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Protokół nr 2-2022  

z zebrania Zarządu Głównego PZL 

– on-line 14 czerwca 2022 r. 
 

 

Obecni na zebraniu: 

1. Grażyna Adrych 

2. Barbara Gorgoń  

3. Joanna Grabowska-Okraska  

4. Joanna Klekowska  

5. Magdalena Knapek 

6. Lidia Kulpińska  

7. Marzena Nguyen  

8. Wanda Poświatowska  

9. Milena Stasiak  

10. Katarzyna Strzelczyk 

nieobecni: 

1. Monika Szymańska-Matejek  

 

 

załącznik nr 1/P2/2022: lista obecności 

 

Porządek obrad: 

1. Powitanie, stwierdzenie prawomocności. 

2. Komisje ZG PZL - przydział pozostałych funkcji, zespoły projektowe. 

3. Koncepcja pracy: 

• krótkoterminowa – do końca roku sprawy organizacyjno-porządkowe/ współpraca 

z oddziałami, sprawy bieżące, wspieranie inicjatyw powołanych Komisji i zespołów, 

• długoterminowa – na kadencję - zebranie koncepcji pracy komisji. 

4. Sprawy różne.  

 

Ad. 1.  

 

Zebranie Zarządu Głównego odbyło się 14 czerwca 2022 r. na platformie ZOOM (on-line). 

Przewodnicząca PZL, Milena Stasiak powitała zebranych członków Zarządu, pogratulowała osobom 

wybranym do pracy w ZG PZL  kadencji 2022-2026. Sprawdzono obecność, stwierdzono quorum. 

Przewodnicząca przedstawiła zebranym porządek obrad.  

 

Ad. 2.  

 

Kolejno przedstawili się członkowie Zarządu Głównego, prezentując swoje dotychczasowe 

działania. Rozpoczęto dyskusję nad podziałem zadań w zarządzie głównym i nad  adekwatnym 

przydziałem osób w komisjach. Uznano potrzebę rozdzielenia zadań Komisji ZG ds. Kształcenia, 

Statusu i Etyki Zawodowej na dwie: Komisję ds. Etyki i Komisję ds. Statusu i Kształcenia 

Zawodowego. Podkreślono, że w praktyce wszystkie komisje ze sobą współpracują. 

 

Przewodnicząca przedstawiła swoje kandydatury do składu komisji: 
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1. Komisja ZG ds. Zdrowia - Marzena Nguyen i Grażyna Adrych, 

2. Komisja ZG ds. Etyki Zawodowej – Barbara Gorgoń, Wanda Poświatowska, 

3. Komisja ZG ds. Statusu i Kształcenia Zawodowego – Magdalena Knapek, Lidia Kulpińska, 

4. Komisja ZG ds. Certyfikatów – Monika Szymańska-Matejek, Katarzyna Strzelczyk, 

5. Komisja ZG ds. Oświaty – Joanna Grabowska-Okraska, Joanna Klekowska, 

6. Funkcja sekretarza i administratora – p. Joanna Grabowska-Okraska i osoba współdzieląca 

obowiązki – p. Katarzyna Strzelczyk. 

 

Podjęto uchwałę: 

Uchwała P2/1/2022/ZG PZL z dn. 14.06.2022 r.  

ws. powołania Komisji ZG PZL ds. Etyki 

Obecni na zebraniu członkowie ZG obecnej kadencji  jednogłośnie podjęli decyzję o powołaniu 

następujących Komisji ZG PZL: 

 

Komisji ZG PZL ds. Statusu i Kształcenia Zawodowego 

Komisji ZG PZL ds. Oświaty  

Komisji ZG PZL ds. Zdrowia 

Komisji ZG PZL ds. Certyfikatów 

Komisji ZG PZL ds. Etyki 

 

 głosowało: 10     za: 10     przeciw: 0     wstrzymało się: 0  

Uchwała jest wiążąca i wchodzi w życie. 

