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Protokół nr 1  

z zebrania Zarządu Głównego PZL 

– Warszawa 13 stycznia 2014 r. 

 

 

Pani Przewodnicząca ZG PZL Ewa Małachowska powitała zebranych członków ZG oraz 
przewodniczącą Oddziału Wielkopolskiego, p. Anetę Kiepiela – Koperek, potwierdziła 
quorum i przedstawiła porządek spotkania: 

 
1. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia ZG PZL z dnia 20 października 2013. 
2.  Podsumowanie roku 2013 i plany na rok 2014. 
3.  Logopeda; Forum Logopedyczne- plany wydawnicze  
4. Preliminarz na 2014 
5.  Strona internetowa- stan prawny.  
6.  Walne zebranie Poznań 08.03.2014. 
7.  Sprawy różne.  
 

Ad. 1. Proponowany porządek zebrania został zatwierdzony jednogłośnie. 
Pani Przewodnicząca Ewa Małachowska potwierdziła quorum oraz podjęto uchwałę:  
 

 

Uchwała P1/1/1/2014/ZGPZL z dn. 14.01.2014r.  

w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia Zarządu Głównego PZL z dnia: 20.10. 2014 

 
Obecni na zebraniu ZG jednogłośnie podjęli decyzję o przyjęciu protokołu z zebrania ZG 
 z dnia 20. 10. 2014 roku 
 
głosowało:9      za:9      przeciw: 0     wstrzymało się:0  
 

Uchwała jest wiążąca i wchodzi w życie. 
 
Ad.2. 

Następnie przewodnicząca, p. Ewa Małachowska poprosiła o przedstawienie sprawozdań 
przewodniczących poszczególnych komisji ZG. Kolejno głos zabrali: 

� przewodnicząca Komisji Oświaty ,.p. Joanna Grabowska Okraska, która przedstawiła 
najważniejsze obszary działań i osiągnięte rezultaty (załącznik nr 1/P1/2014: 
Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty w okresie czerwiec 2013 - styczeń 2014): 

 

1. 2013.09.12. - udział PZL w obradach Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz 
Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu RP VII Kadencji, gdzie w 
programie było pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o 
systemie oświaty; 

 



2. 2013.09.14-21. - reprezentowanie PZL podczas seminarium edukacyjnego „Opieka 
logopedyczna w Niemczech i Szwajcarii” – wyjazd organizowany przez Unię 
Europejskich Federalistów i PZL; 
 

3. 2013.10.22. - koordynacja Ogólnopolskich Konsultacji on-line z okazji Światowego 
Dnia Osób Jąkających się – ekspertami byli:  dr Katarzyna Węsierska, dr Mieczysław 
Chęciek, mgr Halina Waszczuk, dr Anna Walencik-Topiłko, mgr Róża Sobocińska, mgr 
Zenobia Bogdanowska, dr Karina Szafrańska, dr Krzysztof Szamburski. Zapytań do 
ekspertów było ponad 80, odpowiedzi przesyłane były jeszcze kolejnego dnia; 
 

4. 2013.11.18. - rozesłanie komunikatu CKE do dyrektorów i kuratorów w sprawie 
dostosowania warunków na sprawdzianach i egzaminach szkolnych dla dzieci z afazją 
i innymi zaburzeniami komunikacji językowej; 
 

5. 2014.12.06. - przeprowadzenie konsultacji on-line w sprawie dostępnej pomocy dla 
dzieci z afazją, specyficznymi zaburzeniami rozwoju językowego oraz innymi 
zaburzeniami mowy, prawa oświatowego dotyczącego dzieci z afazją i zaburzeniami 
komunikacji – ekspertem PZL była p. Milena Stasiak;  raport z przebiegu konsultacji 
zamieszczono na stronie internetowej 
 

6. Współpraca z Komisją ds Kształcenia Logopedów, Statusu Zawodowego i 
Certyfikatów dotycząca prac nad ustalaniem standardów, m.in. edukacji zawodowej 
logopedów;  
 

7. Zamieszczanie informacji na temat wydarzeń związanych z terapią i rehabilitacją: 

• 21 września - Światowy Dzień Choroby Alzheimera; 

• 29 września - Światowy Dzień Głuchych oraz Światowy Dzień Serca; 

• październik miesiącem komunikacji ACC; 

• 3-9 października -Tydzień Świadomości Dysleksji; 

