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P1/07/2016/ ZG PZL

Warszawa, 05.07.2016 r.

Protokół nr 1-2016
z zebrania Zarządu Głównego PZL
– Warszawa 5 lipca 2016 r.
Zebranie Zarządu Głównego rozpoczynające pracę Zarządu Głównego PZL w kadencji 2016 – 2020
odbyło się w Warszawie, 5 lipca 2016 r.
Obecni na zebraniu byli członkowie aktualnego i poprzedniego ZG PZL:
1. Barbara Gorgoń
2. Joanna Grabowska-Okraska
3. Elżbieta Jaworska-Pindras
4. Agnieszka Jeżewska
5. Joanna Klekowska
6. Lidia Kulpińska
7. Ewa Małachowska
8. Marzena Nguyen
9. Magdalena Piotrowska
10. Wanda Poświatowska
11. Milena Stasiak
12. Krzysztof Szamburski
oraz gość: p. Małgorzata Kuszyńska, członek zarządu oddziału Kujawsko-Pomorskiego
załącznik NR 1/P1/2016: Lista z podpisami obecnych członków ZG PZL.
Porządek obrad:
1. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia ZG PZL z dnia 10 czerwca 2016.
2. Wybór Zarządu Głównego PZL kadencji 2016-2020.
3. Omówienie planu pracy i terminarza zebrań członków ZG PZL.
4. Sprawy różne.
Przewodnicząca powitała zebranych członków obu Zarządów. Sprawdzono listę obecności,
stwierdzono 100% quorum – jest 11 osób uprawnionych do głosowania.
Rozpoczęto zebranie wg przyjętego porządku obrad.
Ad. 1.
Podjęto uchwałę:
Uchwała P1/1/2016/ZG PZL z dn. 10.06.2016 r.
w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia Zarządu Głównego PZL z dnia 10 czerwca 2016 r.
Członkowie ZG PZL jednogłośnie podjęli decyzję o przyjęciu protokołu z zebrania ZG PZL z dnia
10 czerwca 2016 roku. Głosowali członkowie kadencji poprzedniej i obecnej.
głosowało: 12 za: 12 przeciw: 0 wstrzymało się: 0
Uchwała jest wiążąca i wchodzi w życie.

Ad. 2.
Przewodnicząca PZL, p. Ewa Małachowska przedstawiła w zarysie priorytety działań na kolejną
kadencję:
- prace związane ze zmianami w oświacie,
- prace związane ze zmianami w resorcie zdrowia,
- Ustawa o Zawodzie Logopedy,
- Krajowy Rejestr Logopedów.
Kolejno dokonano zatwierdzenia komisji pracujących w obrębie Zarządu Głównego.
Podjęto uchwałę:
Uchwała P1/2/2016/ZG PZL z dn. 10.06.2016 r.
o powołaniu Komisji PZL ds. Oświaty
Obecni na zebraniu członkowie ZG jednogłośnie podjęli decyzję o powołaniu Komisji ds. Oświaty
ZG PZL.
głosowało: 11 za: 11 przeciw: 0 wstrzymało się: 0
Uchwała jest wiążąca i wchodzi w życie.

Podjęto uchwałę:
Uchwała P1/3/2016/ZG PZL z dn. 10.06.2016 r.
o powołaniu Komisji PZL ds. Zdrowia
Obecni na zebraniu członkowie ZG jednogłośnie podjęli decyzję o powołaniu Komisji ds. Zdrowia
ZG PZL.
głosowało: 11 za: 11 przeciw: 0 wstrzymało się: 0
Uchwała jest wiążąca i wchodzi w życie.
Ze względu na powołanie na walnym zebraniu członków w Toruniu 10 czerwca 2016 r nowej
komisji - Komisji Etyki - zastanowiono się nad zakresem działań komisji: Komisji ds. Kształcenia,
Statusu Zawodowego i Certyfikatów PZL i nowej - Komisji Etyki. Do tej pory nie było Komisji Etyki,
a obszar Komisji ds. Kształcenia, Statusu Zawodowego i Certyfikatów był bardzo szeroki.
