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Sprawozdanie z działalności  
Zarządu Oddziału Mazowieckiego PZL 

za rok 2017 

 

 

W minionym roku członkowie Oddziału Mazowieckiego uczestniczyli w wyborach 
nowego Zarządu. (22 kwietnia 2017 roku). Zarząd ukonstytuował się  i ustalił pierwsze 
uchwały w czerwcu 2017 roku. 

 Oddział Mazowiecki PZL aktualnie liczy 101 członków. 

W tym  roku podjęliśmy uchwały o przyjęciu  nowych członków i skreśleniu członków 
niepłacących składki. Zostały zaktualizowane dane e-mailowe członków Oddziału.  

Zarząd Oddziału Mazowieckiego  w 2017 roku zorganizował następujące szkolenia: 

1. „Metoda werbo-tonalna. Programowanie wczesnych etapów rozwoju językowego - 
prowadzenie dr A. Lorenc. 

2. „Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych dzieci poprzez stymulację funkcji 
słuchowej, poznawczej i społecznej, ćwiczenia ortofoniczne i muzyczno - ruchowe w 
grupie dzieci od 1,5 do 5 roku życia"- prowadzenie mgr A. Tomaś i mgr K. Olszewska 

3. „ Wczesna interwencja logopedyczna” – prowadzenie mgr Karolina Kuna 

Wiceprzewodnicząca Oddziału Mazowieckiego - przedstawiciel Oddziału w Komisji ds. 
Certyfikatów ZG PZL p. Magdalena Borowy pełniła dyżury dla osób ubiegających się o 
przyznanie lub przedłużenie ważności certyfikatu. W naszym oddziale w roku 2017 
przyznano Certyfikat Zawodowy  5 logopedom i przedłużono ważność 2 Certyfikatów.  

Zarząd Oddziału uruchomił stronę fanpage PZL Oddział Mazowiecki w celu ułatwienia 
komunikacji z członkami i propagowania działalności PZL. 

Zarząd Oddziału Mazowieckiego spotykał się na zebraniach w celu omawiania bieżących 
spraw związkowych, zmian zawartych w projekcie ustawy dotyczących finansowania 
zadań oświatowych, zmian wynikających z reformy oświaty, ustalenia tematów i 
terminów szkoleń i in. 

W związku z akcją ISAD 2017 Oddział  mazowiecki zachęcał do zapoznania się z 
materiałami dotyczącymi jąkania na stronie internetowej. 

Zgodnie z wytycznymi Zarządu Głównego PZL  przeprowadzono głosowanie wśród 
członków  Oddziału Mazowieckiego, którzy byli za wstąpieniem do ogólnopolskich 
zrzeszeń związków i wybrali OPZZ. 

Członkowie oddziału, którzy pełnią funkcję w strukturach Zarządu Głównego brali udział 
w zebraniach ZG. 



 

Na bieżąco zarząd podejmował uchwały o przyjęciu do PZL nowych osób. 

 

W imieniu Zarządu Oddziału Mazowieckiego: 

Przewodnicząca Monika Szymańska - Matejek 


