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P4/10/2014/ ZG PZL                                                                                                   Toruń, 24. 10. 2014 r. 
 

 

 

Protokół nr 4  

z zebrania Zarządu Głównego PZL 

– Toruń 24 października 2014 r. 

 

Pani Przewodnicząca ZG PZL Ewa Małachowska powitała zebranych, ustaliła guorum.  
Na zebraniu obecni byli następujący członkowie ZG: 

(załącznik NR 1/P4/2014: Lista z podpisami obecnych członków ZG) 

1. Barbara Gorgoń 

2. Joanna Grabowska-Okraska 

3. Elżbieta Jaworska-Pindras 

4. Małgorzata Konczanin 

5. Ewa Małachowska 

6. Milena Stasiak 

7. Katarzyna Strzelczyk 

oraz Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej ZG PZL, Marlena Twardo. Gościem spotkania była także 
p. mgr Joanna Hima – specjalista logopeda z Poradni  Logopedycznej  Szpitala Klinicznego nr 1 
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi im N. Barlickiego,  reprezentująca też sekcję logopedyczną 
Polskiego Towarzystwa Audiologiczno-Foniatrycznego.  

  

Na początku spotkania ustalono quorum, przyjęto protokół z poprzedniego zebrania ZG, podjęto 
uchwałę: 

Uchwała P4/1/10/2014/ZGPZL z dn. 24.10.2014r.  

w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia Zarządu Głównego PZL z dnia: 7.07. 2014r. 

  
Obecni na zebraniu ZG jednogłośnie podjęli decyzję o przyjęciu protokołu z zebrania ZG 
 z dnia 7. 07. 2014 roku 

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

Uchwała jest wiążąca i wchodzi w życie. 

 
Następnie p. Przewodnicząca ZG PZL, Ewa Małachowska  przedstawiła porządek spotkania: 
1. Kierunki pracy na rok 2015, w tym:  

� konferencja we współpracy z Instytutem Medycyny Pracy w Łodzi 06.03.2015, 

� debata oświatowa nt. pomocy psychologiczno-pedagogicznej 10.01.2015; 

� prace nad ustawą o zawodzie logopedy i krajowym rejestrem logopedów; 

2. Podsumowanie działań w roku bieżącym. 

3. Sprawy bieżące. 

 

Ad. 1.  

Rozważano możliwe płaszczyzny współpracy z Polskim Towarzystwem Audiologiczno-
Foniatrycznym. Planowane wspólnie przedsięwzięcia, to spotkanie środowisk logopedycznych 
funkcjonujacych w różnych strukturach organizacyjnych i resortach z okazji Światowego Dnia 
Terapeuty Mowy w dniach 5-7 marca 2015 roku w Łodzi. Przyjęto skierowane do członków PZL 
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zaproszenie do udziału w XI Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Otorynolaryngologia” w dniach 
6 -7 marca 2015 roku (załącznik NR 2: Program konferencji; koszt konferencji 150,00 zł + cena 
warsztatów , 6 marca będzie dniem logopedycznym). Pani Hima rekomendowała warsztaty 
dla logopedów planowane na 6 marca. Wydarzenie będzie organizowane w ramach obchodów 
Europejskiego Dnia Terapeuty Mowy. Planowana jest konsolidacja środowisk, debata 
o międzyresortowej ustawie o zawodzie logopedy. 

 

Podjęto uchwałę: 

Uchwała P4/2/10/2014/ZGPZL z dn. 24.10.2014r.  

w sprawie zamiaru współpracy z Polskim Towarzystwem Audiologiczno - Foniatrycznym 

  
Obecni na zebraniu ZG jednogłośnie przyjęli porozumienie o zamiarze współpracy z Polskim 

Towarzystwem Audiologiczno - Foniatrycznym  
 
głosowało: 7      za: 7      przeciw: 0     wstrzymało się: 0  
 

Uchwała jest wiążąca i wchodzi w życie. 

 

� Ponadto p. Ewa Małachowska poinformowała, że rozpoczęła wspólne działania ze Związkiem 
Nauczycielstwa Polskiego, uzyskaliśmy możliwość wspomagania naszych prac przez prawnika 
ZNP, który będzie wspierał nas w sprawach związanych z oświatą. Następnie p. Ewa 
Małachowska omówiła cele debaty o pomocy psychologiczno-pedagogicznej, planowanej 
na 10. 01. 2015 wspólnie z ZNP.  

załącznik NR 3/P4/2014: Cele debaty o pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
 

 Krajowy Rejestr Logopedów może powstać w związku z ustawą o zawodzie logopedy.  
 
