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Protokół nr 4 -2022  

z zebrania Zarządu Głównego PZL on-line  

z dnia 30 sierpnia 2022 r. 
 
Obecni na zebraniu: 

1. Grażyna Adrych  
2. Joanna Grabowska-Okraska  
3. Magdalena Knapek 
4. Lidia Kulpińska  
5. Wanda Poświatowska 
6. Milena Stasiak  
7. Katarzyna Strzelczyk  
8. Monika Szymańska-Matejek  

spóźnione: 
1. Barbara Gorgoń – dołączyła o godz. 19.20 
2. Marzena Nguyen – dołączyła o godz. 20.40 

 
 

nieobecna: 
1. Joanna Klekowska 

 

załącznik nr 1/P4/2022: lista obecności 
 
Porządek obrad: 

1. Powitanie, stwierdzenie prawomocności. 
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia nr 2/2022. 
3. Modyfikacja planu finansowego na rok 2022.  
4. Informacja o realizacji wniosków z poprzednich zebrań. 
5. Sprawy bieżące: 

• organizacja ISAD ‘2022, 
• aktualizacja terminów wyborów w Oddziałach, 
• inne (Forum Logopedy, Orange, obsługa informatyczna),  
• strajk w Oświacie,  
• projekt ustawy o zawodach niemedycznych – finalne stanowisko PZL. 

6. Wnioski do realizacji. 
 
Ad. 1.  

 
Zebranie Zarządu Głównego odbyło się 30 sierpnia 2022 r. na platformie ZOOM (on-line), 
rozpoczęło się o godz. 19.00. Przewodnicząca PZL, Milena Stasiak powitała zebranych członków 
Zarządu, sprawdzono obecność, stwierdzono quorum. Przewodnicząca przedstawiła zebranym 
porządek obrad, który został przyjęty.  
 
Ad. 2.  

 
Podjęto uchwałę: 

Uchwała P4/1/2022/ZG PZL z dn. 30.08.2022 r.  

ws. przyjęcia protokołu z posiedzenia ZG PZL nr 3-2022 

Obecni na zebraniu członkowie ZG PZL  jednogłośnie podjęli decyzję o przyjęciu protokołu ZG PZL 
nr 3-2022. 
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 głosowało: 8     za: 8     przeciw: 0     wstrzymało się: 0  

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

 
P. Lidia Kulpińska przedstawiła poprawiony po podsumowaniu organizacji Walnego Zebrania 
Delegatów plan finansowy ZG PZL na 2022 rok (załącznik nr 2/P4/2022: plan finansowy ‘2022 - 

modyfikacja).  
 
Podjęto uchwałę: 

Uchwała P4/2/2022/ZG PZL z dn. 30 sierpnia 2022 r.   

w sprawie przyjęcia modyfikacji planu finansowego ZG PZL na rok 2022 

Obecni na zebraniu członkowie ZG PZL  jednogłośnie podjęli decyzję o przyjęciu modyfikacji planu 
finansowego ZG PZL na rok 2022. 

głosowało: 8          za: 8          przeciw: 0          wstrzymało się: 0 

Uchwała jest wiążąca i wchodzi w życie. 
 
O godzinie 19.20 do zebrania dołączyła p. Barbara Gorgoń. 
 
Ad. 4.  

 
Członkowie Komisji ZG PZL ds. Certyfikatów i ds. Oświaty opracowali koncepcje pracy na tę 
kadencję, pozostałe komisje jeszcze nie, w związku z czym termin zostaje przedłużony 
do listopadowego zebrania zarządu (załącznik nr 3/P4/2022: koncepcja pracy Komisji ZG PZL 

ds. Certyfikatów, załącznik nr 4/P4/2022: koncepcja pracy Komisji ZG PZL ds. Oświaty). 
 
Administrator rozesłał do przewodniczących oddziałów informacje o statutowym obowiązku 
powiadomienia członków, którzy nie płacą składek, o zamiarze skreślenia z listy członków. 
 
