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P3/06/2016/ ZG PZL

Toruń, 10.06.2016 r.

Protokół nr 3
z zebrania Zarządu Głównego PZL
– Toruń 10. 06. 2016 r.
Zebranie Zarządu Głównego podsumowujące pracę w kadencji 2012 – 2016 odbyło się przed
Walnym Zjazdem Delegatów. W zebraniu uczestniczyła przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
ZG PZL, p. Marlena Twardo.
Obecni członkowie ZG:
1. Ewa Małachowska
2. Małgorzata Chorążyczewska
3. Barbara Gorgoń.
4. Joanna Grabowska-Okraska
5. Elżbieta Jaworska-Pindras
6. Milena Stasiak
7. Katarzyna Strzelczyk
załącznik NR 1/P3/2016 : Lista z podpisami obecnych członków ZG PZL
Porządek obrad:
1. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia ZG PZL z dnia 4 kwietnia 2016;
2. Podjęcie uchwał w sprawie:
Przyjęcia sprawozdania finansowego za 2015 rok
Powołania Oddziału Zachodniopomorskiego PZL
Regulaminu strony internetowej pod nazwą: Krajowy Rejestr Logopedów
Proponowanych zmian w Statucie PZL
Sprawy istnienia Oddziału Warmińsko-Mazurskiego PZL – jeśli dn. 04.06.2016 r. nie
odbyły się wybory władz Oddziału
3. Sprawozdanie z działań poszczególnych komisji ZG PZL:
Komisja Oświaty; administrator strony PZL - Joanna Grabowska-Okraska
Komisja ds. Kształcenia Logopedów, Statusu Zawodowego i Certyfikatów PZL Małgorzata Chorążyczewska
Komisja ds. Mediów i Współpracy z Zagranicą, skarbnik - Katarzyna Strzelczyk
4. Sprawy różne
Ad. 1.
Przewodnicząca powitała p. Marlenę Twardo i zebranych członków Zarządu. Rozpoczęto
obrady wg przyjętego porządku obrad uzupełnionego o podjęcie uchwały w sprawie
przyjęcia sprawozdania finansowego.