� W ramach problematyki planowanej w związku z debatą  oprócz w/w priorytetu, 

t.j. wypracowania stanowisk w kwestii prac nad Ustawą o zawodzie logopedy, p. Milena Stasiak 
zainicjowała dodatkowe działanie. Zaproponowała wystosowanie do Ministerstwa Edukacji 
Narodowej  dwóch wniosków: w sprawie specjalności logopedycznych oraz  w sprawie wsparcia 
projektu PZL ,,DIAGNOZA POTRZEB W ZAKRESIE POMOCY LOGOPEDYCZNEJ W PRZEDSZKOLACH 
I INNYCH PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH”, poprosiła o konsultację merytoryczną 
przygotowanych projektów przez członków ZG, a następnie o konsultację prawną. Uzasadniła 
projekt potrzebą posługiwania się konkretnymi danymi oraz interpretacjami prawnymi 
w negocjacjach podejmowanych rzecz logopedów z organami decyzyjnymi.  

 

załącznik NR 4/P4/2014: Projekt wniosku do MEN w sprawie specjalności logopedycznych 

załącznik NR 5/P4/2014: Projekt wniosku do MEN w sprawie wsparcia projektu PZL  
,,DIAGNOZA POTRZEB W ZAKRESIE POMOCY LOGOPEDYCZNEJ W PRZEDSZKOLACH I INNYCH 

PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH  
Przedstawione propozycje zostaly zaakceptowane przez członków ZG. 
 
� Kolejno jako przykład dobrej praktyki, p. Ewa Małachowska zaprezentowała rozwiązania 

stosowane w rejonie działań Oddziału Kujawsko-Pomorskiego: wypracowanie akceptacji 
samorządu lokalnego na zatrudnianie logopedów w placówkach oświatowych po 
przedstawieniu wykazów dzieci wymagających terapii logopedycznej na podstawie liczby 
orzeczeń i opinii wydanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne.  

� P. Joanna Grabowska-Okraska przekazała Przewodniczącej ZG projekt ustawy o zawodzie 
psychologa oraz artykuł „Wykonywanie zawodu logopedy w Polsce” opublikowany przez 
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prawnika, p. Macieja Gibińskiego z Centrum Doradczego Prawa Medycznego w celu 
wykorzystania do prac nad ustawą o zawodzie logopedy. 

 
Ad 2.  

W punkcie dotyczącym podsumowania prac, po opuszczeniu spotkania przez p. Himę, głos zabrała 
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej ZG PZL, p. Marlena Twardo. Poinformowała o zamiarze 
rezygnacji z pełnionych funkcji członków KR oraz o interwencji dotychczasowej Przewodniczącej 
OW PZL, p. Anety Kiepieli-Koperek w sprawie udzielenia odpowiedzi na wniosek skierowany do ZG 
w maju 2014 roku. Pani Milena Stasiak także przekazała informację nt. wniosku o odpowiedź 
sformułowanym na Walnym Zebraniu OW 4. 10. 2014. Wywiązała się dyskusja, w efekcie której 
ustalono: 

� p. Ewa Małachowska przedstawiła interpretację prawną dotyczącą sytuacji rezygnacji 
wszystkich członków Komisji Rewizyjnej (załącznik Nr 6 ), w związku z zagrożeniem 
funkcjonowania związku zaproponowano  członkom Komisji Rewizyjnej rozważenie rozwiązania, 
które nie będzie destabilizować funkcjonowania PZL. 

 

Podjęto uchwałę: 

Uchwała P4/3/10/2014/ZGPZL z dn. 24.10.2014r.  

w sprawie sposobu rezygnacji członków Komisji Rewizyjnej z pełnionych funkcji 

  
Obecni na zebraniu ZG jednogłośnie ustalili: Komisja Rewizyjna do końca listopada 2014r. 
zaproponuje ZG PZL sposób rezygnacji z pełnionych funkcji z uwzględnieniem interpretacji 
prawnej wskazującej sytuację korzystną dla funkcjonowania PZL 
 
głosowało: 7      za: 7      przeciw: 0     wstrzymało się: 0  
 

Uchwała jest wiążąca i wchodzi w życie. 

