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Warszawa, 11.06.2012 r.

Protokół nr 2 z zebrania Zarządu Głównego PZL
– Warszawa 11 czerwca 2012 r.
Przewodnicząca ZG PZL Ewa Małachowska powitała zgromadzonych członków ZG
PZL oraz gości – przewodniczących oddziałów: dolnośląskiego, małopolskiego
i wielkopolskiego i przedstawiciela Głównej Komisji Rewizyjnej – kol. J. Mamińską.
Sekretarz ZG PZL przedstawiła skład nowego ZG PZL i Głównej Komisji Rewizyjnej.
Następnie Przewodnicząca ZG PZL przedstawiła proponowany porządek zebrania:
Porządek zebrania:
1.
2.
3.
4.

Przyjęcie protokołu P1/05/2012/ZGPZL z zebrania z dnia 11 maja 2012 r.
Zaopiniowanie listu – odpowiedzi na list Przewodniczącego PTL
Przedstawienie planów prac komisji ZG PZL
Sprawy różne

Proponowany porządek zebrania został zatwierdzony.
Realizacja porządku zebrania:
Ad. 1
- Przewodnicząca ZG PZL zgłosiła wniosek (Wniosek nr 1) o przyjęcie protokołu
P1/05/2012/ZGPZL z zebrania z dnia 11 maja 2012 r.
Wniosek poddano pod głosowanie: za przyjęciem głosowało – 12 osób, przeciw –
0 osób, wstrzymało się – 0 osób.
Ad. 2
- Sekretarz ZG PZL odczytała propozycję odpowiedzi na list Przewodniczącego PTL
przygotowaną przez kol. K. Dobosiewicz-Olechowską. Treść odpowiedzi poddano
otwartej dyskusji. Swoje opinie wyrazili kolejno:

 kol. M. Stasiak – odpowiedź powinna być krótsza i łagodząca, celem PZL
powinna być poprawa stosunków z PTL, jestem nowym członkiem i nie
czuję się odpowiedzialna za skutki postępowania poprzedniego Zarządu,
 kol. M. Konczanin - odpowiedź na list powinna być zamieszczona na stronie
internetowej PZL po naniesieniu poprawek redakcyjnych,
 kol. H. Mianowska – członkowie Oddziału Dolnośląskiego PZL są
niezadowoleni ze stanowiska PZL w sprawie powołania Konsultanta
Krajowego ds. Neurologopedii,
 (w odpowiedzi) kol. K. Dobosiewicz-Olechowska – ustawa Ministerstwa
Zdrowia (MZ) precyzuje wymagania względem kandydatów, których
dr J. Panasiuk nie spełnia; powołując dr J. Panasiuk urzędnicy MZ złamali
prawo, które sami wcześniej ustanowili; konsultacje z prawnikami i posłami
(m.in. byłym Ministrem Zdrowia p. Markiem Balickim) potwierdziły fakt
ewidentnego złamania zapisów ustawy przez MZ,
 kol. J. Mamińska – popiera stanowisko kol. K. Dobosiewicz-Olechowskiej;
Konsultantem powinna być osoba związana ze służbą zdrowia,
 kol. J. Grabowska-Okraska – zgadza się z kol. K. Dobosiewicz-Olechowską;
należy dążyć do przygotowania projektu ustawy o zawodzie logopedy, która
byłaby punktem odniesienia wszystkich spornych kwestii,
 kol. A. Kiepiela-Koperek – popiera zamieszczenie odpowiedzi na stronie
internetowej po wprowadzeniu niewielkich poprawek,
 kol. E. Małachowska – nie możemy pozostać obojętni na łamanie prawa;
nie chcemy konfliktu z PTL, ale nie możemy pozwolić, by wchodzono
w nasze kompetencje; dążymy do konsolidacji środowiska logopedów;
chcemy podejmować z PTL wspólne działania na rzecz logopedów;
odpowiedź na list należy zamieścić na stronie internetowej PZL, po
naniesieniu drobnych poprawek,
- Przewodnicząca ZG PZL zgłosiła wniosek (Wniosek nr 2) o zatwierdzenie, po
naniesieniu poprawek, wzoru odpowiedzi na list PTL drogą poczty elektronicznej
oraz o zamieszczenie go na stronie internetowej PZL w terminie do dnia 21 czerwca
2012.
Wniosek poddano pod głosowanie: za przyjęciem głosowało – 12 osób, przeciw –
0 osób, wstrzymało się – 0 osób.
- Przewodnicząca zwróciła się z prośbą do członków Komisji Zdrowia o zebranie
i naniesienie proponowanych poprawek oraz rozesłanie nowej wersji odpowiedzi na
list PTL do zatwierdzenia przez ZG PZL.
Ad. 3
- Przedstawiciele komisji ZG PZL przedstawili plany prac komisji na najbliższą
kadencję.
- Przewodnicząca Komisji Oświaty J. Grabowska-Okraska przedstawiła szczegółowy
plan działań, który obejmuje:
 rozszerzenie opieki prawnej dla logopedów (stałe poradnictwo prawnika
związku, zakładka na stronie internetowej),

