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Poznań, 2021.08.31. 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁU WIELKOPOLSKIEGO PZL 

01. 01. 2020 – 31. 08. 2021 

Zarząd oraz członkowie OW PZL kontynuowali działania w odniesieniu do przyjętych następujących 

obszarów koncepcji pracy: 

1. WSPÓŁPRACA 

2. POPULARYZACJA DZIAŁAŃ 

3. OCHRONA PRACOWNIKA 

4. ORGANIZACJA 

WSPÓŁPRACA: 

• z Zarządem Głównym PZL (Milena Stasiak, Lidia Kulpińska): 

- praca w ramach pełnionych funkcji oraz w komisjach ZG PZL: ds. oświaty i ds. certyfikatów – 

informacje zamieszczono w Sprawozdaniach z pracy Komisji ZG PZL; 

- udział w 4 zebraniach online; 
- popularyzacja i udział w konferencji z okazji EDL 2021 (organizator ZG PZL i Akademia Logopedy): 

• z organami prowadzącymi: 

- Powiat Turecki – zaopiniowanie uchwały ws. regulaminu wynagradzania nauczycieli; 

- Powiat Czarnkowsko -Trzcianecki – ws. opinii dot. oceny dyrektora; oraz udostępnienia adresu 

siedziby OW PZL; 

• z Instytutem Filologii Polskiej: 

- ws. EDL 2021; patronat, publikacja Koła Naukowego FiloLOG na stronie www.logopeda.org.pl; 

• z portalem „Dobry Rodzic” – współorganizacja webinarium 27.02. 2021; 

• z wydawnictwem „Komlogo”- popularyzacja badań ankietowych wśród logopedów i 

neurologopedów; 

• z kancelaria prawną - opinia nt. organizacji Walnego Zjazdu PZL; sprawy pracownicze (urlopy, 

regulamin pracy) 

• z Biurem Rachunkowym – opracowano roczne sprawozdania i plany finansowe, prowadzono 

bieżącą dokumentację finansowania pracy Oddziału (Grażyna Wrzaszczak, Milena Stasiak); 

 

POPULARYZACJA DZIAŁAŃ 

 

 EDL 2021- udzielono patronatów wydarzeniom logopedycznym, opublikowano na stronie 

www.logopeda.org.pl oraz spopularyzowano konferencję  dla logopedów oraz opracowanie Koła 

Naukowego FiloLOG pod opieką merytoryczną prof. Jolanty Sławek, na temat rozwoju mowy 

małych dzieci;  

 zamieszczano na stronie internetowej i przesyłano do członków OW PZL informacje o działaniach 

w Oddziale oraz o działaniach ogólnopolskich; 

 popularyzowano pomoc osobom z niepłynnościami w mówieniu – turnusy rehabilitacyjne; 
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 zredagowano i wydano Nr 1/17/2020 oraz Nr 1/18/2021 Wielkopolskiego Przeglądu 

Logopedycznego (Milena Stasiak, Aleksandra Czarczyńska-Orchowska); 
 popularyzowano standardy logopedyczne: Standard diagnozy logopedycznej, Standard 

wyposażenia gabinetu logopedycznego, Standard pracy online oraz Rekomendacje PZL dot. pracy 

logopedów w okresie epidemicznym (uporządkowano standardy logopedyczne wg kryteriów: 

standard merytoryczny, organizacyjny i legislacyjny w: WPL nr1/17/2020). 

 

ORGANIZACJA 

 

o odbyto 3 zebrania Zarządu Oddziału (2020) oraz 1 zebranie Zarządu Oddziału i bieżące konsultacje 

online (2021); 

o rozesłano do członków OW PZL „Wielkopolski Przegląd Logopedyczny” nr 1/17/2020;  

o zorganizowano spotkanie członków Oddziału, połączone z webinarium - 27.02. 2021 r., na temat: 

„Nowoczesne metody i narzędzia logopedyczne" - część I 

o przekazano uczestnikom webinarium materiały od prelegentów; 

o realizowano ustawowy obowiązek informowania pracodawców o liczebności członków związku – 

skarbnik Grażyna Wrzaszczak; 

o zakupiono 2 nowe roll-upy reklamowe OW PZL;  

o rozwiązano odpłatną umowę ws. udostępnienia adresu i siedziby OW PZL; 

o zawarto nieodpłatną umowę użyczenia powierzchni biurowej na potrzeby administracyjne 

OW PZL;  

o uzyskano zgodę administratora budynku na nieodpłatne korzystanie z adresu; 

o uzyskano dofinansowanie ZG PZL do wydania WPL Nr 1/18/2021; 

 

OCHRONA PRACOWNIKA 

 

 zapewniono korzystanie z indywidualnych porad prawnych w sprawach pracowniczych;  

 odpowiadano na indywidualne wnioski członków OW PZL, głównie dotyczące realizacji; zadań 

w ramach pensum i poza pensum oraz pracy w warunkach pandemii; 

 współpracowano z organami prowadzącymi – informowanie o uprawnieniach PZL oraz 

przyjmowanie okresowych sprawozdań dt. wynagradzania nauczycieli. 

Informacja o realizacji wniosków: 

1. Skierowano do ZG PZL: wniosek z  Zebrania Zarządu OW PZL z dnia 08.01.2021 ws. 
dofinansowania publikacji Wielopolskiego Przeglądu Logopedycznego, który został pozytywnie 

zaopiniowany przez ZG PZL. 

2. Skierowano do ZG PZL: wniosek z  Zebrania Zarządu OW PZL z dnia 08.01.2021 ws. modyfikacji 
strony internetowej PZL. 

3. Skierowano do Komisji ZG PZL ds. Certyfikatów wniosek ws. modyfikacji Regulaminu przyznawania 

certyfikatów o obszar pracy logopedów online wg Standardu PZL (maj 2021). 

4. Skierowano do ZG PZL wniosek ws. stanowiska PZL dot. zasad organizowania praktyk studentów 

logopedii (wniosek ponawiany przez członków OW PZL). 

 

Milena Stasiak 

Przewodnicząca Zarządu OW PZL 


