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Sprawozdanie z działalności  

Zarządu Oddziału Mazowieckiego PZL 
za rok 2021 

 
 

W roku 2021 Zarząd Oddziału Mazowieckiego zapewniał członkom korzystanie 
z indywidualnych porad prawnych w sprawach pracowniczych. Odpowiadał 
na indywidualne wnioski i pytania członków, współpracował z takimi organami jak 
Kuratorium Oświaty, Uniwersytet Warszawski i Warszawski Uniwersytet Medyczny. 
Ze względu na przedłużającą się sytuację epidemiologiczną w kraju członkowie Oddziału 
Mazowieckiego nadal spotykali się na zebraniach w formie zdalnej korzystając z aplikacji 
Messenger, fanpage, e-mail,  Whatsapp lub telefonicznie.  

 
Oddział Mazowiecki PZL aktualnie liczy 115 członków. W roku 2021 podjęto trzy 

uchwały o przyjęciu nowych członków i skreśleniu  członków niepłacących składki. 
 
Zarząd Oddziału w 2021 roku zorganizował cykl szkoleń surdologopedycznych w formie 
webinarów. Poprowadziła je  mgr K. Zienkiewicz, dotyczyły: 
1. Tympanometrii 
2. Dynamiki Słyszenia i deficytów słuchowych 
3. Zrozumiałości mowy w praktyce 
 
Zostało zorganizowane również szkolenie stacjonarne na temat Oceny funkcjonalnej traktu 
ustno-twarzowego. Mioterapii – w podejściu autorskim, poprowadziła je mgr E. Mendala- 
Kwoczek. 
 
Owocem tego szkolenia oprócz zdobytej wiedzy było zaproszenie uczestników warsztatu 
do grupy fanpage „Ocena funkcjonalna”, administrowanej przez autorkę. Jest to miejsce, 
które służy wzajemnej wymianie doświadczeń, utrwaleniu i aktualizowaniu wiedzy 
w praktyce, daje możliwości zadawania pytań i szukania wspólnych rozwiązań. 
 
Wiceprzewodnicząca Oddziału Mazowieckiego - przedstawiciel Oddziału w Komisji 
ZG PZL ds. Certyfikatów, p. Magdalena Borowy pełniła dyżury zdalne i stacjonarne dla 
osób ubiegających się o przyznanie lub przedłużenie ważności certyfikatu. 
 
Zarząd Oddziału Mazowieckiego spotykał się w większości zdalnie 
na zebraniach w celu omawiania bieżących spraw związkowych, zmian 
zawartych w projekcie ustawy dotyczących finansowania zadań 
oświatowych, zmian wynikających z reformy oświaty, pytań do MENu,  
propozycji MEN dot. pragmatyki zawodowej nauczyciela, zapoznania się z 
dokumentem „Edukacja dla Wszystkich", ponadto  zaproszono także  
członków do  uczestnictwa w pilotażu UW i WUM dotyczącego szczepień 



 

dzieci w wieku 6-36 m-cy. We wrześniu 2021 Zarząd Oddziału 
Mazowieckiego w składzie E. Rycombel, M. Mazur, M Borowy brał udział 
w Sympozjum Logopedycznym w Warszawie zorganizowanym przez 
Zarząd Główny PZL. 
 
W wyniku pojawiających się wątpliwości członków Oddział Mazowiecki PZL wystosował 
pismo do Zarządu Głównego w sprawie zajęcia jednoznacznego stanowiska w kwestii 
stosowania przez logopedów metod elektro-neuromobilizacji obszaru twarzowego oraz 
używania narzędzi medycznych takich stetoskop, otoskop, rynoskop czy narzędzi 
do badań słuchu (audiometr, tympanometr). 
 
Wnioski wynikające ze  współpracy i doświadczeń w r. 2021:  
- zwiększenie ochrony pracownika poprzez szybszą interwencję prawną, 
- poprawa skuteczności przepływu informacji z MEN w sprawie przyszłości nauczyciela 
specjalisty logopedy. 
 

 

 

W imieniu Zarządu Oddziału Mazowieckiego PZL 

Przewodnicząca Monika Szymańska 