 stworzenie platformy dyskusyjnej na stronie internetowej dotyczącej tematów
zawodowych, artykułów branżowych, projektów legislacyjnych itp.,
 unowocześnienie strony internetowej, uaktywnienie forum dyskusyjnego,
 ustalenie i prawne umocowanie standardów zatrudniania logopedów
w resorcie oświaty (jednolite pensum, określenie minimalnego wykształcenie,
ustalenie przelicznika godzin zajęć logopedycznych dla organów
prowadzących, standardy wyposażenia gabinetów),
 udział w pracach legislacyjnych i opiniowanie aktów prawnych,
 stworzenie Krajowego Rejestru Logopedów,
 przygotowanie Ustawy o Zawodzie Logopedy,
 ujednolicenie standardów zatrudnienia i wymaganych kwalifikacji w oświacie
i służbie zdrowia,
 zmiany terminologii w prawie oświatowym,
 opracowanie i wdrożenie sposobu dostosowania warunków na sprawdzianach
dla uczniów z orzeczeniami o afazji motorycznej i z zaburzeniami komunikacji
językowej,
 powołanie doradców metodycznych dla logopedów przy ODN-ach, CDN-ach
lub CRE, opiniowanie kandydatów na doradców,
 współpraca z pozostałymi komisjami ZG PZL.
- Kol. K. Dobosiewicz-Olechowska przypomniała, że starania o stworzenie Ustawy
o Zawodzie Logopedy trwają od kilku lat, a realizacja tego projektu wymaga
zaangażowania nie tylko logopedów, ale także polityków i prawników.
- Przewodnicząca ZG PZL poinformowała o planowanym na 22 czerwca, spotkaniu
ze Związkiem Gmin i Powiatów, dotyczącym standardów oświatowych.
- Wiceprzewodnicząca Komisji Zdrowia, kol. K. Dobosiewicz-Olechowska,
przedstawiła plan działań, który obejmuje:
 kontynuację rozmów z Ministerstwem Zdrowia i NFZ dotyczących
funkcjonowania logopedów w strukturach ochrony zdrowia,
 wniesienie poprawek do projektu Ustawy o niektórych zawodach medycznych
poprzez Posłów na Sejm (członków Sejmowej Komisji Zdrowia)
 współpracę nad Ustawą o Zawodzie Logopedy,
 zamieszczenie na stronie internetowej informacji o aktach prawnych
regulujących pracę logopedów w ochronie zdrowia,
 monitorowanie i rozwiązywanie na bieżąco spraw związanych z sytuacją
logopedów w placówkach ochrony zdrowia,
 nawiązanie współpracy z PTL w sprawie wyłonienia wspólnego kandydata na
Krajowego Konsultanta ds. Neurologopedii,
 zamieszczenie na stronie PZL listy osób posiadających specjalizację
w dziedzinie neurologopedii.
- Przewodnicząca Komisji ds. Kształcenia Logopedów, Statusu Zawodowego
i Certyfikatów, kol. M. Chorążyczewska, przedstawiła plan działań, który obejmuje:
 naniesienie poprawek do Kodeksu Logopedy i publikacja w nowej szacie
graficznej,
 działania wydawniczo-drukarskie związane z certyfikatami,