Przewodnicząca PZL zaproponowała zmianę zakresu działań tych dwóch komisji. Komisja ds. Etyki
winna rozpatrywać nie tylko kwestie zachowań etycznych logopedów, ale też sprawy
wykonywania zawodu logopedy. W zakres jej kompetencji wchodzić ma obszar współpracy
z uczelniami, szczególnie w zakresie programów kształcenia logopedów, obszar związany
z wypracowaniem standardów warunków pracy, wyposażenia gabinetów, procedurami
związanymi z zawodem.
Wypowiedzieli się kolejno członkowie ZG. Pani A. Jeżewska potwierdziła zasadność wydzielenia
Komisji ds. Certyfikatów - gdyż w poprzedniej kadencji Komisja ds. Kształcenia, Statusu
Zawodowego i Certyfikatów wypracowała bardzo dobrze procedury sprawdzania kwalifikacji
uprawniających do otrzymania certyfikatów, ich przyznawanie oraz sprawy wydawnicze.
Pani M. Stasiak przedstawiła sytuację w o. wielkopolskim, gdzie nawiązała się dobra współpraca
z uczelniami w zakresie standardów kształcenia, rekomendacji gabinetów i logopedów.
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Pani L. Kulpińska zwróciła uwagę na rosnący problem wad wymowy wśród absolwentów studiów
logopedii i nieetycznych zachowań logopedów.
W toku dyskusji wyłonił się ostateczny kształt zadań nowej komisji i dookreślono jej nazwę:
Komisja PZL ds. Kształcenia, Statusu i Etyki Zawodowej. Podkreślono, że w praktyce wszystkie
komisje ze sobą współpracują. Przedyskutowano też zasadność powoływania Komisji Kultury oraz
Komisji ds. Współpracy z Mediami i Zagranicą.
Podjęto uchwałę:
Uchwała P1/4/2016/ZG PZL z dn. 10.06.2016 r.
o powołaniu Komisji PZL ds. Kształcenia, Statusu i Etyki Zawodowej
Obecni na zebraniu członkowie ZG jednogłośnie podjęli decyzję o powołaniu Komisji PZL ds.
Kształcenia, Statusu i Etyki Zawodowej.
głosowało: 11 za: 11 przeciw: 0 wstrzymało się: 0
Uchwała jest wiążąca i wchodzi w życie.
Podjęto uchwałę:
Uchwała P1/5/2016/ZG PZL z dn. 10.06.2016 r.
o powołaniu Komisji PZL ds. Certyfikatów
Obecni na zebraniu członkowie ZG jednogłośnie podjęli decyzję o powołaniu Komisji PZL
ds. Certyfikatów.
głosowało: 11 za: 11 przeciw: 0 wstrzymało się: 0
Uchwała jest wiążąca i wchodzi w życie.
Podjęto uchwałę:
Uchwała P1/6/2016/ZG PZL z dn. 10.06.2016 r.
o powoływaniu Komisji PZL ds. Współpracy z Mediami i Zagranicą
Obecni na zebraniu członkowie ZG nie podjęli decyzji o powołaniu Komisji PZL ds. Współpracy
z Mediami i Zagranicą.
głosowało: 11 za: 0 przeciw: 11 wstrzymało się: 0
Uchwała jest wiążąca i wchodzi w życie.
Podjęto uchwałę:
Uchwała P1/7/2016/ZG PZL z dn. 10.06.2016 r.
o powoływaniu Komisji PZL ds. Kultury
Obecni na zebraniu członkowie ZG nie podjęli decyzji o powołaniu Komisji PZL ds. Kultury.
głosowało: 11 za: 0 przeciw: 11 wstrzymało się: 0
Uchwała jest wiążąca i wchodzi w życie.

Kolejno dokonano powołania osób do sprawowania funkcji sekretarza, skarbnika, administratora
oraz wiceprzewodniczących.
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Podjęto uchwałę:
Uchwała P1/8/2016/ZG PZL z dn. 10.06.2016 r.
o powołaniu p. Joanny Grabowskiej-Okraska do pełnienia funkcji Sekretarza i administratora
Obecni na zebraniu członkowie ZG podjęli decyzję o powołaniu p. Joanny Grabowskiej-Okraska
na funkcję Sekretarza i administratora.
głosowało: 11 za: 10 przeciw: 0 wstrzymało się: 1
Uchwała jest wiążąca i wchodzi w życie.
