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P1/01/2018/ ZG PZL                                                                                       Warszawa, 31.01.2018 r. 

 

Protokół nr 1-2018  

z zebrania Zarządu Głównego PZL 

– Warszawa, 31 stycznia 2018 r. 

 

 

Zebranie Zarządu Głównego PZL odbyło się w Warszawie, 31 stycznia 2018 r. 

Obecni na zebraniu byli członkowie ZG PZL: 

1. Barbara Gorgoń 

2. Joanna Grabowska-Okraska 

3. Lidia Kulpińska 

4. Agnieszka Jeżewska 

5. Ewa Małachowska 

6. Marzena Nguyen 

7. Wanda Poświatowska 

8. Krzysztof Szamburski 

oraz goście:  

p. Marlena Twardo – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej ZG PZL 

p. Tomasz Dybek – przewodniczący  Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników 

Fizjoterapii 

 

nieobecni: 

1. Joanna Klekowska 

2. Magdalena Piotrowska  

3. Milena Stasiak – przekazała prawo głosu p. Ewie Małachowskiej 

 

załącznik nr 1/P1/2018: lista obecności. 

 

Porządek obrad: 

1. Stwierdzenie prawomocności obrad.  

2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia ZG PZL z dnia 22 listopada 2017. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie ZG PZL. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie nagród państwowych i resortowych. 

5. Organizacja  konferencji w Górnośląskim Centrum Rehabilitacji w Reptach 2018.03.16. oraz 

spotkania ZG PZL, KR ZG PZL w dn. 2018.03.17. 

6. Sprawy różne. 

 

Ad. 1.  

Przewodnicząca ZG PZL, Ewa Małachowska, powitała zebranych, szczególnie gościa, dr Tomasza 

Dybka, przewodniczącego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Fizjoterapii. 

Sprawdzono listę obecności, stwierdzono quorum. Pani przewodnicząca zaproponowała zmianę 

porządku obrad ze względu na przybycie gościa – współorganizatora konferencji w Reptach.  
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Głos zabrał gość, przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników 

Fizjoterapii, dr Tomasz Dybek - przedstawił korzyści przynależności do federacji związkowej – 

możliwość reprezentacji. Zaapelował o ponowne przemyślenie tej kwestii w PZL.  

Omówiono też organizację konferencji 16 marca w GCR Repty: w pierwszej części - wykłady, 

w drugiej – debata dla lekarzy, fizjoterapeutów, psychologów, logopedów – wszystkich 

specjalistów terapeutów, którzy pracują z pacjentem. Celem debaty jest zapoczątkowanie prac 

nad opracowaniem standardów pracy zespołów terapeutycznych w procesie rehabilitacji 

pacjentów. 

 

Ad. 2.  

Po pożegnaniu gościa wrócono do przyjętego porządku obrad i  zgodnie z  Regulaminem ZG PZL 

podjęto uchwałę: 

 

Uchwała P1/1/2018/ZG PZL z dn. 31.01.2018 r.  

w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia Zarządu Głównego PZL z dnia 22.11.2017 r. 

 

Członkowie ZG PZL jednogłośnie podjęli decyzję o przyjęciu protokołu z zebrania ZG PZL z dnia 

22 listopada 2017 roku.  

 

głosowało: 8     za: 8     przeciw: 0     wstrzymało się: 0  

Uchwała jest wiążąca i wchodzi w życie. 

 

Ad. 3.  

Przewodnicząca poinformowała zebranych, że do ZG PZL wpłynęło pismo p. Magdaleny 

Piotrowskiej z rezygnacją z pełnienia funkcji członka w Zarządzie Głównym (załącznik 

nr 2/P1/2018: pismo p. Magdaleny Piotrowskiej). Procedura przewiduje, że w takiej sytuacji 

w skład zarządu wchodzi osoba, która na Walnym Zebraniu w Toruniu,  dnia 10 czerwca 2016 r.  

otrzymała  w kolejności głosy wyborców.  

Sprawdzono z protokołu z Walnego Zebrania:  
1. Ewa Parczewska – 25 głosów 

2. Anna Bazuła – 25 głosów 

Odbyło się głosowanie, do którego z kandydatów zadzwonić najpierw: p. Anna Bazuła: 7 głosów 

„za”, 1 głos „wstrzymujący”. 

