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P2/06/2017/ ZG PZL                                                                                       Warszawa, 7.06.2017 r. 

 

 

Protokół nr 2-2017  

z zebrania Zarządu Głównego PZL 

– Warszawa, 7 czerwca 2017 r. 

 

 

Zebranie Zarządu Głównego PZL odbyło się w Warszawie, 7 czerwca 2017 r. 

Obecni na zebraniu byli członkowie ZG PZL: 

1. Barbara Gorgoń 

2. Agnieszka Jeżewska 

3. Joanna Klekowska 

4. Ewa Małachowska 

5. Marzena Nguyen 

6. Wanda Poświatowska 

7. Krzysztof Szamburski 

 

załącznik nr 1/P2/2017: Lista obecności. 

 

Porządek obrad: 

 

1. Przywitanie, przedstawienie planu spotkania. 

2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia ZG PZL we Wrocławiu. 

3. Działania komisji ZG PZL - wystąpienia przewodniczących komisji za I półrocze 2017 r., 

plan pracy na II półrocze 2017 r. 

4. Przyjęcie uchwały w sprawie bilansu za rok 2016. 

5. Sprawy związane z p. Małgorzatą Konczanin – uzupełnienie porządku obrad. 

6. Dyskusja nt. wstąpienia PZL w struktury Forum lub OPZZ – dyskusja nt. ponownego 

rozpatrzenia tematu przez ZG PZL.  

7. Informacje nt. działań PZL w sprawie zmian proponowanych przez MEN. 

8. Informacje nt. stanu prac PZL podjętych wobec Ministerstwa Zdrowia 

9. Certyfikaty ZG PZL - uchwały w sprawie zmian. 

10. Krajowy Rejestr Logopedów - informacje nt. działania rejestru - sekretarz PZL. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Oddziału Warmińsko-Mazurskiego PZL - w zależności 

od stanu spotkania członków PZL w ramach Spotkań z Edukacją w Olsztynie dn. 3.06.2017 r.  

12. Sprawy różne: 

a)  współpraca z Radą Poradnictwa, z Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Rehabilitantów, 

b)  podpisanie porozumienia ze Związkiem Zawodowym Pracowników Fizjoterapii,  

c)  informacje nt. współpracy w ramach podpisanych porozumień, m.in. z Porozumieniem 

Zawodów Medycznych i z redaktorem naczelnym Ruchu Pedagogicznego wyd. przez 

WWSH,   

d)  współpraca z wydawnictwami: Forum, Komlogo, WIR,  

e)  patronaty, rekomendacje.  
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Ad. 1.  

 

Przewodnicząca ZG PZL, Ewa Małachowska, powitała zebranych, podziękowała za przybycie oraz  

wyjaśniła przyczyny nieobecności członków Zarządu. Nieobecni: p. Joanna Grabowska-Okraska 

i Milena Stasiak – dni oddelegowania w zakładzie pracy inne niż termin zebrania, p. Lidia Kulpińska 

– przyczyny zdrowotne, p. Magdalena Piotrowska – niemożność zwolnienia się z pracy. 

Panie: Milena Stasiak oraz Lidia Kulpińska w korespondencji e-mailowej przekazały swoje prawo 

głosu Przewodniczącej (załącznik nr 2/P2/2017: wydruki e-maili). 

Sprawdzono listę obecności, stwierdzono quorum obecnych (7 z 11 członków ZG PZL). 

Przewodnicząca przedstawiła proponowany plan spotkania i poprosiła o uzupełnienie porządku 

obrad o sprawę związaną z p. Małgorzatą Konczanin. W związku z tym poinformowała, że ok. 

godz. 12.00 gościem zebrania będzie p. Agnieszka Laber, radca prawny. 

 

Ad. 2.  

 

Po stwierdzeniu prawomocności obrad zgodnie z  Regulaminem ZG PZL podjęto uchwałę: 

Uchwała P2/1/2017/ZG PZL z dn. 7.06.2017 r.  

w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia Zarządu Głównego PZL z dnia 10.03.2017 r. 

 

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

10 marca 2017 roku.  

 

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

Uchwała jest wiążąca i wchodzi w życie. 

 

Ad. 3.  

 

Sprawozdania z działań poszczególnych komisji i plany pracy na drugie półrocze - w załączeniu 

(załącznik nr 3/P2/2017).  

 

Ad. 4.  

