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P3/07/2015/ ZG PZL                                                                                   Warszawa, 03.07.2015 r. 

 

 

 

Protokół nr 3  
z zebrania Zarządu Głównego PZL 

– Warszawa 3.07.2015 r. 

 

 

Przewodnicząca Ewa Małachowska przywitała zebranych członków ZG i gości z Oddziału 
Łódzkiego PZL – p. przewodniczącą Zofię Rogalińską oraz sekretarza p. Agnieszkę Czernek-
Sulińską.  

W zebraniu udział wzięli następujący członkowie ZG; 

1. Małgorzata Chorążyczewska 

2. Barbara Gorgoń 

3. Joanna Grabowska-Okraska. 

4. Elżbieta Jaworska-Pindras. 

5. Ewa Małachowska 

6. Małgorzata Konczanin. 

7. Milena Stasiak 

8. Katarzyna Strzelczyk 

9. Krzysztof Szamburski  

10. Akceptacje podejmowanych uchwał zgodnie z Regulaminem Zarządu i swój głos ,,za” 

koleżanka Beata Deredas przekazała listownie przewodniczącej PZL.  

(załącznik NR 1/P3/2015 :Lista z podpisami obecnych członków ZG PZL) 

 

Porządek obrad: 

1. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia ZG PZL z dnia 11 marca 2015.  

2. Sprawozdania za I półrocze 2015 oraz plany pracy na drugą część roku 2015 r.  

3. Omówienie i przyjęcie do realizacji: 

• bilans za rok 2014 (wiadomość z dn. 10.06.2015.), 

• zadania z zakresu archiwizacji (materiały przesłane e-mailem 11.06.2015.), 

• standardy kształcenia logopedów - pisma do uczelni, 

• polecanie uczelni na stronie PZL – wzory druków, 

• organizacji we współpracy z ORE:  

• konferencji (planowanej na 23.09.2015.),  

• ogólnopolskiej akcji profilaktycznej skierowanej do placówek przedszkolnych – 
roboczy tytuł: Mistrz Mowy Polskiej. (wiadomość z dn. 11.05.2015.), 
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• strona internetowa PZL, 

• odpowiedź na pismo prof. T. Woźniaka (pismo przesłane 14.05.2015.),  

• współpraca ze Związkiem Zawodowym Logopedów w Czechach – zaproszenie 
na konferencje w Karlovych Varach (wiadomość z dn. 16.05.2015.),  

• konferencje - patronaty PZL (wiadomość z dn. 10.06.2015.), 

• uchwała w sprawie obniżenia składki członkowskiej emerytów, 

4. Sprawy różne.  

 

Ad. 1. 

Stwierdzono prawomocność obrad i podjęto uchwałę: 

Uchwała P3/7/2015/ZGPZL z dn. 3.07.2015 r.  
w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia Zarządu Głównego PZL z dnia: 11.03. 2015r. 

 

Członkowie ZG jednogłośnie podjęli decyzję o przyjęciu protokołu z zebrania ZG z dnia 
11.03.2015 roku. 

 

głosowało: 10      za: 10      przeciw: 0     wstrzymało się: 0  

Uchwała jest wiążąca i wchodzi w życie. 

 

Ad. 2.  

Przedstawiono sprawozdania merytoryczne oraz plany pracy, które stanowią  

załącznik NR 2/P3/2015: Sprawozdania z pracy Komisji ZG PZL oraz oddziałów PZL. 

• Sprawozdanie Komisji Oświaty zaprezentowane przez p. Joannę Grabowską – Okraska 

� poruszono sprawę organizacji Konferencji dot. mutyzmu we współpracy z ORE, 

,,Pedagogium” Wyższą Szkołą Nauk Społecznych w Warszawie i Fundacją ,,Mówię” 

w dniu 22. 09. 2015 r. 

