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P3/ 08/2012/ ZGPZL        Warszawa, 27.08.2012 r. 
 

Protokół nr 3 z zebrania Zarządu Głównego PZL 
– Warszawa 27 sierpnia 2012 r. 

 

Przewodnicząca ZGPZL Ewa Małachowska powitała zebranych członków ZG oraz gości: p. Anetę 
Kiepielę–Koperek, p. Agnieszkę Olobry, p. Magdalenę Piotrowską, potwierdziła kworum i przedstawiła 
porządek spotkania: 

 

1. Potwierdzenie przyjęcia protokołu P2/06/2012/ZGPZL z dn. 11.06.2012. 

2. Omówienie realizacji uchwał podjętych na spotkaniu w dn. 11.06.2012. 

3. Zmiany w pełnieniu funkcji w ZG PZL – podjęcie uchwał w sprawie: 

- przyjęcia rezygnacji z funkcji skarbnika ZGPZL i administratora strony internetowej PZL, 
p. Katarzyny Bulewicz, 

- powołania osób do pełnienia funkcji skarbnika ZGPZL i administratora strony PZL, 

- sposobu przekazania przez p. K. Bulewicz telefonu, komputera, Internetu bezprzewodowego 
wyznaczonym osobom, 

- określenia zakresu obowiązków skarbnika ZGPZL i administratora strony PZL, 

- sposobu dokumentowania czasu pracy osób oddelegowanych do prac na rzecz PZL, 

- oddelegowania osób do prac na rzecz PZL. 

4. Rekomendacja programu „Eduterapeutica Logopedia” PWN – przedstawienie wyników prac 
ekspertów, podjęcie uchwały w sprawie rekomendacji przez głosowanie jawne. 

5. Informacja o działaniach podjętych przez członków ZGPZL w okresie czerwiec-sierpień 2012 r. – 
wnioski do dalszej pracy, podjęcie koniecznych uchwał (m.in. kontynuacja współpracy z firmą 
„MIMO”, współpraca z samorządowcami w sprawie zmian w ustawie Karta Nauczyciela). 

6. Sprawy różne. 

7. Spotkanie z prawnikiem p. A. Cekierą. 

8. Zamknięcie zebrania. 

Proponowany porządek zebrania został zatwierdzony. 
 
Realizacja porządku zebrania: 
 
 Ad.1 

Na wniosek Przewodniczącej ZG PZL zebrani potwierdzili przyjęcie protokołu 
P2/06/2012/ZGPZL z dnia 11.06.2012 r. 
 
Ad.2 

Przewodnicząca E. Małachowska podjęła temat nie zamieszczonego jeszcze listu-odpowiedzi PZL 
na list PTL. Zwróciła się do osób odpowiedzialnych z pytaniem, dlaczego list nie został zamieszczony na 
stronie internetowej PZL w wyznaczonym terminie. Sekretarz ZGPZL opisała zebranym korespondencję 
dotyczącą listu: członkowie ZG PZL mieli zapoznać się z przygotowaną wersją, nanieść ewentualne 
poprawki; ostateczna wersja została wysłana przez kol. B. Deredas do administratora – K. Bulewicz, która 
miała zamieścić list na stronie; listu do dnia 27 sierpnia nie ma na stronie PZL. Kol. J. Grabowska-Okraska, 
która także posiada uprawnienia administratora strony PZL, tłumaczyła, że nie dostała polecenia 
służbowego, by zamieścić list. Przewodnicząca ZGPZL poprosiła kol. B. Deredas, by w trybie pilnym 
wysłała jeszcze raz przygotowaną wersję listu do kol. J. Grabowskiej–Okraski, która zamieści go na stronie 
PZL z datą zatwierdzoną na poprzednim zebraniu ZG PZL. 



