Polski Związek Logopedów
Zarząd Główny
ul. Raszyńska 8/10, 02-026 Warszawa
zg.pzl@logopeda.org.pl
NIP: 712-25-21-399 REGON: 431198505 Bank PKO SA O/Poznań 58 1240 6524 1111 0010 2451 6922

=======================================================================
P2/04/2016/ ZG PZL
Warszawa, 4.04.2016 r.

Protokół nr 2
z zebrania Zarządu Głównego PZL
– Warszawa, 4.04.2016 r.
Przewodnicząca ZG PZL Ewa Małachowska powitała zebranych, przedstawiła porządek obrad,
ustalono quorum. Na spotkaniu obecni byli następujący członkowie Zarządu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ewa Małachowska
Barbara Gorgoń
Joanna Grabowska-Okraska
Elżbieta Jaworska-Pindras
Małgorzata Konczanin
Milena Stasiak
Katarzyna Strzelczyk
Krzysztof Szamburski (dołączył w trakcie spotkania)
oraz Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej ZG PZL, p. Jolanta Mamińska.

załącznik NR 1/P1/2016: Lista z podpisami obecnych członków ZG PZL.

Porządek obrad:
1. Zatwierdzenie protokołu z ostatniego posiedzenia ZG PZL.
2. Warmińsko-Mazurski Oddział PZL - w tym sprawa ważności kadencji i działań KR ZG PZL i ZG
PZL podjętych na mocy uchwały z dn. 11.01.2016 r. - informacje przesłane do ZG PZL od dnia
29.02.2016 r. i podjęcie stosownych uchwał.
3. FB PZL: realizacja uchwały z dn. 11.01.2016 r. - brak przekazania dostępu administracyjnego
do FB PZL, nieuprawnione zamieszczanie informacji na stronie FB PZL oraz posługiwanie się
tytułem administratora FB PZL przez p. M. Konczanin - podjęcie stosownych uchwał.
4. Organizacja Walnego Zebrania Członków PZL – podjęcie uchwały nt. zmiany daty spotkania,
sprawa organizacji konferencji po walnym zebraniu - w sobotę 11 czerwca.
5. Stan prac nad stroną Krajowego Rejestru Logopedów.
6. Rekomendacje i patronaty - podjęcie stosownych uchwał.
7. Sprawy różne:

a) informacje nt. podjętych działań

ZG PZL (min. PTAF - sekcja logopedyczna, MEN,

Ministerstwo Zdrowia, PAN, EDL ‘2016, współpraca m.in. z: Stowarzyszeniem Chorych
na Mukopolisacharydozę i Choroby Rzadkie;

Polskim Towarzystwem Integracji

Sensorycznej, z samorządowcami, publikacje)
b) Krajowy Konsultant ds. Neurologopedii; specjalizacja z surdologopedii;
c) informacje nt. aktualnego stanu dochodzenia policyjnego po włamaniu na panel
administracyjny PZL;
d) inne.

Ad. 1.
Po stwierdzeniu prawomocności obrad i akceptacji porządku zebrania,
podjęto uchwałę:
Uchwała P2/8/2016/ZGPZL z dn. 4.04.2016 r.
w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia Zarządu Głównego PZL z dnia: 11.01.2016 r.
Zarząd Główny PZL podjął decyzję o przyjęciu protokołu z zebrania ZG z dnia 11.01.2016 r.
głosowało: 7

za: 6

przeciw: 1

wstrzymało się: 0

Uchwała jest wiążąca i wchodzi w życie.

Ad.2.
Warmińsko-Mazurski Oddział PZL - w tym sprawa ważności kadencji i działań KR ZG PZL i ZG PZL
podjętych na mocy uchwały z dn. 11.01.2016 r. - informacje przesłane do ZG PZL od dnia
29.02.2016 r. i podjęcie stosownych uchwał.