W rozmowie telefonicznej z Przewodniczącą p. Anna Bazuła wyraziła swoją chęć pracy w Zarządzie 

Głównym PZL. 

 

Ad. 4.  

Przedyskutowano kandydatury ZG PZL do odznaczeń resortowych i państwowych: 

• Złoty Krzyż Zasługi - Ewa Małachowska, Jola Mamińska, Anna Paluch, Krzysztof Szamburski, 

Anna Żebryk-Stopa  

• Srebrny Krzyż Zasługi - Beata Deredas, Marzena Drab, Barbara Gorgoń, Agnieszka Jeżewska, 

Wanda Poświatowska, Zofia Rogalińska, Milena Stasiak, Marlena Twardo 

• Brązowy Krzyż Zasługi: Elżbieta Jaworska-Pindras 

 

Podjęto uchwałę: 

Uchwała P1/2/2018/ZG PZL z dn. 31.01.2018 r.  

w sprawie przyjęcia kandydatur  ZG PZL do odznaczeń resortowych i państwowych  

 

Członkowie ZG PZL jednogłośnie wyrazili zgodę na przyjęcie kandydatur do odznaczeń resortowych 

i państwowych: Ewa Małachowska, Jola Mamińska, Anna Paluch, Krzysztof Szamburski, Anna 

Żebryk-Stopa - Złoty Krzyż Zasługi; Beata Deredas, Marzena Drab, Barbara Gorgoń, Agnieszka 
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Jeżewska, Wanda Poświatowska, Zofia Rogalińska, Milena Stasiak, Marlena Twardo - Srebrny Krzyż 

Zasługi; Elżbieta Jaworska-Pindras - Brązowy Krzyż Zasługi. 

 

głosowało: 8     za: 8     przeciw: 0     wstrzymało się: 0  

Uchwała jest wiążąca i wchodzi w życie. 

 

Kandydatury członków PZL do odznaczeń przysłane z oddziałów: 

Oddział Wielkopolski: Karolina Lik-Kułacz - do odznaczenia medalem KEN 

Pozostałe oddziały – brak zgłoszeń. 

 

Ponieważ Przewodniczący Oddziałów nie przysłali jeszcze list z oddziałów, po dyskusji 

postanowiono przyjąć, że do 10 lutego 2018 r. kandydatury te zostaną przysłane drogą e-mailową 

do Przewodniczącej PZL.  

załącznik nr 3/P1/2018: e-maile od Przewodniczących Oddziałów 

 

Podjęto uchwałę: 

Uchwała P1/3/2018/ZG PZL z dn. 31.01.2018 r.  

w sprawie przyjęcia wniosków kandydatur  do odznaczeń resortowych i państwowych 

przedstawionych przez oddziały regionalne 

 

Członkowie ZG PZL jednogłośnie wyrazili zgodę na przyjęcie wniosków kandydatur do odznaczeń 

resortowych i państwowych przedstawionych przez regionalne oddziały drogą e-mailową do dnia 

2018.02.10.  

 

głosowało: 8     za: 8     przeciw: 0     wstrzymało się: 0  

Uchwała jest wiążąca i wchodzi w życie. 

 

Ad. 5.  

Przedyskutowano ponownie program konferencji w GCR Repty, p. Marzena Nguyen przedstawiła 

swoje propozycje dot. terminów zebrania Zarządu Głównego PZL oraz zaplanowanych posiedzeń 

Komisji ds. Zdrowia ZG PZL, Komisji ds. Certyfikatów ZG PZL oraz Komisji Rewizyjnej ZG ZPL. 

Ustalono, że odbędą się one tego samego dnia, po zakończeniu konferencji. Noclegi z 15 na 16 

marca nie będą pokrywane z funduszu ZG PZL. 

 

Ad. 6.   