 

Pani Marlena Twardo, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej ZG PZL zaakceptowała powyższe 
rozwiązanie. Jednocześnie przypomniała o konieczności odpowiedzi na wskazania zawarte 
w „Protokole kontroli” przeprowadzonej przez KR w dniu 20. 10. 2014r. Ustalono, że p. Ewa 
Małachowska wystosuje odpowiedź do Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej również do końca 
listopada. 

 

� Następnie p. Ewa Małachowska odczytała wniosek Zarządu OW PZL  do ZG PZL, który wpłynął 
w maju 2014 roku. W związku z faktem, że ZG zebrał się 7 lipca i nie stwierdzono quorum 
koniecznego do przedyskutowania treści wniosku, opracowanie treści odpowiadającej 
na wniosek przełożono na następne zebranie, tj. aktualne. Następnie ustosunkowano się do 
treści wniosku, głos zabrała p. Ewa Małachowska i p. Małgorzata Konczanin. 

załącznik NR 7/P4/2014 : Wniosek Oddziału Wielkopolskiego PZL do Przewodniczącej i Członków 
Zarządu  Głównego PZL 

załącznik NR 8/P4/2014 : Pismo Przewodniczącej ZG PZL sformułowane w imieniu ZG 
w odpowiedzi na wniosek zarządu OW PZL 

 
Spotkanie opuściła p. Marlena Twardo. 
 
� P. Ewa Małachowska  przekazała informacje ze spotkania z Rzecznikiem Praw Dziecka dotyczące 

pomocy dzieciom jąkającym, Wiceprzewodniczącą sejmowej Komisji Edukacji, Nauki 
i Młodzieży, Domicelą Kopaczewską – 14. 10. 2014 oraz podsekretarzem stanu MEN 
Przemysławem Krzyżanowskim – 6. 10. 2014. 
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� Przewodnicząca ZG PZL przedstawiła również działania podjęte w ramach porozumienia 
o współpracy z firmą YDP - min. z okazji 15-lecia PZL firma YDP przygotowała ofertę pakietu 
programów logopedycznych w cenie obniżonej o 55% na okres 3 miesięcy. 

� Przewodnicząca Komisji ds. Współpracy z  Mediami i Zagranicą p. Małgorzata Konczanin 
przedstawiła informacje o konsultacjach on-line w związku ze Światowym Dniem Osób 
Jąkających się : ekspertami w ramach PZL byli; dr. Krzysztof Szamburski, dr Katarzyna 
Węsierska, dr Karina Szafrańska, mgr Anna Kołodziej, więcej informacji zawarto na stronie: 
http://www.logopeda.org.pl/new.php?id=635. 

 

Ad. 3.  

Sprawy bieżące: 

� Postanowiono wyłonić zespoły do współpracy z Ministerstwem Edukacji 
i Ministerstwem Zdrowia. Pani Milena Stasiak wspomniała, że p. dr Anna Żebryk-Stopa jako 
ekspert PZL deklaruje współpracę w obszarze ochrony zdrowia. Rozważano także możliwość 
zaproszenia do współpracy lekarzy neonatologów. Uznano, że Komisji Zdrowia ZG zostanie 
zaproponowane podjęcie współpracy z Ministerstwem zdrowia wraz z ekspertami PZL. 

� W zespole do współpracy z  Ministerstwem Edukacji będą pracować członkinie Komisji Oświaty 
ZG PZL.  

� W wyniku wielopłaszczyznowych działań otrzymujemy zaproszenia do współpracy od różnych 
organizacji skupiających logopedów  nie tylko w Europie, ale i na świecie. Zaproszenie, które  
otrzymaliśmy z CPLOL-u i jest ono skierowane do wszystkich logopedów, którzy chcą wziąć 
udział w międzynarodowym kongresie. Więcej informacji w poniższym linku: 
http://www.cplolcongress2015.eu/ 

Kolejne zaproszenie przyszło pocztą internetową  od  organizacji ASHA - American Speech 
Language Hearning Association on the occasion of  Association Convention.  

