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Wrocław, 10.03.2017 r.

Protokół nr 1-2017
z zebrania Zarządu Głównego PZL
– Wrocław, 10 marca 2017 r.
Zebranie Zarządu Głównego PZL odbyło się we Wrocławiu, 10 marca 2017 r.
Obecni na zebraniu byli członkowie ZG PZL:
1. Barbara Gorgoń
2. Joanna Grabowska-Okraska
3. Agnieszka Jeżewska
4. Joanna Klekowska
5. Lidia Kulpińska
6. Ewa Małachowska
7. Marzena Nguyen
8. Magdalena Piotrowska
9. Wanda Poświatowska
10. Milena Stasiak
11. Krzysztof Szamburski
oraz goście:
p. Jolanta Mamińska – członek Komisji Rewizyjnej PZL,
p. Marlena Twardo – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej ZG PZL
p. Hanna Mianowska – przewodnicząca Oddziału Dolnośląskiego PZL,
załącznik nr 1/P1/2017: lista obecności.
Porządek obrad:
1. Stwierdzenie prawomocności obrad. Zatwierdzenie uchwały ws. rejestracji Wielkopolskiego
Przeglądu Logopedycznego podjętej drogą głosowania internetowego.
2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia ZG PZL z dnia 25 listopada 2016.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
• przystąpieniu PZL do Forum Związków Zawodowych lub Ogólnopolskiego Porozumienia
Związków Zawodowych,
• powołaniu Krajowego Rejestru Logopedów, zatwierdzeniu jego Regulaminu,
• podwyższenia wysokości składki członkowskiej,
• zatwierdzeniu zmian w szacie graficznej Certyfikatu Zawodowego PZL oraz w dokumentacji
Komisji ZG PZL ds. Certyfikatów,
• oddelegowania do pracy w ZG PZL na okres roku szkolnego 2017/2018,
4. Sprawy różne:
- współpraca z partnerami,
- sprawozdanie finansowe i sprawozdania merytoryczne za 2016 rok.
Przewodnicząca ZG PZL, Ewa Małachowska, powitała zebranych, złożyła podziękowania p. Joannie
Klekowskiej i p. Hannie Mianowskiej za zorganizowanie zebrania we Wrocławiu.

Sprawdzono listę obecności, stwierdzono 100% quorum. Rozpoczęto zebranie wg przyjętego
porządku obrad.
Ad. 1.
Po stwierdzeniu prawomocności obrad zgodnie z Regulaminem Zarządu Głównego PZL
odnotowano uchwałę podjętą przez członków ZG PZL w dniu 20 stycznia 2017 r. drogą głosowania
internetowego:
Uchwała P1/1/2017/ZG PZL z dn. 10.03.2017 r.
w sprawie zgody na wydawanie Wielkopolskiego Przeglądu Logopedycznego i rejestrację
czasopisma.
Członkowie ZG PZL jednogłośnie wyrazili zgodę na wydawanie pisma Wielkopolski Przegląd
Logopedyczny przez Oddział Wielkopolski PZL oraz zarejestrowanie go w KRS.
Funkcję redaktora naczelnego powierzono pani Milenie Stasiak – Przewodniczącej Oddziału
Wielkopolskiego PZL
głosowało: 11 za: 10 przeciw: 0 wstrzymało się: 1
Uchwała jest wiążąca, weszła w życie z dniem 2017.01.20.
Ad. 2.
Podjęto uchwałę:
Uchwała P1/2/2017/ZG PZL z dn. 10.03.2017 r.
w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia Zarządu Głównego PZL z dnia 25.11.2017 r.
Członkowie ZG PZL jednogłośnie podjęli decyzję o przyjęciu protokołu z zebrania ZG PZL
z dnia 25 listopada 2017 roku.
głosowało: 11 za: 10 przeciw: 0 wstrzymało się: 1
Uchwała jest wiążąca i wchodzi w życie.
Ad. 3.
Przewodnicząca, p. Ewa Małachowska po konsultacjach z biurem radcy prawnego (załącznik
nr 2/P3/2017: opinia radcy prawnego) przedstawiła kwestię reprezentatywności związku.
Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59) PZL nie spełnia
kryterium reprezentatywności w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego. Nie wchodzi
też w skład organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca
2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. 2015
poz. 1240), zrzeszających nauczycieli. Reprezentatywne związki według tej ustawy to OPZZ,
Solidarność i FZZ.
Jest również drugi warunek – ma być to związek zrzeszający nauczycieli – a w PZL nie wszyscy
członkowie to pracownicy resortu oświaty. Nie zawsze logopedzi zatrudnieni w placówkach
oświatowych są postrzegani jako nauczyciele, tym bardziej, że opracowywane są obecnie akty
prawne dzielące nauczycieli na tych, którzy realizują podstawę programową i tych, których zadania
są inne.
Ponadto sprawdzono też koszty stałej składki na rzecz OPZZ lub FZZ – jest to 3,00 zł miesięcznie
od jednego członka. Ze względu na obciążenie finansowe przystępowanie PZL do takiego forum
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związkowego leży właściwie w kompetencjach Walnego Zjazdu Delegatów, a nie Zarządu
Głównego.
W toku dyskusji poruszono też, że jako związek reprezentujący małą grupę zawodową nie zawsze
bylibyśmy zapraszani do udziału w zebraniach OPZZ/FZZ. P. E. Małachowska przytoczyła zdanie
Oddziału Kujawsko-Pomorskiego, że w dobie zmian zarówno w resorcie oświaty, jak i w resorcie
ochrony zdrowia, należy się wstrzymać z wstępowaniem w większe struktury.
Podjęto uchwałę:
Uchwała P1/3/2017/ZG PZL z dn. 10.03.2017 r.
w sprawie nie wszczynania procedury przystąpienia do żadnej z organizacji związkowych
reprezentatywnych w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego
i innych instytucjach dialogu społecznego.
Członkowie ZG PZL jednogłośnie podjęli decyzję, aby nie wszczynać procedury przystąpienia
do żadnej z organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca
2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego.
głosowało: 11 za: 11 przeciw: 0 wstrzymało się: 0
Uchwała jest wiążąca i wchodzi w życie.
P. Joanna Grabowska-Okraska przedstawiła projekt Regulaminu Krajowego Rejestru Logopedów
(załącznik nr 3/P1/2017: projekt Regulaminu KRL). Rejestr ten jako przeglądarka internetowa
został
już
sprawdzony
od
strony
technicznej,
funkcjonuje
pod
adresem:
www.krajowyrejestrlogopedow.pl. W toku dyskusji dokonano zmian w części Rejestru –
„preferencje w terapii”: „logopedia artystyczna, medialna”, „niepłynność mówienia”,
„neurologiczne zaburzenia mowy u osób dorosłych”, „zaburzenia mowy dzieci z dysfunkcjami
rozwojowymi”, „wczesna interwencja logopedyczna”, „wczesne wspomaganie rozwoju”.
Dokonano również zmian w tekście Regulaminu (§1 p.2) oraz zaznaczono konieczność
skonstruowania umowy o świadczeniu usług związanych z zamieszczeniem wpisu logopedy
na stronie KRL. (załącznik nr 4/P1/2017: Regulamin KRL)
Podjęto uchwałę:
Uchwała P1/4/2017/ZG PZL z dn. 10.03.2017 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu Krajowego Rejestru Logopedów.
Członkowie ZG PZL jednogłośnie podjęli decyzję o przyjęciu Regulaminu Krajowego Rejestru
Logopedów.
głosowało: 11 za: 11 przeciw: 0 wstrzymało się: 0
Uchwała jest wiążąca i wchodzi w życie.
Kolejno przedyskutowano sprawę kosztów zamieszczenia i utrzymania wpisu na stronie KRL.
Koszty wpisu i utrzymania rekordu w Krajowym Rejestrze Logopedów członków Polskiego Związku
Logopedów ponosi PZL. Dla logopedów spoza PZL dokonanie wpisu i jego aktualizacja są płatne
w rozliczeniu rocznym. Należy też wziąć pod uwagę, że weryfikacja danych publikowanych
w Rejestrze wiąże się z pracą kilku osób - administratora głównego, administratorów w oddziałach,
przedstawicieli Komisji PZL ds. Certyfikatów. Zaproponowano, aby koszt ten był wyższy niż roczna
składka członkowska: podano 3 wersje: 200,00 zł, 250,00 zł, 300,00 zł.