• 22 października - Światowy Dzień Osób Jąkających się; 

• 29 października - Światowy Dzień Udaru Mózgu; 

• 16 listopada - Dzień Tolerancji; 

• 17 listopada - Dzień Wcześniaka; 

• 1 grudnia – Światowy Dzień AIDS; 

• 3 grudnia - Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych; 
 

8. Stałe uaktualnianie aktów prawnych regulujących pracę logopedy w resorcie oświaty i 
zamieszczanie ich na stronie internetowej; 
 

9. Korespondencja e-mailowa, rozmowy telefoniczne: pytania dot. głównie: warunków 
zatrudnienia w różnych placówkach oświatowych, warunków pracy, ścieżek 
kształcenia dla logopedy;i Milena Stasiak 

 
W skad komisji wchodzą:; przewodnicząca Joanna Grabowska oraz członkinie: Barbara 
Gorgoń i Milena Stasiak 

 
 



� przewodnicząca Komisj ds. Kształcena Logopedów, Statusu Zawodowego i 
Certyfikatów, Malgorzta Chorążyczewska przedstawiła Sprawozdanie z prac 
w/wKomisji (załącznik nr 2/P1/2014):  

,,W skład Komisji ds. Kształcenia Logopedów,Statusu Zawodowego i Certyfikatów wchodzą 
przedstawiciele 10 oddziałów wojewódzkich. Od marca 2009r Komisji przewodniczy 
kol.Małgorzata Chorążyczewska.  

W skład Komisji wchodzą : .kol.Monika Korpik oddział wielkopolski, kol.Bożena Strączek 
oddział świętokrzyski, kol.Barbara Gorgoń oddział małopolski, kol.Zofia Rogalińska oddział 
łódzki, kol. Agnieszka Jeżewska oddział kujawsko- pomorski, kol. Joanna Grabowska- Okraska 
oddział warmińsko- mazurski, kol. Ewa Rycombel, kol. Krzysztof Szamburski oddział 
mazowiecki, kol.Marzena Drab oddział śląski, kol.Joanna Klekowska oddział dolnośląski, kol. 
Małgorzata Chorążyczewska oddział lubuski. 

Komisja odbyła 2 spotkania : 15 lutego 2013r., 19.10.2013r., na których rozpatrzyła wnioski i 
przyznała w sumie 22 osobom Certyfikaty, zaś 19 osobom przedłużyła Certyfikaty. 

Ze strategii działań Komisji zrealizowano: 

1.naniesiono poprawki do Kodeksu Logopedy i wydrukowano w tej samej szacie graficznej, 

2.zostały zakończone działania wydawniczo- drukarskie z dokumentem Certyfikatu 
przyznawania i przedłużania , usprawniono prace graficzne związane z wypisywaniem 
komputerowym druku na w/w dokumentach, 

3.uaktualniono listy certyfikowanych logopedów po posiedzeniu Komisji, 

4.poszerzono współpracę z Komisją Oświaty, Komisją Zdrowia 

5.wszelkie uchwały w formie aneksu do Regulaminu 

6.w toku są prace dotyczące opracowania Standardów Kształcenia Logopedów” 

 
W trakcie zebrania przedstawiono projekt Standardów Kształcenia Logopedów , nad którym 
podjęto dyskusję i po zmodyfikowaniu zaakceptowano (załącznik nr 3/P1/2014: Standard 
Kształcenia Logopedów) 

Podjęto uchwałę: 

Uchwała P1/2/1/2014/ZGPZL z dn. 14.01.2014r.  

w sprawie przyjęcia Standardów Kształcenia Logopedów 

 
Obecni na zebraniu ZG jednogłośnie podjęli decyzję o przyjęciu Standardów Kształcenia 
Logopedów: 
 
głosowało:9      za:9      przeciw: 0     wstrzymało się:0  
 

Uchwała jest wiążąca i wchodzi w życie. 