� zaplanowano realizację programu profilaktycznego dla przedszkoli we współpracy 

z ORE o roboczym tytule ,,Mistrz mowy polskiej”, 

� poinformowano o planowanych na 17 i 18. 07.2015 spotkaniach zespołu ds. pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej, 

Wniosek do realizacji: 

• zaplanowano udział PZL w organizacji konferencji. 

 

• Sprawozdanie Komisji ds. Współpracy z mediami i Zagranicą zaprezentowane przez 

p. Małgorzatę Konczanin 



 

3 

� przewodnicząca komisji zaapelowała o włączanie się do współpracy z mediami, 

zwłaszcza w sytuacjach pozyskanych patronatów; poinformowała o planowanej 

organizacji obchodów EDL w 2016 roku na Warmii we współpracy z prof. M. Zaorską 

(Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie).  

Wniosek do realizacji: 

• Zobowiązano przewodniczących oddziałów do powołania osób odpowiedzialnych 

za współpracę z mediami (w oddziałach, w których takich funkcji nie ma).  

 

• Sprawozdanie Komisji ds. Statusu i Kształcenia Logopedów oraz Certyfikatów 

zawodowych PZL zaprezentowane przez p. Małgorzatę Chorążyczewską: 

� w związku z wnioskami osób przebywających zagranicą o uzyskanie certyfikatu 

ustalono , że na podstawie regulaminu można przyznać certyfikat osobie, która jest 

zameldowana w Polsce, 

� p. Zofia Rogalińska zwróciła się o interpretację zasad przedłużania certyfikatów, 

uzgodniono że w przypadku złożenia wniosku o przedłużenie z opóźnieniem o czas 

tego opóźnienia zmniejsza się standardowy termin ważności certyfikatu, 

� p. Ewa Małachowska przekazała teczki na certyfikaty przedstawicielom oddziałów 

obecnych na zebraniu. 

Wnioski do realizacji;  

• Wystąpić do MEN i Kuratoriów z prośbą o rozesłanie do pracodawców pisma o roli 

certyfikatów.  

• Wystąpić z pismem do uczelni w sprawie możliwości rekomendacji na stronie oraz 

z opracowanymi standardami. 

• Opracować regulamin rekomendacji uczelni. 

 

• W imieniu Komisji Zdrowia przewodnicząca Ewa Małachowska przedstawiła następujące 

informacje: 

� podejmowano interwencje w sprawie nieetycznego postępowania logopedy 

(skierowano sprawę do pracodawcy i do prokuratury), w sprawie mobbingu 

we Włocławku - PZL wystąpił z protestem do pracodawcy, sformułowano pismo 

do Ministerstwa Ochrony Zdrowia w sprawie osób jąkających się. 

Wniosek do realizacji: 

• Wystąpić do NFZ  z zapytaniem o wskazanie osób jąkających się korzystających z pomocy 

logopedycznej. 

 

• Sprawozdanie z Oddziału Kujawsko-Pomorskiego zaprezentowane przez 

przewodniczącą, p. Ewę Małachowską. 

• Sprawozdanie z Oddziału Łódzkiego zaprezentowane przez przewodniczącą, p. Zofię 

Rogalińską. 

• Sprawozdanie z Oddziału Małopolskiego zaprezentowane przez członkinię ZG i OM PZL 

p. Barbarę Gorgoń. 

• Sprawozdanie z Oddziału Warmińsko-Mazurskiego zaprezentowane przez 

przewodniczącą , p. Małgorzatę Konczanin.  
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• Sprawozdanie z Oddziału Wielkopolskiego zaprezentowane przez przewodniczącą, 

p. Milenę Stasiak. 

Wniosek do realizacji: 

• Pozostałe oddziały uzupełnią sprawozdania drogą elektroniczną w celu zamieszczenia ich 

na stronie internetowej (odpowiedzialni: przewodniczące/sekretarze oddziałów, 

administrator Joanna Grabowska Okraska). 

 

Ad. 3.  

