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Kraków, dnia 31.12.2021 r.  

 

Sprawozdanie z działalności  
Oddziału Małopolskiego PZL  

za 2021 rok 
 
W bieżącym roku kalendarzowym odbyły się cztery posiedzenia Zarządu. 
Ustalono na nich: 
 
W związku z ograniczeniami wynikającymi z pandemią Covid-19 Zarząd realizuje 
zadania statutowe do czasu możliwości zorganizowania Zebrania Walnego członków, 
na którym odbędą się wybory Zarządu na kolejną kadencję. Czas ten jest zależny 
od zniesienia ograniczeń w gromadzeniu się, gdyż nie jest możliwe na dzień dzisiejszy 
zorganizowanie głosowania drogą elektroniczną  (uchwała 1/2021).  
 
Przyjęto nowych członków: 
- Adam Guszkiewicz, 
- Joanna Murzyniec  (Uchwała 2 /2021), 
- Katarzyna Gromczak (Uchwała 4 /2021). 
 
Jesienią planowane było spotkanie szkoleniowe, na którym oprócz wykładów miano 
przedstawić sprawozdanie z pracy Oddziału. 
 
Podjęto Uchwałę 3/2021 o zakupie laptopa. 
 
Informacje z ZG na każdym spotkaniu przekazywała p. Barbara Gorgoń. 
 
W liście z lipca 2021 roku od przewodniczącej Zarządu Oddziału Małopolskiego, 
p. Marzeny Dąbrowskiej do członków (załącznik nr 1) informowaliśmy członków 
o zebraniu wyborczym, które miało się odbyć we wrześniu, jednak z powodu sytuacji 
pandemicznej i uchwały Zarządu Głównego PZL odwołaliśmy spotkanie. 
 
Zgodnie z Uchwałą ZG PZL wybory do Zarządu Oddziału zostają przełożone na 90 dni 
po okresie ogłoszenia zakończenia pandemii. Do czasu nowych wyborów Zarząd pracuje 
w niezmienionym składzie. 
 
Jesienią 2020 roku przeprowadziliśmy konkurs plastyczny pt. „Jak zmienię świat, gdy 
dorosnę”. Otrzymaliśmy 67 prac. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło w styczniu 2021 
roku, nagrody wysłano w kwietniu, a dyplomy na koniec roku szkolnego. Cały proces się 
wydłużył, nie było okazji do spotkań i rozdania nagród.  
 
Wydrukowaliśmy kalendarze na rok 2021, tylko cześć naszych członków je dostała, 
głównie Ci, którzy brali udział w konkursie. Cały czas liczyliśmy na inny obrót spraw 



 

związanych z wirusem. Koszt wysłania kalendarzy jest taki, jak druku i dlatego 
zwlekaliśmy.  
 
Na początku września 2021 roku tradycyjnie ruszył konkurs plastyczny pt.: „Moje 
najpiękniejsze wspomnienia”. Prace laureatów ozdobiły Kalendarz Logopedy na przyszły 
2022 rok. Pani Izabela Jackowska przedstawiła laureatów tegorocznej edycji konkursu 
plastycznego.  
 
Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego: 
 
Kategoria wiekowa - przedszkole 
1. Oliwier Małczyk 
2. Wiktoria Jasińska 
3. Wiktoria Gabryś 
 

Kategoria wiekowa 10 - 14 lat 
1. Amelia Knapik 
2. Joanna Jaśkowiec 
3. Kacper Mrózek 
 

Kategoria wiekowa 7 - 9 lat 
1. Piotr Karasiński 
2. Kacper Bania 
3. Kacper Sendor 
 

Kategoria wiekowa 15 - 22 lat 
1. Andrzej Zbożeń 
2. Jakub Hajduk 
3. Jan Stanek 
 

Każdy uczestnik i opiekun otrzymał imienny dyplom z potwierdzeniem udziału. Wszyscy 
autorzy prac otrzymali kalendarze, wyróżnione osoby kalendarze i nagrody rzeczowe. 
Nadesłano 111 prac z ośmiu placówek, zaangażowało się 26 opiekunów. 
 
Braliśmy udział w sympozjum zorganizowanym przez ZG  „ Wyzwania współczesnej 
logopedii”. 
 
Do członków Oddziału został wysłany newsletter rekomendujący międzynarodową 
konferencję Lektikonu: „Dziecko z doświadczeniem migracji”. W konferencji można było 
uczestniczyć bezpłatnie. Przedstawiono na niej najnowsze wyniki badań dotyczące 
wielojęzyczności 
 
W przyszłym roku kalendarzowym planujemy szkolenia z praksji mowy, rozwoju 
językowego, szkolenia z zakresu terapii, szkolenie z osteopatą. Większość spotkań 
odbędzie się online. 
 
Dnia 7 grudnia 2021 r. odbyło się zebranie Zarządów Oddziałów. Tematem zebrania było 
uruchomienie platformy logopedycznej. 
 
