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Warszawa, 2019.12.31.  

SPRAWOZDANIE Z PRACY KOMISJI OŚWIATY PZL 

za rok 2019 

 

 

W odniesieniu do obszarów koncepcji pracy realizowano: 
 

I. UJEDNOLICENIE STANDARDÓW PRACY LOGOPEDÓW W RESORCIE 
OŚWIATY (reprezentowanie interesów art. 5 Ustawy o związkach zawodowych) 
 

1. Spopularyzowano opracowany standard gabinetu logopedycznego, poprzez: 

- zamieszczenie na stronie internetowej www.logopeda.org.pl,  

- zamieszczenie na stronie internetowej Rady Poradnictwa www.radaporanictwa.pl 

- rozesłanie do podmiotów decyzyjnych i współpracujących: MEN, kuratoria oświaty, 
samorządy, ORE, związki zawodowe 

- opublikowanie artykułu w ,,Wielkopolskim Przeglądzie Logopedycznym” NR 
1/2019 

2. Monitorowano i analizowano bieżące projekty aktów prawnych pod kątem warunków 
udzielania pomocy logopedycznej. 

3. Odpowiadano na indywidualne zapytania dot. zadań logopedów w ramach pensum 
i poza pensum,  kwalifikacji logopedów oraz różnic w funkcjonowaniu zawodowym 
logopedów w resorcie oświaty i ochrony zdrowia. 

 

II.  WYSTĘPOWANIE  WS. TWORZENIA WARUNKÓW PRACY ( art. 6 ustawy o zw. zaw.) 
 

1. Wspierano protest pracowników oświaty: 

- informowano o zasadach uczestnictwa w akcji protestacyjnej: na stronie PZL, 
na zebraniach z członkami PZL oraz drogą elektroniczną; 

- współpracowano z ZNP, rozpowszechniono plakat ZNP z adnotacja o poparciu 
protestu przez PZL; 

- monitorowano i rozpowszechniano komunikaty reprezentatywnych związków 
zawodowych w aspekcie negocjacji z MEN ws. płac nauczycieli i planowanych 
protestów w celu wypracowania stanowiska PZL. 

2. Opiniowano projekty uchwał samorządów lokalnych: 

• regulaminy ws. podziału środków na dofinansowanie doskonalenia nauczycieli. 



3. Wygłoszono wykład ,,Standardy diagnozy i pracy logopedy” na konferencji, na temat.: 
INTERDYSCYPLINARNOŚĆ I HOLISTYCZNE PODEJŚCIE DO PACJENTA, 
23.03.2019. Zielona Góra/ organizator O/Lubuski PZL i Wydział Lekarski i Nauk o 
Zdrowiu.  

 

III. OCHRONA ZAWODOWA(kontrola przestrzegania przepisów art. 8 U o zw. zaw.): 
 

1. Udzielano odpowiedzi rodzicom i logopedom na zapytania/wnioski w obszarach; 

 zasad korzystania z terapii logopedycznej w placówkach publicznych; 

 regulacji prawnych dot. czasu pracy, pensum i zakresu czynności logopedów; 

 prowadzenia działalności gospodarczej przez logopedów zatrudnionych w resorcie 
oświaty w odróżnieniu od świadczenia usług medycznych. 

2. Współpracowano z kancelarią prawną:  

 ws. aktualizacji zawiadomienia pracodawcy o liczebności PZL; 

 ws. aktualizacji uprawnień PZL dot. opiniowania dodatków do wynagrodzeń; 

 aktualizacji informacji w KRS – projekty uchwał dot. składu ZG PZL oraz zmiany 
siedzib w strukturach PZL. 

3. Opracowano zestawienie zaktualizowanych aktów prawnych w resorcie oświaty 
w latach 2018/19.  

 
 

IV. POPULARYZACJA POMOCY LOGOPEDYCZNEJ: 
 

 

1. Współpracowano z  Fundacją Wspierania Kultury i Języka Polskiego im. Mikołaja 
Reja: 

• opracowano ,,Rekomendacje PZL ws. podstawy programowej nauczania języka 
polskiego jako obcego”; 

• otrzymano opinię Katedry Logopedii Uniwersytetu Gdańskiego wspierającą 

ww. rekomendację. 

2. Współpracowano z CKE: 

• w ramach zaproszenia przez dyrektora CKE do zaopiniowania oraz pracy 
w zespole ekspertów ws. modyfikacji dostosowania wymagań programowych, 
formy i warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty dla uczniów z afazją 
oraz opracowania stosownych arkuszy.  

3. Zredagowano i wydano Nr 1/2019 Wielkopolskiego Przeglądu Logopedycznego. 

4. Europejski Dzień Logopedy: 

 opracowano i upubliczniono na portalu PZL informacje o wydarzeniach 
logopedycznych.  

5. Przekazywano informacje o wydarzeniach logopedycznych członkom PZL. 



 

6. Współpracowano z przedstawicielami PZL w celu opracowania opinii PZL  
do MNiSW  wspierającej Porozumienie Środowiska Logopedycznego, dotyczące 
standardów kształcenia logopedów; ukazało się Rozporządzenie MNiSW 
ws. standardu kształcenia przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela 
z dnia 25 lipca 2019 (DZ. U poz. 1450). 

7. Współpracowano z Komisjami ZG PZL.  

 

 

Komisja Oświaty ZG PZL 

Milena Stasiak, Joanna Klekowska 