 
� przewodnicząca Komisji  ds. Współpracy z Mediami i Zagranicą, p. Małgorzata 

Konczanin przedstawiła obszerne sprawozdanie za wrzesień- grudzień 2013 rok i 
strategię rozwoju na rok 2014 (załącznik nr 4/P1/2014): 
W sprawozdaniu zamieszczono linki do szerszych informacji i dokumentacji 
fotograficznej zamieszczonej na facebooku w odniesieniu do wydarzeń, które 
organizował lub wspierał PZL ; 
- Ogólnopolska Konferencja nt. Metody i narzędzia diagnozy w logopedii, Warszawa 
13. 09. 2013 ( reprezentowanie, udział w konferencji) 
- Wyjazd studyjny do Francji, Niemiec i Szwajcarii ,,Opieka logopedyczna w 
Niemczech i Szwajcarii” – 14-21 09. 2013 
- realizacja projektu ,,Zwierzak za kierownicą” 24. 09. 2013 
- udział w pracach międzynarodowego zespołu dotyczącego rozwoju kompetencji 
komunikacyjnych z wykorzystaniem delfinoterapii; wyjazd do Turkler – 25. 09. – 02. 
10. 2013 
- współpraca z Dorothy Fraser, Senior Representative to Eastern and Central Europe 
Coast Children,s Foundation Inc. 
- 22.10. 2013 - Światowy Dzień Osób Jąkających się pod hasłem ,,Jąkający wspierają 
się wzajemnie”; konsultacje on-line na platformie FB z ekspertami: dr Katarzyna 
Wesierska, dr. Mieczyslawem Checkiem, mgr Halina Waszczuk, dr Anna walencik-
Topiłko, mgr Różą Sobocińską, mgr Zenobią Bogdanowską, dr. Karina Szafrańską, dr. 
Krzysztofem Szamburskim; patronaty medialne: w związku z ISAD 2013 r. : Gazeta 
Wyborcza, Gazeta Pomorska, Toruńskie Wiesci, Gazeta Olsztyńska, Radio Rmffm, Radi 
Plus, Radio Pic, radio ESKA, Polskie radio Olsztyn, Lublin, Szczecin, Kraków, Wroclaw, 
Radio Merkury- Poznań, portale: ww.reedukacja.pl, www.logopeda.pl, TVP Olsztyn, 
Bydgoszcz, Poznań, Ogolnopolska Konferencja w Toruniu 
- Październik miesiącem komunikacji alternatywnej – współpraca z Fundacja Dobra 
Wioska, audycja w Polskim radiu Olsztyn, spotna You Tube 
-listopad-grudzień 2013 – prace nad kalendarzem logopedy 
- 15. 11. 2013 współpraca z Fundacja Synapsis, udział w konferencji „Autyzm . 
Interakcje – Porozumienie-Dialog ( patronat honorowy PZL) 
- 6. 12. 2013 pomoc dzieciom z afazją SLI – konsultacje on-line eksperta Mileny 
Stasiak – popularyzacja 
W odniesieniu do planów pracy Komisji na 2014 rok przedstawiła strategię rozwoju w 
obszarach; 
- współpraca -  prof. dr hab. Anatolia Chuprikowa – Akademia Medyczna w Kijowie 
- współpraca z Unią Europejskich Federalistów wiosna 2014 rok: wyjazd do Wielkiej 
Brytanii; współpraca z Royal College of Speech &Language Therapists 2014, jesień – 
Austria, Włochy 
- współpraca z Uniwersytetem w Czechach i Słowacji 
- Europejski dzień Logopedy 2014 nt: Wielojęzyczność, wielokulturowość, jedna 
komunikacja 
- konkurs plastyczny dla dzieci młodzieży- stworzenie strony do zamieszczania i 
wybierania rysunków, spośród których wyłonione zostaną prace do kalendarza na 
2015 rok  
- inne : patronaty, plakat, współpraca z: Rzecznikiem Praw Dziecka, MEN, Gdańskim 
Wydawnictwem Psychologicznym, Fundacją Synapsis 



Ad. 3.: Pan dr Krzysztof Szamburski przedstawił aktualny stan prac nad czasopismami 
Logopeda i Forum Logopedyczne. Zaproponował zaplanowanie koniecznych kosztów 
związanych z tymi pracami w preliminarzu wydatków na 2014 rok w wysokości 2000zł, co 
zostało zaakceptowane przez członków ZG. Poinformował, że w I kwartale 2014 roku 
powinno  ukazać sie Forum Logopedyczne. 