Podjęto uchwałę:
Uchwała P3/16/2016/ZGPZL z dn. 10.06.2016 r.
w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia Zarządu Głównego PZL z dnia 4 kwietnia
2016 r.
Członkowie ZG PZL jednogłośnie podjęli decyzję o przyjęciu protokołu z zebrania ZG PZL
z dnia 4 kwietnia 2016 roku.
głosowało: 7 za: 7 przeciw: 0 wstrzymało się: 0
Uchwała jest wiążąca i wchodzi w życie.
Ad. 2. Podjęcie uchwał w sprawach:
Przedstawiono sprawozdanie finansowe za 2015 rok.
Podjęto uchwałę:
Uchwała P3/17/2016/ZGPZL z dn. 10.06.2016r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015 (01.01.2015. 31.12.2015.)
Obecni na zebraniu członkowie ZG zatwierdzili sprawozdanie finansowe za rok 2015
głosowało: 7 za: 7 przeciw: 0 wstrzymało się: 0
Uchwała jest wiążąca i wchodzi w życie.
załącznik NR 2/P3/2016: Sprawozdanie finansowe za 2015 r. i uchwała przekazana do Biura
Rachunkowego „Ju-Ra”.
Przedstawiono sprawę powołania nowego oddziału PZL.
Podjęto uchwałę:
Uchwała P3/18/2016/ZGPZL z dn. 10. 06. 2016r.
w sprawie powołania Oddziału Zachodniopomorskiego PZL
Obecni na zebraniu członkowie ZG podjęli decyzję o powołaniu Oddziału
Zachodniopomorskiego PZL z dniem 10 czerwca 2016 roku z siedzibą w Świdwinie
głosowało: 7 za: 7 przeciw: 0 wstrzymało się: 0
Uchwała jest wiążąca i wchodzi w życie.
Omówiono projekt strony internetowej pod nazwą: Krajowy Rejestr Logopedów, który
zostanie przedstawiony do akceptacji na Walnym Zjeździe Delegatów. Pani Joanna
Grabowska-Okraska poinformowała o stanowisku kancelarii prawnej, aby
w podejmowanej uchwale zawrzeć informację o możliwości modyfikacji i wprowadzeniu
niezbędnych poprawek przez ZG PZL.
załącznik NR 3/P3/2016: Projekt Regulaminu strony internetowej pod nazwą: Krajowy
Rejestr Logopedów.
Dokonano analizy proponowanych zmiany w Statucie PZL, które zostaną przedstawione
do zatwierdzenia Delegatom na Walny Zjazd PZL.
załącznik NR 4/P3/2016: Projekt Statutu PZL z proponowanymi zmianami.
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Sprawa istnienia Oddziału Warmińsko-Mazurskiego PZL: wskutek wcześniejszych decyzji
podjęto próbę przeprowadzenia wyborów Zarządu O W-M w dniu 4.06.2016 roku.
Pani Grabowska-Okraska zorganizowała zebranie, w którym jako obserwator ZG PZL
uczestniczyła p. Barbara Gorgoń. Z powodu zakłócenia porządku obrad (odmowa
opuszczenia sali przez p. M. Konczanin) oraz zbyt małą liczbę członków uprawnionych
do przeprowadzenia wyborów zgodnie z procedurami, nie udało się przeprowadzić ani
zebrania, ani wyborów. Poprzedni Zarząd Oddziału nie przyjął decyzji ZG PZL,
nie respektował ustaleń, nie przekazał dokumentacji, skutkiem czego było podjęcie
formalnych interwencji przez Zarząd Główny PZL. Zarząd Główny w porozumieniu
z Komisją Rewizyjną rozważył propozycję zamknięcia Oddziału. Sprawa przysporzyła
wiele niepotrzebnych emocji ze szkodą dla PZL, pomimo podejmowania przez ZG
wielokrotnych prób polubownego rozwiązania konfliktu i naprawy stwierdzonych
nieprawidłowości. W obecnej sytuacji jedynym wyjściem rozwiązania problemu bez
szkody dla członków jest zamknięcie Oddziału.
załącznik NR 5/P3/2016: Dokumentacja dot. Zebrania W-MO PZL z dnia 4.06.2016.
Po dyskusji podjęto uchwałę:
Uchwała P3/19/2016/ZGPZL z dn. 10.06.2016 r.
w sprawie istnienia Oddziału Warmińsko-Mazurskiego PZL
ZG PZL podjął uchwałę o zamknięciu Oddziału Warmińsko-Mazurskiego PZL z dniem
10 czerwca 2016 roku. Członkowie PZL z rejonu oddziału zostaną zawiadomieni
o możliwości wstąpienia do funkcjonujących oddziałów albo reaktywowania Oddziału.
głosowało: 7