Przewodnicząca Ewa Małachowska przedstawiła kolejne działania podjęte przez ZG:

1. Zwrócenie się z wnioskiem do KR ZGPZL o zajęcie stanowiska ws. funkcjonowania WarmińskoMazurskiego Oddziału PZL – na podstawie uchwały P1/2/2016/ZGPZL z dnia 11.01.2016 r.
2. Podjęte działania w związku z wyjaśnieniem przez KR ZGPZL i przewodniczącą ZG PZL sprawy
ważności wyborów Zarządu Oddziału

w Oddziale Warmińsko-Mazurskim: p. Ewa

Małachowska przedstawiła członkom ZG posiadane dokumenty: pisma kierowane przez
przewodniczącą ZG PZL do Przewodniczącej Oddziału, p. Małgorzaty Konczanin oraz sprzeczne
dokumenty, które wpłynęły w tej sprawie z Komisji Rewizyjnej Oddziału WarmińskoMazurskiego (załącznik nr 2)
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3. Poproszono p. Małgorzatę Konczanin zgodnie z wcześniejszym wezwaniem Komisji Rewizyjnej
o przedstawienie dokumentacji z deklarowanych wyborów Zarządu Oddziału z dnia
28.12.2012 roku.
Pani Małgorzata Konczanin nie przedstawiła żadnych dokumentów poza uchwałą nr 1/2012 z dnia
28.12.2012 r. w sprawie powołania zarządu W-MO PZL na nową kadencję (załącznik Nr 3).
Oświadczyła, że nie ma wiedzy, jakie dokumenty powinny zostać sporządzone oraz poprosiła
o przedstawienie jej przez Komisję Rewizyjną, w jaki sposób dokumentuje się zebrania wyborcze.
Następnie poprosiła o zaprotokołowanie, że wymienione powyżej pisma w sprawie były przesyłane
elektronicznie. Do Oddziału nie wpłynęły pisma pocztą tradycyjną. Poinformowała, że
nie dostarczyła wymaganych dokumentów, natomiast oczekuje, że Zarząd Główny oraz Komisja
Rewizyjna Zarządu Głównego PZL sprawdzi dokumenty i spotka się z zarządem W-MO w miejscu
funkcjonowania Oddziału – w Olsztynie. Swoje działania tłumaczyła też obawą o pracę swoją
i siostry, co po uściśleniu przez przedstawiciela KR jako wykorzystywanie stanowiska dla celów
osobistych - wycofała. Przedstawiła korespondencję do Przewodniczącej ZG PZL skierowaną przez
zarząd W-MO (załącznik nr 4). Wniosła również o sfinansowanie pomocy prawnej dla siebie przez
ZG PZL.
Wywiązała się dyskusja, którą podsumowano:
Głos zabrała wiceprzewodnicząca KR ZG PZL, p. Jolanta Mamińska, która oświadczyła, że
na podstawie analizy dostępnych dokumentów, e-maili, ekspertyz radcy prawnego oraz
wysłuchaniu stron KR uznaje brak ważności wyborów Zarządu Oddziału Warmińsko-Mazurskiego.
Oddziały podlegają ZG i przewodniczący zarządów oddziałów są zobowiązani respektować
wskazania ZG. W związku z zaistniałą sytuacją konieczne jest wyciągnięcie konsekwencji wobec
przewodniczącej zarządu OW-M, p. Małgorzaty Konczanin oraz pozostałych członków Zarządu
Oddziału.
Obecni członkowie ZG wyrazili swoje indywidualne stanowiska potwierdzające opinię KR ZG PZL.
Uznano brak dowodów na ważność przedmiotowych wyborów z dnia 28.12.2012 roku.
Do protokołu załączono też kopie korespondencji e-mail do członków oddziału ws. ponownych
wyborów planowanych na 3.03.2013 r. w OW-M PZL oraz sprawozdanie ze strony internetowej
z działalności OW-M PZL za rok 2012 (z adnotacją, że: „28 grudnia 2012 roku wybory nie odbyły
się, gdyż przyjechało zbyt mało członków oddziału i zarząd podjął decyzję o przeniesieniu wyborów
na kolejny termin”) (załącznik nr 5). Pani J. Grabowska-Okraska wniosła uwagę, że zgodnie z § 22
regulaminu pracy ZG PZL pisma i wiadomości przesyłane drogą elektroniczną są ważne. Ponadto
ustalono, że p. M. Konczanin nie odbierała kierowanej do niej poczty tradycyjnej.
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Podjęto uchwały:
Uchwała P2/9/2016/ZGPZL z dnia 4.04.2016 r.
w sprawie braku ważnych wyborów zarządu Oddziału Warmińsko-Mazurskiego PZL
Na podstawie analizy posiadanych dokumentów i wysłuchaniu zainteresowanych stron ZG PZL
stwierdził brak ważności wyborów władz Zarządu Oddziału Warmińsko-Mazurskiego z dnia
28.12.2012 roku.
głosowało: 7

za: 6

przeciw: 0

wstrzymało się: 1

Uchwała jest wiążąca i wchodzi w życie.