 

 Polski Związek Logopedów  
Z A R Z Ą D  G Ł Ó W N Y  

   ul. Raszyńska 8/10, 02-026 Warszawa, zgpzl@logopeda.org.pl 
 

NIP  712-25-21-399 REGON 431198505   Bank Pekso SA O/Poznań 58 1240 6524 1111 0010 2451 6922 
 

 

 

Przewodnicząca E. Małachowska poprosiła przedstawicieli Komisji Oświaty i Komisji Zdrowia 
o informacje dotyczące zamieszczenia na stronie internetowej PZL linków do ważnych ustaw, 
rozporządzeń, regulacji prawnych dotyczących logopedów zatrudnianych w resorcie oświaty i zdrowia. 
Kol. K. Dobosiewicz-Olechowska wyjaśniała, że Ministerstwo Zdrowia przygotowuje nowe 
rozporządzenia, wobec których obecnie obowiązujące rozporządzenia wkrótce stracą ważność, zatem 
zamieszczanie ich na stronie PZL mija się z celem. Przewodnicząca ZGPZL wyraziła opinię, że na stronie 
internetowej PZL powinny pojawić się linki do ww., by zainteresowani logopedzi mieli dostęp do 
aktualnych informacji. Po ich zmianie należy je tylko zaktualizować. Kol. K. Dobosiewicz–Olechowska 
zwróciła uwagę, że w okresie ostatnich 3 miesięcy Komisja Zdrowia otrzymała od logopedów tylko dwa 
e-mail’e z pytaniami; zadeklarowała, że prześle administratorowi strony linki do aktualnych rozporządzeń. 
Kol. J. Grabowska-Okraska poinformowała obecnych, że zamieściła na stronie linki dotyczące logopedów 
zatrudnianych w oświacie i te, które udało Jej się znaleźć na stronach Ministerstwa Zdrowia. 

Przewodnicząca ZG PZL poprosiła zebranych o informacje dotyczące wykorzystania e-mailowych 
skrzynek pocztowych PZL. Przewodniczące Komisji Oświaty i Komisji Zdrowia potwierdziły, że odbierają 
służbową pocztę elektroniczną. Zwrócono uwagę, że pozostali członkowie komisji nie mają do niej dostępu 
i zaproponowano, by im także umożliwić odbieranie poczty służbowej. Kol. M. Konczanin zgłosiła 
problem z logowaniem się na służbowe konto. 

Przewodnicząca E. Małachowska poinformowała zebranych, że otrzymała od kol. K. Bulewicz 
wzór umowy zawartej z firmą „MIMO”, na którym nie widniały żadne podpisy. Ten sam dokument został 
przesłany do sekretarza ZG PZL. 
 
Ad.3 

Przewodnicząca ZG PZL odczytała zebranym rezygnację kol. K. Bulewicz z pełnienia funkcji 
skarbnika ZG PZL oraz administratora strony internetowej PZL z uwagi na objęcie stanowiska dyrektora 
poradni, przy jednoczesnym utrzymaniu statusu członka ZG PZL. Zebrani wyrazili wątpliwość, czy osoba 
będąca dyrektorem i zatrudniająca pracowników, może być jednocześnie członkiem związku 
zawodowego. Kol. K. Dobosiewicz-Olechowska wyraziła opinię, że jest to osobista sprawa 
kol. K. Bulewicz, a Przewodnicząca ZG PZL poinformowała, że w myśl Ustawy o Związkach Zawodowych 
każdy ma prawo być członkiem związku. Następnie kol. E. Małachowska zgłosiła wniosek o przyjęcie 
rezygnacji kol. K. Bulewicz z funkcji skarbnika ZG PZL i administratora strony internetowej PZL. 

 

Uchwała P3/1/08/2012/ZG PZL z dn. 27.08.2012 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji p. Katarzyny Bulewicz 
z pełnienia funkcji skarbnika ZG PZL i administratora strony www.logopeda.org.pl. 
 
Obecni na zebraniu jednogłośnie przyjęli rezygnację p. K. Bulewicz z pełnienia funkcji skarbnika ZG PZL 
i administratora strony PZL. 
 
głosowało: 10     za: 10     przeciw: 0     wstrzymało się: 0 

Uchwała jest wiążąca i wchodzi w życie. 
 