Następnie informacje o zadaniach oraz planach w ramach pełnionych funkcji przedstawili 

przewodnicząca ZG PZL, skarbnik p. Katarzyna Strzelczyk, administrator. Joanna Grabowska-

Okraska oraz sekretarz p. Milena Stasiak; w wyniku dyskusji podjęto i przyjęto do realizacji 

na podstawie Regulaminu Zarządu Głównego PZL zamieszczone poniżej uchwały. 

 

Podjęto uchwały: 

Uchwała P3/8/2015/ZGPZL z dn. 29.06.2015 r.  
o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2014 (01.01 – 31.12.2014). 

 

Zarząd Główny Polskiego Związku Logopedów w dniu 29.06.2015. zatwierdza 
sprawozdanie za rok 2014 (01.01.2014 – 31.12.2014) i przeznacza dodatni wynik 
finansowy w wysokości 79.884 zł na zwiększenie przychodów w roku 2015. 

 

głosowało:10      za: 10      przeciw: 0     wstrzymało się: 0  

Uchwała jest wiążąca i wchodzi w życie. 

załącznik NR 3/P3/2015: Sprawozdanie finansowe za 2014 rok.  

 

Uchwała P3/9/2015/ZGPZL z dn. 3.07.2015 r.  
w sprawie zakupu domeny w celu założenia KRAJOWEGO REJESTRU LOGOPEDÓW 
z możliwością zbudowania strony internetowej. 

 

Członkowie ZG jednogłośnie podjęli decyzję o zakupie domeny na potrzeby założenia 
KRAJOWEGO REJESTRU LOGOPEDÓW z możliwością zbudowania strony internetowe 
w cenie do 3000 zł. 

głosowało: 10      za: 10      przeciw: 0     wstrzymało się: 0  

Uchwała jest wiążąca i wchodzi w życie. 
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Pani Milena Stasiak zaproponowała, aby ponowić wniosek do Biura Prawnego z dnia 

12.01.2015. w sprawie kontynuacji na drodze sądowej próby polubownego rozwiązania 

umowy z firmą MIMO, co dotychczas nie zostało wdrożone. 

Ponadto istotne jest, aby rozważyć korzystanie z innych usług prawnych w rozwiązywaniu 

pojawiających się kolejnych spraw wymagających konsultacji prawnika (ze względu na koszty 

i różne specjalistyczne kompetencje prawników). Pani Ewa Małachowska poinformowała, 

że dzięki współpracy z ZNP mamy wsparcie w sprawach oświatowych ze strony prawnika 

ZNP. 

W trakcie zebrania p. Joanna Grabowska-Okraska skontaktowała się telefonicznie z Biurem 

Prawnym i zaplanowano kolejne czynności. 

Wnioski do realizacji: 

• Współpraca z prawnikiem w celu złożenia do sądu wniosku ws. Mimo. 

• Pozyskanie ofert ws. domeny w 2 wersjach za 2000 i do 3000 zł.  

 

Kolejno podjęto uchwały: 

Uchwała P3/9/2015/ZGPZL z dn. 3.07.2015 r.  
w sprawie modyfikacji standardów kształcenia logopedów w obszarze odbywania 
praktyk. 

 

Członkowie Zarządu Głównego ustalili wprowadzenie zmiany w standardach kształcenia 
logopedów w obszarze odbywania praktyk z: „min. 150 h” na: „100 – 150 h”.  

 

głosowało: 10      za: 10      przeciw: 0     wstrzymało się: 0  

Uchwała jest wiążąca i wchodzi w życie.  

 

Uchwała P3/10/2015/ZGPZL z dn. 3.07.2015 r.  
w sprawie obniżenia składek dla emerytów 

 

Członkowie ZG jednogłośnie podjęli decyzję o obniżeniu składek emerytów o 50%. 

