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Kraków, dnia 11.01.2016 r.  

 

 

Sprawozdanie z działalności  
Oddziału Małopolskiego PZL  

za 2015 rok 

 

W roku 2015 odbyły się dwa zebrania członków naszego oddziału (11.04.2015. 
i 27.11.2015.) oraz 4 zebrania  członków Zarządu Oddziału(11.04., 14.07., 
10.10.,27.11.2015.). 

W dniu 11.04.2015 wysłuchałyśmy interesującego wystąpienia p.t. „Problemy diagnozy 
funkcjonalnej rozwoju psychoruchowego dziecka z zaburzonym rozwojem mowy” które 
poprowadziły mgr Elżbieta Bogacz i mgr Anna Bogacz-Rybczak, autorki narzędzia 
diagnostycznego KORP. 

Pani Anna Włodarz i Barbara Gorgoń przygotowały też relację z debaty 
o pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach i placówkach oświatowych, w której 
jako przedstawicielki naszego oddziału  uczestniczyły w dniu 11.03.2015. w Warszawie. 

W dniu 27.11.2015. w związku z sugestiami naszych członków zaprosiłyśmy 
przewodniczącą ZG PZL, panią dr Ewę Małachowską, które przedstawiła interesujące 
materiały p.t. „Polski Związek Logopedów - warto być jego członkiem”. Pani Ewa 
Małachowska przedstawiła działalność związku i odpowiedziała  na pytania przybyłych 
na zebranie członków związku.  

Podczas tych zebrań można było zakupić pomoce logopedyczne - na stoisku Komlogo 
oraz Księgarni Pedagogicznej Academicus. 

Zebrania zarządu oddziału miały charakter roboczy i dotyczyły omówienia spraw 
związanych między innymi z członkostwem – przyjęciami i skreśleniami z listy. Skarbnik 
Oddziału, p. Anna Włodarz przedstawiła sprawozdania finansowe. Pani Anna Paluch – 
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 nasz Zarząd 
z pracą Zarządu Głównego.  

Pani Barbara Gorgoń uczestniczyła w zebraniach Komisji ds. Kształcenia Logopedów, 
Statusu Zawodowego i Certyfikatów PZL, na których przedstawiała dokumenty osób 
starających się o przyznanie lub przedłużenie certyfikatu potwierdzającego kwalifikacje 
zawodowe. Wszystkim zainteresowanym osobom przyznano i uroczyście wręczono 
certyfikaty. 

 

 



 

Inne nasze działania:  

• W styczniu 2015 r. Oddział Małopolski PZL uzyskał pozytywną odpowiedź 
o umieszczeniu linku  na stronie UM Kraków. 

• W styczniu 2015 r. PZL otrzymał pozytywną odpowiedź MEN, na pismo w sprawie 
orzekania dzieci z afazją przygotowane przez nas oddział, której treść można odnaleźć 
na stronie PZL. 

• Podjęto współpracę z ZG w sprawie przygotowania odpowiedzi dla prof. Woźniaka, 
który wypowiedział się na temat udziału PZL w CPLOL.  

• Ustalono, iż w miarę dostępnych egzemplarzy możliwe jest  wypożyczanie czasopisma 
„Forum Logopedy”, które jest objęte patronatem PZL. Pojawiła się inicjatywa pani 
Marzeny Dąbrowskiej dotycząca wymiany książek poświęconych  interesujących nas 
zagadnieniom.   

• Z okazji Światowego Dnia Osób Jąkających się postanowiono zorganizować konkurs 
p.t.: „Każdy może się zająknąć”. Przygotowałyśmy regulamin konkursu oraz 
zaproszenie do konkursu. W tej edycji zainteresowanie konkursem było niewielkie, 
zamierzamy powtórzyć takie przedsięwzięcie z okazji EDL. Uczestnicy otrzymali 
nagrody książkowe i przybory plastyczne, a ich opiekunowie dyplomy.  

 

opracowanie:  
Anna Paluch 
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