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P4/10/2015/ ZG PZL                                                                                      Warszawa, 22.10.2015 r. 

 

 

Protokół nr 4  

z zebrania Zarządu Głównego PZL 

– Toruń  22 października 2015 r. 

 

Przewodnicząca Ewa Małachowska przywitała zebranych członków ZG oraz  gości:  z Oddziału 

Wielkopolskiego PZL – p. Lidię Kulpińską (reprezentującą przewodniczącą OW PZL p. Milenę 

Stasiak) i panią Wandę Poświatowską - członka zarządu O. Łódzkiego PZL  

W zebraniu udział wzięli  następujący członkowie ZG: 

1. Małgorzata Chorążyczewska 

2. Barbara Gorgoń 

3. Joanna Grabowska-Okraska 

4. Elżbieta Jaworska-Pindras 

5. Małgorzata Konczanin  

6. Ewa Małachowska  

7. P. Lidia Kulpińska - w zastępstwie p. Mileny Stasiak -  przekazała przewodniczącej PZL 

swoje upoważnienie w sprawie akceptacji podejmowanych uchwał zgodnie 

z Regulaminem Zarządu.  

(załącznik NR 1/P4/2015: Lista z podpisami obecnych członków ZGPZL) 

 

Porządek obrad: 

1. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia ZG PZL z dnia 03 lipca 2015 r.;  

2. Omówienie i  przyjęcie do realizacji: 

• Strony internetowej Rejestru Logopedów, 

• Współpraca z  ASHA, Czeskim Związkiem Logopedów, 

• Konferencje - patronaty PZL.  

3. Nagrody i odznaczenia państwowe i resortowe. 

4. Sprawozdanie z działań ZG PZL, m.in.:  

• Warszawa - 5 września 2015 r. - konferencja: VB -MAPP - Behawioralne podejście 

do oceny umiejętności językowych w terapii dzieci z autyzmem. 

• 09.16-18.2015. r.  Goniądz - VI Ogólnopolski Kongres Dyrektorów MOW 

• Toruń - 11 września 2015 r. konferencja - Skuteczność terapii jąkania u dzieci. 

Możliwości terapii w Polsce i na świecie. 
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• Wyjazd Studyjny: Włochy - Austria 26.09.-02.10.2015 r. 

• Współpraca z Polskim Radiem Pr. I; ORE, IBE.  

5. Sprawy różne – w tym współpraca w ramach  ZG PZL.  

 

Ad. 1. 

Stwierdzono prawomocność obrad i podjęto uchwałę: 

Uchwała P4/13/2015/ZGPZL z dn. 22.10.2015 r.  

w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia Zarządu Głównego PZL z dnia: 03. 07.2015 r. 

 

Członkowie ZG jednogłośnie podjęli decyzję o przyjęciu protokołu z zebrania ZG z dnia 

03.07.2015 r. 

 

głosowało: 7      za: 7      przeciw: 0     wstrzymało się: 0  

Uchwała jest wiążąca i wchodzi w życie. 

 

Ad. 2.  

• P. Joanna Grabowska-Okraska omówiła sytuację naszej strony internetowej, która 

w dalszym ciągu pozostaje niewyjaśniona. Prawnicy poinformowali przewodniczącą Ewę 

Małachowską oraz wiceprzewodniczącą p. Joannę Grabowską-Okraska, że właściciele firmy 

„Mimo” prowadzącej naszą stronę internetową nie odbierają telefonów. Na przesłane 

pisma również nie reagują. Strona była wyłączana w kilku ważnych momentach ,np. w 

czasie trwania konkursu. Współpracę z prawnikami w sprawie zakończenia sprawy strony 

PZL z firmą Mimo prowadzą ze strony PZL przewodnicząca, p. Ewa Małachowska i 

administrator strony, p. Joanna Grabowska-Okraska.  

