniu.
6. Sprawozdanie z prac ZG PZL (sprawozdania w załączeniu)
•

Pracę ZG, w szczególności uchwały podejmowane przez ZG, w sposób ogólny przedstawiła
sekretarz PZL Ewa Krajna

•

Przewodnicząca PZL Anna śebryk-Stopa przybliŜyła kwestię konsultacji prawniczych

•

Przewodniczący Komisji działających przy ZG PZL (kol. Katarzyna Bulewicz, kol. Kamila
Dobosiewicz-Olechowska, kol. Małgorzata ChorąŜyczewska) w sposób szczegółowy omówili
działania podejmowane w ostatniej kadencji przez kaŜdą z komisji

7. Zjazd Delegatów podjął uchwałę o przyjęciu sprawozdania z prac ZG PZL: za 42,
wstrzymujących się 7, bez głosu sprzeciwu – uchwała nr 1 w załączeniu
8. Sprawozdanie finansowe – skarbnik PZL kol. Katarzyna Bulewicz (sprawozdanie w załączeniu)
9. Zjazd Delegatów podjął uchwałę o przyjęciu sprawozdania finansowego: za 45 głosów,
wstrzymujących się 4, bez głosu sprzeciwu – uchwała nr 2 w załączeniu
10. Kol. Marlena Twardo z Głównej Komisji Rewizyjnej przedstawiła sprawozdanie, które Zjazd
Delegatów przyjął stosunkiem głosów: za 42, wstrzymujących się 7, bez głosu sprzeciwu –
uchwała nr 3 w załączeniu
11. Po przedstawieniu sprawozdania kol. Marlena Twardo przedstawiła Zjazdowi Delegatów wniosek
o udzielenie absolutorium Zarządowi Głównemu PZL
12. Zjazd Delegatów udzielił absolutorium Zarządowi Głównemu PZL w głosowaniu jawnym: za
przyjęciem wniosku były 42 osoby, wstrzymujących się było 7 osób, bez głosu sprzeciwu –
uchwała nr 4 w załączeniu
13. Zarząd Główny PZL przedstawił poprawki do statutu (proponowane zmiany zaznaczono
pogrubioną czcionką:

 Biuro Przewodniczącej:
Polski Związek Logopedów
60-355 Poznań, ul. Przybyszewskiego 49
2

Polski Związek Logopedów
zg pz l @lo g o pe da .o rg .p l
NIP 712-25-21-399

w w w .lo g o ped a .o rg .p l
REGON 431198505

§ 10
5) Liczbę członków Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej na daną
kadencję określa Zjazd Delegatów
§ 19

-

2.1. Zarząd Główny liczy 11-13 osób i reprezentuje Związek
2.2. Zarząd Główny na swoim pierwszym posiedzeniu konstytuuje się.
W jego skład wchodzą:
Przewodniczący
2 Zastępców Przewodniczącego
Sekretarz
Skarbnik
członkowie

14. Kol. Krzysztof Szamburski – delegat oddziału mazowieckiego i członek ZG PZL zgłosił
poprawkę dotyczącą okresu trwania kadencji ZG i zarządów oddziałów i zaproponował, by § 9
pkt 4. przyjął brzmienie:
Kadencja władz Związku trwa 4 lata (zamiast dotychczasowego brzmienia: § 9 pkt 4.
Kadencja władz Związku trwa 2 lata)
15. W głosowaniu jawnym Zjazd Delegatów przyjął, co następuje (protokoły komisji uchwał i
wniosków oraz odręczne zapiski w załączeniu):
a. Uchwała 1: Wszystkie zgłoszone poprawki do statutu mogą być głosowane wspólnie
(jednocześnie): głosowało 49 osób; za 47, wstrzymujących się 2, bez głosu sprzeciwu
b. Uchwała 2: Przyjmuje się zgłoszone poprawki do statutu w brzmieniu zgłoszonym:
głosowało 37 osób; za 35, wstrzymujących się 2, bez głosu sprzeciwu
16. Wybory przewodniczącego PZL
•

Sekretarz ZG PZL kol. Ewa Krajna
przewodniczącego Związku (załącznik).

przedstawiła

szczegółowe

zasady

•

Rozdanie kart do głosowania

•

Zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego związku – zgłoszono następujące osoby:

wyboru

Ewa Małachowska
Agnieszka Karpińska
Emilia Wolak-Parada
•

Wyniki głosowania zawiera protokół komisji skrutacyjnej(głosowało 48 osób; nie odnotowano
głosów wstrzymujących się i nie było głosów niewaŜnych):
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EWA MAŁACHOWSKA – 37 głosów
AGNIESZKA KARPIŃSKA – 8 głosów
EMILIA WOLAK-PARADA – 3 głosy
•

Decyzją Zjazdu Delegatów, przewodniczącą PZL została kol. EWA MAŁACHOWSKA

17. Wybory członków ZG PZL
•
Sekretarz ZG PZL kol. Ewa Krajna przedstawiła szczegółowe zasady wyboru członków
Zarządu Związku (załącznik)
•
Ustalenie liczebności zarządu w głosowaniu jawnym (głosowało 48 osób; protokół L1 komisji
skrutacyjnej):
a. Zgłoszono następujące propozycje, które kolejno uzyskały następujące poparcie:
•
13 osób – 47 głosów
•
12 osób – Ŝadnego głosu
•
11 osób – Ŝadnego głosu
•
Ŝaden z powyŜszych – 1 głos
b. Zjazd Delegatów postanowił, Ŝe liczebność ZG PZL w rozpoczynającej się kadencji
wyniesie 13: przewodniczący + 12 członków
•
Rozdanie kart do głosowania
•
Zgłoszono 15 kandydatów na członków zarządu głównego PZL, które w głosowaniu uzyskały
kolejno:

