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SPRAWOZDANIE Z PRACY KOMISJI ds. CERTYFIKATÓW
za okres kadencji: 2016-2021
W skład Komisji ds. Certyfikatów wchodzą przedstawiciele oddziałów wojewódzkich:
kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, małopolskiego, dolnośląskiego, śląskiego,
łódzkiego, lubuskiego, zachodniopomorskiego:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Agnieszka Jeżewska – oddział kujawsko-pomorski, przewodnicząca Komisji
Wanda Poświatowska – oddział łódzki, wiceprzewodnicząca Komisji
Małgorzata Chorążyczewska – oddział lubuski
Barbara Gorgoń – oddział małopolski
Joanna Klekowska – oddział dolnośląski
Marzena Nguyen – oddział śląski
Magdalena Borowy (od czerwca ‘2017)- oddział mazowiecki
Lidia Kulpińska– oddział wielkopolski
Adela Kusz-Przeradowska – oddział zachodniopomorski

Od drugiej połowy 2016 r. pracom Komisji przewodniczy Agnieszka Jeżewska
i sprawozdanie odnosi się do tego okresu. Działania wydawniczo-drukarskie koordynuje
przewodnicząca Komisji ds. Certyfikatów Agnieszka Jeżewska. Listy osób
certyfikowanych zamieszcza na stronie internetowej Joanna Grabowska-Okraska. Jest też
osobą, która sprawdza numerację Certyfikatów.
W latach 2016-20211 odbyło się 10 spotkań Komisji ds. Certyfikatów - w Warszawie
16.11.2016 r., we Wrocławiu 10.03.2017 r., w Warszawie 7.06.2017 r., w Olsztynie
22.11.2017 r., w Warszawie 14.04.2018 r., w Opolu 19.10.2018 r., w Zielonej Górze
23.03.2019 r., w Toruniu 22.11.2019 r., posiedzenie on-line 31.05.2021 r., i w Krakowie
03.09.2021 r.
W czasie trwania kadencji wydano 150 Certyfikatów. Przyznano 92 Certyfikaty
Zawodowe Logopedy i w przypadku 54 osób przedłużono ważność Certyfikatu.
W ramach działań Komisji zrealizowano:
– przyjmowano dokumentację od osób wnioskujących o Certyfikat i jego przedłużenie,
- uaktualniono skład osobowy Komisji ds. Certyfikatów,

- zaktualizowano tabelę do obliczania punktacji w przypadku przedłużenia Certyfikatu
Zawodowego,
- umieszczano na stronie internetowej Polskiego Związku Logopedów informacje o
planowanych posiedzeniach Komisji ds. Certyfikatów,
- ponownie wydrukowano kodeksy etyczne (styczeń ‘2017),
- ponownie wydrukowano teczki do wręczania certyfikatów i dokumentów Polskiego
Związku Logopedów (styczeń 2’017),
- zaprojektowano i wydrukowano uaktualnione wizytówki z nowymi nazwami komisji poprzednią nazwę Komisja ds. Certyfikatów i Statusu Zawodowego Logopedy
zmieniono na Komisję ds. Certyfikatów,
-zamówiono pieczątki dla członków ZG PZL i członków Komisji ds. Certyfikatów,
- podjęto uchwały o zmianie szaty graficznej dokumentów potwierdzających uzyskanie
pierwszego Certyfikatu i jego przedłużenia ze względu na zmianę nazwy Komisji
i konieczność umieszczenia jednoznacznego terminu ważności dokumentu,
- ujednolicono numerację Certyfikatów poprzez wprowadzenie układu jednakowej liczby
cyfr w każdym oddziale,
-

zaprojektowano nową szatę
graficznej Certyfikatów (stanowiącą załącznik
do niniejszego sprawozdania), przygotowano propozycję projektów do zatwierdzenia
przez Zarząd Główny PZL. W czerwcu 2017 r. zatwierdzono przez Zarząd Główny PZL
nowy wzór I. Certyfikatu i wzór przedłużenia dokumentu (Uchwała
P2/4/2017/ZG PZL z dn. 7.06.2017 r.),

- uaktualniano listy certyfikowanych logopedów na stronie internetowej PZL,
- udzielano odpowiedzi na pytania logopedów dotyczące zasad otrzymywania
Certyfikatu, wskazywano osoby zajmujące się certyfikatami w poszczególnych
oddziałach,
- informowano o regulaminie przyznawania Certyfikatów logopedom zatrudnionym
w służbie zdrowia i wykonującym zawód logopedy za granicą,
-

przesyłano listy gratulacyjne do pracodawców
posiadających Certyfikat Zawodowy Logopedy,

zatrudniających

logopedów

- wysłano pisma informujące o znaczeniu Certyfikatu przyznawanego przez Polski
Związek Logopedów z załączonymi nowymi wzorami tych dokumentów. Pisma
skierowano do Ministra Szkolnictwa Wyższego, p. Jarosława Gowina, Ministra
Edukacji Narodowej, p. Anny Zalewskiej oraz do Kuratorów Oświaty wszystkich
województw,
- współpracowano z Komisją ds. Zdrowia w zakresie zbierania podpisów do projektu
Ustawy regulującej wynagrodzenie logopedów w resorcie ochrony zdrowia,
- współpracowano z Komisją Oświaty w zakresie bazy danych uczelni kształcących
logopedów,
- sporządzano sprawozdania z pracy Komisji ds. Certyfikatów.
Agnieszka Jeżewska, Wanda Poświatowska
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