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Sprawozdanie z działalności  
Zarządu Oddziału Mazowieckiego PZL 

za rok 2020 
 
 
W roku 2020 Zarząd Oddziału Mazowieckiego spotykał się na zebraniach w formie 

zdalnej korzystając z aplikacji Messenger, Whatsapp lub telefonicznie, ze względu 

na sytuację epidemiologiczną w kraju. Celem spotkań były bieżące sprawy związkowe, 

w tym tak ważne, jak wsparcie logopedów pracujących stacjonarnie i zdalnie podczas 

pandemii.  Ustalano również tematykę i terminy szkoleń. 

W 2020 roku Oddział Mazowiecki PZL liczył 112 członków. Zarząd podjął 7 uchwał; 

przyjął czterech nowych członków, wykreślił dwóch, zaktualizował spis adresów 

mailowych pracodawców członków Oddziału Mazowieckiego. 

 

Działania zarządu to monitoring sytuacji epidemiologicznej w kraju i jej wpływ na zawód 

logopedy, udzielanie informacji mailowo, telefonicznie i przez fanpage, o wytycznych 

dla logopedy pracującego w oświacie i w służbie zdrowia. 

Poprzez fanpage Oddziału Mazowieckiego PZL na FB, w grupie zamkniętej, zarząd 

kontaktował się z członkami oddziału, którzy m.in. wypełniali ankiety dotyczące tematyki 

proponowanych szkoleń, wymieniali się informacjami merytorycznymi i informowali 

o wydarzeniach związanych z Europejskim Dniem Logopedy 2020. Członkowie oddziału 

zgłaszali na bieżąco problemy związane z pracą zdalną.  

 

Na rok 2020 zarząd zaplanował dwa stacjonarne szkolenia. Pierwsze miało odbyć się 

w terminie EDL ‘2020, miało być okazją do spotkania członków, wspólnego świętowania 

i zdobywania wiedzy. Tematem była: Terapia logopedyczna z edukacją matematyczną - 

Numicon, klocki matematyczne. Drugie natomiast poświęcone wczesnemu rozwojowi 

i holistycznej diagnozie: Małe dziecko - rozwój w aspekcie procesów regulacji, karmienia, funkcji 

ręki (karmienie, komunikacja). Ze względu na sytuację epidemiologiczną obydwa szkolenia 

stacjonarne musiały zostać odwołane, niemniej nie wykluczono ich organizacji 

w przyszłości. Zarząd dostosował formę szkoleń do zaistniałej sytuacji i zorganizował 

dwa łączące się ze sobą szkolenia on-line w formie webinarów. Odpowiadając 

na zgłaszane potrzeby członków wybrano temat Mutyzmu wybiórczego. 

 

Dostosowano również formę kontaktu z członkami. Sprawdzona, trafna i zapewniająca 

natychmiastową informację zwrotną, okazała się komunikacja poprzez fanpage.  

 



 

W roku 2020 działania zarządu skoncentrowane były na: wspieraniu logopedy 

pracującego stacjonarnie i zdalnie podczas pandemii oraz podnoszeniu kwalifikacji 

zawodowych członków poprzez organizację szkoleń. Zarząd starannie planował działania 

na cały rok 2020. Podążał i nadal podąża za nowoczesnym spojrzeniem na zawód 

logopedy, jako specjalisty działającego w zespole m.in. z psychologami, fizjoterapeutami, 

ortodontami, lekarzami różnych specjalności. Oddział Mazowiecki PZL miał świadomość 

tego, że edukacja i swego rodzaju wspólnota zawodowa zrzeszonych osób, możliwość 

spotkań (nawet tych on-line) to dla nich samych najważniejsze argumenty do członkostwa 

w związku. 

 

 

W imieniu Zarządu Oddziału Mazowieckiego PZL 

Przewodnicząca Monika Szymańska 