 

Przewodnicząca PZL, p. Ewa Małachowska, przedstawiła przygotowany przez Biuro Rachunkowe 

Ju-Ra bilans za rok 2016 oraz sprawozdanie finansowe. W trakcie omawiania bilansu 

i sprawozdania finansowego odbyła się telekonferencja z p. księgową i skarbnikiem PZL 

wyjaśniająca wątpliwości zebranych członków. załącznik nr 4/P2/2017: bilans za rok 2016 razem 

z informacją dodatkową  oraz skan podpisanej uchwały (oryginał przekazany do Biura 

Rachunkowego). 

 

 

Podjęto uchwałę: 

Uchwała P2/2/2017/ZG PZL z dn. 7.06.2017 r. w sprawie zatwierdzenie sprawozdania 

finansowego za rok 2016 (01 01.2016. - 31.12.2016.) i przekazania środków na 2017 r.  

 

Obecni na zebraniu członkowie ZG zatwierdzili sprawozdanie za rok 2016 (01.01.2016.-

31.12.2-16.) za rok 2016 i przeznaczyli dodatni wynik finansowy w wysokości 98.445,94 zł 

na zwiększenie przychodów w roku 2017.  

 

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

Uchwała jest wiążąca i wchodzi w życie. 
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P. Lidia Kulpińska przekazała informację z Biura Rachunkowego, że cały czas Bank PKO SA nalicza 

opłaty za konto o. lubelskiego. Sprawa opłat za karty do konta, których nie zwróciły dotychczas 

osoby nie będące już do ich posiadania uprawnione (tzn. p. Katarzyna Bulewicz, p. Beata Deredas, 

p. Agnieszka Karpińska, p. Małgorzata Konczanin, p. Ewa Krajna, p. Katarzyna Strzelczyk, p. Anna 

Żebryk-Stopa) została już załatwiona 7 września 2016 r podczas wizyty w banku p. Lidii Kulpińskiej 

i p. Ewy Małachowskiej.  

P. Agnieszka Jeżewska zaproponowała, aby złożyć reklamację za bezzasadne naliczanie opłat – 

sprawę powierzono skarbnikowi, p. Lidii Kulpińskiej.  

 

Ad. 5.  

 

Przewodnicząca PZL p. Ewa Małachowska zapoznała zebranych z pismem p. Małgorzaty Konczanin 

z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie zwrotu nie rozliczonych kosztów delegacji oraz rachunków 

na kwotę 2450,67 zł (załącznik nr 5/P2/2017: pismo M. Konczanin z dn. 2017.05.16.).  

 

Księgowa, p. Justyna Ratajczyk, sprawdziła konto byłego Oddziału Warmińsko-Mazurskiego 

i wyjaśniła członkom ZG PZL, że skarbnik oddziału przed jego zamknięciem w czerwcu 2016 r. 

nie dokonał rozliczeń finansowych, obecnie konto jest zablokowane i nikt nie może z niego 

korzystać. Pani M. Konczanin powinna była w terminowym czasie rozliczać koszty w sposób 

ustalony, tzn. odejmując je od kwoty należnej ZG PZL przy każdorazowym kwartalnym rozliczeniu. 

Ponadto P. Agnieszka Laber, radca prawny z Kancelarii Prawnej Mec. A. Cekiery-Pikuły 

przedstawiła treść pism skierowanych do p. M. Konczanin – o wydanie dokumentacji Oddziału 

Warmińsko-Mazurskiego (załącznik nr 6/P2/2017: pismo do p. M. Konczanin z dn. 2017.06.02.) 

 

Zebrani członkowie ZG PZL sformułowali odpowiedź do p. Małgorzaty Konczanin, informujące 

o tym, że Zarząd Główny przejmuje zobowiązania finansowe i podejmuje decyzję o wypłacie 

żądanej kwoty, na którą zostały przedłożone faktury (załącznik nr 7/P2/2017: pismo ZG PZL 

do p. M. Konczanin z dn. 2017.06.07.), wypłacona kwota zostanie zwrócona ZG PZL z środków 

zgromadzonych na koncie byłego oddziału W-M PZL, w tym celu przewodnicząca PZL oraz skarbnik 

ZG PZL wystąpią do Banku o dostęp do konta oddziału od 01.07.2017 r.  

 

Zapoznano zebranych z wpisami p. Małgorzaty Konczanin w serwisie społecznościowym Facebook 

z dnia 29 maja 2017 r. (załącznik nr 8/P2/2017: screen z konta FB p. M. Konczanin 

z dn. 2017.05.29.). W odpowiedzi na te działania Kancelaria Prawna przygotowała pismo 

do p. Małgorzaty Konczanin. P. Agnieszka Laber zapoznała ZG PZL z treścią pisma w spr. wezwania 

do niezwłocznego zaprzestania działań, które mogą skutkować naruszeniem dobrego imienia 

Związku oraz do przeproszenia PZL poprzez zamieszczenie właściwego oświadczenia w serwisie 

Facebook (załącznik nr 9/P2/2017: pismo do p. M. Konczanin z dn. 2017.06.02.). 