Wybór osoby Skarbnika – od kilku lat wszystkie rozliczenia finansowe dobrze prowadzi biuro
rachunkowe, natomiast zatwierdzanie przelewów i nadzorowanie pracy skarbników w oddziałach
należy do zadań skarbnika. Rozliczenia finansowe wydatków ZG będzie prowadziło również
bezpośrednio biuro rachunkowe. Większość prac wykonuje się zdalnie on-line. Zgodę
na kandydowanie wyraziła p. Lidia Kulpińska, pomoc przy wprowadzeniu do zadań wyraziła
p. Katarzyna Strzelczyk.
Podjęto uchwałę:
Uchwała P1/9/2016/ZG PZL z dn. 10.06.2016 r.
o powołaniu p. Lidii Kulpińskiej do pełnienia funkcji Skarbnika ZG PZL
Obecni na zebraniu członkowie ZG podjęli decyzję o powołaniu p. Lidii Kulpińskiej do pełnienia
funkcji Skarbnika ZG PZL.
głosowało: 11 za: 10 przeciw: 0 wstrzymało się: 1
Uchwała jest wiążąca i wchodzi w życie.
Następnie dokonano wyboru przewodniczących poszczególnych Komisji:
1. Komisja ds. Oświaty
3. Komisja ds. Certyfikatów
2. Komisja ds. Zdrowia
4. Komisja ds. Kształcenia, Statusu i Etyki Zawodowej
Podjęto uchwałę:
Uchwała P1/10/2016/ZG PZL z dn. 10.06.2016 r.
o powołaniu p. Agnieszki Jeżewskiej do pełnienia funkcji przewodniczącej Komisji PZL
ds. Certyfikatów
Obecni na zebraniu członkowie ZG podjęli decyzję o powołaniu p. Agnieszki Jeżewskiej do pełnienia
funkcji przewodniczącej Komisji PZL ds. Certyfikatów.
głosowało: 11 za: 10 przeciw: 0 wstrzymało się: 1
Uchwała jest wiążąca i wchodzi w życie.
Podjęto uchwałę:
Uchwała P1/11/2016/ZG PZL z dn. 10.06.2016 r.
o powołaniu p. Marzeny Nguyen do pełnienia funkcji przewodniczącej Komisji PZL ds. Zdrowia
Obecni na zebraniu członkowie ZG podjęli decyzję o powołaniu p. Marzeny Nguyen do pełnienia
funkcji przewodniczącej Komisji PZL ds. Zdrowia.
głosowało: 11 za: 10 przeciw: 0 wstrzymało się: 1
Uchwała jest wiążąca i wchodzi w życie.
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Podjęto uchwałę:
Uchwała P1/12/2016/ZG PZL z dn. 10.06.2016 r.
o powołaniu p. Barbary Gorgoń do pełnienia funkcji przewodniczącej Komisji PZL ds. Kształcenia,
Statusu i Etyki Zawodowej
Obecni na zebraniu członkowie ZG podjęli decyzję o powołaniu p. Barbary Gorgoń do pełnienia
funkcji przewodniczącej Komisji PZL Kształcenia, Statusu i Etyki Zawodowej.
głosowało: 11 za: 10 przeciw: 0 wstrzymało się: 1
Uchwała jest wiążąca i wchodzi w życie.
Podjęto uchwałę:
Uchwała P1/13/2016/ZG PZL z dn. 10.06.2016 r.
o powołaniu p. Mileny Stasiak do pełnienia funkcji przewodniczącej Komisji PZL ds. Oświaty
Obecni na zebraniu członkowie ZG podjęli decyzję o powołaniu p. Mileny Stasiak do pełnienia
funkcji przewodniczącej Komisji PZL ds. Oświaty.
głosowało: 11 za: 10 przeciw: 0 wstrzymało się: 1
Uchwała jest wiążąca i wchodzi w życie.
Zebranie opuścił p. Krzysztof Szamburski, obecnych uprawnionych do głosowania jest 10 osób.
Zgodnie ze swoimi predyspozycjami członkowie zarządu zgłosili się do prac w poszczególnych
Komisjach:
1. Komisja PZL ds. Oświaty – Joanna Klekowska
2. Komisja PZL ds. Zdrowia – Magdalena Piotrowska
3. Komisja PZL ds. Kształcenia, Statusu i Etyki Zawodowej – Krzysztof Szamburski
4. Komisja PZL ds. Certyfikatów – Wanda Poświatowska
Przedyskutowano propozycję nowego modelu pracy – należy w oddziałach dokonać wyboru
spośród członków zarządów oddziałów do współpracy w poszczególnych komisjach. Wpłynie to
na zwiększenie aktywności członków PZL w oddziałach i wzmocnienie współpracy między
Zarządem Głównym a członkami PZL w oddziałach.