 Przewodnicząca ZG PZL poinformowała zebranych, że rozmawiała z kol. K. Bulewicz na temat 
współpracy z księgową zajmującą się sprawami PZL, p. Justyną Ratajczak. Kol. K. Bulewicz wyraziła 
pochlebną opinię na temat tej współpracy,  wobec czego kol. E. Małachowska zaproponowała, by biuro 
rachunkowe JU-RA zajmowało się sprawami finansowymi PZL co najmniej do końca kadencji obecnego 
zarządu. 
 Przewodnicząca ZG PZL przedstawiła zebranym kandydaturę na nowego administratora strony 
internetowej PZL – kol. J. Grabowską-Okraska. Kol. J. Grabowska-Okraska potwierdziła na zebraniu 
wyrażoną wcześniej w rozmowie telefonicznej z Przewodniczącą ZG PZL zgodę na objęcie tej funkcji. 
Jednocześnie zwróciła uwagę, że administrator strony i redaktor portalu to dwie różne funkcje i zachęciła 
obecnych do współpracy przy redagowaniu strony www. Kol. M. Chorążyczewska zaproponowała, 
by kol. J. Grabowska-Okraska zaprosiła do współpracy nad redakcją strony PZL osoby ze swojego 
oddziału. Kol. E. Małachowska zaproponowała, by członkowie poszczególnych komisji wyszukiwali 
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i przesyłali administratorowi do zamieszczenia na stronie różne ciekawe artykuły dotyczące obszarów ich 
działalności, a nowego administratora poprosiła o przedstawienie zakresu obowiązków. 
Kol. J. Grabowska-Okraska przedstawiła zebranym wstępną listę zadań nowego administratora, na której 
znalazły się m.in.: systematyczne sprawdzanie służbowej poczty, nanoszenie zmian na stronie, by była 
bardziej czytelna, zamieszczanie  artykułów, informacji o szkoleniach, konferencjach, warsztatach, 
nawiązanie współpracy z innymi portalami. Przewodnicząca E. Małachowska zgłosiła wniosek o przyjęcie 
kandydatury kol. Joanny Grabowskiej-Okraska na funkcję administratora strony PZL. 
 

Uchwała P3/2/08/2012/ZG PZL z dn. 27.08.2012 r. w sprawie przyjęcia kandydatury p. Joanny 
Grabowskiej-Okraska w celu pełnienia funkcji administratora strony www.logopeda.org.pl. 
 
Obecni na zebraniu przyjęli kandydaturę p. J. Grabowskiej-Okraska w celu pełnienia funkcji 
administratora strony PZL. 
 
głosowało: 10     za: 9     przeciw: 0     wstrzymało się: 1 

Uchwała jest wiążąca i wchodzi w życie. 
 
 Przewodnicząca ZG PZL poinformowała obecnych o rozmowach, jakie odbyła z kol. M. Konczanin 
oraz z Przewodniczącą Oddziału Wielkopolskiego w sprawie kandydatury kol. K. Strzelczyk na funkcję 
skarbnika ZG PZL. Obie Panie uważają, że jest to dobra kandydatura. Kol. K. Strzelczyk wyraziła zgodę 
na objęcie funkcji skarbnika ZG PZL. Kol. E. Małachowska zwróciła uwagę, że Sekretarz, Skarbnik, oraz 
Administrator Strony nie mają opracowanych zakresów obowiązków i zaproponowała, by wszyscy obecni 
przygotowali na kolejne zebranie ZG PZL swoje propozycje. Kol. K. Dobosiewicz-Olechowska podzieliła 
się z zebranymi doświadczeniami z CPLOL-u dotyczącymi zakresu działań skarbnika i zasugerowała, 
by to osoby pełniące ww. funkcje przygotowały ramowy zakres obowiązków, a pozostali członkowie 
ZGPZL zgłoszą do nich swoje ewentualne propozycje i uwagi. Przewodnicząca ZG PZL przedstawiła 
zebranym swoje propozycje zadań skarbnika: sprawozdawczość o stanie konta, prowadzenie dokumentacji 
finansowej, 
współpraca ze skarbnikami oddziałów PZL, sprawozdawczość o liczbie członków PZL (informowanie raz 
na kwartał o liczebności związku – skarbnicy oddziałów przesyłają skarbnikowi ZG do 10 dnia danego 
miesiąca informacje o aktualnej liczbie członków oddziałów, a skarbnik ZG do 15 dnia danego miesiąca 
informuje ZG PZL o liczebności związku). Następnie przewodnicząca E. Małachowska zgłosiła wniosek 
o przyjęcie kandydatury kol. Katarzyny Strzelczyk na funkcję skarbnika ZG PZL. 
 