Osoby
Poza
Zarządem

NOWI CZŁONKOWIE
ZARZĄDU

KANDYDACI / oddział

LICZBA
GŁOSÓW

1.
KATARZYNA BULEWICZ – łódzki
2.
MAŁGORZATA CHORĄśYCZEWSKA – lubuski
3.
KAMILA DOBOSIEWICZ-OLECHOWSKA – lubelski
4.
AGNIESZKA KARPIŃSKA – mazowiecki
5.
BEATA DEREDAS – świętokrzyski
6.
MILENA STASIAK – wielkopolski
7.
KRZYSZTOF SZAMBURSKI – mazowiecki
8.
KATARZYNA STRZELCZYK – wielkopolski
9.
BARBARA GORGOŃ – małopolska
10. JOANNA GRABOWSKA-OKRASKA – warmińsko-mazurski
11. MARZENA DRAB – śląski
12. MAŁGORZATA KONCZANIN – warmińsko-mazurski

38
38
37
36
36
35
35
34
32
31
25
25

13. EMILIA WOLAK-PARADA – dolnośląski
14. ELśBIETA JAWORSKA-PINDRAS – dolnośląski
15. HANNA MIANOWSKA – dolnośląski

23
13
8
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18. Wybory Głównej Komisji Rewizyjnej
•

Sekretarz ZG PZL kol. Ewa Krajna przedstawiła szczegółowe zasady wyboru Głównej
Komisji Rewizyjnej (załącznik)

•

Ustalenie liczebności Głównej Komisji Rewizyjnej w głosowaniu jawnym (głosowało 37
osób; protokół L2 komisji skrutacyjnej):
a. Zgłoszono wyłącznie propozycję utrzymania dotychczasowej liczebności komisji tj. 3
osoby, co w głosowaniu jawnym uzyskało 35 głosów poparcia przy 2 głosach
wstrzymujących się i bez głosu sprzeciwu
b. Zjazd Delegatów postanowił, Ŝe Główna Komisja Rewizyjna, w rozpoczynającej się
kadencji, będzie liczyć 3 członków

•

Rozdanie kart do głosowania

•

Zgłoszono następujących kandydatów do Głównej Komisji Rewizyjnej:
1. Marlena Twardo
2. Jolanta Mamińska (nieobecna na zjeździe, pisemna zgoda na kandydowanie w
załączeniu)
3. Jacek Asperski

•

Zjazd Delegatów jednogłośnie postanowił, Ŝe wybierze Główną Komisję Rewizyjną w
głosowaniu jawnym (propozycję takiego głosowania podało kilku delegatów z sali – nie
zanotowano nazwisk)

•

W głosowaniu jawnym Zjazd Delegatów (37 osób głosujących) 35 głosami, przy 2 głosach
wstrzymujących się i bez głosu sprzeciwu wybrał Główną Komisję Rewizyjną w składzie:
1. MARLENA TWARDO
2. JOLANTA MAMIŃSKA
3. JACEK ASPERSKI

19. Komisja uchwał i wniosków poinformowała, Ŝe przegłosowano 2 uchwały, które nie były
uchwałami wyborczymi, bo dotyczyły poprawek do statutu PZL i przedstawiła zgłoszone przez
Zjazd Delegatów wnioski, które następnie zostały przyjęte w głosowaniach jawnych:
1. O kontynuację rozliczeń finansowych PZL (przynajmniej do końca roku 2012) przez
dotychczasowe biuro rachunkowe JU-RA s.c. z Poznania
2. O wprowadzenie poprawki w statucie PZL, by w oddziałach wojewódzkich wybierano Zarząd
jako całość (a nie oddzielnie przewodniczącego i pozostałych członków zarządu), a następnie
by jego członkowie sami przydzielali sobie funkcje, w tym funkcję przewodniczącego.
3. O intensywniejszą współpracę z mediami ogólnopolskimi.
4. O kontynuację działań w obronie pensum logopedy.
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5. O stworzenie rejestru logopedów i umocnienie prawne Certyfikatu logopedy.
6. O kontynuację współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej.
7. O oficjalne podsumowanie wieloletniej akcji DBDL, w którym doceni się wkład i
zaangaŜowanie się w nią wielu logopedów
8. O zintensyfikowanie działań, dotyczących standardów pracy logopedy w oświacie i słuŜbie
zdrowia – jego zadań, praw do diagnozy i organizacji terapii, standardów wyposaŜenia oraz
wykształcenia i kwalifikacji logopedy.
20. Zamknięcie obrad
•

Zjazd Delegatów podziękował ustępującemu zarządowi, w szczególności ustępującej z funkcji
przewodniczącej PZL – kol. Annie śebryk-Stopie i pogratulował nowej przewodniczącej i
pozostałym członkom ZG PZL wyboru, Ŝycząc im dobrej i owocnej pracy na rzecz środowiska
zawodowego logopedów.

•

Przewodnicząca Zjazdu – kol. Ewa Małachowska podziękowała Delegatom za udział w
Zjeździe i zamknęła obrady.

Protokołowała: Ewa Krajna – sekretarz PZL

 Biuro Przewodniczącej:
Polski Związek Logopedów
60-355 Poznań, ul. Przybyszewskiego 49
6

