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P2/03/2015/ ZG PZL                                                                                   Warszawa, 11. 03. 2015 r. 
 

 

 

Protokół nr 2  

z zebrania Zarządu Głównego PZL 

– Warszawa 11. 03. 2015 r. 
Zebranie Zarządu Głównego odbyło się po debacie o pomocy psychologiczno – pedagogicznej, na 

której ZG reprezentowało 9 członków z Zarządu Głównego: 

1. Ewa Małachowska. 

2. Joanna Grabowska – Okraska. 

3. Małgorzata Konczanin. 

4. Barbara Gorgoń. 

5. Małgorzata Chorążyczewska. 

6. Marzena Drab. 

7. Elżbieta Jaworska – Pindras. 

8.  Krzysztof Szamburski. 

9. Milena Stasiak 

(załącznik NR 1/P2/2015 :Lista z podpisami obecnych członków ZGPZL) 

 oraz towarzyszący im reprezentanci oddziałów. 

Porządek obrad: 

1. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia ZG PZL z dnia 12. 01. 2015 roku. 

2. Podsumowanie obchodów Europejskiego Dnia Logopedy, informacje nt. konferencji PTAF 6 

marca 2015 w Łodzi. 

3. Ujednolicenie dokumentacji wewnętrznej – propozycje Komisji Oświaty. 

4. Sprawy różne. 

Ad. 1. 

Przewodnicząca powitała zebranych 6 członków zarządu   i rozpoczęto krótkie obrady, których 

problemy będące przedmiotem uchwał zgodnie z Regulaminem Zarządu skonsultowano z obecnymi 

na debacie członkami zarządu (3 członków przekazało akceptację i glosy ,,za” podjęciem uchwał: p. 

Małgorzata Chorążyczewska, Marzena Drab i Elżbieta Jaworska - Pindras) 

Podjęto uchwałę: 

Uchwała P2/5/2015/ZGPZL z dn. 11.03.2015r.   

w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia Zarządu Głównego PZL z dnia: 12.01. 2015r. 

  
Członkowie ZG jednogłośnie podjęli decyzję o przyjęciu protokołu z zebrania ZG 
 z dnia 12. 01. 2015 roku 

 
głosowało:9      za: 9      przeciw: 0     wstrzymało się:0  
 

 

Uchwała jest wiążąca i wchodzi w życie 
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Ad. 2. Przewodnicząca podzieliła się informacjami z Konferencji PTAF 6 marca 2015 r., w której wzięli 

udział logopedzi z PZL. Nawiązana współpraca z PTAF będzie kontynuowana. 

Ad. 3. 

Zaprezentowano dokumenty zaktualizowane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i 

ustawą o związkach zawodowych opracowane przez Joannę Grabowską – Okraska i Milenę Stasiak 

oraz skonsultowane z prawnikiem, p. Agnieszką Laber 

Podjęto uchwałę: 

Uchwała P2/6/2015/ZGPZL z dn. 11.03.2015r.  

w sprawie przyjęcia nowelizacji dokumentów: 

• deklaracji członkowskiej, 

• oświadczenia członka PZL  dla pracodawcy  o korzystaniu z obrony przez PZL, 

• oświadczenia osoby niezrzeszonej o korzystaniu z obrony przez PZL. 

 

 

  
Obecni na zebraniu ZG jednogłośnie podjęli decyzję o przyjęciu do stosowania w PZL nowych 
dokumentów: 

• deklaracji członkowskiej, 

• oświadczenia członka PZL  dla pracodawcy  o korzystaniu z obrony przez PZL, 

• oświadczenia osoby niezrzeszonej o korzystaniu z obrony przez PZL. 

 

 

 
głosowało:9      za: 9      przeciw: 0     wstrzymało się:0  
 

Uchwała jest wiążąca i wchodzi w życie 

Wymienione dokumenty zamieszczono na stronie internetowej w zakładce: ZOSTAŃ CZŁONKIEM PZL 

Zmodyfikowano także druk informacji dla pracodawcy o liczebności członków w celu seryjnego 
przekazywania dokumentu drogą elektroniczną.  

załącznik NR 2/P2/2015 : zaktualizowane wyżej wymienione dokumenty 

 

Ponadto przewodnicząca  E. Małachowska poddała pod głosowanie iobecni na zebraniu 

zaakceptowalitreść wniosku do kuratoriów oświaty o przekazanie do poradni psychologiczno-

pedagogicznych uzyskanych opinii Ministerstwa Edukacji Narodowej ws. orzekania o afazji i 

posługiwania się specjalnościami logopedycznymi. 

Głosowało; 6      za; 6,      przeciw; 0,        wstrzymało się: 0 
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załącznik NR 3/P2/2015 : Wniosek do kuratoriów oświaty (opracowanie; Milena Stasiak) 

 

 

Ad 4. Pani przewodnicząca Ewa Małachowska odpowiadając na pytania, poinformowała  obecnych 

członków ZG: 

•  w wyniku rozmów po  debacie o pomocy psychologiczno – pedagogicznej został utworzony 

pięcioosobowy zespół osób  do współpracy z MEN w celu wypracowania systemowych zmian 

w obszarze pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Z ramienia PZL do wzięcia udziału w 

pracach wyznaczyła oprócz Przewodniczącej ZG PZL , p. Joannę Grabowską - Okraska – 

przewodniczącą Komisji Oświaty, 

 

• o  reprezentowanie PZL we współpracy z Polskim Towarzystwem Audiologiczno – 

Foniatrycznym poproszono ekspertów PZL – p. dr Annę Żebryk – Stopę i p. Jolantę Mamińską, 

 

•  w ramach współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego PZL będzie 

reprezentowany przez dr. Krzysztofa Szamburskiego.  

 

załącznik NR 4/P1/2015;Podpisy członków ZG PZL potwierdzające zapoznanie się z treścią 
protokołu i akceptację uchwał 
 
Na tym zebranie zakończono. Kolejne zebranie członków ZG planowane jest wstępnie na 9 lipca w 

Warszawie. 

Protokół zawiera 3 ponumerowane strony.  

Został sporządzony w 2 egzemplarzach 

 

Protokółowała: Milena Stasiak  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