P. Magdalena Knapek jest na etapie opracowywania szkicu ustawy o zawodzie logopedy, w dalszej 
pracy konieczna jest konsultacja z prawnikiem. 
 
Po spotkaniu  22 i 23 sierpnia br. w siedzibie ZG PZL w Warszawie ws. przekazania dokumentów 
dot. pracy Zarządu Głównego PZL kadencji 2016-2022 i ich archiwizacji sporządzono protokół 
zdawczo-odbiorczy (załącznik nr 5/P4/2022: protokół zdawczo-odbiorczy).  
Ponieważ Przewodnicząca ub. kadencji, p. Ewa Małachowska, nie była obecna, ani nie przekazała 
zgodnie  z wcześniejszymi uzgodnieniami dokumentacji PZL, p. M. Stasiak zaproponowała, żeby 
wysłać wezwanie. Pismo o podobnej treści należy wysłać do p. Małgorzaty Konczanin, która od 
kilku lat nie oddaje dokumentów zamkniętego Oddziału Warmińsko-Mazurskiego. 
Propozycję zaakceptowano: głosowało: 9          za: 8          przeciw: 0          wstrzymało się: 1. 
 
Omówiono potrzebę propagowania idei Certyfikatu Zawodowego PZL, który obecnie jest jedynym 
dokumentem, który potwierdza uzyskanie przez logopedę wykształcenia o właściwej liczbie godzin, 
a przy przedłużaniu ważności Certyfikatu – uwzględnia podnoszenie kwalifikacji w zawodzie 
logopedy. Należy zmodyfikować Regulamin otrzymywania Certyfikatu – uzupełnić o prace on-line 
z pacjentami, zmienić wysokość opłat za otrzymanie lub przedłużenie ważności (chociażby 
ze względu na wzrost kosztów pocztowych i drukarskich),   rozpatrzyć bezterminową ważność 
Certyfikatu przy składaniu kolejnego wniosku. 
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Rozważano pomysł przyznawania z Certyfikatu gabinetom – jest to forma potwierdzenia standardu 
usług, ale wymaga rozważenia i precyzyjnego ustalenia wymagań. 
Ustalono, że termin posiedzenia Komisji ds. Certyfikatów będzie ustalony w październiku, 
po przeprowadzeniu wyborów w oddziałach i wybraniu przedstawicieli Komisji w oddziałach. 
 
Ustalono, że Kodeks Etyczny Logopedy, który został opracowany już wiele lat temu, zostanie 
rozesłany do uczelni kształcących logopedów, z intencją przypomnienia, jak ważne, szczególnie 
w obecnych czasach, jest właściwe zachowanie zawodowe logopedy.  
 
Ad. 5.  

 
Przewodnicząca przekazała ustalenia dot. współpracy nawiązanej  z prof. UŚ. Dr hab. K. Węsierską 
w obszarze organizacji ISAD ‘2022 – Międzynarodowego Dnia Świadomości Jąkania. PZL razem 
z Centrum Logopedycznym jest organizatorem Sympozjum Logopedycznego 21 października 2022 
r. PZL jest odpowiedzialne za przygotowanie plakatów, rozpropagowanie Sympozjum, rozesłanie 
informacji newsletterem, jak też udostępnienie platformy ZOOM. Natomiast prof. Katarzyna 
Węsierska zaprasza wykładowców i działaczy organizacji pomocowych dla osób jąkających się 
do udziału w panelu dyskusyjnym oraz przekazuje film „When I Stutter” do wyświetlenia. 
Dr Magdalena Knapek razem z prof. Węsierską będą moderatorami dyskusji. 
Ustalono, że Sympozjum organizowane jest dla członków PZL, w związku z czym przy wypełnianiu 
karty zgłoszenia należy dołączyć potwierdzenie opłaty członkowskiej. Zgłoszenia będą zbierane 
na założony na @gmail nowy adres – ze względu na czasowe problemy ze służbową pocztą. 
Ustalono, że PZL wykupi półroczny dostęp do platformy ZOOM, tak, żeby można było poprowadzić 
też różnego rodzaju spotkania w oddziałach czy z okazji EDL ‘2023. 
 
