
Protokół z zebrania 
Zarządu Głównego Polskiego 

Towarzystwa Logopedycznego

Dnia 25 lutego 2019 roku w Lublinie odbyło się zebranie Zarządu Głównego 
PTL. W tym roku program zebrania ZG PTL obejmował dwie części: w pierw-
szej części omówione zostały bieżące sprawy Towarzystwa (finanse, wydaw-
nictwa, sprawy oddziałów itd.), natomiast w drugiej do Członków Zarządu  
dołączyli zaproszeni Goście – przedstawiciele uniwersyteckich ośrodków kształ-
cących logopedów w Polsce. W tym poszerzonym gronie toczyła się dyskusja na 
temat sytuacji logopedii i logopedów w nowej sytuacji prawnej, która zaistnia-
ła w związku z reformą szkolnictwa wyższego i nowymi aktami prawnymi regu-
lującymi zatrudnienie logopedów w resorcie oświaty, a także opracowaniem no-
wych programów specjalizacji w surdologopedii i neurologopedii. 

Obrady rozpoczęła Przewodnicząca – Profesor Jolanta Panasiuk, witając 
zgromadzonych Członków Zarządu oraz przedstawiając program zebrania, który 
obejmował następujące punkty: 

1. Sprawozdanie finansowe PTL za rok 2018 – pani mgr Elżbieta Sala-Ga-
łan – księgowa PTL:

     −  dyskusja nad sprawozdaniem finansowym,
     −  głosowanie nad przyjęciem sprawozdania finansowego, 
     −  PTL jako płatnik VAT – możliwości i ograniczenia.
2. Przedstawienie aktualnej struktury osobowej PTL:
     −  pozyskanie nowych członków PTL w 2018 roku,
     −  opłacanie składek przez członków PTL w 2018 roku.
3. Oddziały PTL:
     –  roczne sprawozdania z działalności Oddziałów, 
     –   wspomaganie ZG w organizowaniu cyklicznych konferencji naukowo- 

-szkoleniowych przez Oddziały PTL,
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     –  dyskusja.
4. Wydawnictwa PTL:
     −   przedstawienie stanu prac nad przygotowaniem do druku „Logopedii” 

i „Biuletynu Logopedycznego”,
     −  udział czasopism PTL w bazach danych – zasady i ograniczenia,
     −   zgłoszenie „Logopedii” do programu MNiSW „Wsparcie dla czasopism 

naukowych”,
     −  wstępne zgłoszenie „Logopedii” do bazy SCOPUS,
     –   parametryzacja „Logopedii”, „Biuletynu Logopedycznego” i „Forum 

Logopedycznego” w świetle nowego prawa,
     −  dyskusja.
5. Strona internetowa PTL:
     −  propozycja nowej strony PTL,
     −  dyskusja nad strukturą projektowanej strony.
6. Szkolenia, warsztaty i konferencje organizowane przez PTL: 
     –  regulamin szkoleń i konferencji.
7. Współpraca PTL z organizacjami i instytucjami zewnętrznymi:
     −  zawieranie porozumień o współpracy i patronacie,
     −  patronat PTL nad wydawnictwami i konferencjami,
     −  inicjatywy w pozyskiwaniu środków na działalność PTL,
     −   dyskusja nad zasadami współpracy PTL z instytucjami zewnętrznymi 

i obejmowania patronatem PTL rozmaitych inicjatyw.
  8. Sprawy bieżące z działalności Zarządu Biura PTL;
  9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie zebrania.

Członkowie ZG PTL jednogłośnie przyjęli program zebrania. Przystąpiono 
do punku pierwszego – sprawozdanie finansowe przedstawiała księgowa ZG PTL 
pani mgr Elżbieta Sala-Gałan. W 2018 roku składkę członkowską opłaciło 407 
członków.  

Po dyskusji nastąpiło głosowanie nad przyjęciem sprawozdania finansowego 
za rok 2018. Sprawozdanie finansowe zostało przyjęte jednogłośnie. 