Mając na uwadze powyższą sytuację przedyskutowano konieczność zbudowania strony PZL, 

która będzie docelowo stroną z rejestrem logopedów. Przewodnicząca złożyła wniosek o 

zbudowanie strony Rejestru Logopedów, która byłaby również stroną PZL w cenie na 

poziomie 3 tysięcy złotych. Pani Joanna Grabowska-Okraska przedstawiła oferty firm,  które 

zbudują stronę internetową RL, oraz zamieszczą ją na serwerze oraz zapewnią szkolenia 

administratorów i serwisowanie (zał. Nr 3). Do administratora ZG PZL wpłynęły 4 oferty (w 

załączniku Nr 2 - koszt waha się w granicach ok. 5 tys. zł). Wybrano ofertę firmy 

VirtualMedia. Data podpisania umowy z firmą uzależniona jest od stanu finansów ZG PZL - 

odpowiedzialna – administrator, p. Joanna Grabowska-Okraska.  Potrzebny jest też inny 

serwer, ponieważ chcemy uruchomić Krajowy Rejestr Logopedów i musimy być niezależni 

od firmy Mimo (zbyt duże jest ryzyko wyłączania strony).  

Następnie przewodnicząca p. E. Małachowska zaproponowała, aby przyjąć wniosek: 

Uchwała P4/14/2015/ZGPZL z dn. 22.10.2015 r.  

w sprawie przyjęcia wniosku o budowie  strony Krajowego Rejestru Logopedów 
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i przeniesieniu strony na inny serwer: 

 

Członkowie ZG jednogłośnie podjęli decyzję o przyjęciu wniosku 

 

głosowało: 7      za: 7      przeciw: 0     wstrzymało się: 0  

Uchwała jest wiążąca i wchodzi w życie. 

 

• Następnie przewodnicząca udzieliła zebranym informacji na temat Rzeczowego Wykazu Akt 

i poprosiła o wyrażenie zgody poprzez głosowanie internetowe, na wprowadzenie 

regulaminu Rzeczowego Wykazu Akt z dn. 01.01.2016 roku. 

• Kolejno przewodnicząca Ewa Małachowska poinformowała obecnych o otrzymanym 

zaproszeniu ASHA na Międzynarodowe Spotkanie Przewodniczących Związków Logopedów 

z całego świata+ konferencję w Denver (USA). Koszt udziału w konferencji to 1000 dolarów.  

• Wypowiedziały się: M. Chorążyczewska, J. Grabowska-Okraska, L. Kulpińska, B. Gorgoń, 

które stwierdziły, że jest to ogromne wyróżnienie dla naszej organizacji związkowej 

i przewodnicząca ZG PZL powinna uczestniczyć w tym wydarzeniu, ponieważ jest 

to możliwość do spotkań i rozmów z innymi przewodniczącymi oraz szansa na nawiązanie 

nowych kontaktów. 

• Indywidualnie każdy z obecnych członków wypowiedział się na TAK, z zastrzeżeniem, 

że realny koszt wyjazdu zmieści się w kwocie 3000 zł. Przewodnicząca złożyła deklarację 

udziału w konferencji, o ile koszt nie przekroczy proponowanego pułapu 3000 zł. 

• Następnie Ewa Małachowska poinformowała o nawiązanej współpracy ze Związkiem 

Zawodowym Logopedów w Czechach, czego efektem jest zaproszenie na konferencję 

w Karlovych Varach skierowane do Przewodniczącej ZG PZL, Ewy Małachowskiej oraz Julity 

Pelpińskiej, wiceprzewodniczącej Oddziału Kujawsko-Pomorskiego, (absolwentce filologii 

czeskiej), która współpracowała w nawiązaniu w kontaktów z AKL w Czechach. Członkowie 

ZG PZL wyrazili aprobatę dla tego przedsięwzięcia. 

• Później przewodnicząca poinformowała członków o prośbach objęcia patronatem 

konferencji w : Warszawie-Pedagogium (27.11. i 14.12.), Wieliczce (28.11) i zgłosiła 

wniosek: 

Uchwała P4/15/2015/ZGPZL z dn. 22.10.2015 r.  

w sprawie objęcia patronatem wyżej wymienionych konferencji. 

 

Członkowie ZG jednogłośnie podjęli decyzję o objęciu patronatem PZL w/wym. 

konferencji. 

 

głosowało: 7      za: 7      przeciw: 0     wstrzymało się: 0  

Uchwała jest wiążąca i wchodzi w życie. 
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Ad. 3 

W tym roku zostało przyznanych wiele Nagród i Odznaczeń Państwowych i Resortowych: 

Odznaczenia, o które wystąpił PZL:  

Krzysztof Szamburski - Złoty Krzyż Zasługi - wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez 

Komisję ds. wniosków i oczekuje na podpis Prezydenta RP. 

