
Protokół z zebrania 
Zarządu Głównego Polskiego 

Towarzystwa Logopedycznego

Dnia 26 stycznia 2018 roku w Lublinie odbyło się zebranie Zarządu Głów-
nego PTL. Obrady rozpoczęła Przewodnicząca – Profesor Jolanta Panasiuk, wi-
tając zgromadzonych Członków Zarządu, a także zaproszonego na zebranie  
Członka Honorowego PTL, Pana Profesora Stanisława Grabiasa. Następnie przed-
stawiła program zebrania:

1.  Sprawozdanie finansowe PTL za rok 2017 – Pani mgr Elżbieta Sala-Gałan 
księgowa PTL:

 − dyskusja nad sprawozdaniem finansowym,
 − głosowanie nad przyjęciem sprawozdania finansowego;
2. Przedstawienie aktualnej struktury osobowej PTL:
 − pozyskanie nowych członków PTL w 2017 roku,
 − opłacanie składek przez członków PTL w 2017 roku,
 − wnioski o powołanie nowych Oddziałów PTL roku,
 a) podjęcie uchwały o powołaniu Mazowieckiego Oddziału PTL,
 b) podjęcie uchwały o powołaniu Świętokrzyskiego Oddziału PTL;
3. Oddziały PTL:
 − określenie zasad współpracy ZG PTL z Oddziałami:
 a) formy aktywizacji Zarządów i członków Oddziałów,
 b)  roczne sprawozdania z działalności Oddziałów publikowane w „Biule-

tynie Logopedycznym”, 
 c)  wspomaganie ZG w organizowaniu cyklicznych konferencji nauko- 

wo-szkoleniowych przez Oddziały PTL,
 d) dyskusja;
4. Wydawnictwa PTL:
 −  przedstawienie stanu prac nad wydaniem „Logopedii” i „Biuletynu  

Logopedycznego”,
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 − udział czasopism PTL w bazach danych – zasady i ograniczenia,
 −  projekt wydania dodatkowych numerów „Logopedii” – możliwości 

i ograniczenia,
 − dyskusja;
5. Strona internetowa PTL:
 − propozycja nowej strony PTL,
 − dyskusja nad strukturą projektowanej strony;
6. Szkolenia, warsztaty i konferencje organizowane przez PTL: 
 −  przedstawienie propozycji warsztatów naukowo-szkoleniowych i kon-

ferencji,
 − dyskusja nad programem szkoleń, regulaminem 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. Powołanie Komisji Zarządu PTL:
 − rozdzielenie zadań,
 − dyskusja nad formami pracy;
9.  Sprawy bieżące z działalności Zarządu Biura PTL;
10. Wolne wnioski;
11.  Zamknięcie zebrania.

Członkowie ZG PTL jednogłośnie przyjęli program zebrania. Przystąpiono 
do punktu pierwszego – sprawozdanie finansowe przedstawiła księgowa ZG PTL, 
pani mgr Elżbieta Sala-Gałan, która stwierdziła, że kapitał Towarzystwa rośnie, 
rośnie również liczba członków wpłacających coroczną składkę. W 2017 roku 
składkę członkowską opłaciło 444 członków PTL. W dyskusji nad sprawozda-
niem finansowym Przewodnicząca ZG PTL zaznaczyła, że zalegające w maga-
zynie tomy czasopisma „Logopedia” zostały wydane w depozyt Wydawnictwu 
„Harmonia”. Ponadto od stycznia 2017 roku w biurze PTL możliwa jest sprzedaż 
bezpośrednia tego czasopisma, dzięki zakupieniu przez Towarzystwo kasy fiskal-
nej. Pani księgowa podkreśliła również, że konferencja naukowo-szkoleniowa 
„Terapia logopedyczna. Strategie – metody – techniki”, zorganizowana w Lubli-
nie w dniach 27–28 stycznia 2018 roku przez Naukowe Koło Logopedów i Au-
diologów UMCS pod patronatem PTL, podniosła wzrost wpłacanych składek oraz 
sprzedaż wydawnictw. Profesor Zbigniew Tarkowski wystąpił z zapytaniem, czy 
Towarzystwo jest płatnikiem podatku VAT oraz zgłosił propozycję ewentualne-
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go posunięcia, by zrezygnować z tej formy rozliczeń podatkowych. Pani księgo-
wa zadeklarowała, że po przeanalizowaniu dokumentów księgowych przedstawi, 
jaka forma rozliczeń będzie dla PTL bardziej korzystna. Profesor Jolanta Panasiuk  
zwróciła uwagę również, że na stanie Zarządu Głównego jest 200 numerów „No-
wej Logopedii”, które są własnością Małopolskiego Oddziału PTL i zapropono-
wała, by wystosować pismo do Zarządu Małopolskiego Oddziału PTL z propozy-
cją sprzedaży tych numerów przez Wydawnictwo „Harmonia”. 