 

Ponadto p. A. Laber poinformowała zebranych o tym, że otrzymaliśmy poprawiony wpis do KRS – 

Kancelaria musiała wnosić poprawki w związku z wpisem do Rejestru Przedsiębiorców i Rejestru 

Stowarzyszeń. 

 

Ad. 6.  

 

P. E. Małachowska przedstawiła informację ze spotkania z Zarządem o. Małopolskiego 

w dn. 2017.06.03. r, na którym poruszono min.  temat reprezentatywności PZL. W związku 

z głosami członków PZL  kierowanych do ZG PZL z wielu oddziałów, że chcieliby być 

reprezentowani w strukturach forum związkowego - jednej z ponadzakładowych organizacji 

związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu 
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Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego, tzn. w Ogólnopolskim Porozumieniu 

Związków Zawodowych lub w Forum Związków Zawodowych, podjęto decyzję o tym, 

że wypowiedzieć na ten temat muszą się członkowie oddziałów, którzy są delegatami na Walny 

Zjazd PZL. Dopiero po zasięgnięciu tych opinii Zarząd Główny rozpocznie procedurę przystąpienia 

do wybranego przez delegatów forum. (załącznik nr 10/P2/2017: opinia radcy prawnego 

w sprawie uzyskania opinii delegatów PZL dot. przystąpienia do ponadzakładowej organizacji 

związkowej) 

 

 Podjęto uchwałę: 

Uchwała P2/3/2017/ZG PZL z dn. 7.06.2017 r. w sprawie uzyskania opinii delegatów PZL 

dotyczącej przystąpienia do ponadzakładowej organizacji związkowej. 

 

Obecni na zebraniu członkowie ZG jednogłośnie podjęli decyzję o uzyskaniu opinii 

o rozpoczęciu procedury przystąpienia przez PZL do Ponadzakładowej Organizacji 

Związkowej i w związku z tym o zobowiązaniu Zarządów Oddziałów do przeprowadzenia 

wśród delegatów PZL głosowania i wyrażenia opinii w powyższej sprawie. Informacje nt. 

głosowań mają być przekazane do ZG PZL do dnia 31.10.2017r. 

 

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

Uchwała jest wiążąca i wchodzi w życie. 

 

Ad. 7.  

 

P. Ewa Małachowska złożyła podziękowanie Komisji ZG ds. Oświaty za czujność i szybkie reakcje 

w sprawie projektów rozporządzeń MEN publikowanych w ostatnim okresie: 

• projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji 

wymaganych od nauczycieli z dnia 9.02.2017 r., 

• projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie publicznych placówek 

oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych 

ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków 

wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających 

opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania 

z dnia 12 kwietnia 2017 r.,  

• projekt Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych 

oraz placówkach z dnia 20.04.2017 r., 

• projekt ustawy o finansowaniu zadań oświatowych z dnia 30.05.2017 r.  

 

Przewodnicząca przedstawiła również pismo złożone w MEN dn. 2017.05.22. w imieniu 

pedagogów specjalnych podpisane przez przewodniczącą PZL, Przewodniczącego W-M Sejmiku 

Osób Niepełnosprawnych, Przewodniczącą Zespołu Pedagogiki przy KNP PAN, 

Wiceprzewodniczącego Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych, Prezesa Fundacji Widzieć 

i Wiedzieć Więcej. (załącznik nr 11/P2/2017: skan pisma złożonego w MEN dn. 2017.05.22. 

w imieniu pedagogów specjalnych) P. E. Małachowska poinformowała również o oczekiwaniu 

na wyznaczenie terminu spotkania w MEN w powyższej kwestii.  

 

Przewodnicząca PZL przekazała również informację o znalezieniu się logopedii w Międzynarodowej 

Standardowej Klasyfikacji Edukacji (ISCED). Logopedia została umieszczona w grupie - Zdrowie 

i Opieka Społeczna, podgrupie medycznej [091], kierunek kształcenia - Terapia i Rehabilitacja 

[nr 0915]. 
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Ad. 8.  

 

Przewodnicząca PZL przestawiła informacje nt. działań podejmowanych w ramach współpracy 

Porozumienia Zawodów Medycznych, w tym działania w organizacji spotkań i konferencji.  