Uchwała P3/3/08/2012/ZG PZL z dn. 27.08.2012 r. w sprawie przyjęcia kandydatury p. Katarzyny 
Strzelczyk w celu pełnienia funkcji skarbnika ZGPZL. 
 
Obecni na zebraniu przyjęli kandydaturę p. K. Strzelczyk w celu pełnienia funkcji skarbnika ZG PZL. 
 
głosowało: 10     za: 9     przeciw: 0     wstrzymało się: 1 

Uchwała jest wiążąca i wchodzi w życie. 
 
Przewodnicząca ZG PZL zaproponowała, by sprzęt, który użytkowała kol. K. Bulewicz, a który jest 

własnością ZG PZL, został podzielony w następujący sposób: 
- telefon służbowy zostanie przekazany Wiceprzewodniczącej ZG PZL, kol. J. Grabowskiej-Okraska, 
- komputer służbowy zostanie przekazany Sekretarz ZG PZL, kol. A. Karpińskiej, 
- Internet mobilny zostanie przekazany Przewodniczącej ZG PZL, kol. E. Małachowskiej. 
 
Kol. K. Dobosiewicz-Olechowska zasugerowała, by Internet mobilny został przekazany Sekretarzowi, 
natomiast kol. M. Konczanin zgodziła się, że powinna go dostać Przewodnicząca. Kol. E. Małachowska 
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zgłosiła wniosek o wspólne głosowanie podziału trzech urządzeń. Wniosek poddano pod głosowanie: 
za przyjęciem głosowało – 7 osób, przeciw – 0 osób, wstrzymało się – 3 osoby. 
 
Uchwała P3/4/08/2012/ZG PZL z dn. 27.08.2012 r. w sprawie przekazania wskazanym osobom 
służbowego sprzętu przez kol. Katarzynę Bulewicz. 
 
Obecni na zebraniu zdecydowali, że sprzęt zostanie przekazany w sposób zaproponowany przez 
Przewodniczącą ZG PZL: 
- telefon służbowy zostanie przekazany Wiceprzewodniczącej ZG PZL, kol. J. Grabowskiej-Okraska, 
- komputer służbowy zostanie przekazany Sekretarz ZG PZL, kol. A. Karpińskiej, 
- Internet mobilny zostanie przekazany Przewodniczącej ZG PZL, kol. E. Małachowskiej. 
 
głosowało: 10     za: 7     przeciw: 0     wstrzymało się: 3  
 

Uchwała jest wiążąca i wchodzi w życie. 
 
Przewodnicząca E. Małachowska zaproponowała, by każda z ww. osób indywidualnie umówiła się 
z kol. K. Bulewicz na przekazanie sprzętu, natomiast kol. K. Strzelczyk umówi się na przekazanie 
dokumentacji skarbnika, przejrzy ją i przywiezie dokumenty archiwalne do siedziby związku, 
do Warszawy na ul. Raszyńską. Następnie Przewodnicząca ZGPZL zgłosiła wniosek dotyczący określenia 
zakresu obowiązków Skarbnika i Administratora Strony zgodnie z którym nowy Skarbnik i Administrator 
Strony mają przygotować propozycję zakresu swoich obowiązków i przesłać je pocztą elektroniczną 
do konsultacji do członków ZG PZL, a ostateczny zakres ich obowiązków zostanie poddane głosowaniu 
na następnym zebraniu ZG PZL. Wniosek został przyjęty przez aklamację. 
 Przewodnicząca przedstawiła zebranym (w formie tabelki) swoją propozycję sposobu 
dokumentowania i rozliczania czasu pracy na rzecz PZL osób oddelegowanych. Obecni zgłosili swoje 
uwagi, naniesiono poprawki. Następnie kol. E. Małachowska zgłosiła wniosek o przyjęcie sposobu 
dokumentowania czasu pracy osób oddelegowanych. 
 