 

głosowało: 10      za: 10      przeciw: 0     wstrzymało się: 0  

Uchwała jest wiążąca i wchodzi w życie. 
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W związku z ponowionym wnioskiem z 11.03.2015.: o akceptację zakupu pakietu OFFICE 
(837,30 zł) do użytku przez sekretarza ZG (który jest używany w laptopie będącym 
własnością OW PZL) 

 

Podjęto uchwałę: 

Uchwała P3/11/2015/ZGPZL z dn. 3.07.2015 r.  
w sprawie zakupu pakietu OFFICE do użytku przez sekretarza ZG PZL 

 

Członkowie ZG jednogłośnie zaakceptowali zakup pakietu OFFICE w cenie 837,30 zł 
ze środków Zarządu Głównego (aktualnie wykorzystywanego w ramach funkcji sekretarza 
ZG i przewodniczącej Oddziału Wielkopolskiego PZL). 

 

głosowało: 10      za: 10      przeciw: 0     wstrzymało się: 0  

Uchwała jest wiążąca i wchodzi w życie.  

 

Ad. 4.  

Sprawy różne: 

• W sprawie pisma od prof. T. Woźniaka (PTL)  

załącznik NR 4/P3/2015.: Pismo prof. T. Woźniak ws. CLPOL.  
Ustalono wnioski do realizacji: 

• Do połowy września należy wypracować stanowisko ZG PZL 

• Przewodniczący Oddziałów przedstawia stanowisko członków oddziałów na zebraniu 

styczniowym ZG PZL (2016) 

• Na walnym Zebraniu Członków PZL zostanie podjęta decyzja o stanowisku PZL w sprawie 

przynależności do CLPOL 

 

• Przewodnicząca poinformowała o wydanej pozycji p. K. Węsierskiej oraz o planowanym 

wydawnictwie UMK w Toruniu pt. „Wieloaspektowość w logopedii”. 

• PZL odpowie na zaproszenie związku logopedów w Czechach – w konferencji wezmą 

udział Ewa Małachowska i Julita Peplińska. 

• 22 października planowana jest konferencja nt. jąkania w Toruniu. 

• Podjęto decyzje o objęciu patronatem PZL: 

� konferencji nt. mutyzmu – Warszawa,  

� konferencji: „Interdyscyplinarne aspekty neurorehabilitacji osób dorosłych” 

organizowanej przez Wydawnictwo WiR 28 listopada 2015 r w Wieliczce 

i adresowanej do lekarzy, logopedów, neurologopedów, psychologów, 

fizjoterapeutów, pielęgniarek oraz wszystkich osób, które zajmują się szeroko pojętą 

rehabilitacją osób dorosłych. 
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� konkursu logopedycznego „I ty możesz zostać Demostenesem - Dolnośląski Uczeń 

Mistrzem Mowy Polskiej”, organizator: Miejski Zespół Szkół w Bolesławcu. 

� „Skuteczność terapii jąkania” - konferencja 11 września w Toruniu, organizator: 

Stowarzyszenie Ostoja. 

• Poinformowano o planowanej problematyce kolejnego numeru pisma Forum Logopedy, 

przekazano egzemplarze przedstawicielom ZG. 

• Ws. archiwizacji uzyskano stanowisko z Archiwum Państwowego i w związku z potrzebą 

opracowania kolejnych dokumentów w celu spełniania standardów przedstawiono 

zadania do pracy, które przekazano p. Joannie Grabowskie j-Okraska. 

• Przewodnicząca OW PZL zwróciła się po zasięgnięciu opinii prawnika o dyspozycję 

ZG PZL ws. postępowania z elektroniczną bazą danych, która w 2010 roku została przez 

ZG PZL zakupiona na potrzeby Oddziału Wielkopolskiego (ze środków finansowych 

oddziału). 

Przewodnicząca ZG PZL sformułowała dyspozycję;  

Należy na konto ZG przekazać kwotę (1200 zł) opłaconą w latach 2013 i 2014 przez ZG za 
utrzymanie bazy danych (która zgodnie z intencją miała być własnością Oddziału). 
Decyzję co do potrzeby funkcjonowania bazy pozostawia się Zarządowi Oddziału 
po wprowadzeniu aneksu do umowy z usługodawcą ze wskazaniem obniżenia kosztów 
utrzymania bazy.  