Ad 4.: 

Pani Katarzyna Strzelczyk –skarbnik Zarządu Głównego przedstawiła stan konta Zarządu 
na 12.01.2014 (15.385 zł)oraz liczbę członków po IV kwartale, która wynosi 756 i rozkłada się 
następująco: 
 
   1. Oddział lubuski: 41 
   2. Oddział małopolski:81 
   3. Oddział łódzki:75 
   4. Oddział mazowiecki:72 
   5. Oddział śląski:25 
   6. Oddział dolnośląski: 44 
   7. Oddział kujawsko-pomorski:100  
   8. Oddział warmińsko-mazurski:38 
   9. Oddział wielkopolski:250 
   10. Oddział świętokrzyski: 30 
 

Przekazała również, że przychód z zamieszczeń ogłoszeń na stronie internetowej 
i wniosków do rekomendacji za rok 2013 wyniósł: 5905zł. Poinformowała, które oddziały 
wpłaciły  składki do ZG w 2013 roku. Ponadto przedstawiła członkom Zarządu Głównego 
projekt Preliminarza wydatków ZG na rok 2014, który został poddany dyskusji. Postanowiono 
uwzglednic propozycje dr. Krzysztofa szamburskiego, dotycząca wydtków zwiazanych 
z czaspopismem ,,Logopeda”. Omówiono i ustalono, że koszty organizacji Konferencji 
i Zjazdu Walnego 8 marca w Poznaniu będą udziałem Zarządu Głównego i Oddziału 
Wielkopolskiego. Ustalono, ze skarbnik prześle elektronicznie projekt do członków Zarządu w 
celu zgłoszenia ewentualnych poprawek, które po zaakceptowaniu można będzie 
wprowadzić do przyjętego preliminarza w formie aneksu. 
Załącznik nr 5/P1/2014: Preliminarz wydatków na 2014 rok 

 
 

Następnie podjęto uchwałę: 
 

Uchwała P1/3/1/2014/ZGPZL z dn. 14.01.2014r.  

w sprawie przyjęcia preliminarza wydatków: 

 

Obecni na zebraniu ZG jednogłośnie przyjęli zaproponowany preliminarz wydatków na 2014 
rok 
 
głosowało:9      za:9      przeciw: 0     wstrzymało się:0  
 

Uchwała jest wiążąca i wchodzi w życie. 
 



Ad. 5. 

Na zaproszenie przewodniczącej ZG, p. Ewy Małachowskiej, w tej części zebrania wzięła 
udział prawnik, p. Agnieszka Laber, która zaprezentowala sytuację i aktualny stan prawny 
dotyczący współpracy z firmą ,,Mimo” oraz odbiegające od stanu prawnego funkcjonowanie 
strony internetowej PZL. Zmiany zapewniające sprawne funkcjonowanie portalu 
www.logopeda.org.pl uznano za konieczne. 
(Załącznik nr 6/P1/2014: Dokumentacja: korespondencja z właścicielem firmy ,,Mimo”) 
Po dyskusji p. przewodnicząca ZG PZL przedstawiła dwa wnioski: 
 
1. Wniosek: o podjęcie przez ZG w porozumieniu z prawnikiem działań zmierzających do 

zakończenia wspólpracy z firmą ,,Mimo”, 
2. Wniosek: o zapłacenie ostatniej faktury wystawionej przez firmę ,,Mimo” pod 

warunkiem uzyskania porozumienia w tej sprawie z firmą ,,Mimo” 
 

Podjęto uchwały: 

Uchwała P1/4/1/2014/ZGPZL z dn. 14.01.2014r.  

w sprawie zakończenia współpracy z firmą ,,Mimo” 

 
Zarząd Główny PZL ustalił,że zostaną podjęte działania w celu zakończenia wspólpracy z 
firmą ,,Mimo” 
 
głosowało: 9      za: 8      przeciw: 0     wstrzymało się:  1  

Uchwała jest wiążąca i wchodzi w życie. 
 

Uchwała P1/5/1/2014/ZGPZL z dn. 13.01.2014r.  

w sprawie sposobu zakończenia i rozliczenia współpracy  z firmą ,,Mimo” 

 

ZG PZL jednogłośnie podjął decyzję, że zakończenie współpracy z firmą Mimo nastąpi 
poprzez zawarcie porozumienia dotyczącego praw autorskich do strony internetowej.   
ZG wyraża zgodę na dokonanie zapłaty za korzystanie z serwera oraz świadczenie uslug 
hostingowych pod warunkiem zawarcia wspomnianego porozumienia do dnia 28. 02. 2014     
 

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

Uchwała jest wiążąca i wchodzi w życie. 