Uchwała P3/5/08/2012/ZG PZL z dn. 27.08.2012 r. w sprawie przyjęcia sposobu dokumentowania czasu 
pracy na rzecz PZL osób oddelegowanych w formie tabeli. 
 
Obecni za zebraniu przyjęli jednogłośnie sposób dokumentowania czasu pracy osób oddelegowanych 
w formie tabeli zaproponowanej przez Przewodniczącą ZG PZL po naniesionych poprawkach. 
 
głosowało: 10     za: 10     przeciw: 0     wstrzymało się: 0  
 

Uchwała jest wiążąca i wchodzi w życie. 
 
 Przewodnicząca ZGPZL przypomniała zebranym, że oddelegowanie  kol. K. Bulewicz kończy się 
z dniem 31 sierpnia 2012 r. Zgodnie z informacją uzyskaną od prawnika związkowi przysługuje prawo 
do oddelegowania w wymiarze godzin równym dwóm etatom. Przypomniała także o wniosku Głównej 
Komisji Rewizyjnej, by Przewodniczący ZG PZL został oddelegowany do pracy na rzecz związku na cały 
etat. Jednocześnie poinformowała zebranych, że obecnie nie widzi takiej konieczności, gdyż  jest w stanie 
łączyć pracę zawodową i obowiązki przewodniczącej. Zastrzegła jednak, że gdy zaistnieje taka potrzeba, 
złoży wniosek o swoje oddelegowanie. Kol. J. Grabowska-Okraska i kol. M. Konczanin wnioskowały 
o oddelegowanie ich do pracy na rzecz PZL – każda z nich w wymiarze ½ etatu. 
 
 

Uchwała P3/6/08/2012/ZG PZL z dn. 27.08.2012 r. w sprawie oddelegowania w wymiarze etatu 
Przewodniczącej ZG PZL Ewy Małachowskiej na czas trwania kadencji ZG PZL. 
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Oddelegowanie nastąpi od dnia wskazanego przez Przewodniczącą Ewę Małachowską, która 
poinformuje o potrzebie swojego oddelegowania członków ZG PZL drogą mailową z 2-tygodniowym 
wyprzedzeniem. 
 
głosowało: 10     za: 10     przeciw: 0     wstrzymało się: 0  
 

Uchwała jest wiążąca i wchodzi w życie. 
 

Uchwała P3/7/08/2012/ZG PZL z dn. 27.08.2012 r. w sprawie oddelegowania w wymiarze pół etatu 
do pracy na rzecz PZL na czas 1.10.2012r. – 30.06.2013r. kol. Joanny Grabowskiej-Okraska. 
 
Oddelegowanie nastąpi z dniem 1 października 2012 r. 
 
głosowało: 10     za: 9     przeciw: 0     wstrzymało się: 1  
 

Uchwała jest wiążąca i wchodzi w życie. 
 
Na prośbę Przewodniczącej kol. K. Dobosiewicz-Olechowska poinformowała obecnych, jak wyglądała 
procedura w przypadku Jej oddelegowania. Poprosiła również kol. M. Konczanin o uzasadnienie swojego 
oddelegowania. Kol. E. Małachowska zaproponowała, żeby kol. M. Konczanin wygłosiła swoje 
wystąpienie w sprawach różnych i po nim nastąpi głosowanie nad Jej oddelegowaniem, 
 
Ad.4 
 Przewodnicząca ZGPZL odczytała list dotyczący programu „Eduterapeutica Logopedia” PWN 
oraz opinie o programie przesłane przez kol. K. Bulewicz i kol. M. Dzikowską, w których recenzentki 
z satysfakcją przyznały, że wydawca naniósł sugerowane przez nie poprawki, rozbudował i uatrakcyjnił 
program, wobec czego sugerowały udzielenie przez ZG PZL rekomendacji programowi. Następnie 
Przewodnicząca ZGPZL przypomniała obecnym, że rekomendacja została wyceniona na kwotę 3000 zł 
i zgłosiła wniosek o przyznanie programowi „Eduterapeutica Logopedia” PWN rekomendacji PZL. 
 
