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P1/8/2014/ ZZD PZL                                                                                          Poznań, 8. 03. 2014 r. 

 

 

 

Protokół NR 1/2014  

ze Zwyczajnego  Zjazdu Delegatów PZL  

 

Przewodnicząca ZG PZL, p. Ewa Małachowska powitała zebranych. Ustalono quorum - 

47 obecnych Delegatów. Pani Joanna Grabowska - Okraska poinformowała, że 

upoważnionych delegatów jest 71, natomiast mandatów  wydano 50.  

Załącznik nr 1:  

Listy delegatów z podpisami delegatów potwierdzającymi odebranie mandatów 

Lp. Nazwa Oddziału  Stan członków Liczba 

delegatów 

Liczba 

wydanych 

mandatów 

1. Oddział dolnośląski 44 4 3 

2. Oddział kujawsko – pomorski 100 9 8 

3.  Oddział lubuski 41 4 3 

4. Oddział łódzki 75 7 5 

5. Oddział małopolski 81 7 4 

6. Oddział mazowiecki 72 6 4 

7. Oddział śląski 25 3 1 

8. Oddział świętokrzyski 30 3 1 

9.  Oddział warmińsko - mazurski 38 4 4 

10 Oddział wielkopolski 250 21 17 

 

Następnie zaproponowano skład Komisji Skrutacyjnej: p. Bożena Smoczyńska, p. Julita 

Peplińska i p. Barbara Gorgoń. Pani Przewodnicząca wniosła o przegłosowanie składu Komisji 

Skrutacyjnej. 

 

Uchwała ZZD/1/8/2014/ZZD z dn. 8. 03. 2014r. w sprawie: 

 

Obecni na Zwyczajnym Zjeździe Delegatów Delegaci jednogłośnie przyjęli skład Komisji 

Skrutacyjnej: p. Bożena Smoczyńska, p. Julita Peplińska i p. Barbara Gorgoń  

 

głosowało:47      za:47      przeciw: 0     wstrzymało się:0  

 

 

Uchwała jest wiążąca i wchodzi w życie 

 

Kolejno zaprezentowano porządek obrad: 

 

1. Sprawozdanie finansowe – skarbnik ZG PZL. 

2. Sprawozdania z działalności ZG PZL – przewodniczący komisji ZG PZL 

3. Propozycje zapisów zmian w Statucie PZL. 

4. Sprawy różne. 

Przedstawiony porządek obrad przyjęto jednogłośnie. 
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Ad 1. Pani Skarbnik ZG PZL Katarzyna Strzelczyk przedstawiła sprawozdanie finansowe za rok 

2013 przygotowane przez panią księgową Justynę Ratajczak. Przedstawiła także informacje 

od p. księgowej dotyczące między innymi rozliczeń delegacji, wystawiania rachunków za 

szkolenia osobom, które nie są członkami PZL. Pojawiły się pytania od delegatów dotyczące 

rozliczania delegacji, na które odpowiedzi zostaną udzielone mailowo po uzyskaniu 

informacji od p. księgowej. Ponadto przedstawiono liczbę członków całego Związku i w 

poszczególnych oddziałach. 

 

Załącznik nr 2: Sprawozdanie Finansowe za rok 2013 

 

Ad. 2. Następnie sprawozdania z pracy poszczególnych komisji wspierane prezentacjami 

multimedialnymi zaprezentowały ich Przewodniczące. Pani Ewa Małachowska 

poinformowała zebranych, że nie ma przedstawicielek Komisji Zdrowia i nie przekazano 

sprawozdania z pracy wymienionej Komisji. 

� Komisja Oświaty: p. Joanna Grabowska-Okraska omówiła zadania realizowane przez 

członków Komisji w oparciu o prezentację, która zostanie udostępniona na stronie 

PZL: 

Załącznik nr 3: Działania  Komisji  Oświaty  ZG PZL w okresie:  III ‘2012 – III ‘2014 

� Komisja ds. Kształcenia Logopedów Statusu Zawodowego i Certyfikatów za 2013r. 

p. Małgorzata Chorążyczewska przedstawiła sprawozdanie, które stanowi  

Załącznik nr 4: Działania  Logopedów, Statusu  Zawodowego  i        Certyfikatów  ZG PZL 

w okresie:  III ‘2012 – III Komisji  ds. Kształcenia  ‘2014  

Pani M. Chorążyczewska zaprezentowała aktualne  informacje o wymaganiach dt, 

uzyskania certyfikatów, których aktualizacja również będzie dostępna na portalu 

www.logopeda.org.pl oraz wypracowane standardy kształcenia logopedów:  

Załącznik nr 5: Standardy kształcenia Logopedów 

 Poinformowała, że standardy organizacji pracy logopedów są w trakcie 

opracowywania. 