• Następnie podjęto decyzję o odmowie obniżenia kosztów reklamy p. Zofii Twardochleb 

z uwagi na nieczytelne kryteria udzielania rabatu dla organizatora szkoleń, który jest 

członkiem PZL. 

• Kolejno wywiązała się dyskusja nad podjęciem uchwały ws. oddelegowań. Po pytaniu 

przewodniczącej, czy akceptowane jest dotychczasowe rozwiązanie (1 etat z racji funkcji 

i decyzji na Walnym zebraniu dla przewodniczącej i po pól etatu dla p. Joanny 

Grabowskiej-Okraska oraz p. Małgorzaty Konczanin), p. Barbara Gorgoń oraz inni obecni 

przywołali wniosek ws. zgłaszanej potrzeby od czasu podjęcia się funkcji prowadzenia 

Oddziału Wielkopolskiego oddelegowania dla p. Mileny Stasiak – ze względu na liczne 

zadania w tym największym liczebnie Oddziale (stanowi prawie 1/3 liczebności członków 

PZL). W rezultacie przyjęto do przegłosowania zgłoszone propozycje: 

 

1. 1/2 etatu J. Grabowska-Okraska + 1/2 etatu M. Konczanin (dotychczasowa),  

2. 1/2 etatu J. Grabowska-Okraska + 1/2 etatu M. Stasiak (administracja FB włączona 

do zakresu obowiązków osób oddelegowanych lub zlecona zewnętrznie), 

3. 2/5 etatu J. Grabowska-Okraska +2/5 etatu M. Konczanin + 1/5 etatu  M. Stasiak, 

4. 1/3 etatu J. Grabowska-Okraska + 1/3 etatu M. Konczanin + 1/3 etatu M. Stasiak,  

5. 1/2 etatu J. Grabowska-Okraska + 1/4 etatu M. Konczanin + 1/4 etatu M. Stasiak. 

Po dyskusji ustalono, że decyzję ws. oddelegowania – uchwała zostanie 
przegłosowana w formie elektronicznej. W odpowiedzi na zredagowane przez 
przewodniczącą Ewę Małachowską zestawienie „ODDELEGOWANIA W ROKU 
SZKOLNYM 2015/2016” (załącznik NR 5/P3/2015) w głosowaniu wzięło udział 8 osób. 

Wyniki głosowania: 
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1 
½ K; ½ G-O 

2 
½ G-O; ½ S 

3 
2/5K; 2/5G-O 1/5S 

4 
1/3 K, G-O, S 

5 
½ G-O, ¼ K ¼ 
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Podjęto uchwałę: 

Uchwała P3/12/2015/ZGPZL z dn. 3.07.2015 r.  
w sprawie oddelegowania członków ZG w roku szk. 2015/2016  

 

ZG PZL podjął decyzję o oddelegowaniu w roku szkolnym 2015/2016 (01.09.2015. – 
30.06.2016.): 

Joanny Grabowskiej-Okraska w wymiarze ½ etatu, 

Małgorzaty Konczanin w wymiarze ¼ etatu, 

Mileny Stasiak w wymiarze ¼ etatu.  

 

głosowało: 8      za: 8      przeciw: 0     wstrzymało się: 0  

Uchwała jest wiążąca i wchodzi w życie. 
 
Załącznik do uchwały stanowią dokumenty przesłane przez przewodniczącą w formie 
elektronicznej (załącznik nr 6/P3/2015). 

 

Na tym zebranie zakończono. Kolejne zebranie członków ZG planowane jest wstępnie na 22 

października w Toruniu . 

Protokół zawiera 8 ponumerowanych stron.  

Został sporządzony w 2 egzemplarzach.  

protokołowała: Milena Stasiak  


