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Protokół nr 3-2022  

z zebrania Zarządu Głównego PZL 

– on-line 19 lipca 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. Milena Stasiak  
9. Katarzyna Strzelczyk  

10. Monika Szymańska-Matejek  

spóźniona: 
1. Wanda Poświatowska  

– dołączyła o godz. 20.03. 

 

załącznik nr 1/P3/2022: lista obecności 
 
Porządek obrad: 

1. Powitanie, stwierdzenie prawomocności. 
2. Przyjęcie protokołów posiedzeń nr 1/2022 i nr 2/2022. 
3. Informacja o sytuacji w Oddziale Dolnośląskim. 
4. Stan składek – skarbnik Lidia Kulpińska  
5. Propozycje popularyzacji członkostwa w PZL – wszyscy obecni. 
6. Sprawy bieżące: 

• współpraca z bankiem, 
• terminy wyborów w Oddziałach, 
• pieczątki, umowa z Orange, TOP 
• opiniowanie bieżących aktów prawnych. 

 
 
Ad. 1.  

 
Zebranie Zarządu Głównego odbyło się 19 lipca 2022 r. na platformie ZOOM (on-line). 
Przewodnicząca PZL, Milena Stasiak powitała zebranych członków Zarządu, sprawdzono obecność, 
stwierdzono quorum. Przewodnicząca przedstawiła zebranym porządek obrad.  
 
Ad. 2.  

 
Podjęto uchwałę: 

Uchwała P3/1/2022/ZG PZL z dn. 19.07.2022 r.  

ws. przyjęcia protokołów z posiedzeń ZG PZL nr 1-2022 i 2-2022 
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Obecni na zebraniu członkowie ZG PZL  jednogłośnie podjęli decyzję o przyjęciu protokołów ZG PZL 
nr 1-2022 i 2-2022. 

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

Uchwała jest wiążąca i wchodzi w życie. 
 
Ad. 3.  

 
Omówiono sytuację, która od dłuższego czasu istnieje w Dolnośląskim Oddziale PZL: ostatnie 
wybory odbyły się 2017.03.10. i obecnie konieczne są wybory członków Zarządu. Przewodnicząca 
oddziału, p. Hanna Mianowska podczas prezentacji firmy zewnętrznej SORGA na zebraniu on-line 
2021.11. p. Mianowska drastycznie naruszyła zasady zachowania, napływają też sygnały z oddziału, 
że przewodnicząca nie kontaktuje się z nikim, nie odbiera ani telefonów, ani poczty. 
Ustały zebrania członków i organizowane przez oddział wydarzenia, a pani Hanna Mianowska 
przysłała sms z rezygnacją ze sprawowanej funkcji. 
Udało się przekonać wiceprzewodniczącą oddziału, p. Milenę Drzewiecką, aby zorganizować 
zebranie sprawozdawczo-wyborcze, aby oddział nadal kontynuował swoją działalność.  
 
Podjęto uchwałę: 

Uchwała P3/2/2022/ZG PZL z dn. 19 lipca 2022 r.   

w sprawie przyjęcia rezygnacji p. Hanny Mianowskiej z funkcji Przewodniczącej Oddziału 

Dolnośląskiego 

Obecni na zebraniu członkowie ZG PZL  jednogłośnie podjęli decyzję o przyjęciu rezygnacji z funkcji 
Przewodniczącej Oddziału Dolnośląskiego. 

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

Uchwała jest wiążąca i wchodzi w życie. 
 
Podjęto uchwałę: 

Uchwała P3/3/2022/ZG PZL z dn. 19 lipca 2022 r.   

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Przewodniczącej Oddziału Dolnośląskiego pani 

Milenie Drzewieckiej do czasu zorganizowania wyborów i powołania nowych władz oddziału 

Członkowie ZG podjęli decyzję o powierzeniu pełnienia obowiązków Przewodniczącej Oddziału 
Dolnośląskiego pani Milenie Drzewieckiej do czasu zorganizowania wyborów i powołania nowych 
władz oddziału. 

