P5/ 03/2013/ ZGPZL

Toruń, 01.03.2013 r.

Protokół nr 5 z zebrania Zarządu Głównego PZL
– Toruń 1 marca 2013 r.
Pani Przewodnicząca ZGPZL Ewa Małachowska powitała zebranych członków ZG oraz
gości: p. Anetę Kiepielę–Koperek – przewodniczącą OWPZL, p. Anetę Szwajkowską –
przewodniczacą OŁPZL, p. Marlenę Twardo – członkinię Głównej Komisji Rewizyjnej ZG,
potwierdziła quorum i przedstawiła porządek spotkania:
1. Zmiany w ZG PZL:
powołanie sekretarza ZG PZL,
uzupełnienie składu ZG PZL,
podjęcie stosownych uchwał.
2. Rozstrzygnięcie konkursu na logo PZL - przedstawienie ofert, wyłonienie zwycięzcy.
3. Informacja o działaniach podjętych przez członków ZG PZL w okresie grudzień 2012
- luty 2013, wnioski do dalszej pracy, podjęcie koniecznych uchwał w tym:
Administrator strony- stan prac związanych ze stroną internetową PZL,
Przewodnicząca Komisji ds. Kształcenia Logopedów, Statusu Zawodowego i
Certyfikatów ZG PZL (min. omówienie sprawy praktyk studenckich, uczelni
kształcących logopedów- rekomendowanie na stronie www.logopeda.org.pl;),
Komisja ds. Kształcenia Logopedów, Statusu Zawodowego i Certyfikatów ZG
PZL „Logopeda”- zmiany niezbędne do wydawania pisma-przedstawienie
stanu prac;
Komisja Oświaty- min. podjęcie uchwał w sprawie pism:
a) w sprawie terminologii logopedycznej stosowanej w Komunikacie
dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 31 sierpnia 2012 r. w
sprawie sposobu dostosowania warunków i form przeprowadzania w
roku szkolnym 2012/2013 sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego do
potrzeb uczniów (słuchaczy)ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
w tym niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz
zagrożonych niedostosowaniem społecznym
b) w sprawie dopuszczalnych sposobów dostosowania warunków i form
przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu uprawnionych uczniów: z afazją
(grupa V) i zaburzeniami komunikacji językowej (grupa XIV) zawartych w
Tabeli 1
Komisja Zdrowia,
EDL - Komisja ds. współpracy z mediami i zagranicą.
4. Rekomendacje - przedstawienie wniosków, które napłynęły do ZG PZL oraz przyjęcie
stosownych uchwał, w tym min. w sprawie cennika rekomendacji.
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie zebrania.
Proponowany porządek zebrania został zatwierdzony jednogłośnie.
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Realizacja porządku zebrania:
Ad.1
Pani Przewodnicząca Ewa Małachowska potwierdziła informację o rezygnacji
Pani Agnieszki Karpińskiej z funkcji sekretarza i członkostwa w ZG PZL.
Poinformowano o przekazaniu przez p. A. Karpińską telefonu i komputera,
natomiast do dnia 1. 03. 2013 roku do ZG nie wpłynął protokół z poprzedniego
zebrania z dnia 26.11.2012r
W wyniku dyskusji podjęto uchwałę:
Uchwała P5/1/03/2013/ZGPZL z dn. 01. 03. 2013r. w sprawie protokołu z posiedzenia
Zarządu Głównego PZL z dnia 26. 11. 2012
Obecni na zebraniu ZG jednogłośnie podjęli decyzję o wystosowaniu pisemnej prośby do
Pani Agnieszki Karpińskiej o przesłanie w ciągu miesiąca protokołu z zebrania ZG z dnia 26.
11. 2012 roku
głosowało: 9

za: 9

przeciw: 0

wstrzymało się: 0

Uchwała jest wiążąca i wchodzi w życie.
Następnie podjęto decyzję o uzupełnieniu składu ZG PZL Funkcję członka ZG
w pierwszej kolejności zaproponowano Pani Emilii Wolak - Parada, która z
przyczyn osobistych odmówiła. Kolejną osobą, której zaproponowano powyższą
funkcję i wyraziła na jej przyjęcie zgodę, jest Pani Jaworowska - Pindras.
Podjęto uchwałę:
Uchwała P5/2/03/2013/ZGPZL z dn. 01. 03. 2013r. . w sprawie uzupełnienia składu ZG
PZL
Zarząd Główny jednogłośnie zaakceptował kandydaturę pani Elżbiety Jaworskiej - Pindras na
nowego członka Zarządu od 01. 03. b2013
głosowało: 9