Postawiono wniosek: 300,00 zł, głosowało: 11, za: 11, przeciw: 0, wstrzymało się: 0.
Podjęto uchwałę:
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Uchwała P1/5/2017/ZG PZL z dn. 10.03.2017 r.
w sprawie określenia wysokości opłaty rocznej za umieszczenie wpisu logopedy w Krajowym
Rejestrze Logopedów.
Członkowie ZG PZL jednogłośnie podjęli decyzję o przyjęciu kwoty 300,00 zł jako koszt opłaty
rocznej za umieszczenie wpisu logopedy w Krajowym Rejestrze Logopedów.
głosowało: 11 za: 11 przeciw: 0 wstrzymało się: 0
Uchwała jest wiążąca i wchodzi w życie.
Podjęto uchwałę:
Uchwała P1/6/2017/ZG PZL z dn. 10.03.2017 r.
w sprawie oddelegowania Joanny Grabowskiej-Okraska do pełnienia funkcji Administratora
Głównego Krajowego Rejestru Logopedów.
Członkowie ZG PZL jednogłośnie podjęli decyzję o oddelegowania Joanny Grabowskiej-Okraska
do pełnienia funkcji Administratora Głównego Krajowego Rejestru Logopedów.
głosowało: 11 za: 10 przeciw: 0 wstrzymało się: 1
Uchwała jest wiążąca i wchodzi w życie.
Przewodnicząca ZG PZL, Ewa Małachowska zaproponowała podwyższenie składki członkowskiej
do kwoty 15,00 zł miesięcznie, czyli 180,00 zł rocznie. Ustalono, że zmiana ta nastąpi
od III kwartału. Zarząd Główny obliguje Przewodniczących oddziałów do powiadomienia członków,
informacja ta ma być również rozesłana newsletterem do członków PZL przez administratora.
Podjęto uchwałę:
Uchwała P1/7/2017/ZG PZL z dn. 10.03.2017 r.
w sprawie podwyższenia składki członkowskiej do kwoty 15,00 zł od dnia 1 lipca 2017 roku.
Członkowie ZG PZL jednogłośnie podjęli decyzję o podwyższeniu miesięcznej składki członkowskiej
do kwoty 15,00 zł od dnia 1 lipca 2017 roku.
głosowało: 11 za: 11 przeciw: 0 wstrzymało się: 0
Uchwała jest wiążąca i wchodzi w życie.
Podjęto uchwałę:
Uchwała P1/8/2017/ZG PZL z dn. 10.03.2017 r.
w sprawie zmiany druku deklaracji członkowskiej w związku ze zmianą kwoty składki
członkowskiej.
Członkowie ZG PZL jednogłośnie podjęli decyzję o zmianie druku deklaracji członkowskiej
w związku ze zmianą kwoty składki członkowskiej od dnia 1 lipca 2017 roku.
głosowało: 11 za: 11 przeciw: 0 wstrzymało się: 0
Uchwała jest wiążąca i wchodzi w życie.
Przewodnicząca ZG PZL, Ewa Małachowska przypomniała zebranym o akcji zbierania podpisów pod
projektem obywatelskiego projektu ustawy o minimalnym wynagrodzeniu pracowników ochrony
zdrowia. Obywatelski projekt ustawy w sprawie warunków zatrudnienia w ochronie zdrowia
dotyczy wszystkich zawodów wchodzących w Porozumienie Zawodów Medycznych (niezależnie od
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tego czy reguluje je odrębna ustawa) i wnosi postulat, aby ich płaca wynosiła od 0,75 średniej
krajowej (ok. 3000,00 zł brutto) dla osób z wykształceniem zawodowym lub niższym, 1 średnia dla
osób z wykształceniem średnim (ok. 4200,00 zł brutto) oraz 1,25 średniej (ok. 5000,00 zł brutto)
dla osób z wyższym wykształceniem. Ustalono, że PZL popiera tę akcję i ponownie zostanie
rozesłany newsletter do członków PZL.