Uchwała P3/8/08/2012/ZG PZL z dn. 27.08.2012 r. w sprawie udzielenia programowi wydawnictwa PWN 
„Eduterapeutica Logopedia” rekomendacji ZG PZL. 
 
Obecni na zebraniu członkowie ZGPZL przychylili się do wniosku recenzentek i udzielili programowi 
„Eduterapeutica Logopedia” PWN rekomendacji. 
 
głosowało: 10     za: 9     przeciw: 0     wstrzymało się: 1  
 

Uchwała jest wiążąca i wchodzi w życie. 
 
Ad.5 
 Przewodnicząca poinformowała zebranych o działaniach w sferze oświaty: 
 
- w lutym 2012 r. odbyło się spotkanie z samorządowcami w sprawie zmian w Karcie Nauczyciela; 

na kolejne spotkanie 14 lipca przedstawiciele PZL nie zostali zaproszeni, co uzasadniono brakiem 
reprezentatywności PZL, 

- w dniach 26-27 września w Warszawie odbędzie się Samorządowy Kongres Oświatowy, na którym PZL 
będzie reprezentowała Przewodnicząca ZG PZL, 

- w ostatnim okresie członkowie Komisji Oświaty i Przewodnicząca odebrali wiele telefonów i maili 
od logopedów w sprawie pensum; PZL wysyłał pisma zawierające stanowisko związku i liczył 
na przychylność samorządów, 
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- Komisja Oświaty czyni starania, by zapisy dotyczące pensum logopedy znalazły się w Karcie 
Nauczyciela, a wtedy samorządy nie będą dowolnie decydować, ile godzin mają pracować logopedzi, 

- Przewodnicząca zwróciła się do prawnika związku z prośbą o opinię dotyczącą interpretacji czasu pracy 
logopedów określonym w rozporządzeniu o pomocy psychologiczno - pedagogicznej; gdy PZL otrzyma 
tę opinię, zostanie ona umieszczona na stronie internetowej PZL, 

- logopedzi zwracali się także z pytaniem dotyczącym rekomendowanych przez związek uczelni 
kształcących logopedów. 

Przewodnicząca odczytała zebranym pismo z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
dotyczące wskazania przez ministerstwo uczelni kształcących logopedów. Ministerstwo wskazało, że 
na terenie całej Polski tylko 6 uczelni wyższych kształci logopedów. Kol. K. Dobosiewicz-Olechowska 
zasugerowała, by związek wysłał do Ministerstwa pismo z zapytaniem, czy rzeczywiście tylko 
te 6 wskazanych uczelni kształci logopedów, bo wiedza PZL na ten temat jest nieco inna i liczba ta 
nie zgadza się ze stanem faktycznym. Obecni na zebraniu zdecydowali, że takie pismo zostanie wysłane 
do MNiSW. 