za: 9

przeciw: 0

wstrzymało się: 0

Uchwała jest wiążąca i wchodzi w życie.
Kolejno Pani Przewodnicząca wskazała kandydaturę p. Mileny Stasiak jako osoby
predysponowanej do pełnienia funkcji sekretarza ZG PZL. Po ustaleniach, że do
obowiązków sekretarza będzie głównie należało protokołowanie posiedzeń
Zarządu oraz ich dokumentowanie, p. M. Stasiak wyraziła zgodę na objęcie
proponowanej funkcji. Podjęto uchwałę:
Uchwała P5/3/03/2013/ZGPZL z dn. 01. 03. 2013r. . w sprawie funkcji sekretarza ZG PZL
Zarząd Główny przyjął kandydaturę pani Mileny Stasiak w celu pełnienia funkcji sekretarza
ZG PZL
głosowało: 9

za: 8

przeciw: 0

wstrzymało się: 1

Uchwała jest wiążąca i wchodzi w życie
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Ad.2.
W związku z ogłoszonym konkursem na logo PZL wpłynęło 9 ofert. Oferty
zostały przedstawione przez p. Przewodniczącą E. Małachowską. Koperty
zawierające prace zostały otwarte komisyjnie. Autorzy dostarczonych prac, to:
Urszula Marta Patalas ( 1 praca), Aleksander Bąk (1 praca), Wasil Tushew (5
prac), Magdalena Nawotka ( 2 prace)
W wyniku analizy ofert uznano, że nie spełniają one oczekiwań członków ZG
PZL. Podjęto uchwałę:
Uchwała P5/4/03/2013/ZGPZL z dn. 01. 03. 2013r. w sprawie konkursu na logo PZL
Zarząd Główny PZL jednogłośnie uznał: konkurs nie został rozstrzygnięty, ponieważ
prace, które wpłynęły nie spełniały oczekiwań członków Zarządu
głosowało: 9

za: 9

przeciw: 0

wstrzymało się: 0

Uchwała jest wiążąca i wchodzi w życie.
Po sprawdzeniu regulaminu prace zostaną odesłane lub zarchiwizowane.
Dyskutowano o rozwiązaniu sprawy logo. Pani Małgorzata Konczanin
zaprezentowala logo, do którego posiada prawo własności (opracowano je
wcześniej, aktualnie nie zostało zgłoszone do konkursu). Pani Kamila
Dobosiewicz-Olechowska zaproponowała, że zapyta grafika o możliwość
powtórnego przedstawienia propozycji logo, które zostały przygotowane na
zebranie ZG rok temu. Wówczas nie podjęto dyskusji i nie zapadła wiążąca
decyzja.
W wyniku konsultacji zewnętrznych postanowiono, że zasadne jest
utrzymanie aktualnego logo. Przewodnicząca ZG PZL spróbuje ustalić w
rozmowie z dr. Michałem Bitniokiem autorstwo obecnego logo.
Ad.3
Przystąpiono do sprawozdania i dyskusji nad działaniami podejmowanymi przez
poszczególnych członków ZG oraz w ramach prac w poszczególnych komisjach:
Administrator strony, p. Joanna Grabowska - przedstawiła stan prac związanych ze
stroną internetową PZL. Ze względu na sygnalizowane od dawna problemy we
współpracy z firmą ,,Mimo”, z którą poprzedni ZG PZL zawarł umowę na
stworzenie strony, a potem na jej utrzymanie (serwis i hosting). Ponadto z uwagi
na na kończący się okres hostingu, podjęto decyzję o zmianie firmy.
Nowe propozycje: p. J. Grabowska rozmawiała z trzema firmami, przedstawiła
zebrane informacje oraz orientacyjne przeciętne koszty usług: 120,00 – 500,00 zł
za hosting, umowa o stałą obsługę, albo rachunek wystawiany za godzinę pracy
informatyka (do 70,00 zł/godz.). Ponadto koszt jednorazowy przeniesienia.
Zdecydowano, żeby przenieść hosting strony na inny, niezależny serwer, a
następnie w miarę srodków finansowych, przebudować stronę oraz po rozwiązaniu
umowy z firmą ,,Mimo”, nawiązać współpracę z firmą ,,Creobajt”
Podjęto uchwałę:
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Uchwała P5/5/03/2013/ZGPZL z dn. 01. 03. 2013r. w sprawie usług informatycznych
Zarząd Główny PZL jednogłośnie zdecydował, że w porozumieniu z prawnikiem zostaną
skonstruowane pisma w celu zakończenia umowy z firmą ,,Mimo” i zawarcia umowy z firmą
,,Creobait ‘’ w celu informatycznej obsługi strony internetowej
głosowało: 9 za: 9 przeciw: 0 wstrzymało się: 0
Uchwała jest wiążąca i wchodzi w życie.
Ustalono zweryfikowanie Regulaminu w sprawie zamieszczania reklam (załącznik
NR 1/P5/2013: poprawiony aneks do regulaminu)
Przewodnicząca Komisji ds. Kształcenia Logopedów, Statusu Zawodowego i
Certyfikatów ZG PZL, Pani Małgorzata Chorążyczewska - omówiła sprawy:
a. braku standardów w zakresie odbywania praktyk studenckich oraz uczelni kształcących
logopedów.
b. poinformowała o treściach zawartych Rozporządzeniu MEN i Szkolnictwa Wyższego z
dnia 17. 01. 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania
zawodu nauczyciela, w którym wskazano cztery moduły nauczania na uczelniach wyższych, a
także praktyki pedagogiczne,które obowiązkowo zapewnia wszystkim studentom uczelnia
wyższa.
c. przedstawiła wniosek o modyfikację Regulaminu Przyznawania Certyfikatów oraz projekt
zaktualizowanego Regulaminu (załącznik NR 2/P5/2013).
d. zaprezentowała także nowelizację Kodeksu Etycznego Logopedy
(załącznik NR 3/P5/2013). którą zaakceptowano.
Postanowiono o wdrożeniu zmodyfikowanego Regulaminu Przyznawania Certyfikatów i
Kodeksu Etycznego Logopedy, a także o wystosowaniu pism do wszystkich uczelni
wyższych kształcących logopedów, w sprawie praktyk oraz liczby godzin
dydaktycznych.
Podjęto uchwałę:
Uchwała P5/6/03/2013/ZGPZL z dn. 01. 03. 2013r. w sprawie nowelizacji Kodeksu
Etycznego Logopedy
ZG jednogłośnie zatwierdził znowelizowany Kodeks Etyczny Logopedy
głosowało: 9