 

Rozpatrzono odwołanie p. Barbary Szczerby, której nie przedłużono ważności Certyfikatu 

Zawodowego PZL.  Marzena Twardo przekazała, że ponownie sprawdzono wniosek w obszarze 

dokształcania – wnioskująca skończyła tylko jedne studia – zgodnie z regulaminem punktacji 

zostało to uwzględnione jako wartość 40 pkt., brakuje jeszcze 10 pkt. 

załącznik nr 4/P1/2018: protokół Komisji ds. Certyfikatów ZG PZL w sprawie 

 

Podjęto uchwałę: 

Uchwała P1/4/2018/ZG PZL z dn. 31.01.2018 r. 

o odrzuceniu odwołania p. Barbary Szczerby ws. przedłużenia ważności Certyfikatu PZL 

 

Obecni na zebraniu członkowie ZG podjęli decyzję o odrzuceniu wniosku p. Barbary Szczerby 

ws. przedłużenia ważności Certyfikatu Zawodowego PZL z przyczyn formalnych. 

 

głosowało: 8     za: 7     przeciw: 0     wstrzymało się: 1  

Uchwała jest wiążąca i wchodzi w życie. 
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Wpłynęły wnioski o patronaty PZL: 

1. Ogólnopolska Konferencja dedykowana zaburzeniom ze spektrum autyzmu „Niebieskie Anioły. 

Życie ze spektrum zaburzeń autystycznych. Objawy, diagnoza oraz terapia dzieci i młodzieży", 

która odbędzie się 13 kwietnia 2018 r. w Krakowie, organizator: Wydawnictwo Edukacyjne. 

(załącznik nr 5/P1/2018: pismo w sprawie) 

2. Seminarium na temat: „Alternatywne metody komunikowania się – AAC”, które odbędzie się 

w Poznaniu, 14 kwietnia 2018 r. Organizator: Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. 

Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wielkopolski Oddział PZL. (załącznik nr 6/P1/2018: pismo 

w sprawie) 

3. Konferencja: „Trudne i niepożądane zachowania dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym” dla 

nauczycieli, pedagogów, psychologów, logopedów i rodziców, która odbędzie się 14 kwietnia 

2018 r. w Wieliczce. Organizator: WiR. (załącznik nr 7/P1/2018: pismo w sprawie) 

4. VIII Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna „Multidyscyplinarne podejście do diagnozy i terapii 

autyzmu Wyzwania diagnostyczne, wczesna interwencja, skuteczna komunikacja”, która 

odbędzie się   14 kwietnia 2018 r. w Warszawie. (załącznik nr 8/P1/2018: pismo w sprawie) 

5. pozycja książkowa: „Giełkot. Jak zrozumieć osoby mówiące niewyraźnie. Podręcznik diagnostyki 

i terapii”, autor: Manon Spruit. Wydawnictwo Edukacyjne. (załącznik nr 9/P1/2018: pismo 

w sprawie)  

6. pozycja książkowa: „Udawanie normalnej. Życie z zespołem Aspergera (zaburzeniem 

ze spektrum autyzmu)” autor: Liane Holliday Willey. Wydawnictwo Edukacyjne. (załącznik 

nr 10/P1/2018: pismo w sprawie) 

7. „Wieloaspektowość logopedii” – wydawnictwo UMK. 

(załącznik nr 11/P1/2018: pismo w sprawie) 

 

Podjęto uchwałę: 

Uchwała P1/5/2018/ZG PZL z dn. 31.01.2018 r. 

o objęciu patronatem  ZG PZL wydarzeń oraz wydawnictw ksiązkowych 

 

Obecni na zebraniu członkowie ZG podjęli decyzję o objęciu patronatem wydarzeń: konferencji: 

„Niebieskie Anioły. Życie ze spektrum zaburzeń autystycznych. Objawy, diagnoza oraz terapia 

dzieci i młodzieży" 13 kwietnia 2018 r. w Krakowie, seminarium: „Alternatywne metody 

komunikowania się – AAC” 14 kwietnia w Poznaniu, konferencji: „Trudne i niepożądane 

zachowania dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym” 14 kwietnia 2018 r. w Wieliczce,  

konferencji: „Multidyscyplinarne podejście do diagnozy i terapii autyzmu Wyzwania diagnostyczne, 

wczesna interwencja, skuteczna komunikacja” 14 kwietnia 2018 r. w Warszawie oraz udzieleniu 

patronatu książkom: „Giełkot. Jak zrozumieć osoby mówiące niewyraźnie. Podręcznik diagnostyki 

i terapii”, autor: Manon Spruit, „Udawanie normalnej. Życie z zespołem Aspergera (zaburzeniem 

ze spektrum autyzmu)” autor: Liane Holliday Willey i „Wieloaspektowość logopedii” – wyd. UMK. 

