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Sprawozdanie z pracy Komisji ZG PZL
ds. Kształcenia, Statusu i Etyki Zawodowej
za okres kadencji: 2016-2021

Polski Związek Logopedów stara się dbać o godność zawodu logopedy i wpływać
na rozwój logopedii w Polsce. Dlatego w ramach Związku funkcjonuje Komisja
ds. Kształcenia, Statusu i Etyki Zawodowej, która zajmuje się zagadnieniami związanymi
z wykonywaniem zawodu logopedy.
W ramach działań Komisji zrealizowano:
• rozpatrywano na bieżąco sprawy dotyczące zachowań logopedów, które wpłynęły
do komisji,
• odpowiadano na indywidualne zapytania w sprawie kształcenia, statusu logopedów
pracujących w Polsce i na terenie Unii Europejskiej; osób chcących podjąć studia
logopedyczne/ neurologopedyczne,
• odpowiadano na indywidualne zapytania dotyczące kwalifikacji logopedów,
funkcjonowania zawodowego logopedów w resorcie oświaty i ochrony zdrowia, zadań
logopedów w ramach pensum i poza pensum,
• analizowano bieżące projekty aktów prawnych pod kątem warunków udzielania
pomocy logopedycznej,
• współpracowano z przewodniczącą PZL, kancelarią prawną, przewodniczącymi
oddziałów,
• udzielano odpowiedzi rodzicom na pytania odnośnie zasad korzystania z terapii
logopedycznej w placówkach publicznych.
Regularnie współpracowano z Komisjami PZL ds. Oświaty, Certyfikatów, Zdrowia
w zakresie:
• rozpatrywania wniosków o uznanie kwalifikacji logopedów,
• zbierania podpisów do projektu Ustawy regulującej wynagrodzenie logopedów
w resorcie ochrony zdrowia,
• udzielania odpowiedzi na pytania logopedów dotyczące zasad otrzymywania
Certyfikatu i jego przedłużania, kierowanie do osób zajmujących się certyfikatami
w poszczególnych oddziałach,
• tworzenia bazy uczelni kształcących logopedów,
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• współpraca nad zmianami druków i numeracji certyfikatów,
• zatrudnienia logopedów w resorcie oświaty,
• opiniowania wniosków o rekomendacje pomocy logopedycznych,
• opracowywania wspólnie z przewodniczącymi Komisji i oddziałów pism dla Urzędów
Państwowych.
Współpraca z przewodniczącą w sprawie przygotowania pism do Ministerstwa
Szkolnictwa Wyższego w sprawie kształcenia logopedów.

Komisja ZG PZL ds. Kształcenia, Statusu i Etyki Zawodowej
Barbara Gorgoń, Krzysztof Szamburski
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