za: 9

przeciw: 0

wstrzymało się: 0

Uchwała jest wiążąca i wchodzi w życie.
Przewodnicząca ZG PZL p. Ewa Małachowska zaprezentowała zmiany niezbędne do
wydawania naukowego czasopisma internetowego ,,Logopeda”:
a. Uniwersytet Warszawski jest partnerem PZL. ,,Logopeda” będzie pismem
punktowanym, wydawanym raz na pół roku. Kolejny numer ukaże się w czerwcu, do
końca kwietnia przyjmowane są artykuły,
b. został przedstawiony list dr. Krzysztofa Szamburskiego (załącznik NR 4/P5/2013),
c.zaakceptowano kandydaturę p. Krzysztofa Szamburskiego jako osoby
odpowiedzialnej za powyższe zadanie oraz współpracę w tym zakresie
z Instytutem Polonistyki Stosowanej przy Wydziale Polonistyki
Uniwersytetu Warszawskiego
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Podjęto uchwałę:
Uchwała P5/6/03/2013/ZGPZL z dn. 01. 03. 2013r. w sprawie oddelegowania dr. Krzysztofa
Szamburskiego w celu współpracy z Uniwersytetem Warszawskim
ZG jednogłośnie podjął decyzję o oddelegowaniu p. dr. Krzysztofa Szamburskiego jako
osoby odpowiedzialnej za współpracę z Instytutem Polonistyki Stosowanej przy Wydziale
Polonistyki UW w wydawaniu naukowego czasopisma internetowego ,,Logopeda”
głosowało: 9

