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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁU WIELKOPOLSKIEGO PZL
01. 01. 2017 – 31.12. 2017

Zarząd oraz członkowie OW PZL kontynuowali działania zgodnie z obszarami koncepcji pracy:
1.
2.
3.
4.

WSPÓŁPRACA.
POPULARYZACJA DZIAŁAŃ.
OCHRONA PRACOWNIKA.
ORGANIZACJA.

WSPÓŁPRACA:
• z Zarządem Głównym PZL (reprezentowano Oddział Wielkopolski):
- udział w zebraniach ZG PZL: 10. 03. 2017 Wrocław, 22. 11. 2017 Olsztyn ( Milena
Stasiak, Lidia Kulpińska)
- udział w konferencji surdologopedycznej organizowanej przez ZG w Olsztynie
(Milena Stasiak, Lidia Kulpińska)
- realizacja bieżących zadań skarbnika ZG PZL – Lidia Kulpińska
- realizacja bieżących zadań wiceprzewodniczącej ZG PZL oraz przewodniczącej
Komisji ds. Oświaty: współpraca z ORE, MEN, analizowanie aktualizowanych 66 aktów
prawnych, opracowanie opinii PZL (patrz Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty
za 2017 Milena Stasiak)
– udział w posiedzeniach komisji ds.certyfikatów: 11. 03.2017 i 23. 11. 2017 (Lidia
Kulpińska), przyznano 5 certyfikatów i przedłużono 5 certyfikatów członkom OW PZL,
przekazano gratulacje pracodawcom
- współpraca z Komisjami:
ds. Zdrowia- opiniowanie i przekazywanie informacji o działaniach Komisji (Lidia
Kulpińska), zebranie podpisów pod obywatelskim projektem ustawy o warunkach
zatrudnienia w ochronie zdrowia / o minimalnych wynagrodzeniach;( Małgorzata
Ozga, Anna Żebryk - Stopa, Grażyna Wrzaszczak))
ds. Statusu Zawodowego i Etyki – odpowiadanie na część wniosków kierowanych do
Komisji (Milena Stasiak)
- redagowano odpowiedzi w ramach Poradni internetowej (Milena Stasiak)
• z Kuratorium Oświaty w Poznaniu:
- udział w posiedzeniu Komisji ws. opiniowania wniosków o nadanie tytułu profesora
oświaty - 6 i 7 marca 2017 (Milena Stasiak)
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- udział w posiedzeniu Komisji ws. opiniowania wniosków o nagrody Kuratora
Oświaty -9 i 10 maja 2017 ( Grażyna Wrzaszczak)
- opracowanie opinii nt. wykorzystania środków na dofinansowanie w roku 2018
doskonalenia nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach
województwa wielkopolskiego w ramach grantów WKO – 12. 2017 ( Milena Stasiak)
• z organami prowadzącymi:
- Powiat Turecki – udział w posiedzeniu komisji dot. Zaopiniowania podziału środków
na doskonalenie zawodowe nauczycieli( 27.03. 2017, p. Mirosława Miśko);
- wystawiono pozytywna opinię dot. uchwały ws. projektu dostosowania sieci szkół
ponadgimnazjalnych i specjalnych
- Powiat Koniński , Powiat Słupecki, Powiat Turecki – rejestracja korespondencji sprawozdań dt. spraw pracowniczych
• z uczelniami wyższymi:
- we wrześniu 2017 wydano wspólnie z Instytutem Filologii Polskiej UAM publikację
pokonferencyjną pt. ,,MÓZG – JĘZYK- KOMUNIKACJA”, pod redakcją naukową.
Małgorzaty Rutkiewicz – Hanczewskiej, Jolanty Sławek oraz Ewy Kaptur,
- zawarto porozumienie o zamiarze współpracy z Wydziałem Studiów Edukacyjnych
UAM w Poznaniu; 17. 10. 2017 roku odbyło się spotkanie w Zakładzie Specjalnych
Potrzeb Edukacyjnych WSE, w którym uczestniczyły: Kierownik Zakładu prof. zw. dr
hab. Iwona Chrzanowska , prof. UAM dr hab. Beata Jachimczak, dr Magdalena
Olempska - Wysocka oraz przewodnicząca Zarządu OW PZL – Milena Stasiak,
- zawarto porozumienie o zamiarze współpracy z Collegium Da Vinci w Poznaniu:16.
12. 2017 odbyło się spotkanie reprezentantki uczelni, p. Elżbiety Strzelczak Kierownik
Studium Podyplomowego w zakresie Logopedii oraz Mileny Stasiak, reprezentującej
PZL, na którym omówiono obszary współpracy, przedstawiono studentom logopedii
korzyści wynikające z przynależności do PZL oraz informacje o warunkach
zatrudniania logopedów w resortach oświaty i zdrowia
• z Wydziałem Zdrowia Miasta Poznania – udział w festynie z okazji Dnia Dziecka
- 28 maja; Monika Korpik, Grażyna Wiśniewska, Beata Troć, Anna Jóźwiak
• z kancelaria prawną – konsultowano zasady glosowania ws. przystąpienia do
ponadzakładowej organizacji związkowej, indywidualne sprawy członków oraz
procedurę zarejestrowania Wielkopolskiego Przeglądu Logopedycznego
• z Wojewodą Wielkopolskim – prowadzono korespondencję odwoławczą oraz ws.
kolejnych kandydatur na stanowisko konsultanta w dziedzinie neurologopedii
• z Biurem Rachunkowym – opracowano roczne sprawozdania i plany finansowe,
prowadzono bieżącą dokumentację finansowania pracy Oddziału
• z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Ślesinie – prowadzono korespondencję z
członkami PZL i dyrekcją, dotyczącą reprezentatywności PZL, sporządzono opinię
• z Poradnia Psychologiczno Pedagogiczną w Turku, Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną w Słupcy – wyznaczono osoby do reprezentowania interesów
członków PZL
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POPULARYZACJA DZIAŁAŃ
 EDL – zredagowano i zamieszczono stronie www.logopeda.org.pl informacje o
różnorodnych działaniach w Wielkopolsce
 zamieszczano na stronie internetowej i przesyłano do członków OW PZL informacje o
działaniach w Oddziale oraz o działaniach ogólnopolskich
 przekazywano informacje i rozpowszechniano folder PZL podczas różnych form
współpracy z w/w podmiotami
 zredagowano i rozpowszechniono nr 1/2017 Wielkopolskiego Przeglądu
Logopedycznego wśród aktywnych członków Oddziału oraz w ramach popularyzacji
pracy PZL (Milena Stasiak, Hanna Wawrzyniak - Kujawa
 rozpowszechniono informacje o publikacjach członkiń Oddziału:
p.. Anna Kołodziej, (publikacja zbiorowa nt. jąkania) p. Aneta Kiepiela-Koperek
(publikacja zbiorowa nt. mutyzmu wybiórczego)
 rozpowszechniono publikację ,,Mózg – Język – Komunikacja” wśród obecnych na
zebraniu 7.10. 2017 roku uczestników konferencji z dnia 16. 10. 2016 roku
OCHRONA PRACOWNIKA