Prowadzimy stronę facebookową oddziału małopolskiego. Około dwóch tysięcy 
użytkowników polubiło nasz profil. 
 

protokołowała: 
Ewa Rozwadowska 



 

Załącznik nr 1 - list z lipca 2021 roku 
 
List z lipca 2021 roku od przewodniczącej Zarządu Oddziału Małopolskiego, p. Marzeny 
Dąbrowskiej do członków  
 
Szanowni Państwo,  
tryb naszego życia spowodował, że wiele spraw toczyło się inaczej niż byliśmy przyzwyczajeni. 
Wiele osób doświadczyło trudności w życiu osobistym i zawodowym. Logopedzi ciężko pracowali, 
mierzyliśmy się z sensownym opracowaniem nauczania zdalnego, potem pracą w rygorze 
sanitarnym. Obecnie część osób wypoczywa, część pracuje i pisze mnóstwo opinii. Dominujące 
odczucia w rozmowach to strach i zmęczenie.  
12 lipca 2021 roku udało się zorganizować stacjonarne spotkanie Zarządu Małopolskiego Oddziału 
Polskiego Związku Logopedów. 
Dokonaliśmy podsumowania działalności z ostatniego roku. Na bieżąco są wysyłane zawiadomienia 
do zakładów pracy o tym, ilu członków naszego związku jest w danym miejscu pracy. Mieliśmy 
zaplanowane szkolenie online na temat zaburzeń przetwarzania słuchowego, które nie odbyło się 
ze względu na małe zainteresowanie. Drugie szkolenie z dr Grycman, na temat komunikacji 
alternatywnej, które miało być stacjonarne, nie odbyło się z powodu zamknięcia placówek. Odbędzie 
się na początku grudnia. 
Nasi przedstawiciele: Barbara Gorgoń i Anna Bazuła uczestniczą w spotkaniach stacjonarnych 
i online Zarządu Głównego. 
Przeprowadziliśmy konkurs plastyczny pt. „Jak zmienię świat, gdy dorosnę”. Rozstrzygnięcie 
konkursu nastąpiło w styczniu, nagrody wysłano w kwietniu, a dyplomy na koniec roku szkolnego. 
Cały proces się wydłużył, nie było okazji do spotkań i rozdania nagród.  
Wydrukowaliśmy kalendarze na rok 2021, tylko cześć naszych członków je dostała, głównie Ci, 
którzy brali udział w konkursie. Cały czas liczyliśmy na inny obrót spraw związanych z wirusem.  
Koszt wysłania kalendarzy jest taki, jak druku i dlatego zwlekaliśmy. Po potwierdzeniu danych 
adresowych, kalendarze zostaną rozesłane.  
Dziękujemy wszystkim za planowe płacenie składek, 15 złotych miesięcznie. 50% składek wysyłamy 
do Zarządu Głównego, reszta zostaje  w Oddziale. 
Uzyskaliśmy zgodę Zarządu Głównego PZL na opłacanie porad prawnych dla naszych członków 
z funduszy własnych. Uwaga, ze względu na ograniczoną ilość pieniędzy, prosimy najpierw 
o zgłoszenie sprawy do skarbnika i sprawdzenie, czy dysponujemy odpowiednią kwotą, następnie 
Zarząd Małopolskiego Oddziału, może głosować nad przyznaniem pieniędzy na poradę. 
 
Rozmawialiśmy o planach na przyszłość.  
Jest kilka konkluzji: 
1. Mimo pandemii przyjęliśmy dwóch nowych członków. Zależy nam na tym, by nasze 

środowisko zaangażowało się w działanie na rzecz poprawy warunków pracy i płacy i jakości 
naszego wykształcenia i dlatego cieszymy się z napływu nowych sił. Niewiele nam brakuje, by 
stać się reprezentatywnym związkiem zawodowym, w skali kraju powinniśmy mieć tysiąc 
członków. 

2. Planujemy zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Termin był najtrudniejszą rzeczą do ustalenia. 
Na zebraniu musi być odpowiednia liczba członków, powinno być stacjonarne, myśleliśmy też 
o bezpieczeństwie sanitarnym. Zapraszamy Państwa na 11 września 2021 roku 
na zebranie sprawozdawczo-wyborcze o godz. 11 przy ul. Lubomirskiego 21 
w Krakowie. Z pewnością zaprosimy też kogoś, kto podzieli się z nami wiedzą z praktyki 
logopedycznej, będzie też stanowisko z pomocami logopedycznymi. Szczegóły na temat 
spotkania wyślemy w późniejszym terminie. 

3. Mamy w planie druk drugiego numeru Małopolskiego Biuletynu Logopedycznego. Prosimy 
o artykuły. Jeden znakomity już jest. 

4. Mimo trudności organizacyjnych planujemy konkurs plastyczny i druk kalendarza. 



 

5. Planujemy szkolenia online. Ze względu na duże obciążenia, które wszyscy mają, najpierw 
szkolenia dwu, trzygodzinne wieczorem. Jednym z planowanych tematów jest budowanie 
odporności psychicznej nauczyciela. Takie spotkania mogą odbywać się raz w miesiącu. 
Prosimy o podawanie tematów, którymi są Państwo zainteresowani. 

6. Przed wybuchem pandemii mieliśmy przygotowaną konferencję na temat wielojęzyczności, jest 
propozycja, by zorganizować ją online w 2022 roku. 

7. Prosimy o zaangażowanie, pomysły i zgłaszanie problemów. W zmieniających się warunkach 
powinniśmy, tak jak przedstawiciele innych zawodów zadbać   o nasze sprawy.  

 

Będę dzwonić do niektórych z Państwa, by potwierdzić dane adresowe.  

telefon 501 313 750, adres e-mail: marzenadabrowska.logopeda@gmail.com 

 

W imieniu Małopolskiego Oddziału Polskiego Związku Logopedów 

Marzena Dąbrowska 

 
 

 