za: 9

przeciw: 0

wstrzymało się: 0

Uchwała jest wiążąca i wchodzi w życie.
p. Milena Stasiak w ramach działań Komisji Oświaty zaprezentowała i uzasadniła
przygotowane projekty opinii:
a. w sprawie terminologii logopedycznej stosowanej w Komunikacie dyrektora Centralnej
Komisji Egzaminacyjnej z 31 sierpnia 2012 r. w sprawie sposobu dostosowania warunków i
form przeprowadzania w roku szkolnym 2012/2013 sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego
do potrzeb uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym
niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem
społecznym (załącznik NR 5/P5/20130)
b. w sprawie dopuszczalnych sposobów dostosowania warunków i form
przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu uprawnionych uczniów: z afazją (grupa V) i
zaburzeniami komunikacji językowej (grupa XIV) zawartych w Tabeli 1 Komunikatu
Dyrektora CKE (załącznik NR 6/P5/2013)
c. zaakceptowano zaproponowany skład komisji ekspertów w celu zaopiniowania w/w
projektów:
1. doc. dr hab Przybysz – Piwko – specjalność językoznawczo – logopedyczna,
Instytut Polonistyki Stosowanej Wydziału Polonistyki UW
2. dr Krzysztof Szamburski – dyrektor Specjalistycznej Poradni Psychologiczno –
Pedagogicznej ,,TOP” ds. dysfunkcji rozwojowych,
psycholog, logopeda, terapeuta integracji sensorycznej,
Instytut Polonistyki Stosowanej UW, Zakład Logopedii i Emisji Głosu
3. Elżbieta Drewniak – Wołosz – psycholog/neurologopeda/specjalista ds. afazji
dziecięcej
Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci z Afazją w Krakowie
4. Anna Paluch – psycholog/ specjalista ds. afazji dziecięcej
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi w Krakowie.
Członkowie ZG PZL zaaprobowali treści zawarte w projektach opinii oraz wyrazili
stanowisko podzielające podjęte działania. Pani Kamila Dobosiewicz-Olechowska
przekazała informację, że w resorcie zdrowia logopedzi zobligowani są do przestrzegania
Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 i prowadzą
terapię dzieci z diagnozą: specyficzne zaburzenia rozwoju mowy i języka (F 80) w
odniesieniu do zaburzeń ekspresji mowy (F 80. 1) i zaburzeń rozumienia mowy (F. 80.2)
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oraz innych zaburzeń rozwoju mowy i języka (F 80.8), zaburzeń rozwoju mowy i języka,
nie określonych (F 80.9)
Uznano, że po konsultacjach zewnętrznych p. Milena Stasiak przygotuje ostateczne
wersje opinii, które zostaną przekazane do Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz do
wiadomości Ministerstwu Edukacji Narodowej. Dotychczas prowadzono wstępne
konsultacje z p. Elżbietą Drewniak – Wołosz i p. Anną Paluch.
Przewodnicząca Komisji Zdrowia, p. Kamila Dobosiewicz-Olechowska przedstawiła
informację o planowanych działaniach Komisji Zdrowia, wniosła o korektę informacji
o rozporządzeniach Ministra Zdrowia dotyczących logopedów zatrudnianych w
ochronie zdrowia, dostępnych na stronie internetowej PZL
EDL- Przewodnicząca Komisji ds. współpracy z mediami i zagranicą, p. Małgorzata
Konczanin omówiła sprawy związane z przygotowaniem EDL, szereg działań, np.
opracowanie plakatu, patronaty mediów i inne, które znajdują odzwierciedlenie w
,,Aktualnościach” zamieszczanych na stronie www.logopeda.org,pl oraz na portalu
społecznościowym i kanale You Tube, np:
Pozyskane patronaty, czas antenowy i prasowy w związku z Europejskim Dniem
Logopedy’2013.
1.TVP Bydgoszcz, TVP Poznań, TVP Olsztyn, TV Toruń, TV Rodin,Polskie Radio,
Polskie Radio Jedynka, Radio Merkury,Polskie Radio Olsztyn, Radio Plus, Radio
UWMfm, Radio Lublin, Radio ,,Złote Przeboje” Kraków, Nowy Sącz.
2. Nie wykorzystano czasu antenowego w Radio Lublin ze względu na brak
porozumienia w odniesieniu do formuły antenowej prezentacji
3. Dziennik Polski - wywiad. Organizator: PZL, Fundacja Na Rzecz Dzieci Afatycznych.
4. Platforma internetowa www.logopeda.org.pl , media społecznościowe FB i kanał
YouTube. Konsultacje on-line z ekspertami SLI.
5. Nasi Eksperci dyżurujący podczas EDL 6 marca 2013r. na platformie internetowej:
godz.17.00-18.00 Elżbieta Drewniak-Wołosz, Kraków
godz.18.00-19.00 Anna Paluch, Kraków Elżbieta Drewniak-Wołosz, Kraków
godz.19.00-20.00 Izabela Jackowska, Kraków
godz.20.00-21.00 Anna Skoczek, Kraków
6. 4 marca 2013r. Odsłona konkursu literacko-plastycznego pt.”Zwierzak za
kierownicą”. Organizatorzy: Biuro Poselskie Beaty Bublewicz, Polski Związek
Logopedów www.zwierzakzakierownica.com
7. Organizacje i instytucje wspierające działania PZL podczas Europejskiego Dnia
Logopedy: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu-Wydział Nauk
Pedagogicznych, Sejm-poseł Beata Bublewicz, Centrum Wad TwarzoczaszkiWojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie, Centrum OptycznoMedyczne Optillux, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 z Oddziałami
Integracyjnymi, PJtherapeutic, wortal logopeda.pl
8. Logo powyższych instytucji zostały zamieszczone na plakacie upamiętniającym
obchody EDL’2013 w Polsce autorstwa pani Moniki Pietrosian z Politechniki
Wrocławskiej.
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Ad 4.:
Rekomendacje: Pani Ewa Małachowska przekazała informacje o wnioskach i sprawach
związanych z rekomendowaniem uczelni, szkoleń oraz indywidualnych wniosków o
rekomendacje pomocy terapeutycznych, literatury specjalistycznej,a także różnych
przedsiewzięć ( np. szkoleń, konkursów). Poprosiła o wyrażenie opinii przez
poszczególnych członków. W wyniku dyskusji ustalono:
aktualnie rekomendacje udzielane są zgodnie z informacjami i wymaganiami
zamieszczonymi na stronie internetowej,
konieczne jest zamieszczenie informacji, że PZL rekomenduje uczelnie, które
spełniają stosowne kryteria. Do momentu ustalenia kryteriów ustalamy
zawieszenie rekomendacji uczelni ( pozostają ukryte),
uznano, że nie mamy możliwości zweryfikowania firm szkolących oraz jakości
szkoleń.
Podjęto uchwałę:
Uchwała P5/7/03/2013/ZGPZL z dn. 01. 03. 2013r. w sprawie rekomendacji firm
szkolących i szkoleń
ZG jednogłośnie uznał, że nie rekomendujemy firm szkolących i szkoleń
głosowało: 9