 

 

Podjęto uchwałę: 

Uchwała P2/2/2022/ZG PZL z dn. 14 czerwca 2022 r.   

w sprawie powołania Komisji Zarządu Głównego PZL w składzie: 

Ustala się następujące funkcje poszczególnych członków Zarządu Głównego PZL: 

1. Komisja ZG ds. Statusu i Kształcenia Zawodowego w składzie: Magdalena Knapek 

(przewodnicząca), Lidia Kulpińska, 

2. Komisja ZG ds. Oświaty w składzie: Joanna Grabowska-Okraska (przewodnicząca), 

Joanna Klekowska,  

3. Komisja ZG ds. Zdrowia w składzie: Marzena Nguyen (przewodnicząca) i Grażyna Adrych, 

4. Komisja ZG ds. Certyfikatów w składzie: Monika Szymańska-Matejek (przewodnicząca), 

Katarzyna Strzelczyk, 

5. Komisja ZG ds. Etyki Zawodowej w składzie: Barbara Gorgoń (przewodnicząca), Wanda 

Poświatowska, 

głosowało: 10          za: 10          przeciw: 0          wstrzymało się: 0 

Uchwała jest wiążąca i wchodzi w życie. 

 

Podjęto uchwałę: 

Uchwała P2/3/2022/ZG PZL z dn. 14 czerwca 2022 r.   

ws. oddelegowania p. Lidii Kulpińskiej do pracy w ZG PZL na okres roku szk. 2022-2023. 

Członkowie ZG podjęli decyzję o oddelegowaniu p. Lidii Kulpińskiej do pracy w ZG PZL na okres roku 
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szk. 2022-2023, tj. od 1.09.2022. do 31.08.2023. w wymiarze 1/4 etatu. 

głosowało: 10          za: 10          przeciw: 0          wstrzymało się: 0 

Uchwała jest wiążąca i wchodzi w życie. 
 

Podjęto uchwałę: 

Uchwała P2/4/2022/ZG PZL z dn. 14 czerwca 2022 r.   

ws. oddelegowania p. Katarzyny Strzelczyk do pracy w ZG PZL na okres roku szk. 2022-2023. 

Członkowie ZG podjęli decyzję o oddelegowaniu p. Katarzyny Strzelczyk do pracy w ZG PZL na okres 

roku szk. 2022-2023, tj. od 1.09.2022. do 31.08.2023. w wymiarze 1/4 etatu. 

głosowało: 10          za: 10          przeciw: 0          wstrzymało się: 0 

Uchwała jest wiążąca i wchodzi w życie. 

 

Ad. 3.  

 

Ustalono, że w najbliższym czasie zostaną załatwione sprawy organizacyjne, związane 

z dokumentacją związkową, ustalone zostaną terminy zebrań wyborczych w oddziałach.   

 

Przekazanie środków trwałych oraz dokumentacji zostało ustalone na drugą połowę sierpnia br., 

dokładny termin zostanie ustalony w porozumieniu z p. Ewą Małachowską.  

Zasady przekazania dokumentów i składników majątkowych PZL (załącznik nr 2/P2/2022): 

• Dokumenty zostaną przekazane  w formie papierowej i elektronicznej na zaszyfrowanym 

pendrivie i /lub pendrivach. 

• Dokumenty papierowe  przed przekazaniem zostaną zarchiwizowane zgodnie z Uchwałą ZG PZL 

z 2015 roku. 

• Przewodnicząca EM zobowiązała się do przekazania dokumentacji spraw będących w toku oraz 

zakończenia spraw finansowych i przekazania  sprawozdania finansowego do KRS do końca 

czerwca 2022. 

• Zostaną przygotowane protokoły przekazania dotyczące: 

-  składników majątkowych – osoba odpowiedzialna:  skarbnik, 

- dokumentacji – osoba odpowiedzialna:  sekretarz. 

• Protokolarne podpisanie zakończenia przekazania dokumentacji i składników majątkowych 

odbędzie się w 2. połowie sierpnia w siedzibie ZG PZL Warszawie - osoba odpowiedzialna:  

Ewa Małachowska, Milena Stasiak, skarbnik, sekretarz. 