Przewodnicząca ZG PZL zapoznała obecnych z sytuacją dotyczącą współpracy z firmą MIMO: 
na podstawie rozmów z kol. A. Żebryk-Stopą, kol. K. Bulewicz, oraz Księgową ZG PZL ustalono, 
że ZG PZL wniósł na konto firmy MIMO opłaty za administrację strony do dnia 28 marca 2013 r.; 
Przewodnicząca ZG PZL wyjaśniła sprawę roszczeń finansowych względem PZL zgłaszanych przez firmę 
MIMO - firma MIMO nie dopełniła obowiązku wystawienia faktury, w rozmowie telefonicznej z dawną 
właścicielką firmy MIMO Przewodnicząca ZGPZL ustaliła, że zaległa faktura zostanie wystawiona; 
ustalono także, że z dniem 18 lipca 2012 firma MIMO przestała istnieć i została podzielona na 2 firmy; 
w rozmowie telefonicznej z dawną właścicielką firmy MIMO Przewodnicząca ZGPZL potwierdziła także 
kontynuację administracji strony do dnia 28 marca 2013. 
Kol. J. Grabowska-Okraska przekazała obecnym informację o orientacyjnych kosztach hostingu strony -  
zgodnie z wyceną firm z Olsztyna jest to kwota rzędu 500zł.  
Kol. M. Konczanin poinformowała o spotkaniu z p. Małgorzatą Wołejko pracującą w firmie badającej rynek 
internetowy, która zgodziła się dokonać nieodpłatnej ekspertyzy strony PZL i przekazać swoje uwagi. 
Kol. K. Dobosiewicz-Olechowska zasugerowała by skoncentrować się na: opracowaniu koncepcji nowej 
strony, wyszukaniu nowej firmy i podpisaniu z nią umowy. Zwróciła też uwagę, że strona powinna być 
profesjonalna, jeśli PZL chce być partnerem do rozmów dla ministerstw. 
Kol. E. Małachowska podsumowała dyskusję, stwierdzając, że do marca ZG PZL ma czas na znalezienie 
nowej firmy administrującej stronę, a kol. J. Grabowska-Okraska wystosuje do firmy MIMO pismo z prośbą 
o przekazanie kodów dostępów i innych danych potrzebnych do administracji strony.  
 Przewodnicząca ZGPZL poinformowała zebranych o pismach, które wystosowano do ZG PZL: 
liście w sprawie p. Marty Dobrzańskiej; o piśmie z Ministerstwa Oświaty, które zdeklarowała się przesłać 
do wglądu w formie skanu i piśmie w sprawie przedłużenia umowy na świadczenie usług 
telekomunikacyjnych z firmą Orange.  
 
Ad.6 

Kol. M. Konczanin zapoznała obecnych z inicjatywami podjętymi przez Komisję ds. Współpracy 
z Mediami i Zagranicą, oraz planowanymi zadaniami Komisji, jednocześnie uzasadniając swoje 
oddelegowanie: 
- założenie strony PZL na Facebook’u: strona cieszy się popularnością i jest dopełnieniem strony 

internetowej PZL, 
- prace nad nowym logo: opóźnienie pracy nad nowym logo wynika z przyczyn niezależnych od Komisji, 
- spotkanie z posłanką Beatą Bublewicz, która ma zgłosić interpelację w sprawie ustawy o zawodzie 

logopedy, 
- Komisja czyni starania celem popularyzacji PZL w mediach, 
- organizacja dnia Osób Jąkających się 12 października 2012 r.  
- uczestnictwo w obchodach Europejskiego Dnia Mowy, 
- nawiązanie współpracy z panem Adamem Wajrakiem (przyrodnikiem i dziennikarzem). 
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Przewodnicząca ZG PZL poinformowała, że wspierać PZL zadeklarował się także poseł Arkadiusz 
Mularczyk z Solidarnej Polski. 
Kol. K. Dobosiewicz-Olechowska wyraziła niezadowolenie członków Oddziału Lubelskiego PZL 
z niektórych treści zamieszczanych na facebook’owym profilu PZL, argumentując, że ważny jest 
komunikowany wizerunek PZL, a nie wyłącznie jego popularność.  
Kol. M. Stasiak wyraziła poparcie dla działań koleżanek z Komisji ds. Współpracy z Mediami i z Zagranicą. 
Przewodniczącą ZG PZL zamknęła dyskusję decyzją o odroczeniu dyskusji nt. profilu facebook’owego PZL 
do momentu, gdy portal się bardziej rozwinie. 
Przewodnicząca ZG PZL zgłosiła wniosek o głosowanie w sprawie oddelegowania kol. M. Konczanin.  
 

Uchwała P3/9/08/2012/ZG PZL z dn. 27.08.2012 r. w sprawie oddelegowania w wymiarze pół etatu 
do pracy na rzecz PZL na czas 1.10.2012r. – 30.06.2013r. kol. Małgorzaty Konczanin. 
 
Oddelegowanie nastąpi z dniem 1 października 2012 r. 
 
głosowało: 10     za: 8     przeciw: 0     wstrzymało się: 2  
 

Uchwała jest wiążąca i wchodzi w życie. 
 