zapewniono korzystanie z indywidualnych porad prawnych w sprawach pracowniczych
odpowiadano na indywidualne wnioski członków OW PZL, głównie dotyczące
interpretacji znowelizowanych aktów prawnych w resorcie oświaty
współpracowano z organami prowadzącymi
ORGANIZACJA

o stan członków na koniec 2017 roku wynosi 255 osób (zwiększył się o 15 osób , w
stosunku do roku poprzedniego)
o odbyto 3 zebrania Zarządu Oddziału oraz 1 spotkanie robocze 1 formie wideokonferencji
o 7.10. 2017 delegaci OW wzięli udział w głosowaniu, w wyniku którego nie podjęli
uchwały o przystąpieniu do ponadzakładowej organizacji związkowej
o zorganizowano 2 zebrania sprawozdawcze członków Oddziału, połączone z wykładami
szkoleniowymi:
25.02. 2017 (150 uczestników) dr Katarzyna Węsierska: Kompleksowa diagnoza
zaburzeń płynności mowy u dzieci podstawa skutecznej interwencji logopedycznej
mgr Anna Piętka, Terapia mowy u dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu –
podejście behawioralne
07. 10. 2017 (136 uczestników) , wykłady:
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dr Ewa Kaptur, dr Jolanta Sławek OPIEKA LOGOPEDYCZNA NAD DZIECKIEM
PRZEDWCZEŚNIE URODZONYM- OD OKRESU NOWORODKOWEGO DO WIEKU
SZKOLNEGO
mgr Zenobia Bogdanowska: DIAGNOZA I TERAPIA ZABURZEŃ PRZETWARZANIA
SŁUCHOWEGO W OPARCIU O METODĘ NEUROFLOW
o współpracowano z wydawnictwami w celu zapewnienia dostępu do oferty uczestnikom
zebrań realizowano ustawowy obowiązek kwartalnego informowania pracodawców o
liczebności członków związku – skarbnik Grażyna Wrzaszczak
o zarejestrowano w KRS pismo Wielkopolski Przegląd Logopedyczny, przesłano NR1/2017
do Biblioteki Narodowej
o sporządzono 2 opinie nt. członkówo PZL, zgodnie z wnioskami
o aktualizowano bazy danych, administrowano Oddziałem
Informacja o realizacji wniosków:
 Przyznano na wniosek Zarządu O/Wielkopolskiego Medale KEN Lidii
Kulpińskiej i Monice Korpik
 Rozpatrzono pozytywnie wnioski do Zarządu OW PZl ws, dofinansowania
konkursów plastycznych organizowanych przez p. Jolantę Rychlewską i
Monikę Korpik
 Rozpatrzono pozytywnie wnioski o patronaty:
1. Wydarzenia organizowane w ramach EDL w Wielkopolsce
2. Warsztatów logopedycznych organizowanych przez Fundacje Orchidea
Milena Stasiak
Przewodnicząca Zarządu OW PZL
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