Podziękowała wszystkim, którzy zaangażowali się w zbiórkę podpisów pod projektem ustawy 

obywatelskiej, oraz poinformowała, że 15 maja br. PZM złożyło do Marszałka Sejmu Obywatelski 

Projekt Ustawy o Warunkach Zatrudnienia w Ochronie Zdrowia podpisany przez 239 tysięcy osób. 

(załącznik nr 12/P2/2017: list otwarty PZM z dn. 2017.05.15.).  

 

W sprawie kandydatury Pani dr. n. biol. Anny Żebryk-Stopy na stanowisko konsultanta 

wojewódzkiego w dziedzinie neurologopedii dla województwa wielkopolskiego wpłynęło 

odmowne pismo Ministra Zdrowia z dnia 18 kwietnia 2017 r. (załącznik nr 13/P2/2017: pismo 

Ministra Zdrowia z dn. 2017.04.18.). 

 

 

Ad. 9.  

 

Pani Agnieszka Jeżewska przedstawiła dokonane zmiany i aktualizacje w dokumentach 

dot. Certyfikatu Zawodowego PZL.  

 

Zmiana dotyczy ujednolicenia ilości cyfr w numerze kolejnym Certyfikatu (dodanie odpowiedniej 

ilości „0” przed kolejnymi numerami tak, aby ilość cyfr była jednakowa). Wydano już ponad 1100 

Certyfikatów, pierwsze zawierały 9 cyfr, ostatnie – 14.  

Komisja PZL ds. Certyfikatów wnioskuje też, aby w drugim członie numeru Certyfikatu zachować 

zgodność z oznaczeniem województw zgodną z numeracją NFZ właściwą dla miejsca zamieszkania 

wnioskodawcy. 

Kolejną zmianą jest doprecyzowanie na blankiecie dokumentu uwagi o ważności Certyfikatu. 

Należy też zmienić druki wniosków w związku ze zmianą nazwy Komisji – poprzednio: Komisja 

ds. Kształcenia Logopedów, Statusu Zawodowego i Certyfikatów, obecnie: Komisja PZL 

ds. Certyfikatów oraz w drukach wniosków trzeba dopisać wymaganie podawania adresu e-mail 

wnioskodawcy. 

W związku ze zmianą wysokości składki członkowskiej zmienia się też wysokość opłaty za wydanie 

i przedłużenie Certyfikatu Zawodowego PZL.  

(załącznik nr 14/P2/2017: blankiet Certyfikatu, dokumenty, itp.)  

 

Podjęto uchwałę: 

Uchwała P2/4/2017/ZG PZL z dn. 7.06.2017 r.  

w sprawie zmiany szaty graficznej Certyfikatu Zawodowego PZL. 

 

Członkowie ZG PZL jednogłośnie podjęli decyzję o przyjęciu zmian w szacie graficznej Certyfikatu 

Zawodowego PZL, tj. ujednolicenia ilości cyfr w numerze Certyfikatu, zachowaniu zgodności 

z oznaczeniem województw zgodnej z numeracją NFZ właściwą dla miejsca zamieszkania 

wnioskodawcy, dopisaniu na blankiecie dokumentu informacji o ważności Certyfikatu oraz 

o uaktualnieniu nazwy Komisji na: Komisja PZL ds. Certyfikatów. 

 

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

Uchwała jest wiążąca i wchodzi w życie. 
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Ad. 10.  

 

Ze względu na nieobecność sekretarza ZG PZL, telefonicznie uzyskano informacje o działaniu 

Krajowego rejestru Logopedów. Procedura wypełniania dokumentów została rozpoczęta 

w przypadku osób wcześniej zalogowanych w KRL, będących członkami PZL i posiadającymi 

Certyfikat PZL, natomiast logopedzi spoza PZL uznali, że ustalona kwota 300,00 zł jest zbyt wysoka 

i wycofali się. Omówiono strategię pozyskiwania osób logujących się wskazując na to, by 

w rozmowach z logopedami wskazywać korzyści płynące z bycia członkiem PZL- min. podawać 

informację, że opłatę za rejestr ponosi ZG PZL. 

 

Ad. 11.  

 

W sprawie powołania Oddziału Warmińsko-Mazurskiego PZL – p. Joanna Grabowska-Okraska 

telefonicznie wyjaśniła, że podczas Spotkań z Edukacją w Olsztynie w dniu 3 czerwca 2017 r. 

odbyła wiele rozmów z byłymi członkami W-MO PZL oraz z innymi logopedami. Deklaracje 

członkowskie wzięło ok. 40 osób, natomiast e-mailowe potwierdzenie ich wysłania przysłały 

jedynie 3 osoby. Prawdopodobnie większość chętnych dopełni procedury członkowskiej, 

ale w czasie późniejszym.  