Ponadto ustalono,ze w celu zawarcia porozumienia konieczne jest spotkanie z drugą stroną 
w obecności prawnika. ZG zdecydował, że w spotkaniu powinny wziąć udział następujące 
osoby: 

� przewodnicząca PZL - p. Ewa Małachowska 
� poprzednia przewodnicząca ZG PZL - p. Anna Żebryk – Stopa 
� administrator strony internetowej PZL – p. Joanna Grabowska-Okraska  
� poprzedni administrator strony internetowej PZL -  p. Katarzyna  Bulewicz 

Należy skierować oficjalne pismo do osób wyznaczonych do wzięcia udziału w spotkaniu. 
Udział wytypowanych osób jest niezbędny ze względu na potrzebę wyjaśnienia zaistniałej 



sytuacji i wypracowania rozwiązania . Zaakceptowano następującą treść pisma zredagowaną 
w obecności i przy udziale prawnika: 

,,Zarząd Główny Polskiego Związku Logopedów zaprasza na spotkanie w sprawie zawarcia 
porozumienia dotyczącego zakończenia współpracy z firmą prowadzącą obsługę strony: 
Mimo, p. Sylwia. 

 Brak uczestnictwa może spowodować konieczność podjęcia przez ZG formalnych kroków 
skierowanych do osób, które były bezpośrednio odpowiedzialne za zawarcie umowy na 
wykonanie strony internetowej PZL i administrowały stroną  

(na podstawie Statutu PZL i Kodeksu Cywilnego – odpowiedzialność dyscyplinarna i cywilna). 

Otrzymują: 

� przewodnicząca PZL - p. Ewa Małachowska 
� poprzednia przewodnicząca ZG PZL - p. Anna Żebryk – Stopa 
� administrator strony internetowej PZL – p. Joanna Grabowska-Okraska  
� poprzedni administrator strony internetowej PZL -  p. Katarzyna  Bulewicz 

                                                                                                     Zarząd Główny PZL”  

O przesłanie pism do wytypowanych osób w imieniu ZG, p.przewodnicząca poprosiła p. 
Milenę Stasiak, sekretarza ZG PZL  

Następnie poinformowano o pracach dotyczących zasad dokumentowania i archiwizacji 
pracy ZG PZL . Stosowna instrukcja zostanie opracowana w porozumieniu z prawnikiem oraz 
przedstawiona do przyjęcia na planowanym walnym zebraniu PZL. 

Ad. 6 

Pani Ewa Małachowska, wspierana przez przewodniczącą Wielkopolskiego Oddziału 
Logopedów, p. Anetę Kiepiela – Koperek, przedstawiła projekt organizacyjny Walnego 
Zebrania PZL: 

- Zwyczajny Zjazd Delegatów PZL odbędzie 8. 03. 2014 roku na terenie Międzynarodowych 
Targów Poznańskich w pawilonie 14 B po zebraniu Delegatów WO PZL, które planowane jest 
w godz. 9. 00 - 11.00, następnie zaplanowano konferencję z okazji Europejskiego Dnia 
Logopedy ,,Wiele języków, wiele kultur, jeden język komunikacji” (z udziałem gości 
zagranicznych: Dorothy Fraser – Szkocja, Sabine Gross-Jansen, Stasnisława Kulen-Grey – 
Niemcy, Oksana Dąbrowska – Rosja) , panel dyskusyjny nt.,,Kształcenie i zatrudnianie 
logopedów w Polsce” (z udziałem przedstawicieli Sejmu, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa 
Szkolnictwa Wyższego i Ministerstwa Oświapedycznycty), 2 przerwy z możliwością zakupu 
pomocy prezentowanych przez wydawnictwa logopedyczne oraz w godz. 15. 00- 17. 00 
Zwyczajny Zjazd delegatów (Załącznik nr 7/P1/2014: Program walnego zebrania PZL: 
Zwyczajnego Zjazdu Delegatów i Konferencji z okazji Europejskiego Dnia logopedy) 

Podjęto uchwałę: 



Uchwała P1/6/1/2014/ZGPZL z dn. 13. 01. 2014r.  

o terminie planowanego Zwyczajnego Zjazdu Delegatów PZL  

 

Zarząd Główny jednogłośnie ustalił, że Zjazd Delegatów odbędzie się 8 marca 2014 roku  
 
głosowało: 9     za: 9     przeciw: 0     wstrzymało się: 0 

 
Uchwała jest wiążąca i wchodzi w życie. 
 