Kol. K. Dobosiewicz-Olechowska zwróciła się z prośbą do Przewodniczącej ZG PZL 
o informowanie ZG PZL o spotkaniach służbowych, w których Przewodnicząca uczestniczy z ramienia 
PZL, oraz o potwierdzanie terminu i przesyłanie porządku zebrań ZG PZL najpóźniej 7 dni przed 
zebraniem.  

Kol. Agnieszka Olobry przekazała Przewodniczącej ZG PZL dokumentację Głównej Komisji 
Rewizyjnej poprzedniej kadencji. Dokumentacja została złożona w siedzibie PZL, w Warszawie, przy 
ul. Raszyńskiej 8/10. 

Kol. Agnieszka Olobry podjęła temat umowy barterowej zawartej pomiędzy Oddziałem Łódzkim 
PZL, a Akademią Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi, dotyczącej zamieszczenia reklamy Akademii na 
stronie PZL w zamian za udostępnienie przez uczelnię sali na szkolenie Oddziału Łódzkiego PZL. 
Kol. A. Olobry zgłosiła wniosek o zgodę ZG PZL na zamieszczenie na stronie PZL baneru reklamowego 
Akademii Huministyczno-Ekonomicznej do dnia 15 października 2012r. Wniosek poddano pod 
głosowanie: za przyjęciem głosowało – 6 osób, przeciw – 0 osób, wstrzymało się – 3 osób. 

Kol. K. Dobosiewicz-Olechowska poprosiła Przewodniczącą ZG PZL o informacje dotyczące: 
- kontaktów Przewodniczącej ZG PZL z p. Michałem Bitniokiem, 
- aktualnego stanu konta ZG PZL. 
W odpowiedzi Przewodnicząca ZG PZL wyjaśniła, że: 
- p. M. Bitniok kontaktował się z nią telefonicznie, wyrażając chęć spotkania; po rozmowie kontaktowała 

się z kol. A. Żebryk-Stopą w celu poznania historii pracy p. M. Bitnioka w PZL, 
- nie otrzymała od kol. K. Bulewicz żadnej informacji odnośnie stanu konta ZG PZL, ani dokumentacji 

Skarbnika ZG PZL. 
 
Ad.7 

W zastępstwie p. A. Cekiery kancelarię prawną reprezentowała p. Agnieszka Laber, która: 
- udzieliła odpowiedzi na pytanie Przewodniczącej Oddziału Wielkopolskiego dotyczące wyborów 

uzupełniających w oddziale, 
- poinformowała o opóźnieniu postępowania dotyczącego aktualizacji danych ZG PZL w KRS w związku 

z okresem wakacyjnym, 
- wyjaśniła zasady składania rezygnacji z funkcji w ZG PZL, oraz zaproponowała dołączenie nowych 

zmian w ZG PZL do poprzedniego wniosku do KRS (pismo kol. K. Bulewicz w sprawie rezygnacji 
z funkcji, wyciąg z protokołu z właściwymi uchwałami, oryginał listy obecności). 

    
Ad.8 
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 Przewodnicząca Ewa Małachowska podziękowała zebranym za udział i zaprosiła wszystkich 
na kolejne spotkanie ZG PZL, które odbędzie się 26.11.2012 r. o g. 10.30 w siedzibie PZL w Warszawie. 
 

Protokołowała: Agnieszka Karpińska 
 
 

 
Podpisy członków ZG PZL potwierdzające zapoznanie się z treścią protokołu i akceptację uchwał: 
 

lista członków ZG PZL 
obecni 

na zebraniu 
nieobecni 

na zebraniu 

1. Małachowska Ewa   

2. Bulewicz Katarzyna   

3. Chorążyczewska Małgorzata   

4. Deredas Beata   

5. Dobosiewicz-Olechowska Kamila   

6. Drab Marzena   

7. Grabowska-Okraska Joanna   

8. Gorgoń Barbara   

9. Karpińska Agnieszka   

10. Konczanin Małgorzata   

11. Stasiak Milena   

12. Strzelczyk Katarzyna   

13. Szamburski Krzysztof   

 