za: 9

przeciw: 0

wstrzymało się: 0

Uchwała jest wiążąca i wchodzi w życie
analizowano wnioski o rekomendację;
a. wniosek o rekomendację ponadczasową Konkursu Plastycznego ,,Wierszyki łamiące
języki”. organizowanego przez Zespół Logopedów przy Szkole Podstawowej NR 314 w
Warszawie. Po dyskusji postanowiono udzielić rekomendacji na rok.
Podjęto uchwałę:
Uchwała P5/9/03/2013/ZGPZL z dn. 01. 03. 2013r. w sprawie rozpatrzenia wniosku
o rekomendację
Zespołu Logopedów przy Szkole Podstawowej Nr 314 w Warszawie
ZG jednogłośnie udzielił rekomendacji na rok dla Konkursu Plastycznego ,,Wierszyki
łamiące języki” organizowanego przez Zespół Logopedów przy Szkole Podstawowej w
Warszawie
głosowało: 9

za: 9

przeciw: 0

wstrzymało się: 0

Uchwała jest wiążąca i wchodzi w życie
b. wniosku portalu logopedycznego www. mimowa.pl (gry i zabawy logopedyczne dla
dzieci online)
Podjęto uchwały:
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Uchwała P5/8/03/2013/ZGPZL z dn. 01. 03. 2013r. w sprawie cennika rekomendacji
ZG ustalił cenę za przyjęcie przedstawionego wniosku o rekomendację w wysokości 200zł.
Ceny za udzielenie rekomendacji będą rozpatrywane indywidualnie.
głosowało: 9

za: 9

przeciw: 0

wstrzymało się: 0

Uchwała jest wiążąca i wchodzi w życie
Uchwała P5/9/03/2013/ZGPZL z dn. 01. 03. 2013r. w sprawie przyjęcia wniosku o rekomendację
Dla portalu logopedycznego www. mimowa.pl ZG większością głosów ustalił cenę pozytywnego
rozpatrzenia wniosku - udzielenia rekomendacji w wysokości 5000zł
głosowało: 9