• Dokumentacja do czasu podpisania protokołów będzie przekazywana stopniowo. W pierwszej  

kolejności zostaną przekazane: 

− umowy zawarte przez PZL, 

− dokumentacja współpracy z instytucjami – PAN, WHO, PTL, inne, 

− pisma przychodzące i wychodzące za rok 2022. 

• Pozostała dokumentacja zostanie przekazana po zarchiwizowaniu. 

 

Podjęto uchwałę: 

Uchwała P2/5/2022/ZG PZL z dn. 14 czerwca 2022 r.   

ws. przyjęcia zasad przekazania  dokumentów i składników majątkowych ZG PZL. 

Członkowie ZG podjęli decyzję o przyjęciu zasad przekazania dokumentacji ZG PZL oraz innych 

składników majątkowych. 

głosowało: 10          za: 10          przeciw: 0          wstrzymało się: 0 

Uchwała jest wiążąca i wchodzi w życie. 
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Po archiwizacji dokumentacji ZG PZL należy przeprowadzić archiwizację kolejno w oddziałach. 

 

Ustalono, że stan finansów ZG PZL zostanie podsumowany po rozliczeniu organizacji WZD.  

 

Ustalono, że p. Magdalena Knapek sprawdzi możliwość realizacji wniosku wniesionego podczas 

Walnego Zjazdu Delegatów – dot. wniosku do Sądu Administracyjnego o reprezentatywności 

związku oraz o równoległej ścieżce uzyskania  specjalizacji neurologopedycznej. 

 

Ad. 4.  

 

P. Milena Stasiak odczytała list p. Ewy Małachowskiej dot. pozostawienia numeru telefonu 

służbowego (512-159-913) do użytku prywatnego (załącznik nr 3/P2/2022: list). 

W toku dyskusji podkreślano, że telefon służbowy jest bezpośrednio związany z pełnioną funkcją 

a była Przewodnicząca PZL powinna przekazać go włącznie z bazą adresową i historia połączeń 

służbowych. 

 

Podjęto uchwałę: 

Uchwała P2/6/2022/ZG PZL z dn. 14 czerwca 2022 r.   

ws. numeru telefonu służbowego (512-159-913). 

Członkowie ZG podjęli decyzję o przekazaniu numeru telefonu 512-159-913  na potrzeby obecnego 

ZG PZL. 

głosowało: 10          za: 6          przeciw: 0          wstrzymało się: 4 

Uchwała jest wiążąca i wchodzi w życie. 

 

Ustalono, że przez okres urlopowy na stronie internetowej zostaną jedynie adresy e-mail: 

zg.pzl@logopeda.org.pl, administrator@logopeda.org.pl, skarbnik@logopeda.org.pl  oraz 

m.stasiak@logopeda.org.pl. 

 

Wszyscy członkowie Zarządu Głównego mają obowiązek zapoznać się z regulaminem pracy ZG PZL.  

(Administrator jest zobowiązany do rozesłania.)  

 

P. Marzena Nguyen poinformowała zebranych o tym, że Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 

Zdrowia, p. Piotr Bromber deklarował zakończenie projektu Ustawy o zawodach niemedycznych 

do września br. Wpłynęło na ten temat ok. 800 opinii, natomiast nie ma dotychczas 

opublikowanych żadnych zmian dot. samego projektu. Organem odpowiedzialnym nadal jest 

Ministerstwo Zdrowia. 

 

Ustalono termin kolejnego spotkania ZG PZL (on-line) z Przewodniczącymi zarządów oddziałów 

na 23 czerwca br., a zebrania Zarządu Głównego – na 30 sierpnia. 

 

Przewodnicząca podziękowała zebranym za uczestnictwo w zebraniu.  

Na tym zebranie zakończono.  

 

Protokół zawiera 4 ponumerowane strony.  

Został sporządzony w 2 egzemplarzach. 

protokołowała: Joanna Grabowska-Okraska  