Po dyskusji nastąpiło głosowanie nad przyjęciem sprawozdania finansowego 
za rok 2017. Sprawozdanie finansowe zostało przyjęte jednogłośnie. 

W kolejnym punkcie zebrania Przewodnicząca ZG PTL przedstawiała zebra-
nym sylwetkę nowego pracownika biura – Pana mgra Łukasza Maja i poinfor-
mowała o zmianach w organizacji biura (godziny dyżurów, kontakt z członkami, 
strona internetowa). W tym punkcie zebrania wywiązała się dyskusja nad struk-
turą projektowanej strony internetowej  i zakresem informacji, które są tam nie-
zbędne w kontekście rozwoju działalności PTL (szkolenia, konferencje, sprzedaż  
wydawnictw, patronat). Ustalono, że istnieje potrzeba  przebudowania strony in-
ternetowej i zaplanowano działania z tym związane. 

W dalszej części zebrania Profesor Jolanta Panasiuk poinformowała o dwu 
wnioskach, które wpłynęły do Zarządu Głównego PTL o powołanie nowych  
Oddziałów Polskiego Towarzystwa Logopedycznego: Świętokrzyskiego Oddzia-
łu PTL z siedzibą w Kielcach z inicjatywy Profesor Jolanty Góral-Półroli oraz 
Mazowieckiego Oddziału PTL z siedzibą w Warszawie z inicjatywy Profesor  
Anity Lorenc. Zarząd Główny PTL w głosowaniu podjął jednomyślnie podjął 
uchwałę o powołaniu tych dwóch oddziałów. Przewodnicząca zwróciła uwagę 
na potrzebę zobligowania poszczególnych oddziałów do przysyłania rocznych  
sprawozdań z ich działalności oraz organizowania cyklicznych konferencji na-
ukowo-szkoleniowych. Jednocześnie przekazała informację o konferencji, którą 
organizuje w dniach 8–9 czerwca 2018 roku Warmińsko-Mazurski Odział PTL  
(Przewodnicząca – Pani M. Osowicka-Konratowicz) we współpracy z Instytu-
tem Polonistyki i Logopedii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olszty-
nie, podkreślając, że tego typu działania mogłyby podnieść kondycję finansową 
PTL i przyczynić się do pozyskania środków niezbędnych do sfinansowania prac 
nad czasopismami „Logopedia” i „Biuletyn Logopedyczny”. „Logopedia” mogła-
by wówczas stać się półrocznikiem albo nawet kwartalnikiem. Profesor Jolanta  
Panasiuk wraz z Profesorem Tomaszem Woźniakiem zapewnili, że Dziekan Wy-
działu Humanistycznego UMCS deklaruje sfinansowanie wydania specjalnego 
numeru „Logopedii”. Profesor Stanisław Milewski zapewnił, w imieniu Dziekana 
Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego, że tego typu dofinansowanie 
byłoby możliwe również ze strony tej uczelni. 
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Na zebraniu wywiązała się dyskusja dotycząca zmiany charakteru „Logope-
dii”. W związku z reformą szkolnictwa wyższego najprawdopodobniej zostanie 
ustalona nowa punktacja dla czasopism. Zdaniem Profesora Mirosława Michali-
ka kwartalniki będą najwyżej punktowane. Pojawiło się  zatem pytanie, czy „Lo-
gopedia” powinna stać się kwartalnikiem. W tym miejscu Pani dr Urszula Jęczeń 
w skrócie omówiła zasady dotyczące charakteru czasopisma „Logopedia”, któ-
re funkcjonuje w bazach indeksacyjnych czasopism jako rocznik. Wyraziła tym 
samym swoje obawy związane z ogromem prac redakcyjnych, które pojawią się 
w sytuacji, kiedy „Logopedia” będzie wydawana częściej, np. jako kwartalnik. 
Profesor Katarzyna Kaczorowska-Bray oraz Profesor Zbigniew Tarkowski wyra-
zili zdanie, że należałoby wprowadzić opłatę za publikację w „Logopedii”. Zda-
niem Profesora Tarkowskiego w „Logopedii” powinny pojawić się reklamy, np. 
pomocy logopedycznych, w ten sposób Towarzystwo zdobyłoby środki na redak-
cję czasopism – „Logopedii” i „Biuletynu Logopedycznego”. Pojawił się również 
pomysł Profesora Mirosława Michalika wydawania „Biuletynu logopedycznego” 
tylko w wersji elektronicznej.  