W kolejnym punkcie zebrania omówione zostały plany wydawnicze na rok 
2019. W nadchodzącym roku, podobnie jak w roku ubiegłym, zostaną wyda-
ne dwa tomy „Logopedii” oraz jeden numer „Biuletynu Logopedycznego”. Ze 
względu na dość duże koszty redakcji druku czasopism logopedycznych i wy-
syłki Członkowie Zarządu podjęli dyskusję nad ewentualną koniecznością druku 
„Logopedii” w niewielkim nakładzie – 100/150 egzemplarzy przeznaczonych dla 
Autorów, Recenzentów oraz bibliotek. Zaś Członkowie PTL mogliby korzystać 
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z zwartości czasopism na zasadzie wolnego dostępu (open access). Taka zmiana 
mogłaby nastąpić w 2020 roku. Profesor Tomasz Woźniak przekazał swoje wąt-
pliwości oraz obawę związaną z tą decyzją, czy jest to właściwe rozwiązanie ze 
względu na aktywnych Członków PTL, którzy opłacają składki i w ramach tej 
opłaty otrzymują wydanie książkowe zarówno „Logopedii” jak i „Biuletynu Lo-
gopedycznego”. Obecni na zebraniu zdecydowali, że dalsze ustalenia co do formy 
wydania czasopism zostaną podjęte drogą mailową. 

Doktor Urszula Jęczeń poinformowała o zgłoszeniu „Logopedii” do progra-
mu finansowanego przez MNiSW „Wsparcie dla czasopism naukowych”. Przeka-
zała również, że złożyła ankietę w celu wstępnej oceny do międzynarodowej bazy 
SCOPUS. Przedstawiała także listę baz indeksacyjncych czasopism naukowych, 
w których znajduje się „Logopedia”: BAZ-Hum, CEJSH, ERIH PLUS, ICI Jour-
nal Master List Index Copernicus, POL-index.   

W dalszej części zebrania poruszony został problem likwidacji magazynu, 
w którym zalegają wcześniejsze tomy „Logopedii”. W wyniku jednomyślnego 
głosownia zatwierdzono wniosek o zmianie ceny zasobów magazynowych celem 
wyprzedaży archiwalnych numerów czasopisma. 

Profesor Zbigniew Tarkowski zaproponował wykorzystanie logo PTL, któ-
re widnieje na stronie internetowej, podczas organizowania szkoleń logopedycz-
nych odbywających się poza Towarzystwem. W tym punkcie zebrania wywiązała 
się dyskusja nad strukturą projektowanej strony internetowej i zakresem informa-
cji, które winny się tam znaleźć. 

W ostatniej części zebrania Profesor Panasiuk poinformowała, że ze wzglę-
du na koszty utrzymania biura, wydania czasopism logopedycznych oraz ich wy-
syłki, zwracane będą tylko koszty związane z przyjazdem Członków Zarządu na 
zebranie.  

Zebranie zakończyła Profesor Jolanta Panasiuk, dziękując wszystkim za 
obecność i dyskusję. 

W drugiej części spotkania, na którą przybyli przedstawiciele uniwersytec-
kich ośrodków kształcących logopedów w naszym kraju, poruszone zostały na-
stępujące kwestie:    

a)    problem przynależności logopedii do określonej dyscypliny/dyscyplin 
(osadzenie w strukturze uczelni, wskaźnik kosztochłonności, punktowa-
nie prac z zakresu logopedii w czasopismach z różnych dyscyplin);

b)    parametryzacja „Logopedii”, „Biuletynu Logopedycznego” i „Forum Lo-
gopedycznego”, obecność w bazach danych, indeks cytowań, punktacja 
dla autorów reprezentujących różne dyscypliny naukowe;

c)    ministerialna lista wydawnictw naukowych (status wydawnictw publiku-
jących prace naukowe z zakresu logopedii, etyczne i merytoryczne aspek-
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ty funkcjonowania wydawnictw komercyjnych ujętych na liście ministe-
rialnej). 