� Komisja ds. Współpracy z Zagranicą i Mediami  - p. Małgorzata Konczanin 

podsumowała szereg aktywności podejmowanych w ramach pracy w Komisji na 

podstawie prezentacji: 

Załącznik nr 6: Działania  Komisji  ds. Współpracy z Mediami i Zagranicą  ZG PZL w okresie:  

III ‘2012 – III ‘2014 

Wymienione w załącznikach prezentacje zawierające szczegółowe sprawozdania zostaną 

zamieszczone na stronie internetowej w notatce bezpośrednio po niniejszym zebraniu oraz 

zapisane na płycie CD i dołączone do protokołu. 

 

� Komisja Rewizyjna - przedstawiciel Komisji Rewizyjnej, p. Jolanta Mamińska 

zaproponowała, żeby planowane przyjęcie Regulamin Komisji Rewizyjnej, którego 

projekt wcześniej rozesłano do oddziałów rozważyć na następnym zebraniu. 

Zapoznanie się z opracowanym projektem Regulaminu wszystkich zainteresowanych 

będzie możliwe poprzez upublicznienie go na stronie internetowej dla zalogowanych, 

celem przygotowania uwag przez Delegatów. Ponadto poprosiła, aby złożono Komisji 
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Rewizyjnej wyjaśnienia na piśmie w odniesieniu do uwag zawartych w Protokole 

Kontroli Komisji Rewizyjnej z dnia  20. 10. 2013 roku oraz  Sprawozdanie finansowe 

 

Ad. 3. Pani Przewodnicząca Ewa Małachowska oznajmiła, że planowano rozważenie 

zmian w Statucie dotyczących częstotliwości zebrań ZG, które aktualnie odbywają się raz 

na kwartał i trwają kilka godzin, gdyż w ciągu dnia trzeba uwzględnić dojazd członków 

z odległych miejscowości, co nie spełnia warunków wyczerpującego opracowania 

poruszanych zagadnień. Niestety ze względu na zbyt małą liczebność delegatów zgodnie 

ze Statutem, uchwała o zmianach w Statucie nie może być podjęta. 

 

Ad. 4 Sprawy różne; 

 

� P. Joanna Grabowska-Okraska pełniąca funkcje administratora, poinformowała 

zebranych o trudnościach w funkcjonowaniu strony internetowej ze względu na 

skomplikowane prawnie porozumienie o współpracy z firmą MIMO: Stan prawny 

jest taki: za stronę PZL zapłacił 38 440,00 zł- czyli strona jest własnością PZL. 

Stronę na zlecenie ZG PZL z 2009r. budowała firma MIMO- (kosztowało to PZL 

ponad 34 tys. zł. W dniu 15.03.2010 wystawiono fakturę końcową oraz w tym 

samym dniu fakturę za modyfikację. Z firmą Mimo zawarto też umowę 

hostingową opiewającą na kolejne bardzo wysokie kwoty bo 984,00 zł/rocznie. 

Opłata za hosting dla firmy MIMO czyli prawie tysiąc zł rocznie, opłacona była do 

marca 2013r. O fakcie zamknięcia firmy w lipcu 2012r. PZL dowiedział się 

przypadkiem, próbując wyjaśnić dlaczego ma zapłacić fakturę za hosting 

nieznanej firmie. Firma MIMO nie istnieje już od lipca 2012 roku i nie 

zawiadomiono PZL o tym fakcie. Strona www.logopeda.org.pl została bez naszej 

wiedzy i zgody przekazana osobom trzecim czyli firmie Pani Sylwia.pl. 

Od początku kadencji obecnego ZG PZL sprawa strony internetowej pojawia się 

na każdym posiedzeniu ZG PZL- prowadzimy rozmowy z firmą MIMO (początkowo 

ZG PZL, od marca 2013 również kancelaria prawna, ponieważ firma MIMO  

domagała się min. podwójnej zapłaty faktur ,nie chciała przekazać  kodów 

dostępu nowemu administratorowi, zawieszała stronę, nie przekazała kopii strony 

za żaden okres rozliczeniowy. W dniu 07.03. 2014 p. mecenas A. Cekiera-Pikuła, 

Pani Buda-Pełczyńska (właściciel firmy MIMO) i p. Sylwia Pełczyńska 

(PaniSylwia.pl) ustalili projekt porozumienia - PZL zleca firmie Pani Sylwia.pl 

zainstalowanie strony na nowym serwerze - serwer został wykupiony - opłata 

roczna za hosting to 150 zł! Opłaciliśmy fakturę za zainstalowanie strony, 

wystawioną nam przez firmę Pani Sylwia.pl – 500,00 zł netto (w podpisanej przez 

nas umowie strona miała zostać zainstalowana do 7 dni od daty zapłaty), a po 

podpisaniu porozumienia mieliśmy opłacić sporną fakturę w kwocie 984,00 zł 

za hosting na rzecz firmy Pani Sylwia.PL  Niestety z firmą MIMO i P. Sylwia.pl nie 