Następnie Profesor Tarkowski wystąpił z propozycją wynagrodzenia dla se-
kretarza redakcji. Inicjatywa została poparta przez Profesora Milewskiego oraz 
Profesora Michalika. Pojawiał się także pomysł zatrudnienia nowej osoby, która 
zajęłaby się sprawami redakcyjnymi. Po dyskusji stwierdzono jednak, że obecne 
możliwości finansowe PTL nie pozwalają na zatrudnienie pracownika.

Przewodnicząca ZG PTL poinformowała, że w związku z trudnościami praw-
nymi w rejestracji nowego Zarządu Głównego PTL oraz nowego statutu PTL 
w sądzie udzieliła pełnomocnictwa kancelarii radcowskiej w tej sprawie w celu 
przyspieszenia procedur rejestrowych. Kancelaria prowadzi tę sprawę pro bono. 
Przewodnicząca zgłosiła również potrzebę opracowania przez prawników doku-
mentów dotyczących porozumienia o współpracy PTL z fundacjami oraz firmami 
zewnętrznymi, a także regulaminu szkoleń prowadzonych pod patronatem PTL. 

Zgodnie z zapisem w nowym statucie PTL w obrębie Zarządu Głównego wy-
łoniono reprezentantów czterech komisji: 

1.  komisji do spraw etyki: prof. nadzw. dr hab. Stanisław Milewski (prze-
wodniczący), dr hab. Katarzyna Kaczorowska-Bray, dr Renata Kołodziej-
czyk;

2.  komisji do spraw edukacji: prof. nadzw. dr hab. Tomasz Woźniak (prze-
wodniczący), prof. zw. dr hab. Zbigniew Tarkowski, dr hab. Anita Lorenc, 
dr Olga Przybyla; 

3.  komisji do spraw nauki: prof. nadzw. dr hab. Jolanta Panasiuk (przewodni-
cząca), prof. nadzw. dr hab. Mirosław Michalik, dr Urszula Jęczeń; 
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4.  komisji do spraw Oddziałów PTL: dr hab. Katarzyna Kaczorowska-Bray,  
dr hab. Anita Lorenc, dr Magdalena Osowicka-Kondratowicz, dr Olga  
Przybyla.  

Głosowanie nad składem osobowym poszczególnych komisji przebiegło jed-
nogłośnie. 

W dalszej części zebrania Pani dr Renata Kołodziejczyk, skarbnik PTL, 
przedstawiała projekt regulaminu udziału w warsztatach i szkoleniach prowa-
dzonych pod patronatem PTL. Omówione i przedyskutowane zostały następu-
jące kwestie: oferta szkoleń, wynagrodzenie za szkolenia, możliwości zwrotu 
kosztów w przypadku rezygnacji ze szkolenia, certyfikaty za udział w szkole-
niu oraz miejsce szkoleń. Opracowany został formularz zgłoszeniowy oraz for-
ma certyfikatów. Profesor Zbigniew Tarkowski zaproponował wprowadzenie ty-
tułu Trenera PLT. Tytuł otrzymywałaby osoba prowadząca warsztaty i szkolenia, 
która wystąpiłaby do Zarządu o nadanie certyfikatu Trenera PTL. Prowadzone 
przez taką osobę warsztaty musiałyby zostać wysoko ocenione przez członków 
Zarządu i samych uczestników szkolenia. Zgłoszony pomysł zyskał poparcie ze 
strony Profesora Tomasza Woźniaka. Obecni na zebraniu zdecydowali, że dal-
sze ustalenia co do charakteru przygotowywanych warsztatów zostaną podjęte  
drogą mailową. 

Profesor Jolanta Panasiuk przedstawiała propozycję, którą otrzymała od Pro-
fesor Ireny Jaros z Uniwersytetu w Łodzi, dotyczącą konkursu na najlepszą pra-
cę magisterską w dziecinie logopedii w kraju. Głos zabrał w tej sprawie Profe-
sor Tomasz Woźniak, którego zdaniem  konkurs o takim charakterze odbywający 
się pod patronatem PTL mógłby dotyczyć zarówno pracy licencjackiej, magister-
skiej, jak też doktorskiej. Każda z uczelni, na której jest kierunek logopedia, przy-
syłałaby najlepszą pracę do recenzji i decyzji Członków Zarządu. Zarząd jedno-
głośnie przyjął propozycję konkursu.

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

Protokołowała Sekretarz ZG PTL
Dr Urszula Jęczeń 
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