Kolejnymi funkcjami są zastępcy Przewodniczącej PZL. Ważne jest, aby wiceprzewodniczącym była
osoba dyspozycyjna czasowo w sytuacjach, szczególnie kiedy konieczne jest niezaplanowane
spotkanie.
Podjęto uchwałę:
Uchwała P1/14/2016/ZG PZL z dn. 10.06.2016 r.
o powołaniu p. Mileny Stasiak do pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącej ZG PZL
Obecni na zebraniu członkowie ZG podjęli decyzję o powołaniu p. Mileny Stasiak do pełnienia
funkcji Wiceprzewodniczącej ZG PZL.
głosowało: 10 za: 9 przeciw: 0 wstrzymało się: 1
Uchwała jest wiążąca i wchodzi w życie.
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Podjęto uchwałę:
Uchwała P1/15/2016/ZG PZL z dn. 10.06.2016 r.
o powołaniu p. Agnieszki Jeżewskiej do pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącej ZG PZL
Obecni na zebraniu członkowie ZG podjęli decyzję o powołaniu p. Agnieszki Jeżewskiej do pełnienia
funkcji Wiceprzewodniczącej ZG PZL.
głosowało: 10 za: 9 przeciw: 0 wstrzymało się: 1
Uchwała jest wiążąca i wchodzi w życie.
Ad. 3.
Należy zastanowić się nad priorytetami w pracach poszczególnych Komisji: ich przewodniczący
mają przygotować swój plan pracy na okres kadencji:
1. Komisja ds. Oświaty – Milena Stasiak, Joanna Klekowska: ze względu na przygotowywane
zmiany w systemie oświaty czeka nas trudny rok i trudne zadania: 27 czerwca b.r.
po spotkaniu z p. minister oświaty wiadomo, że
nastąpi wzmocnienie funkcji
wychowawczej w szkole, czyli całego systemu pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w placówkach oświatowych – ważne jest, aby na poziomie ustawy zapisano obowiązek
zatrudnienia logopedy w placówce, planowana jest też zmiana systemu poradnianego –
jednym z celów naszych działań, będzie to, aby „z obowiązku” logopedzi byli członkami
komisji orzekających.
2. Komisja ds. Zdrowia – Marzena Nguyen, Magdalena Piotrowska: współpraca z Krajowym
Konsultantem ds. Neurologopedii, kontraktacja usług, ich punktowa wycena, zwiększenie
zatrudnienia logopedów w placówkach NFZ, wzmocnienie rangi diagnozowania
logopedycznego.
3. Komisja ds. Certyfikatów – Agnieszka Jeżewska, Wanda Poświatowska: wzmocnienie rangi
Certyfikatów.
4. Komisja ds. Kształcenia, Statusu i Etyki Zawodowej – Barbara Gorgoń, Krzysztof Szamburski:
jakość kształcenia logopedów,
wypracowywanie
narzędzi diagnostycznych i ich
standaryzacja, standaryzacja wyposażenia gabinetów, status i etyka zawodowa logopedy.
Sukcesem działań Zarządu poprzedniej kadencji jest to, że wzrosła ranga PZL - związek jest
rozpoznawany, nawiązano współpracę z wieloma partnerami – m.in. ZNP, ORE, uczelniami
wyższymi, władzami samorządowymi. Obecna 4-letnia kadencja ma być poświęcona przede
wszystkim jakości – tak, aby w każdym z obszarów zmieniała się jakość funkcjonowania logopedy.
Przewodnicząca zaproponowała zmiany w planie spotkań Zarządu Głównego – powiązanie zebrań
zarządu z wydarzeniami ogólnopolskimi, jakimi są EDL (marzec) lub ŚDJ (październik) i rozszerzenie
składu o przewodniczących oddziałów oraz członków komisji z oddziałów. Połączenie zebrania ZG
z organizacją konferencji, konsultacji on-line, jak również wyborami kolejnych kadencji w oddziale
– to możliwość podniesienia rangi wydarzenia – nawiązania współpracy z mediami, uczelniami.