ma kontaktu - nie odbierają telefonów, a strona pomimo zapewnień o chęci 

polubownego rozwiązania sprawy została wyłączona. Kancelaria prawna dzisiaj 

ponownie wysłała pisma drogą  e-mail z wezwaniem do instalacji i przekazania 

strony.  Kolejno Pani Karolina Lik-Kułacz wyrażała zapytania co do możliwości 

zaistnienia aktualnej skomplikowanej sytuacji, na które udzielały odpowiedzi 

p. Joanna Grabowska-Okraska i p. Ewa Małachowska, zgodnie z treściami 

uprzednio przytoczonymi. 
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� Następnie p. Przewodnicząca E. Małachowska zaprezentowała ,,Porozumienie 

o zamiarze współpracy zawarte dn. 17. 02. 2014 r. w Kijowie” (załącznik nr 7) 
W związku z powyższym, ponieważ międzynarodowe porozumienia wymagają 

zgody delegatów zaproponowano przegłosowanie uchwały 

 

Uchwała ZZD/2/8/2014/ZZD z dn. 8. 03. 2014r.  

w sprawie: współpracy Polskiego Związku Logopedów z Wydziałem Psychiatrii Dziecięcej, 

Społecznej oraz Sądowej Narodowej Akademii Medycznej Kształcenia Podyplomowego im. 

P.Ł. Szupika w Kijowie i Ośrodkiem Rehabilitacyjnym ,,Dobra Wioska” w Polsce 

 

Delegaci obecni na Zwyczajnym Zjeździe Delegatów zaakceptowali interdyscyplinarną 

współpracę Polskiego Związku Logopedów z Wydziałem Psychiatrii Dziecięcej, Społecznej 

oraz Sądowej Narodowej Akademii Medycznej Kształcenia Podyplomowego im. P.Ł. 

Szupika i Ośrodkiem Rehabilitacyjnym ,,Dobra Wioska” w obszarze leczenia, rehabilitacji, 

poprawy funkcjonowania psychicznego oraz mowy u dzieci i młodzieży z zaburzeniami 

rozwoju psychiki oraz zachowania zgodnie z formami i w oparciu o środki wymienione w 

,,Porozumieniu o zamiarze współpracy z dnia 17. 02.2014 r.”, które stanowi załącznik do 

niniejszej uchwały  

 

głosowało:42      za:31      przeciw: 2     wstrzymało się:9  

 

Uchwała jest wiążąca i wchodzi w życie 

 

� Następnie zabrała głos pani Agnieszka Ciesielska z MO PZL, informując zebranych, że 

siedziba ZG PZL od lat mieści się w Warszawie i ze względu na problemy 

z przepływem korespondencji zaproponowała, aby osoby wysyłające korespondencję 

podawały adres zwrotny Oddziału, którego sprawa dotyczy, w celu ułatwienia 

i skrócenia czasu związanego z przepływem korespondencji  

� Kolejno p. Przewodnicząca E. Małachowska poinformowała, że trwają prace i zostanie 

przygotowany jednolity system dokumentacji, który będzie obowiązywał w ZG oraz 

w Oddziałach PZL. 

� Na zakończenie zebrania Przewodnicząca WO PZL, p. Aneta Kiepiela-Koperek złożyła 

wniosek o przedłużenie kadencji Zarządu WO PZL do 4 października 2014 roku, ze 

względu na fakt, iż na zebraniu wyborczym zakończonym przed Zwyczajnym Zjazdem 

Delegatów PZL z przyczyn obiektywnych – brak członków Komisji Rewizyjnej nie udało 

się przeprowadzić wyborów Zarządu Oddziału Wielkopolskiego. Zgodnie ze Statutem 

taką decyzję może podjąć ZG PZL, zatem zaplanowano zebranie ZG PZL bezpośrednio 

po zakończeniu obrad Delegatów na Zwyczajnym Zjeździe Delegatów PZL. 

 

Przewodnicząca ZG PZL, p. Ewa Małachowska zakończyła zebranie i podziękowała obecnym 

Delegatom za przybycie.  

 

Protokołowała: Milena Stasiak 