Małgorzata Stupak - Brązowy Krzyż Zasługi - wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez 

Komisję ds. wniosków i oczekuje na podpis Prezydenta RP. 

Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymały: Barbara Gorgoń; Joanna Grabowska-Okraska, 

Halina Grudniewska, Danuta Milewska-Cichy, Hanna Muchewicz, Małgorzata Kołpa, 

Elwira Konczanin-Dołkowska, Milena Stasiak, Grażyna Wrzaszczak.  

Otrzymano również nagrody, o które wystąpili pracodawcy: 

Ewa Małachowska - Nagroda Ministra Edukacji Narodowej;  

Anna Pawluczuk - Nagroda Marszałka Województwa Kujawsko- Pomorskiego; 

Anna Paluch - Nagroda Małopolskiego Kuratora Oświaty; 

Hanna Muchewicz, Agnieszka Jeżewska, Małgorzata Konczanin - Nagrody Prezydentów 

Miast; 

Marlena Twardo - Nagroda Wójta (wystąpili rodzice); 

Elwira Konczanin-Dołkowska, Barbara Gorgoń - Nagroda Dyrektora Placówki. 

Wszystkim nagrodzonym gratulujemy i cieszymy się!!! 

 

Ad. 4 

Kolejno p. E .Małachowska omówiła działania i współpracę z ORE, IBE, Polskim Radiem, m.in.: 

• Konferencja nt. mutyzmu zorganizowana . 22.09.2015 r w Warszawie - wspólnie z ORE, 

Pedagogium WSNS i Fundacją na rzecz osób dotkniętych mutyzmem wybiórczym „Mówię”. 

Konferencja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, wzięło w niej udział ok. 150 osób 

i uzyskała pozytywne wyniki w ankietach. W organizację konferencji zaangażowane były 

przede wszystkim E. Małachowska i J. Grabowska-Okraska. Przewodnicząca złożyła 

podziękowanie pani Joannie Grabowskiej-Okraska za wkład pracy we współorganizację 

konferencji oraz paniom: Milenie Stasiak, Monice Chytrowskiej i Joannie Grabowskiej-

Okraska za prowadzenie sesji tematycznych. 

• Udział w konferencjach objętych patronatem PZL: w Warszawie (05.09.2015. WAM), 

Toruniu (Urząd Marszałkowski, UMK, Klub „J” 11.09.2015.), oraz Kongresie dyrektorów 

MOW-ów (Goniądz, 17-18.09.2015.). 

• Wydanie publikacji napisanej przez panie A. Paluch i E. Drewniak-Wołosz (po akceptacji 

ORE). 

• W ramach współpracy z p. dr. Haman (IBE) - otrzymanie darmowego zestawu testów 

diagnostycznych. Komplety baterii badawczych otrzymują zarządy oddziałów – 

do dyspozycji dla wszystkich członków związku. 
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• W Polskim Radio odbyły się audycje w których wzięły udział: przewodnicząca ZG PZL 

E. Małachowska (02.09; 21.09, 21.10), K. Szamburski (21.10), K. Szafrańska (21.09, 21.10). 

• Kolejny wyjazd studyjny logopedów do Austrii i Włoch (Tyrol) 26.09-02.10.2015. -wyjazd 

finansowany przez jego uczestników.  

 

Ad. 5. 

1. Pani  Lidia Kulpińska z Oddziału Wielkopolskiego PZL przedstawiła stanowisko Oddziału 

Wielkopolskiego w sprawie listu prof. T. Woźniaka nt. wstąpienia do CPLOL. Członkowie 

o. Wielkopolskiego PZL opowiedzieli się: negatywnie - jeśli składka członkowska będzie 

wynosiła powyżej 2 euro; pozytywnie - jeśli składka członkowska pozostanie 

na dotychczasowym poziomie.  

2. Przewodnicząca PZL poinformowała o piśmie, które wpłynęło od naukowców (zał. Nr 4) 

w sprawie stanowiska PZL nt. publikacji naukowych osób będących specjalistami 

w innych dziedzinach, a będących współautorami prac z zakresu logopedii. 

 

Stanowisko ZG PZL: 

Jesteśmy związkiem zawodowym i nie mamy prawa podważać prac naukowych, ani też 

wystawiać tego typu opinii. Uważamy, że nie możemy zająć stanowiska w tej sprawie. 