Uchwała P2/10/2016/ZGPZL z dnia 4.04.2016 r.
w sprawie przeprowadzenia wyborów w Oddziale Warmińsko-Mazurskim PZL
ZG PZL podjął decyzję o obowiązku przeprowadzenia wyborów w OW-M przez ZG przed
terminem Walnego Zjazdu Delegatów planowanym na czerwiec 2016 r.
głosowało: 7

za: 6

przeciw: 0

wstrzymało się: 1

Uchwała jest wiążąca i wchodzi w życie.

Postawiono wniosek o udzielnie nagany za rażące niedopełnienie obowiązków przez p. Małgorzatę
Konczanin oraz o upomnienie dla pozostałych członków Zarządu O W-M.

Podjęto uchwałę:
Uchwała P2/11/2016/ZGPZL z dnia 4.04.2016 r.
w sprawie udzielenia nagany i upomnienia
ZG PZL udziela p. Małgorzacie Konczanin jako Przewodniczącej kadencji 2008-2012 OW-M PZL
naganę za niewypełnienie swoich obowiązków przez naruszenie postanowień Statutu PZL
i nierealizowanie obowiązujących uchwał Zarządu Głównego PZL oraz udziela upomnienia
członkom Zarządu OW-M PZL kadencji 2008-2012 – p. Lidii Kotlińskiej-Szulc i p. Elwirze KonczaninDołkowskiej.
głosowało: 7

za: 6

przeciw: 1

wstrzymało się: 0

Uchwała jest wiążąca i wchodzi w życie.

Ad. 3.
FB PZL: realizacja uchwały z dn. 11.01.2016. - brak przekazania dostępu administracyjnego do FB
PZL, nieuprawnione zamieszczanie informacji na stronie FB PZL oraz posługiwanie się tytułem
administratora FB PZL przez p. M. Konczanin - podjęcie stosownych uchwał.
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Kolejno przewodnicząca ZG PZL zaprezentowała podejmowane działania - motywowanie
p. Małgorzaty Konczanin do wypełnienia uchwał ZG, wezwanie do realizacji uchwały
ws oddelegowania, administrowania oraz redagowania strony fanpage PZL na FB (korespondencja
stron oraz pełnomocników stron w załączeniu.)
Ponieważ z ostatnio złożonej deklaracji wynikało, że p. M. Konczanin przekaże na aktualnym
zebraniu członków ZG PZL dostęp administracyjny, poproszono o wykonanie tego zobowiązania.
Pani M. Konczanin nie przekazała jednak dostępu, pomimo tego, że na sali były dwa komputery
z dostępem do Internetu i zalogowanie administratora nie przedstawiało żadnych technicznych
problemów. Zaproponowano złożenie pisemnego oświadczenia przez p. M. Konczanin o treści, że
dziś jeszcze przekaże dostęp administratorowi PZL, p. J. Grabowskiej-Okraska na

adres:

administarator@logopeda.org.pl (w przypadku problemów technicznych – na prywatny:
jogrok@wp.pl). Pani Małgorzata Konczanin złożyła takie pisemne oświadczenie (załącznik NR 6).
Po zapoznaniu się ze Statutem PZL uznano, że skoro wcześniej zostało udzielone upomnienie
(pismo w załączeniu), to kolejną w gradacji przewidzianej Statutem PZL jest kara wykluczenia
ze związku.
Członkowie ZG PZL zdecydowali, że jeżeli deklaracja złożona przez p. M. Konczanin o przekazaniu
dostępu administracyjnego do portalu fanpage PZL nie zostanie wykonana w dniu 4.04.2016 roku,
spowoduje to wykluczenie p. M. Konczanin z Polskiego Związku Logopedów na podstawie § 5
ust. 6 punkt 2 Statutu.

Postawiono wniosek o podjęcie uchwały;
Uchwała P2/12/2016/ZGPZL z dnia 4.04.2016 r
w sprawie wykluczenia z PZL p. Małgorzaty Konczanin
ZG PZL podjął decyzję o wykluczeniu p . Małgorzaty Konczanin z PZL na podstawie § 5 ust. 6
punkt 2 Statutu.
głosowało: 7

za: 6

przeciw: 0

wstrzymało się: 1

Uchwała jest wiążąca i wchodzi w życie w dniu weryfikacji braku przekazania dostępu
administracyjnego do portalu fanpage PZL. (Aneks do protokołu z dnia 11.04.2016; zawiadomienie
o wejściu w życie uchwały z dniem 5 kwietnia 2016 roku – załącznik /aneks P2/2016).