Ponadto : 

� dodatkowy organizacyjny termin spotkania ZG ustalono między 11-15 w celu 
ustalenia quorum 

� koszty delegatów ZG ponosi ZG , koszty delegatów oddziału wlkp – ponosi WO PZL, 
koszty pozostałych uczestników ponosza poszczególne  oddziły (320 zł netto na godz. 
– wynajem sali zaplanowano; 1500 zł  na wynajem sali, 3000 zł zaproszeni goście, 
przewodnicząca WO PZL, p. Aneta Kiepiela - Koperek zaprosi wystawców) 

� 1 delegat na 12 osób   
 

Ad. 7.  Sprawy różne: 

� przedstawiono wniosek ,,Stowarzyszenia NDTH Bobath”  o objęcie 
patronatem merytorycznym przez PZL organizowanego we wrześniu 2014 
roku w Warszawie pod auspicjami European Bobath Tutors Association (EBTA) 
pierwszego w Europie Wschodniej Międzynarodowego Kongresu pod hasłem 
,,Wcześniak pozostaje wcześniakiem przez całe swoje życie...?”, 

� poinformowano o przyjęciu patronatu medialnego dla pozycji wydawniczej 
Gdańskiego Wydawnictwa Psychologicznego autorstwa Elżbiety Szeląg i Anety 
Szymaszek ,,Test do badania rozumienia mowy u dzieci i dorosłych”, 

� rekomendacje: ustalono cenę udzielenia rekomendacji i skład komisji w celu 
rozpatrzenia wniosku o rekomendację  PZL dla pomocy logopedycznej,,Teczka 
Logopedy” – Ewa Małachowska, Joanna Grabowska-Okraska, Milena Stasiak, 

Podjęto uchwałę; 

Uchwała P1/6/1/2014/ZGPZL z dn. 13. 01. 2014r.  

o cenie udzielenia rekomendacji dla pomocy logopedycznej ,,Teczka logopedy” 

 

Zarząd Główny PZL jednogłośnie ustalił cenę 3000zł udzielenia rekomendacji pomocy 
,,Teczka logopedy  
 
głosowało: 9     za: 9     przeciw: 0     wstrzymało się: 0 

 

Uchwała jest wiążąca i wchodzi w życie  



� przedstawiono ofertę wyjazdu studyjnego  do Wielkij Brytanii w celu 
zapoznania się z tamtejszym systemem pomocy logopedycznej, 

� zaprezentowano kalendarz promujący PZL z zamieszczonymi logo instytucji 
współpracujących (w cenie rozprowadzania- 6 – 8 zł) 

� na wniosek p. księgowej  zrealizowano zadanie do relizacji nr17 ( załącznik Nr 
8/P8/2013) i podjęto uchwałę: 

Uchwała P1/7/1/2014/ZGPZL z dn. 13. 01. 2014r.  

owysokości stawki za szkolenie dla osób nie będących członkami PZL 

 

Zarząd Główny PZL jednogłośnie ustalił,że poszcególne oddzialy podejmuja decyzję w 
sprawie wysokości stawki za szkolenie dla osób nie będących członkami ZG 
 
głosowało: 9     za: 9     przeciw: 0     wstrzymało się: 0 

Uchwała jest wiążąca i wchodzi w życie 

Na zakończenie spotkania Przewodnicząca ZG PZL, p. Ewa Małachowska podziękowała 
wszystkim członkom ZG za pracę w minionym roku  

Zaproponowała wnioski o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej za zasługi dla: 

- Mileny Stasiak  
- Krzysztofa Szamburskiego 
- Małgorzaty Konczanin 
- Joanny Grabowskiej Okraska 
- Anety Kiepiela – Koperek 
Wymienione osoby wyraziły podziękowanie za wróżnienie i zgodę na złożenie wniosków o 
przyznanie odznaczenia  
 
Na tym spotkanie zakończono 
W załącznik NR 8/P1/2014 zamieszczono wnioski do realizacji. 
Załącznik NR 9/P1/2014 :Lista z podpisami osób obecnych na zebraniu. 
Załącznik NR 10/P1/2014: Podpisy członków ZG PZL potwierdzające zapoznanie się  
z treścią protokołu z dnia 13. 01. 2014 roku i akceptację uchwał: 
 

protokołowała: Milena Stasiak 