Załącznik Nr 9/P4/2014: Informacja Przewodniczącej Komisji Współpracy z Mediami i Zagranicą 
p. Małgorzaty Konczanin, tekst zaproszenia ASHA. 

� Postanowiono wystosować zaproszenia do środowisk zainteresowanych pracą nad ustawą 
o zawodzie logopedy i udziałem w debacie o pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

� Pani Ewa Małachowska odczytała korespondencję z Przewodniczącym Polskiego Towarzystwa 
Logopedycznego, p. prof. Stanisławem Grabiasem.  

Załącznik Nr 10/P4/2014: Korespondencja z PTL 

� Pani Ewa Małachowska poinformowała o zaproszeniu do współpracy przy organizacji 
konferencji laryngologów w maju 2015 roku 

� Zgłoszono wnioski do ZG PZL: 

- p. Ewa Małachowska: wniosek o zakup nowego laptopa i aparatu telefonicznego, wniosek 
o kasację aparatu telefonicznego ze względu na zniszczenie spowodowane długotrwałym 
użytkowaniem, do czasu zakupu nowego aparatu p. Joanna Grabowska-Okraska przekazała swój 
aparat telefoniczny. Wniosek zaakceptowano jednogłośnie. 

- p. Małgorzta Konczanin: wniosek o zakup aparatu fotograficznego. Wniosek zaakceptowano 
jednogłośnie. 
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- p. Milena Stasiak – w imieniu dotychczasowej przewodniczącej Zarządu OW PZL, przekazała 
wnioski z Walnego Zebrania OW PZL : 

1. Pani Mariola Jankowska złożyła wniosek do Zarządu Głównego o oddelegowanie 
przewodniczącej PZL Oddz. Wielkopolska do prac na rzecz związku. 

2. Pani Karolina Lik-Kułacz i Dominika Piątek złożyły wniosek do ZGPZL o wyjaśnienie braku 
odpowiedzi na pismo wysłane przez zarząd PZL oddz. Wielkopolski w maju 2014 roku. 

3. Pani Anna Żebryk-Stopa złożyła wniosek do zarządu PZL oddz. Wielkopolski o objęcie swoimi 
działaniami logopedów zatrudnionych w resorcie zdrowia. 

4. Pani Anna Kołodziej złożyła wniosek do zarządu PZL oddz. Wielkopolski o objęcie patronatem 
Klubu J w Rawiczu.” 

 
Wniosek OW PZL nr 1 .1- p. Ewa Małachowska odpowiedziała, że 2 etaty w ramach 
oddelegowania przysługują członkom ZG i są aktualnie wykorzystane 
Wniosek OW PZL nr 2 – zrealizowano, patrz punkt 2. 
Wniosek OW PZL nr 3 – p. Milena Stasiak, która od 15. 11. 2014 r. będzie również pełnić funkcję 
przewodniczącej OW PZL poinformowała, że proponując funkcje i zakresy odpowiedzialności 
w nowym zarządzie OW uwzględniła strukturę odpowiadającą strukturze ZG PZL, aby poszczególne 
komisje mogły ze sobą współpracować. Poprosiła jednocześnie Przewodniczące Komisji ZG PZL, 
aby wsparły działania nowych członkiń zarządu OW, które są odpowiedzialne za obszary: media 
i zdrowie. 
Wniosek OW PZL nr 4 – patronatu udzieli OW PZL w formie reprezentowania PZL na uroczystości 
rocznicy założenia Klubu ,,J” w Rawiczu, stosowne materiały promocyjne oraz logo przekaże 
organizatorce, p. Annie Kołodziej przewodnicząca Komisji ds. Współpracy z Mediami, 
p. Małgorzata Konczanin.  
 
- p. Milena Stasiak zgłosiła wniosek o określenie przez ZG sposobu przekazania dokumentacji 
i majątku Oddziału Wielkopolskiego nowemu Zarządowi. 
 
ZG ustalił, że zgodnie z Instrukcją archiwizowania dokumentów, wprowadzoną do stosowania 
uchwałą ZG P3/13/2014ZGPZL z dnia 07. 07. 2014 dotychczasowy Zarząd OW PZL jest zobowiązany 
zarchiwizować dokumentację OW do 2013 roku włącznie, natomiast dokumentację obejmującą 
rok 2014  przekazać Zarządowi OW wybranemu 04. 10. 2014, co powinno znaleźć odzwierciedlenie 
w protokole zdawczo-odbiorczym. 
 