Posiedzenie „wyjazdowe” jest możliwością wsparcia oddziałów, wskazana będzie współpraca przy
organizacji różnych wydarzeń. Nawiązaliśmy dobrą współpracę z wydawnictwami i możemy
wspomóc się wydarzeniami współorganizowaną z nimi dla popularyzacji działań związku.
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Ustalono, że najbliższe - październikowe - zebranie ZG zostanie zorganizowane w rozszerzonym
składzie i będzie połączone z wyborami w o. łódzkim lub lubuskim. Kolejne natomiast - w marcu
‘2017 – w o. dolnośląskim.
Ustalono, że korespondencja e-mailowa będzie kierowana ze służbowych adresów e-mailowych
(każdy członek ZG otrzyma swój adres w oficjalnej poczcie). Przy wysyłaniu wiadomości
zaznaczana ma być opcja „do wiadomości wszystkich”.
Ad. 4.
Kolejno podjęto uchwały w sprawie oddelegowań do pracy w ZG dla p. Mileny Stasiak i p. Joanny
Grabowskiej-Okraska - w oparciu o art. 31 ust. 1 i ust. 2 w zw. z art. 34 ustawy z dnia 23 maja 1991
r. o związkach zawodowych (t. jedn. Dz. U. 2001 r. Nr 79, poz. 854, z późn. zm.) oraz § 4
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 1996 r. w sprawie trybu udzielania urlopu
bezpłatnego i zwolnień od pracy pracownikom pełniącym z wyboru funkcje w związkach
zawodowych oraz zakresu uprawnień przysługujących pracownikom w czasie urlopu bezpłatnego
i zwolnień od pracy (Dz. U. 1996 r. Nr 71, poz. 336):
Podjęto uchwałę:
Uchwała P1/16/2016/ZG PZL z dn. 10.06.2016 r.
o oddelegowaniu p. Mileny Stasiak do pracy w ZG PZL na okres roku szkolnego 2016/2017
Obecni na zebraniu członkowie ZG podjęli decyzję o oddelegowaniu p. Mileny Stasiak do pracy
w ZG PZL na okres roku szkolnego 2016/2017 w wymiarze ½ etatu.
głosowało: 10 za: 9 przeciw: 0 wstrzymało się: 1
Uchwała jest wiążąca i wchodzi w życie.
Podjęto uchwałę:
Uchwała P1/17/2016/ZG PZL z dn. 10.06.2016 r.
o oddelegowaniu p. Joanny Grabowskiej-Okraska do pracy w ZG PZL na okres roku szkolnego
2016/2017
Obecni na zebraniu członkowie ZG podjęli decyzję o oddelegowaniu p. Joanny GrabowskiejOkraska do pracy w ZG PZL na okres roku szkolnego 2016/2017 w wymiarze ½ etatu.
głosowało: 10 za: 9 przeciw: 0 wstrzymało się: 1
Uchwała jest wiążąca i wchodzi w życie.
Skompletowano dokumenty konieczne do zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym, m.in.
oświadczenia członków ZG. Uaktualniono wszystkie dane osobowe członków ZG PZL oraz adresy
oddziałów PZL i dane członków zarządów oddziałów.
P. Barbara Gorgoń poruszyła kwestię zwrotu dokumentacji rozwiązanego o. warmińskomazurskiego – okazuje się, że do tej pory ZG nie otrzymał żadnej przesyłki. Do banku zostało
wysłane pismo w sprawie zamknięcia konta o. warmińsko-mazurskiego.
P. Marzena Nguyen poruszyła sprawę braku dostępu oddziału śląskiego do konta. Ustalono,
że w najbliższym czasie przewodnicząca sprawdzi wszystkie dane i wzory podpisów w poznańskim
oddziale banku.
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Przypomniano o sposobie rozliczania delegacji członków Zarządu Głównego – bezpośrednio
w biurze rachunkowym Ju-Ra.
Przewodnicząca podziękowała zebranym za uczestnictwo w zebraniu.
Na tym zebranie zakończono.
Protokół zawiera 8 ponumerowanych stron.
Został sporządzony w 2 egzemplarzach.
protokołowała: Joanna Grabowska-Okraska
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