Kształcenie logopedów
a)    przygotowanie pedagogiczne logopedów w świetle nowych standardów 

kształcenia nauczycieli;
b)    profil studiów logopedycznych (ogólnoakademicki versus praktyczny) – 

możliwości i ograniczenia dla prowadzących kierunek i dla absolwentów;
c)    kształcenie logopedów (w trakcie jednolitych 5-letnich studiów magister-

skich versus 3-letnich studiów licencjackich + 2-letnich studiów magi-
sterskich;

d)   wskaźnik kosztochłonności kierunku logopedia;
e)    specjalności logopedyczne – w oficjalnych wykazach widnieje neurologo-

pedia i surdologopedia, czy należałoby wprowadzić inne, np., oligofreno-
logopedię, balbutologopedię, onkologopedię, logopedię artystyczną/me-
dialną, wczesną interwencję logopedyczną, gerontologopedię?

f)    nowe programy specjalizacji medycznej w zakresie neurologopedii i sur-
dologopedii – zakres zmian;

g)    zaoczne magisterskie studia logopedyczne – czy istnieje potrzeba tworze-
nia takich studiów?

h)    praktyki na I i II stopniu studiów logopedycznych – czy możliwe jest 
określenie liczby godzin zajęć praktycznych?

i)   kwalifikacje absolwentów studiów logopedycznych I stopnia;
j)    logopedia jako kierunek regulowany, zwłaszcza w czasie, kiedy należy  

podjąć trudne zadanie ochrony dorobku polskiej logopedii i pozycji  
ośrodków, w których powstawała i przez lata się rozwijała. Sytuacja 
szczególnie trudna jest na wszystkich tych uczelniach, w których logo-
pedia wyrastała z dorobku lingwistów i które od lat kształcą logopedów  
na studiach dziennych.

Na spotkaniu wyznaczono następujące zadania: 
1.   Opracowanie pism do ministerstw (edukacji, nauki, zdrowia) informują-

cych o statusie logopedii i istocie studiów logopedycznych, 
2.   Opracowanie standardów kształcenia logopedów na 5-letnich studiach 

dziennych,
3.   Podjęcie starań o nadanie studiom logopedycznym w Polsce statusu stu-

diów regulowanych. 
Środowisko logopedów z Uniwersytetu Warszawskiego wskazało na potrzebę:
1.   Poinformowania władz uczelni (Dyrektorów Instytutów, Dziekanów i Rek-

tora) o zagrożeniach dla istniejących studiów na kierunku logopedia i pro-
wadzących je jednostek, które mogą wyniknąć z utworzenia specjalności 
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logopedycznej na pięcioletnich studiach stacjonarnych na kierunku peda-
gogika specjalna. Zaapelowało też, by inne ośrodki kształcenia logope-
dów, które funkcjonują w strukturach Wydziałów Humanistycznych i Fi-
lologicznych, podjęły analogiczne  działania,

2.   Dotarcia do tekstu projektu aktu prawnego dotyczącego kształcenia  
logopedów na kierunku pedagogika specjalna (co do zasady proces two-
rzenia prawa jest jawny i podlega publikacji w publikatorach Rządowego 
Centrum Legislacji (RCR) oraz w publikatorach ministra właściwego do 
spraw, których akt dotyczy),

3.   Przyspieszenia prac nad opracowaniem standardów kształcenia logo- 
pedów;

4.   Zaproszenia na kolejne spotkanie przedstawicieli PZL oraz Ministerstwa 
Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

Drugą cześć spotkania również zakończyła Przewodnicząca ZG PTL, dzię-
kując wszystkim za przybycie i prosząc o dalszą współpracę w celu uzgodnienia 
wspólnego stanowiska w sprawie kształcenia logopedów w Polsce i podjęcia zin-
tegrowanych działań.  

Protokołowała Sekretarz ZG PTL 
Dr Urszula Jęczeń