Przewodnicząca w najbliższym czasie jest umówiona na rozmowę z Forum Logopedy 
ws. renegocjowania umowy (z 2014 r.) oraz w Orange – aby przedłużyć umowę na usługi telefonii 
komórkowej i Internetu. 
 
Wiadomo, ze Polski Związek Nauczycielstwa razem z Forum Związków Zawodowych ogłosiło 
pogotowie strajkowe w oświacie. My, jako PZL, popieramy ten protest – natomiast, w przypadku 
ogłoszenia innych działań związkowych konieczne będzie zastanowienie się nad naszymi 
działaniami. 
 
Ze względu na informacje od logopedów, nie tylko członków PZL, o zmianach w wymiarze 
zatrudnienia, rozważano zwrócenie się do prawnika o opinię, jakie kroki podjąć ma logopeda 
w przypadku ograniczenia wymiaru zatrudnienia na początku roku szkolnego.  
 
Konieczny jest kontakt i współpraca z Polskim Towarzystwem Logopedycznym ws. zmienianych 
obecnie na wielu uczelniach programach studiów logopedycznych i neurologopedycznych oraz 
wprowadzeniem formy studiów on-line. 
 
Podjęto uchwałę: 

Uchwała P4/3/2022/ZG PZL z dn. 30 sierpnia 2022 r.   

w sprawie przyznania honorowego członkostwa w PZL  

Członkowie ZG PZL jednogłośnie podjęli decyzję o przyznania honorowego członkostwa w PZL: p. 
Jolancie Mamińskiej, p. Annie Żebryk-Stopie, p. Krzysztofowi Szamburskiemu. 

głosowało: 9          za: 9          przeciw: 0          wstrzymało się: 0 

Uchwała jest wiążąca i wchodzi w życie. 
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Na potrzeby wyborów w oddziałach przewodnicząca opracowała prezentacje: „Obszary 
funkcjonowania PZL” oraz  „Standardy zatrudnienia logopedów w resorcie oświaty”, które zostaną 
zamieszczone na stronie www.logopeda.org.pl. 
 
O godzinie 20.40 do zebrania dołączyła p. Marzena Nguyen. 
 
P. Marzena Nguyen przekazała informacje o tym, że ustalono w MZ, że w III kwartale br. ma ukazać 
się zaktualizowany projekt ustawy o zawodach niemedycznych, ale nie ma go jeszcze 
opublikowanego na żadnej stronie rządowej. W związku z tym również nie ma jeszcze 
zaktualizowanej wyceny świadczeń w resorcie zdrowia. 
 
P. M. Nguyen ma opracowaną prezentację na potrzeby wyborów w oddziałach, ale ze względu 
na to, że jest ona jej autorstwa, nie przekazała jej do udostępniania. 
 
Potwierdzono ostatecznie daty zebrań sprawozdawczo-wyborczych w oddziałach i oddelegowania 
członków ZG PZL: 
- Oddział Łódzki - 10.09. – M. Stasiak, L. Kulpińska, W. Poświatowska, M. Knapek 
- Oddział Dolnośląski - 10.09. – J. Klekowska, J. Grabowska-Okraska,  
- Oddział Śląski - 30.09. – M. Knapek, B. Gorgoń. 
- Oddział Lubuski - 01.10. – M. Stasiak, G. Adrych, 
- Oddział Kujawsko-Pomorski - 01.10. – J. Grabowska-Okraska, M.Knapek, L. Kulpińska, 
 
Ad. 6.  

 
Podsumowano ustalenia podjęte podczas zebrania (załącznik nr 6/P4/2022: wnioski do realizacji), 
ustalono osoby odpowiedzialne za ich realizację.  
Ustalono termin kolejnego spotkania ZG PZL (on-line) na 15 listopada. 
Przyjęto wniosek o możliwość uzupełnienia protokołu z obecnego zebrania drogą głosowania  
e-mailowego: głosowało: 10          za: 10          przeciw: 0          wstrzymało się: 0. 
 
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  