Skarbnik ZG PZL, p. Lidia Kulpińska poinformowała, że na zablokowane konto byłego Oddziału 

Warmińsko-Mazurskiego nadal wpływają składki około 20 osób, trzeba więc uaktualnić deklaracje 

członkowskie tych osób. Jest to utrudnione ze względu na – nadal – brak dokumentacji 

od członków byłego zarządu oddziału. 

Biorąc powyższe pod uwagę, istnieje wola powstania Oddziału Warmińsko-Mazurskiego. 

 

Podjęto uchwałę: 

Uchwała P2/5/2017/ZG PZL z dn. 7.06.2017 r.  

w sprawie powołania Warmińsko-Mazurskiego Oddziału PZL. 

 

Członkowie ZG PZL jednogłośnie podjęli decyzję o powołaniu Warmińsko-Mazurskiego Oddziału 

PZL pod warunkiem zebrania aktualnych deklaracji członkowskich w okresie do listopadowego 

zebrania ZG PZL w Olsztynie. 

 

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

Uchwała jest wiążąca i wchodzi w życie. 

 

 

Ad. 12.  

 

Przewodnicząca ZG PZL, Ewa Małachowska przekazała informację o podpisaniu porozumienia 

ze Związkiem Zawodowym Pracowników Fizjoterapii w dniu 28 kwietnia 2017 r. (załącznik 

nr 15/P2/2017: Porozumienie o zawarciu współpracy z dn. 2017.04.28.). oraz działaniami 

podejmowanymi wspólnie, zwłaszcza w zakresie współpracy w PZM.  

 

Doktoranckie Koło Naukowe Twórczej Rewalidacji i Animacji KONTRA zwróciło się o objęcie 

patronatem honorowym Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej na temat: „Ile dobrego jest 

w człowieku? Egzystencja w perspektywie stygmatu”, która odbędzie się w Warszawie, 

na Akademii Pedagogiki Specjalnej 27 października 2017 r. (załącznik nr 16/P2/2017: pismo 

od Doktoranckiego Koła Naukowego)  
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Podjęto uchwałę: 

Uchwała P2/6/2017/ZG PZL z dn. 7.06.2017 r.  

w sprawie objęcia patronatem konferencji odbywającej się na APS Warszawa 

27 października 2017 r. 

 

Członkowie ZG jednogłośnie podjęli decyzję o objęciu patronatem PZL konferencji 

organizowanej przez na Akademię Pedagogiki Specjalnej 27 października 2017 r. 

 

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

Uchwała jest wiążąca i wchodzi w życie. 

  

10 maja 2017 r. wpłynęła prośba Wydawnictwa KOMLOGO o udzielenie rekomendacji dla testu 

Karty Oceny Logopedycznej Dziecka – KOLD – narzędzia diagnozującego mowę dzieci w wieku 

od 1. miesiąca do ukończenia 9. roku życia (załącznik nr 17/P2/2017: pismo z Wydawnictwa 

KOMLOGO z dn. 2017.05.10.). Do sprawdzenia tego narzędzia w ramach procedury nadawania 

rekomendacji PZL zgłosiły się panie Milena Stasiak i Joanna Klekowska.  

 

Wpłynęła prośba o udzielenie rekomendacji PZL dla książki „Mutyzm wybiórczy” współautorstwa 

p. Anety Kiepieli-Koperek. (załącznik nr 18/P2/2017: pismo). Sprawdzenia podjęły się panie: 

Marzena Nguyen i Barbara Gorgoń. 

 

Przewodnicząca PZL przedstawiła prośbę o wstąpienie do PZL logopedy pracującego w UK 

(załącznik nr 19/P2/2017: pismo). Ze względów formalnych (Statut PZL) prośba została odrzucona.   

 

Przyjęto wniosek o możliwość uzupełnienia protokołu z obecnego zebrania drogą głosowania  

e-mailowego: głosowało: 9     za: 9     przeciw: 0     wstrzymało się: 0 

 

Przewodnicząca podziękowała zebranym za uczestnictwo w zebraniu.  

Na tym zebranie zakończono.  

 

Protokół zawiera 7 ponumerowanych stron.  

Został sporządzony w 2 egzemplarzach. 

 

protokołowała: Barbara Gorgoń  