Rozmowę z ramienia PZL odbędzie przewodnicząca p. Ewa Małachowska. 

 

3. Następnie przewodnicząca w nawiązaniu do pism, które wpłynęły do przewodniczącej 

i członków ZG PZL od członka zarządu, p. Małgorzaty Konczanin i omówiła zaistniałą 

obecnie bardzo trudną współpracę w ramach PZL: 

Na ostatnim zebraniu Zarządu 03.07.2015 r z uwagi na wcześniejszą prośbę sekretarza 

PZL, Mileny Stasiak doszło do zmian organizacyjnych oddelegowanych osób. Po burzliwej 

dyskusji zaproponowano, żeby zapoznać się z potrzebami związku, prac na jego rzecz 

i podjąć uchwałę w głosowaniu internetowym. Przewodnicząca PZL przesłała 

zestawienie działań podjętych na rzecz PZL w roku szkolnym 2014/2015, oraz działań 

w roku 2015/2016 (zał. 5). Po głosowaniu nastąpiła zmiana godzinowa oddelegowań: 

½ etatu - Joanna Grabowska-Okraska, 

¼ etatu - Małgorzata Konczanin, 

¼ etatu - Milena Stasiak.  

W związku z tym przewodnicząca Ewa Małachowska, biorąc pod uwagę internetowy 

wynik głosowania oraz to, że koleżanka M. Konczanin w trakcie dyskusji 03.07.2015. 

poinformowała, iż nie będzie mogła wykonywać swoich obowiązków, jeśli będzie 

zmniejszone jej dotychczasowe oddelegowanie, podzieliła część Jej obowiązków 

(w zakresie administrowania fanpage PZL na FB) pomiędzy J. Grabowską-Okraska 

i Milenę Stasiak.  

O nowym wymiarze oddelegowani oraz przypisanych z tego tytułu obowiązkach 

przewodnicząca poinformowała: członków ZG PZL, Komisję Rewizyjnej oraz 

pracodawców zainteresowanych osób. Fanpage PZL na portalu Facebook - to strona, 
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która reprezentuje PZL, na niej winny być zamieszczane tylko informacje związkowe, 

a zaistniał bardzo wyraźny rozdźwięk między treściami na stronie PZL i FB, zamieszczane 

treści miały bardzo autoprezentacyjny wydźwięk.  

Niestety, kol. M. Konczanin odmówiła przekazania hasła i loginu do fanpage FB - 

pomimo licznych próśb przewodniczącej oraz administratora strony PZL. Dlatego 

w zaistniałej sytuacji konfliktu i niespełnienia polecenia oddania zarządzania przez 

członka ZG PZL M. Konczanin, przewodnicząca Ewa Małachowska poprosiła 

o przedstawienie stanowisk obecnych na dzisiejszym posiedzeniu członków ZG PZL oraz 

przedstawicieli Oddziałów w sprawie administrowanie fanpage PZL na Facebook’u. 

Wszystkie obecne osoby opowiedziały się jeszcze raz za podtrzymaniem uchwały 

sprawie oddelegowani na rok szkolny 2015/2016 i wynikającej z niej zmiany obowiązków 

w zakresie administrowania fanpage FB PZL. 

Przewodnicząca E. Małachowska ponownie poprosiła o wykonywanie zadań: 

- p. Małgorzatę Konczanin - o przekazanie kodów dostępu do fanpage PZL FB 

administratorowi ZG PZL,  

- administratora strony – administrowanie stroną PZL oraz fnpage PZL na FB, 

- sekretarza - o dodatkową współpracę z administratorem przy redagowaniu treści 

zamieszczanych na obu stronach, 

- przewodniczących komisji i oddziałów – o działania wynikające z pełnionych funkcji 

i planów. 

 

Na zakończenie przewodnicząca PZL podziękowała za udział i przekazała każdemu 

członkowi ZG PZL kalendarz na 2016 rok wydany przez Kujawsko-Pomorski Oddział PZL. 

 

Na tym zebranie zakończono. Kolejne zebranie członków ZG planowane jest wstępnie 

na 11 stycznia 2016 r. w Warszawie. 

 

Protokół zawiera 6 ponumerowanych stron.  

Został sporządzony w 2 egzemplarzach.  

protokołowała: Barbara Gorgoń 