Rekomendujemy też akcję zapoczątkowaną 31 stycznia 2017 r. dot. zbierania podpisów
pod wnioskiem o przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum z inicjatywy obywateli w sprawie
reformy systemu oświaty. Głównym celem tej inicjatywy jest zebranie co najmniej 500 tys.
podpisów pod wnioskiem, który zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r.
o referendum ogólnokrajowym, zostanie przekazany do Marszałka Sejmu RP. Ustalono, że PZL
popiera tę akcję i ponownie zostanie rozesłany newsletter do członków PZL.
Podjęto uchwałę:
Uchwała P1/9/2017/ZG PZL z dn. 10.03.2017 r.
w sprawie rekomendowania akcji zbierania podpisów pod projektem obywatelskiego projektu
ustawy o minimalnym wynagrodzeniu pracowników ochrony zdrowia oraz wnioskiem
o przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum z inicjatywy obywateli w sprawie reformy
systemu oświaty.
Członkowie ZG PZL jednogłośnie podjęli decyzję o rekomendowania wyżej wymienionych akcji.
głosowało: 11 za: 11 przeciw: 0 wstrzymało się: 0
Uchwała jest wiążąca i wchodzi w życie.
Pani Lidia Kulpińska przedstawiła sprawozdanie finansowe za rok 2016 oraz preliminarz wydatków
na rok kolejny (załącznik nr 5/P1/2017: sprawozdanie finansowe za rok 2016 oraz preliminarz
wydatków na rok 2017).
Podjęto uchwałę:
Uchwała P1/10/2017/ZG PZL z dn. 10.03.2017 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdanie finansowego za rok 2016 oraz preliminarza wydatków
na rok 2017.
Członkowie ZG PZL jednogłośnie podjęli decyzję o przyjęciu sprawozdania finansowego za rok 2016
oraz preliminarza wydatków na rok 2017.
głosowało: 11 za: 11 przeciw: 0 wstrzymało się: 0
Uchwała jest wiążąca i wchodzi w życie.
Pani Agnieszka Jeżewska przedstawiła propozycję zmian i aktualizacji w dokumentach
dot. Certyfikatu Zawodowego PZL. Zmiana dotyczy ujednolicenia ilości cyfr w numerze kolejnym
Certyfikatu (dodanie odpowiedniej ilości „0” przed kolejnymi numerami tak, aby ilość cyfr była
jednakowa). Wydano już ponad 1100 Certyfikatów, pierwsze zawierały 9 cyfr, ostatnie – 14.
Komisja PZL ds. Certyfikatów wnioskuje też, aby w drugim członie numeru Certyfikatu zachować
zgodność z oznaczeniem województw zgodną z numeracją NFZ właściwą dla miejsca zamieszkania
wnioskodawcy.
Kolejną zmianą jest doprecyzowanie na blankiecie dokumentu uwagi o ważności Certyfikatu.
Należy też zmienić druki wniosków w związku ze zmianą nazwy Komisji – poprzednio: Komisja ds.
Kształcenia Logopedów, Statusu Zawodowego i Certyfikatów, obecnie: Komisja PZL
ds. Certyfikatów oraz w drukach wniosków trzeba dopisać wymaganie podawania adresu e-mail
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wnioskodawcy. W związku ze zmianą wysokości składki członkowskiej zmienia się też wysokość
opłaty za wydanie i przedłużenie Certyfikatu Zawodowego PZL.
Podjęto uchwałę:
Uchwała P1/11/2017/ZG PZL z dn. 10.03.2017 r.
w sprawie ujednolicenia numeracji Certyfikatów Zawodowych PZL.
Członkowie ZG PZL jednogłośnie podjęli decyzję o przyjęciu zmian w numeracji Certyfikatów
Zawodowych PZL, tj. dodanie odpowiedniej ilości „0” przed kolejnymi numerami tak, aby ilość cyfr
była jednakowa (14 miejsc) oraz zachowanie w drugim członie numeru Certyfikatu zgodności
z oznaczeniem województw zgodną z numeracją NFZ właściwą dla miejsca zamieszkania
wnioskodawcy.
głosowało: 11 za: 11 przeciw: 0 wstrzymało się: 0
Uchwała jest wiążąca i wchodzi w życie.