 rozpatrywanie wniosków o przyznanie i przedłużenie certyfikatu,
 uaktualnianie na stronie internetowej listy certyfikowanych logopedów,
 nagłaśnianie w mediach, kuratoriach, organach prowadzących, osób
certyfikowanych,
 opracowanie standardów kształcenia logopedów (program studiów, siatka
godzin dydaktycznych i praktyk),
 opracowanie standardów diagnozy i terapii logopedycznej,
 stworzenie Krajowego Rejestru Logopedów.
- Przewodnicząca Komisji ds. Współpracy z Mediami i Zagranicą, kol. M. Konczanin,
przedstawiła plan działań, który obejmuje:
 pozyskiwanie nowych członków PZL (informacje o PZL dla studentów studiów
logopedycznych),
 ulotki informacyjne dla rodziców,
 opracowanie logo PZL, wzoru papieru listowego i wizytówek,
 organizacja obchodów Europejskiego Dnia Logopedy,
 współpraca z mediami – telewizją, prasą lokalną i ogólnopolską –
propagowanie informacji o PZL, współpraca przy tworzeniu programów dla
dzieci i rodziców,
 odświeżenie wyglądu strony internetowej,
 współpraca z zagranicą – wyjazd do Anglii i Niemiec w celu pozyskania
informacji o systemach pomocy logopedycznej i funkcjonowaniu związków
zawodowych w tych krajach,
 współpraca z organizacjami: AOTA, ASHA, ASLA, CPLOL,
 współpraca z Sejmową Komisją Zagraniczną, Uniwersytetem Medycznym
w Olsztynie, Centrum Polsko-Francuskim w Olsztynie,
 utworzenie i prowadzenie strony na facebooku.
- Kol. K. Dobosiewicz-Olechowska zwróciła uwagę, że warunkiem złożenia wniosku
do Urzędu Patentowego o opatentowania logo PZL jest podpisanie z autorem logo
umowy o zrzeczeniu się praw autorskich.
Ad. 4
- Przewodnicząca ZG PZL zgłosiła wniosek (Wniosek nr 3) o ujednolicenie terminów
zamieszczania notatek i protokołów ze spotkań ZG i Zarządów Oddziałów (ZO),
proponując by Sekretarze ZG i ZO przygotowywali:
 notatki ze spotkań w terminie 3 dni od daty spotkania,
 protokoły ze spotkań w terminie 7 dni od spotkania, w czasie kolejnych 3 dni
nanosili zgłoszone poprawki, a w terminie 10 dni od spotkania przesyłali
zatwierdzony protokół do administratora strony internetowej PZL, celem jego
opublikowania dla zalogowanych członków PZL.
Wniosek poddano pod głosowanie: za przyjęciem głosowało – 9 osób, przeciw –
0 osób, wstrzymało się – 3 osoby.
- Przewodnicząca ZG PZL zwróciła się z prośbą do Komisji Oświaty i Komisji Zdrowia
o przygotowanie i opublikowanie na stronie internetowej spisu i odwołań do ustaw
i rozporządzeń regulujących pracę logopedów w poszczególnych resortach.

- Przewodnicząca ZG PZL zgłosiła wniosek (Wniosek nr 4) o zmianę na stanowiskach
Przewodniczącej i Wiceprzewodniczącej Komisji Zdrowia ZG PZL, dotychczasowa
Wiceprzewodnicząca, kol. K. Dobosiewicz-Olechowska, objęłaby funkcję
Przewodniczącej, a Przewodnicząca, kol. B. Deredas, funkcję Wiceprzewodniczącej,
przy jednoczesnym zachowaniu funkcji Wiceprzewodniczącej ZG PZL.
Wniosek przyjęto przez aklamację.
- Przewodnicząca ZG PZL poprosiła administratora strony, kol. K. Bulewicz,
o naniesienie poprawek na liście kontaktów członków ZG PZL, wprowadzenie zmiany
w opisie stanowisk Komisji Zdrowia ZG PZL, przesłanie haseł dostępu do poczty
służbowej członkom ZG PZL, przesłanie do Przewodniczącej ZG PZL i Sekretarza ZG
PZL umowy z firmą MIMO, zajmującą się hostingiem i serwisem strony.
- Przewodnicząca ZG PZL oddała głos zaproszonemu na spotkanie prawnikowi, panu
A. Cekierze-Pikule, który miał wyjaśnić kwestie dotyczące:
 czasu trwania kadencji nowego ZG PZL, wejścia w życie zmian w statucie PZL
– nie ma jednoznacznego stanowiska ww. kwestiach, wymaga dalszej analizy
prawnej,
 łączenia funkcji członka Głównej Komisji Rewizyjnej i członka Komisji
Eksperckiej – nie ma przeszkód prawnych w łączeniu tych funkcji,
 rejestrowania nowych władz PZL w KRS – zebrał wymagane dokumenty:
wzory podpisów, protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów PZL
w Poznaniu, Statut PZL z naniesionymi zmianami.
- Przewodnicząca ZG PZL wyznaczyła termin kolejnego spotkania ZG PZL na
27 sierpnia 2012, na godz. 11.00 w siedzibie PZL.
Protokołowała: Agnieszka Karpińska

Podpisy członków ZG PZL potwierdzające zapoznanie się z treścią protokołu
i akceptację uchwał:
Lista członków ZG PZL
1. Małachowska Ewa
2. Bulewicz Katarzyna
3. Chorążyczewska Małgorzata
4. Deredas Beata
5. Dobosiewicz-Olechowska Kamila
6. Drab Marzena
7. Grabowska-Okraska Joanna
8. Gorgoń Barbara
9. Karpińska Agnieszka
10. Konczanin Małgorzata
11. Stasiak Milena
12. Strzelczyk Katarzyna
13. Szamburski Krzysztof

Obecni
na zebraniu

Nieobecni
na zebraniu