za: 7

przeciw: 0

wstrzymało się: 0

Przy akceptacji Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej ZG PZL.
Uchwała jest wiążąca i wchodzi w życie.
Uzasadnienie:
kilkukrotne, nieudane próby przeprowadzenia wyborów do władz Zarządu Oddziału W-M
PZL:
1. Od 25 października 2012 r. podjęto dwie próby przeprowadzenia zebrania sprawozdawczo-wyborczego: 28.12.2012. i 3.03.2013. –
nie odbyły się ze względu na brak quorum.
2. Po dn. 3.03.2013. Zarząd Oddziału kadencji 2008-2012 zaniechał podejmowania kolejnych prób wyborów i zataił tę informacje przed
Zarządem Głównym Polskiego Związku Logopedów.
3. 11.01.2016 r - posiedzenie ZG PZL, na którym p. M. Konczanin nie przygotowała informacji o dacie ostatnich wyborów w Oddziale
Warmińsko-Mazurskim oraz poinformowała, że nie pamięta, kiedy były ostatnie wybory; wobec czego ZG PZL podjął uchwałę
o przekazanie prośby o wyjaśnienie sprawy kadencji zarządu o. W-M PZL do Komisji Rewizyjnej ZG PZL oraz o wyjaśnienie stanu
prawnego do Kancelarii Radcy Prawnego.
4. Procedura wyjaśniająca status prawny Oddziału:
4.1 Dn. 17.02.2016 r. KR ZG PZL otrzymuje odpowiedź od Komisji Rewizyjnej W-MO PZL, że kadencja członków Zarządu i Komisji
Rewizyjnej Oddziału Warmińsko-Mazurskiego uległa zakończeniu w 2012 r. Oznacza to, że zgodnie ze Statutem PZL Oddział
Warmińsko-Mazurski PZL nie posiada organów statutowych uprawnionych do jego reprezentowania, oraz nie posiada delegatów,
którzy mogliby go reprezentować podczas Zjazdu Delegatów (podstawa prawna - Statut PZL: kadencja władz trwa cztery lata - § 9
ust. 4; mandat delegata jest ważny przez okres kadencji - § 10 pkt 4).
4.2 Dn. 29.02.2016 r. ZG PZL otrzymuje opinię prawną ze wskazaniem działań, jakie powinien podjąć w zaistniałej sytuacji oraz
przekazuje otrzymane informacje m.in. przewodniczącej O. W-M kadencji 2008-2012, p. M. Konczanin.
4.3 Dn. 04.03.2016 r. ZG PZL otrzymuje e-mailem dokumenty wzajemnie się wykluczające - tj. informację o przeprowadzeniu wyborów
w oddziale W-M PZL dn. 28.12.2016. oraz informację, że takich wyborów nie było: (protokół datowany na dzień 28 grudnia 201 r,
z którego treści wynika, że doszło do przedłużenia kadencji organów Oddziału. Dostarczony dokument pozostaje w sprzeczności
z uzyskanymi dokumentami i informacjami (m.in. sprawozdanie z działalności Oddziału za 2012 r. e-maile, informacja uzyskana
od Komisji Rewizyjnej Oddziału), w oparciu o które Zarząd Główny ustalił, że nie doszło do przedłużenia kadencji organów Oddziału.
Z dokumentów znajdujących się w posiadaniu Zarządu Głównego wynika również, że na marzec 2013 r. planowane było zwołanie
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Walnego Zebrania Oddziału, o czym poinformowano wszystkich zainteresowanych, co także potwierdza, że w grudniu 2012 r. nie
mogło dojść do przedłużenia kadencji organów Oddziału. W związku z zaistniałą sytuacją członkowie Zarządu Głównego powzięli
istotne wątpliwości co do treści przedstawionego dokumentu i prawdziwości złożonych w nim oświadczeń).
4.4 Dn. 09.03.2016 r - mając na uwadze powagę sytuacji oraz konieczność podjęcia szybkich działań ZG PZL w porozumieniu z KR ZG PZL
zleca reprezentowanie oddziału członkowi ZG PZL, p. J. Grabowskiej- Okraska – do czasu wyjaśnienia sprawy.
4.5 2016.04.04. – na posiedzeniu ZG PZL w obecności KR ZG PZL oraz przewodniczącej o. W-M PZL kadencji 2008-2012 ZG PZL
podejmuje uchwałę, że kadencja o. W-M PZL wygasła w 2012 r. i należy zorganizować wybory władz Oddziału oraz delegatów
na Walny Zjazd Delegatów przed 10.06.2016 r.
5. 11.04.2016 r. - delegowanie przedstawiciela ZG PZL do przeprowadzenia wyborów w o. W-M oraz wezwanie członków zarządu oddziału
do przekazania dokumentacji.
6. 04.06.2016 r.– organizacja zebrania Oddziału Warmińsko-Mazurskiego Oddziału PZL - nieudana próba przeprowadzenia wyborów
do władz oddziału zorganizowanych przez ZG PZL z udziałem obserwatora ZG PZL (zgodnie z zaleceniem Komisji Rewizyjnej Zarządu
Głównego PZL i opinią prawną) – przyczyna: zakłócenie porządku obrad oraz zbyt mała liczba członków uprawnionych
do przeprowadzenia wyborów zgodnie z procedurami.

Ad.3.
Przyjęto sprawozdania z prac poszczególnych Komisji ZG PZL.
Przewodnicząca zaprezentowała opracowaną prezentację podsumowującą prace
merytoryczne i obejmującą sprawozdanie finansowe ZG, którą uzupełniono o dane
z przyjętych sprawozdań. Powyższa prezentacja zostanie przedstawiona na Walnym Zjeździe
Delegatów
Przewodnicząca ZG PZL p. Ewa Małachowska złożyła podziękowania obecnym za pracę
na rzecz związku. Sekretarz p. Milena Stasiak w imieniu zebranych podziękowała p. Ewie
Małachowskiej za kierowanie pracami Zarządu kadencji 2012-2016.
załącznik NR 6/P3/2016: Sprawozdania z prac poszczególnych Komisji ZG PZL, sprawozdanie
przewodniczącej (prezentacja).

Na tym zebranie zakończono.
Protokół zawiera 4 ponumerowane strony.
Został sporządzony w 2 egzemplarzach.
Protokołowała: Milena Stasiak
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