Podjęto uchwałę:
Uchwała P1/12/2017/ZG PZL z dn. 10.03.2017 r.
w sprawie zmian w drukach wniosków o przyznanie lub przedłużenie ważności Certyfikatu
Zawodowego PZL.
Członkowie ZG PZL jednogłośnie podjęli decyzję o przyjęciu zmian w drukach wniosków
o przyznanie lub przedłużenie ważności Certyfikatu Zawodowego PZL, tj. zmiana nazwy Komisji –
poprzednio: Komisja ds. Kształcenia Logopedów, Statusu Zawodowego i Certyfikatów, obecnie:
Komisja PZL ds. Certyfikatów oraz wymaganie podawania adresu e-mail wnioskodawcy.
głosowało: 11 za: 11 przeciw: 0 wstrzymało się: 0
Uchwała jest wiążąca i wchodzi w życie.
Podjęto uchwałę:
Uchwała P1/13/2017/ZG PZL z dn. 10.03.2017 r.
w sprawie zmiany szaty graficznej Certyfikatu Zawodowego PZL.
Członkowie ZG PZL jednogłośnie podjęli decyzję o przyjęciu zmian w szacie graficznej Certyfikatu
Zawodowego PZL, tj. doprecyzowanie na blankiecie dokumentu uwagi o ważności Certyfikatu oraz
zmiana w nazwie Komisji: poprzednio: Komisja ds. Kształcenia Logopedów, Statusu Zawodowego
i Certyfikatów, obecnie: Komisja PZL ds. Certyfikatów.
głosowało: 11 za: 11 przeciw: 0 wstrzymało się: 0
Uchwała jest wiążąca i wchodzi w życie.
Pani Agnieszka Jeżewska przedstawiła sprawę wniosku o zmianę nazwiska na druku Certyfikatu
p. Lange, ustalono, że jest to sprawa wewnętrzna Komisji, nie wymaga akceptacji Zarządu
Głównego.
Przewodnicząca Komisji PZL ds. Zdrowia, pani Marzena Nguyen, przedstawiła zebranym informację
na temat specjalizacji funkcjonujących w resorcie ochrony zdrowia i nieporozumień dot. tytułu
specjalisty neurologopedy/surdologopedy różnego od tytułu uzyskiwanego po ukończeniu studiów
podyplomowych. Zobowiązała się do opracowania na ten temat informacji do zamieszczenia
na stronie internetowej PZL.
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Przewodnicząca ZG PZL, Ewa Małachowska przekazała informację o spotkaniu z Forum Zawodów
Medycznych i kolejnym, planowanym 13 marca br.
Poinformowała też o spotkaniu z dr Tomaszem Dybkiem z Ogólnopolskiego Związku Zawodowego
Pracowników Fizjoterapii i propozycji podpisania porozumienia.
Podjęto uchwałę:
Uchwała P1/14/2017/ZG PZL z dn. 10.03.2017 r.
w sprawie podpisania porozumienia o współpracy PZL z Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym
Pracowników Fizjoterapii.
Członkowie ZG PZL jednogłośnie podjęli decyzję o podpisaniu porozumienia o współpracy między
Polskim Związkiem Logopedów a Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pracowników Fizjoterapii.
głosowało: 11 za: 11 przeciw: 0 wstrzymało się: 0
Uchwała jest wiążąca i wchodzi w życie.
Przewodnicząca ZG PZL poinformowała zebranych o otrzymaniu przez PZL od prof. Mariana
Surdackiego, redaktora naczelnego czasopisma „Ruch Pedagogiczny”, propozycji
współredagowania rubryki logopedycznej (nazwa robocza). „Ruch Pedagogiczny” to czasopismo
naukowe o zasięgu ogólnopolskim, ukazuje się od 1912 r. Znajduje się na liście European
Reference Index for the Humanities (ERIH), wg wykazu czasopism naukowych Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego jest na liście „C” i ma 10 punktów. Od 2017 r. wydawany jest przez
Warszawską Wyższą Szkołę Humanistyczną im. B. Prusa. „Ruch Pedagogiczny” skierowany jest
do osób zainteresowanych szeroko pojętą edukacją, do nauczycieli akademickich i studentów
pedagogiki i innych obszarów humanistycznych.