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

Uchwała jest wiążąca i wchodzi w życie. 
 

O godzinie 20.03 do zebrania dołączyła p. Wanda Poświatowska. 
 
Ad. 4.  

 
Pani Lidia Kulpińska przedstawiła stan członków PZL, którzy nie zalegają ze składkami – 696 osób. 
Ustalono, że do przewodniczących oddziałów rozesłany będzie jednolity wzór zawiadomienia 
o zamiarze skreślenia – wg Statutu PZL § 5 p.6 ust. 3 „skreślenie następuje po wcześniejszym 
pisemnym uprzedzeniu członka Związku o takim zamiarze”.  
 
Ad. 5.  

 



- 3 - 

Dyskutowano nad możliwymi sposobami popularyzacji PZL, korzyści wynikających z członkostwa, 
mimo że nie jesteśmy związkiem reprezentatywnym w rozumieniu ustawy. 
Padły propozycje: 
- propagowanie działalności PZL podczas konferencji naukowych, szkoleń, działań objętych naszym 

patronatem, 
- kontakt z dziekanami Wydziałów Studiów Logopedycznych z informacją o działalności PZL oraz 

z prośbą o umieszczenie linku do strony PZL na stronach uczelnianych, 
- kontakt z kołami naukowymi studiów logopedycznych, 
- propagowanie wartości zdobywania Certyfikatów PZL i jednocześnie członkostwa w PZL, 
- zaangażowanie członków ZG PZL w organizację wyborów w oddziałach w celu popularyzowania 

członkostwa w PZL, w organizację wydarzeń logopedycznych, 
- aktualizacja strony internetowej, strony na FB, 
 
Ad. 6.  

 
Ustalono, że w najbliższym czasie panie Milena Stasiak i Lidia Kulpińska uaktualnia wszystkie dane 
związane z obsługą konta PZL, wyjaśnią kwestie kart płatniczych dla oddziałów. 
 
Ustalono daty zebrań sprawozdawczo-wyborczych w oddziałach i ustalono, kto z członków Zarządu 
Głównego będzie oddelegowany, aby przedstawić aktualny stan prawny logopedów: 

- Oddział Łódzki - 10.09. – M. Stasiak, L. Kulpińska, W. Poświatowska, 

- Oddział Dolnośląski - 10.09. – M. Knapek, J Grabowska-Okraska, B. Gorgoń,  

- Oddział Lubuski - 01.10. – M. Stasiak, G. Adrych, 

- Oddział Kujawsko-Pomorski - 01.10. – J. Grabowska-Okraska, M.Knapek,  

- Oddział Śląski - 23.09. – M. Knapek, B. Gorgoń. 
 
Ustalono, że renegocjowane będą umowy z Orange na usługi telefonii komórkowej i Internetu, 
umowa z Forum Logopedy oraz przedłużona zostanie umowa dot. siedziby PZL w Poradni TOP 
na ul. Raszyńskiej w Warszawie.  
22 i 23 sierpnia br. zostanie przeprowadzona archiwizacja dokumentów Zarządu Głównego oraz 
oddziałów, które zostały zamknięte. Oddelegowane zostaną p. Barbara Gorgoń i Joanna 
Grabowska-Okraska. 
 
Ustalono termin kolejnego spotkania ZG PZL (on-line) na 30 sierpnia. 
 
Przyjęto wniosek o możliwość uzupełnienia protokołu z obecnego zebrania drogą głosowania  
e-mailowego: głosowało: 11          za: 11          przeciw: 0          wstrzymało się: 0. 
 
Przewodnicząca podziękowała zebranym za uczestnictwo w zebraniu.  
Na tym zebranie zakończono.  
 
Protokół zawiera 3 ponumerowane strony.  
Został sporządzony w 2 egzemplarzach. 

protokołowała: Joanna Grabowska-Okraska  