 

głosowało: 8     za: 8     przeciw: 0     wstrzymało się: 0  

Uchwała jest wiążąca i wchodzi w życie. 

 

ZG PZL otrzymał zaproszenie na obchody 50-lecia Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej „TOP” w Warszawie, które odbędą się 12 lutego 2018 r. Ponadto Dyrektor 

Poradni, p. Krzysztof Szamburski przedstawił pismo informujące, że w Specjalistycznej Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej „TOP” do PZL należy 10 logopedów – jest to pierwsza instytucja 

oświatowa, w której jest taka reprezentatywna grupa członków PZL. (załącznik nr 12/P1/2018: 

pismo) 
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Pani Wanda Poświatowska przedstawiła swoją sytuację dot. mobbingowania jej działań 

w zakładzie pracy oraz w Kuratorium Oświaty. Pani Barbara Gorgoń zaproponowała wystosowanie 

pisma w tej sprawie. Pani Poświatowska poprosiła jednak o wstrzymanie działań PZL do zebrania 

16 marca 2018 r. ze względu na to, że podejmie próby polubownego rozwiązania sprawy i umówi 

się na oficjalne spotkanie dotyczące spraw związkowych w towarzystwie przedstawiciela ZNP.  

 

Członkowie ZG wyszli z propozycją wysłania pisma do MEN – do p. Elżbiet Neroj z propozycją 

powołania komisji do opracowania standardów kształcenia logopedów. Konieczna jest zmiana 

sposobu kształcenia logopedów, podkreślenie wagi praktyk, przywrócenie statusu zawodu 

logopedy. Istotne jest ustawowe wprowadzenie minimum godzinowego na studiach 

podyplomowych, które są na podbudowie 5-letnich studiów magisterskich pedagogicznych – 

600 godzin toku studiów. W tej sprawie Przewodnicząca PZL ustaliła telefonicznie spotkanie 

z Przewodniczącą Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, p. Jolantą Panasiuk. 

 

Podjęto uchwałę: 

Uchwała P1/6/2018/ZG PZL z dn. 31.01.2018 r. 

o skierowaniu pisma do MEN 

 

Obecni na zebraniu członkowie ZG podjęli decyzję o skierowaniu pisma ZG PZL do Ministerstwa 

Edukacji Narodowej  w sprawie powołania komisji do opracowania standardów kształcenia 

logopedów. 

 

głosowało: 8     za: 8     przeciw: 0     wstrzymało się: 0  

Uchwała jest wiążąca i wchodzi w życie. 

 

Omówiono sprawę logopedy z Francji, która chce nostryfikować dyplom uprawniający 

do wykonywania zawodu logopedy w Polsce. Po dyskusji ustalono stanowisko PZL – nostryfikacja 

dyplomu nie może zostać dokonana bez egzaminu państwowego z języka polskiego.  

(załącznik nr 13/P1/2018: e-mail w sprawie) 

 

Ustalono również stanowisko PZL w sprawie polskiej logopedy, obecnie pracującej w Anglii, która 

chce złożyć wniosek o udzielenie Certyfikatu Zawodowego PZL. (załącznik nr 14/P1/2018: e-mail 

w sprawie) Ze względu na to, że pracodawcą jest  szkoła przy ambasadzie RP, jej wniosek może 

zostać rozpatrzony. 

 

Zgłoszono propozycję zmiany zapisu informacji w tabeli osób, które posiadają Certyfikaty 

zawodowe PZL, publikowanej na stronie internetowej – aby zamiast oddziału wpisywać 

województwo. Decyzję zmiany podjęto jednogłośnie. 

 

Przyjęto wniosek o możliwość uzupełnienia protokołu z obecnego zebrania drogą głosowania e-

mailowego: głosowało: 8     za: 8      przeciw: 0     wstrzymało się: 0 

 

Przewodnicząca podziękowała zebranym za uczestnictwo w zebraniu.  

Na tym zebranie zakończono.  

 

Protokół zawiera 5 ponumerowanych stron.  

Został sporządzony w 2 egzemplarzach. 

 

protokołowała: Joanna Grabowska-Okraska 