Podjęto uchwałę:
Uchwała P1/15/2017/ZG PZL z dn. 10.03.2017 r.
w sprawie podpisania listu intencyjnego o współpracy z czasopismem „Ruch Pedagogiczny”
Członkowie ZG PZL jednogłośnie podjęli decyzję o podpisaniu listu intencyjnego o współpracy
z czasopismem „Ruch Pedagogiczny”.
głosowało: 11 za: 11 przeciw: 0 wstrzymało się: 0
Uchwała jest wiążąca i wchodzi w życie.
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 P1/16/2017/ZG PZL z dn. 10.03.2017 r.
o oddelegowaniu p. Joanny Grabowskiej-Okraska do pracy w ZG PZL na okres roku szkolnego
2017/2018
-7-

Obecni na zebraniu członkowie ZG podjęli decyzję o oddelegowaniu p. Joanny GrabowskiejOkraska do pracy w ZG PZL na okres roku szkolnego 2017/2018 w wymiarze ½ etatu.
głosowało: 11 za: 10 przeciw: 0 wstrzymało się: 1
Uchwała jest wiążąca i wchodzi w życie.
Podjęto uchwałę:
Uchwała P1/17/2017/ZG PZL z dn. 10.03.2017 r.
o oddelegowaniu p. Mileny Stasiak do pracy w ZG PZL na okres roku szkolnego 2017/2018
Obecni na zebraniu członkowie ZG podjęli decyzję o oddelegowaniu p. Mileny Stasiak do pracy
w ZG PZL na okres roku szkolnego 2017/2018 w wymiarze ½ etatu.
głosowało: 11 za: 10 przeciw: 0 wstrzymało się: 1
Uchwała jest wiążąca i wchodzi w życie.
Ad. 4. Sprawy różne:
Przewodnicząca ZG PZL, Ewa Małachowska przekazała informację o podpisaniu porozumienia
z Radą Poradnictwa (załącznik nr 6/P1/2017: pismo porozumienia z dn. 2017.02.11.).
Ponieważ do chwili obecnej członkowie byłego zarządu Warmińsko-Mazurskiego Oddziału PZL,
zamkniętego 10 czerwca 2016 r., nie przesłali pełnego archiwum dokumentacji związkowej
do siedziby ZG PZL, ustalono, że o zwrot dokumentów wystąpi z pismem Kancelaria Prawna
mec. Andrzeja Cekiery-Pikuły.
Rozmawiano również o planach reaktywacji Warmińsko-Mazurskiego Oddziału PZL. W tym celu
p. Joanna Grabowska-Okraska zaproponowała członkom Zarządu współorganizację wydarzenia
w czerwcu (Spotkania z Edukacją WIR), gdzie można uczestnikom przekazać informację
z zaproszeniem do związku. Ponieważ jako ZG PZL zostaliśmy zaproszeni do udziału w konferencji
organizowanej przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski 23 listopada 2017 roku, ustalono wtedy
termin kolejnego zebrania ZG w Olsztynie.
Pani Barbara Gorgoń w imieniu Zarządu Małopolskiego Oddziału Polskiego Związku Logopedów
zaprosiła zebranych na konferencję p.t.: „Język - narzędziem pracy logopedy”, która odbędzie się
1 kwietnia 2017 r. w Krakowie.
Pani Milena Stasiak podsumowała pracę Komisji Oświaty, oraz wręczyła zebranym wydany
w lutym kolejny numer Wielkopolskiego Przeglądu Logopedycznego (załącznik nr 7/P1/2017:
Sprawozdania merytoryczne)
Przyjęto wniosek o możliwość uzupełnienia protokołu z obecnego zebrania drogą głosowania emailowego: głosowało: 11 za: 11 przeciw: 0 wstrzymało się: 0
Przewodnicząca podziękowała zebranym za uczestnictwo w zebraniu.
Na tym zebranie zakończono.
Protokół zawiera 8 ponumerowanych stron.
Został sporządzony w 2 egzemplarzach.
protokołowały: Joanna Grabowska-Okraska, Barbara Gorgoń
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