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Kraków, 12.01.2019 r. 
 

SPRAWOZDANIE Z PRACY  

ODDZIAŁU MAŁOPOLSKIEGO PZL ZA 2018 ROK 

 W minionym roku odbyło się siedem zebrań członków Zarządu 

Oddziału. Trzykrotnie członkowie naszego Oddziału mieli okazję 

uczestniczyć w szkoleniach organizowanych przez Oddział. Objęliśmy 

patronatem Ogólnopolskie Sympozjum Logopedyczne „Terapia 

Logopedyczna - nowe strategie, nowe perspektywy” 6 – 7 października 2018 

r.  w Wieliczce. 

 Zebrania zarządu miały charakter roboczy i dotyczyły omówienia 

spraw związanych między innymi z członkostwem – przyjęciami 

i skreśleniami z listy. Skarbnik p. Justyna Karasowska przedstawiła 

sprawozdania finansowe. Pani Marzena Dąbrowska- przewodnicząca 

Oddziału Małopolskiego podpisała umowę najmu lokalu na siedzibę 

Oddziału na kolejny rok kalendarzowy. Adres siedziby nie ulega zmianie, 

a jest nim SOSW ul. Lubomirskiego 21 w Krakowie. Pani Barbara Gorgoń 

zapoznała Zarząd ze zmianami w prawie w związku z wejściem RODO.  

 Pani Barbara Gorgoń jako członek ZG PZL uczestniczyła w zebraniach 

Zarządu Głównego PZL oraz na bieżąco omawiała działania zarządu. 

Ponadto uczestniczyła w posiedzeniach Komisji PZL ds. Certyfikatów, 

na których przedstawiała dokumenty osób starających się o przyznanie lub 

przedłużenie certyfikatu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. 

Wszystkim zainteresowanym osobom przyznano i uroczyście wręczono 

certyfikaty. 

 Pani Anna Bazuła została powołana na członkinię ZG PZL. 

 Zarząd Oddziału Małopolskiego zorganizował dwa szkolenia w ramach 

zebrań członków Oddziału: 

- 7.04.2018 r. dr I. Michalak - Widera – „Opóźnienia rozwoju mowy”. 

- 1.12.2018 r. - Niedosłuch odbiorczy- diagnoza i terapia logopedyczna: 

zagadnienia teoretyczne, informacje praktyczne, prowadzące: 

mgr Magdalena Ławecka, dr Natalia Moćko.  

Dużym przedsięwzięciem była organizacja Konferencji naukowej „Rola 

logopedy   we wspomaganiu rozwoju komunikacji dziecka potrzebującego 

AAC” – Kraków 10 marca 2018 r.  



 

Jesienią został zorganizowany konkurs plastyczny „Mowa bajek”. Wzięło 

w nim udział 90 dzieci, aż 21 prac otrzymało nagrody i wyróżnienia.  

opracowanie:  

Marzena Dąbrowska  

Ewa Rozwadowska  