Ad. 4.
Organizacja Walnego Zjazdu Delegatów PZL.
Zatwierdzenie planu finansowego.
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Ze względu m.in. na termin Ogólnopolskiego Samorządowego Kongresu Oświatowego, w którym
czynny udział weźmie przewodnicząca ZG PZL, zaproponowano przesunięcie daty spotkania
z 4 czerwca 2016 r. na piątek, 10 czerwca 2016 r. na godz. 14.00. W sobotę 11 czerwca zostanie
zorganizowana konferencja nt. narzędzi diagnostycznych. Osobą odpowiedzialną za zaproszenie
prelegentów konferencji jest dr Krzysztof Szamburski.

Podjęto uchwałę;
Uchwała P2/13/2016/ZGPZL z dnia 4.04.2016 r.
w sprawie organizacji Walnego Zjazdu Delegatów PZL
ZG PZL podjął decyzję o organizacji Walnego Zjazdu Delegatów PZL w dniu 10.06.2016.
głosowało: 7

za: 7

przeciw: 0

wstrzymało się: 0

Uchwała jest wiążąca i wchodzi w życie.

Do zebranych dołączył p. Krzysztof Szamburski.
Następnie skarbnik, p. Katarzyna Strzelczyk przedstawiła zmodyfikowany plan finansowy (załącznik
NR 7). Dokonano analizy, ustalono konieczność konsultacji wprowadzonych zmian z Biurem
Rachunkowym.

Podjęto uchwałę:
Uchwała P2/14/2016/ZGPZL z dnia 4.04.2016 r.
w sprawie przyjęcia planu finansowego na 2016 rok z zastrzeżeniem zaakceptowania
i wprowadzenia zmian przez biuro rachunkowe.
ZG PZL podjął decyzję o przyjęciu planu finansowego na 2016 rok.
głosowało: 8

za: 8

przeciw: 0

wstrzymało się: 0

Uchwała jest wiążąca i wchodzi w życie.

Ad. 5
Pani J. Grabowska-Okraska przedstawiła stan prac nad Rejestrem Logopedów.
W marcu 2016 r. podpisano umowę z firma Virtualmedia na wykonanie i implementację projektu
aplikacji sieciowych (witryn internetowych). Ustalono projekt graficzny wyszukiwarki, obecnie
trwają prace informatyków - powiązanie rekordów z kryteriami wyszukiwania. Wersję roboczą
otrzymamy do końca kwietnia, w maju 2016 r. będzie testowana. Należy ustalić nazwę – Krajowy
czy Ogólnopolski Rejestr Logopedów, poza tym członkowie Komisji Oświaty muszą opracować
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i skonsultować z prawnikiem Regulamin Rejestru do zatwierdzenia przez członków Walnego
Zjazdu.

Ad. 6
Przedstawiono stan prac nad zawarciem porozumienia o współpracy z Polskim Towarzystwem
Integracji Sensorycznej oraz rozpatrzono wnioski o patronat PZL (załącznik nr 8):
1. XIV Międzynarodowa Konferencja Chorób Rzadkich pt. „Choroby rzadkie - nasze zadanie” –
2016.07.03. Białobrzegi
2. Konferencja Naukowa WSNS Pedagogium w Warszawie „Ile dobra jest w człowieku” 2016.06.02. Warszawa
3. „Diagnoza i terapia w działaniach logopedy i terapeuty jako obszar interdyscyplinarnej
współpracy. Konteksty medyczne, lingwistyczne, psychologiczne i pedagogiczne” - WSP im.
J. Korczaka, 2016.05.24. Warszawa
4. II Kongres Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej - PCG Edukacja, 2016.05.30-31. Warszawa
5. „Mózg – język – komunikacja” - Konferencja PZL i UAM, 2016.10.20. Poznań

Podjęto uchwałę:
Uchwała P2/15/2016/ZGPZL z dnia 4.04.2016 r.
w sprawie objęcia patronatem PZL wydarzeń logopedycznych
ZG PZL podjął decyzję o objęciu patronatem PZL wydarzeń logopedycznych wg załączonych
wniosków.
głosowało: 8

za: 8

przeciw: 0

wstrzymało się: 0

Uchwała jest wiążąca i wchodzi w życie.