za: 6

przeciw: 0

wstrzymało się: 3

Uchwała jest wiążąca i wchodzi w życie
powołano ekspertów w celu zaopiniowania wniosku o rekomendację dla portalu
logopedycznego www. mimowa. pl , Panie: Milenę Stasiak i Anetę Kiepiela –
Koperek.
Ad.6. Sprawy różne:
Pani Kamila Dobosiewicz-Olechowska przedstawiła i złożyła wniosek uczestników
walnego zebrania Oddziału Lubelskiego PZL o rozwiązanie Oddziału Lubelskiego
(załącznik NR 7/P5/2013). Jako przyczynę rozwiązania Oddziału wskazano brak
chętnych osób do pracy w Zarządzie. Członkom Oddziału zaproponowano
przystąpienie do innych wybranych przez nich oddziałów PZL. Członkowie ZG PZL z
żalem przyjęli informację o koniecznych rozwiązaniach, ze względu na wieloletnie
tradycje tworzenia struktur i etyki logopedycznej w środowisku lubelskim. Ustalono,
że dokumenty Oddziału zostaną przekazane do ZG. Likwidacja nastąpi 31. 03. 2013
roku, po rozliczeniu finansowym
Podjęto uchwałę
Uchwała P5/9/03/2013/ZGPZL z dn. 01. 03. 2013r. w sprawie rozwiązania Oddziału
Lubelskiego PZL
ZG podjął decyzję o rozwiązaniu Oddziału Lubelskiego PZL
głosowało: 9

za: 7

przeciw: 0

wstrzymało się: 2

Uchwała jest wiążąca i wchodzi w życie
Skarbnik Katarzyna Strzelczyk przedstawiła informacje przekazane przez księgową
PZL panią Justynę Ratajczak. Dotyczyły one zawierania w wynagrodzeniu dla
prowadzącego warsztaty lub szkolenie wszystkich kosztów, uwzględnianiu stawki
ryczałtu wynoszącej 0,8358 oraz informacji na temat rozliczania delegacji;
Pani Beata Deredas poinformowała o funkcjonowaniu w Klasyfikacji Zawodów i
Specjalizacji terminów logopeda – neurologopedia, logopeda – surdologopedia.
Ustalono, że w praktyce funkcjonuje neurologopeda i surdologopeda,
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w związku z powyższym rozważenia wymaga problem braku jednolitych prawnych
rozwiązań w zakresie posługiwania się tytułem specjalisty : neurologopeda,
surdologopeda (w odniesieniu do logopedów zatrudnionych w resorcie zdrowia,
oświaty lub prowadzących działalność gospodarczą),
podjęto decyzję o przekazaniu komputera i telefonu, z których dotychczas korzystała
p. Pani Agnieszka Karpińska. Komputer został przekazany Pani Joannie Grabowskiej
- Okraska, telefon Pani Milenie Stasiak. Ustalono konieczność zakupu niezbędnego
oprogramowania do komputera.
Podjęto uchwałę:
Uchwała P5/10/03/2013/ZGPZL z dn. 01. 03. 2013r. w sprawie zakupu oprogramowania do
komputera
ZG podjął jednogłośnie decyzję o dokonaniu zakupu koniecznego oprogramowania do
komputera będącego własnością ZG PZL dla potrzeb administrowania stroną
www.logopeda.org.pl
głosowało: 9 za: 9 przeciw: 0 wstrzymało się: 0
Uchwała jest wiążąca i wchodzi w życie
Kolejno:
Komisja Certyfikatów zaplanowała nadzwyczajne posiedzenie w celu opracowania
standardów kształcenia logopedów i odbywania praktyk zawodowych na 27. 05. 2013
roku,
Pani Ewa Małachowska poinformowała o Konferencji ,,Zaburzenia komunikacji
językowej w kontekście wielojęzyczności” w Krakowie w dniach 27-28. 05. 2013
roku, na której dzięki podjętej współpracy z organizatorami zarezerwowano miejsca
dla członków ZG PZL link do logowania:
http://bi-sli2013.org/registration-pl.php ,
wnioski do realizacji zostały zawarte w załączniku do protokołu (załącznik NR
8/P5/2013).
Ad. 6.:Przewodnicząca ZG PZL Pani Ewa Małachowska podziękowała zebranym za
udział w posiedzeniu i zaprosiła wszystkich na konferencję ,, Muzyka w logopedii.
Terapia, wspomaganie, wsparcie – trzy drogi, jeden cel” . Kolejne spotkanie ZG PZL
zaplanowano na 22. 04. 2013 lub 20. 05. 2013 roku. Termin odpowiednio wcześniej
zostanie potwierdzony.
Protokołowała: Milena Stasiak
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