Podjęto uchwałę: 

Uchwała P4/4/10/2014/ZGPZL z dn. 24.10.2014r.  

w sprawie sposobu przekazania dokumentów i majątku Oddziału Wielkopolskiego PZL 

zarządowi Oddziału wybranemu 4. 10. 2014r. 

  
Obecni na zebraniu ZG jednogłośnie ustalili: Dotychczasowy Zarząd OW PZL jest 
zobowiązany zarchiwizować dokumenty Oddziału do 2013 roku włącznie zgodnie 
z Instrukcją archiwizowania dokumentów, natomiast dokumenty aktualne i obejmujące 
rok 2014 przekazać Zarządowi OW PZL wybranemu 04. 10. 2014 roku  
 
głosowało: 7      za: 7      przeciw: 0     wstrzymało się: 0  
 

Uchwała jest wiążąca i wchodzi w życie. 
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W związku z koniecznością posłużenia się do celów archiwizacji Wykazem rzeczowym 
określającym podział akt na kategorie A i B oraz określenie wykazu akt mających krótkotrwałe 
znaczenie praktyczne (Bc), p. przewodnicząca ZG Ewa Małachowska w możliwie szybkim 
terminie udzieli odpowiedniej informacji obowiązującej wszystkie jednostki PZL. 

 
- p. Joanna Grabowska-Okraska zgłosiła wniosek o sfinansowanie szkolenia GIODO dot. ochrony 
danych osobowychdla 2 osób. 

Wniosek zaakceptowano jednogłośnie, oddelegowane na szkolenie zostaną panie; Joanna 
Grabowska-Okraska i Katarzyna Strzelczyk . 

- p. Małgorzata Konczanin zgłosiła wniosek o zmianę adresów elektronicznych ze względu na brak 
przepływu informacji. 

 

Dyskutowano nad zmianą adresów i trudnościach w przepływie informacji. Wstępnie 
zaakceptowano założenie adresów na portalu gmail, np.: informacja na stronie: Przewodnicząca 
Komisji Współpracy z Mediami i Zagranicą Małgorzata Konczanin, kontakt; 
email:m.konczanin@gmail.com. (lub malgorzata.konczanin@gmail.com).P.  

Przewodnicząca poinformowała o braku efektów prawnego rozwiązania problemów z firmą Mimo. 
Zgłaszano problemy z przepływem korespondencji także pocztą tradycyjną, zaproponowano 
umieszczenie do korespondencji adresu Biura Przewodniczącej ZG w Toruniu.  

 

� p. Ewa Małachowska zapytała o możliwe czynności ZG w związku z brakiem kontaktu oraz 
uchylaniem się od pracy w ZG p. Katarzyny Bulewicz. 

Zaproponowano wystosowanie pisma  do członkini ZG PZL, p. Katarzyny Bulewicz z prośbą 
o wyjaśnienie braku uczestnictwa i aktywności w pracach ZG PZL. 

 

� p. Ewa Małachowska poinformowała o planowanym we współpracy z UEF Polska wyjeździe 
studyjnym dla logopedów: Austria-Włochy w terminie 30.05.-06. 06.2015. 

� p. Skarbnik, Katarzyna Strzelczyk przedstawiła informacje dotyczące liczby wszystkich  członków 
PZL oraz w poszczególnych oddziałach. Poinformowała o stanie konta ZG. Przedstawiła, które 
oddziały przekazały składki na ZG. 

� przekazano informacje od p. księgowej: nie ma możliwości rozliczania gotówki, można 
organizować szkolenia do wysokości wpłat do danego miesiąca (szkolenia); finalnie do 15 000 zł. 

 

Na tym zebranie zakończono. 

 

Następne spotkanie ZG zaplanowano w styczniu – 10. 01. 2015 i marcu 2015. 

 

Załącznik NR 11/P4/2014: Podpisy członków ZG PZL potwierdzające zapoznanie się  
z treścią protokołu z dnia 24.10. 2014 roku i akceptację uchwał 

W załączniku NR 12/P4/2014 zamieszczono wnioski do realizacji. 
 
 

 

Protokołowała: Milena Stasiak 