Ad. 7.
Sprawy różne:
• Przewodnicząca p. Ewa Małachowska przedstawiła informacje nt. podjętych działań ZG PZL
(m.in.: propozycja PTAF o założeniu sekcji logopedycznej – w konsekwencji - rozszerzenie nazwy
Towarzystwa na: Polskie Towarzystwo Audiologów Foniatrów i Logopedów, pisma kierowane
do MEN, Ministerstwa Zdrowia, PAN, współpraca m.in. ze Stowarzyszeniem Chorych
na Mukopolisacharydozę i Choroby Rzadkie, z samorządowcami; publikacja „Wieloaspektowość
logopedii”, wybór Krajowego Konsultanta ds. Neurologopedii; przedstawiono też opinię eksperta
PZL, p. Anny Żebryk-Stopy nt. projektu ustawy ws. specjalizacji w resorcie ochrony zdrowia.
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• Administrator p. J. Grabowska-Okraska przekazała aktualne informacje nt. aktualnego stanu
dochodzenia policyjnego po włamaniu na panel administracyjny PZL (załącznik nr 9): Wydział ds.
Walki z Przestępczością Gospodarczą w Olsztynie zwrócił się do właściciela serwera
o udostępnienie danych informatycznych. Ponadto śledczy prowadzący sprawę poprosił o dane
wszystkich osób mających dostęp do panelu administracyjnego oraz o informacje, w jaki sposób
przesyłany jest sygnał Internetu do komputera, z którego korzystają (takich informacji, mimo
kilkakrotnych próśb administratora (e-maile i sms-y), nie udostępniły p. Katarzyna Dąbrowska
i p. Małgorzata Konczanin).
• Milena Stasiak przedstawiła informację po debacie z minister MEN, p. Zalewską w Poznaniu,
zaproponowała sporządzenie wniosków PZL ws. standardów warunków zatrudniania
i świadczenia pracy logopedów w resorcie oświaty zgodnie z aktualnym stanem prawnym.
Wniosek został zaakceptowany i skierowany do realizacji przez Komisję Oświaty i przewodniczącą
ZG PZL.
• Przekazano korespondencję przewodniczącej Oddziału Śląskiego PZL ws. rezygnacji z pełnionej
funkcji i organizacji wyborów oddziału skierowaną do ZG PZL (załącznik Nr 10).

Na tym zebranie zakończono.

Załączniki do protokołu stanowią:
załącznik NR 1/P2/2016: Lista z podpisami obecnych członków ZG PZL
załącznik NR 2/P2/2016: pisma przewodniczącej do p. Małgorzaty Konczanin z dnia 29.02.2016 r.,
pismo do członków ZG PZL i KR ws. O W-M PZL z dnia 9.03.2016. oraz pisma KR OW-M
załącznik NR 3/P2/2016: uchwała nr 1/2012 z dnia 28.12.2012 roku w sprawie powołania zarządu
WMO PZL na nową kadencję
załącznik NR 4/P2/2016: korespondencja do przewodniczącej z dnia 23.03.2016. z Zarządu O-WM,
kopia pisma pełnomocnika p. Małgorzaty Konczanin z dnia 29.01.2016.
załącznik NR 5/P2/2016: kopie korespondencji e-mailowej do członków oddziału ws. ponownych
wyborów planowanych na 3.03.2013. w OW-M PZL oraz sprawozdanie z działalności OW-M PZL
za rok 2012
załącznik NR 6/P2/2016: Oświadczenie p. Małgorzaty Konczanin ws. przekazania dostępu
administracyjnego do fanpage PZL
załącznik NR 7/P2/2016: Plan Finansowy ZG PZL na 2016 rok
załącznik NR 8/P2/2016: Wnioski o patronat PZL
załącznik NR 9/P2/2016: Korespondencja ws. włamania na panel administracyjny
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załącznik NR 10/P2/2016: Korespondencja przewodniczącej Oddziału Śląskiego ws. rezygnacji
z pełnionej funkcji i organizacji wyborów Zarządu Oddziału skierowana do ZG PZL
załącznik / aneks P2/2016: Aneks do protokołu z dnia 11.04.2016.; zawiadomienie o wejściu
w życie uchwały z dniem 5 kwietnia 2016 roku
załącznik NR 11/P1/2016: Lista z podpisami członków ZG potwierdzającymi zapoznanie się
z protokołem i akceptację uchwał.

Protokół zawiera 9 ponumerowanych stron.
Został sporządzony w 2 egzemplarzach.

protokołowała: Milena Stasiak
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