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 Józef  Oczadły po ukończeniu studiów magisterskich na Wydziale Pedagogiczno – 

Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie w 1978 roku podjął pracę w Oddziale 

Polskiego Związku Głuchych w Katowicach. W 1988 roku ukończył pierwsze studia 

logopedyczne w Instytucie Kształcenia Nauczycieli w Katowicach (Studium Kwalifikacyjne 

Logopedii Szkolnej). Od 1983 roku do chwili obecnej zatrudniony w różnych placówkach 

oświatowych i służby zdrowia (m.in. jako nauczyciel w klasach dla dzieci głuchych i 

niedosłyszących Szkoły Podstawowej nr 37 w Katowicach; jako nauczyciel i logopeda w 

Szkole Podstawowej nr 1 w Katowicach; w Zakładzie Medycyny Sądowej Śląskiej Akademii 

Medycznej jako samodzielny referent; w Poradni Zdrowia Psychicznego w Rybniku – jako 

logopeda; w Zespole Opieki Zdrowotnej w Piekarach Śląskich – jako logopeda; w Szpitalu 

Specjalistycznym Janów w Katowicach – jako logopeda; w Ośrodku Terapii Nerwic w 

Orzeszu – jako logopeda; w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjnym „Odrodzenie” w 

Katowicach – jako logopeda ). 

 Od 1994 roku do dziś jest zatrudniony jako nauczyciel logopeda w Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 w Katowicach oraz w Miejskim Przedszkolu nr 32 w 

Katowicach. 

 W 1995 roku ukończył 2.letnie Podyplomowe Studium Logopedii z Terapią 

Pedagogiczną na Uniwersytecie Śląskim w Sosnowcu, natomiast w 2003 roku – 

trzysemestralne Podyplomowe Studium Neurologopedii w Akademii Techniczno – 

Humanistycznej w Bielsku-Białej. W 2010 roku ukończył dwusemestralne Podyplomowe 

Studia z zakresu Oligofrenopedagogiki na Uniwersytecie Śląskim. 

 W 1994 roku uzyskał w Instytucie Kształcenia Nauczycieli w Katowicach I stopień 

specjalizacji zawodowej jako nauczyciel – logopeda, a w 1996 roku – II stopień. W 2003 roku 

uzyskał awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego. 

 Po ukończeniu studiów logopedycznych i neurologopedycznych aktywnie 

współpracował (i nadal współpracuje) ze Śląskim Oddziałem Polskiego Towarzystwa 

Logopedycznego w Katowicach wspomagając organizowanie warsztatów naukowo-

szkoleniowych dla logopedów, pełniąc funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, 

skarbnika, a później członka Zarządu. Przez kilka kadencji pełnił też funkcję 

przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa 

Logopedycznego w Lublinie. 

 Brał i bierze aktywny udział w konferencjach naukowo-szkoleniowych Polskiego 

Towarzystwa Logopedycznego i innych, wygłaszając także na nich kilka referatów (m.in. w 

2009 roku – Mowa i myślenie dziecka – metoda terapii dzieci z opóźnionym i zaburzonym 

kształtowaniem się mowy; w 2010 roku – Metoda rozwijania mowy i języka Karli Svobodovej 

oraz Aparatura i pomoce stosowane w logopedii; w 2011 roku – Logopedyczne fakty i mity na 

Międzynarodowej Konferencji Logopedycznej w Lublinie 200 lat logopedii w Polsce). Wziął 



udział w ponad czterdziestu warsztatach naukowo-szkoleniowych logopedycznych i 

konferencjach naukowo-szkoleniowych logopedycznych (m.in. w ogólnopolskich i 

międzynarodowych konferencjach z okazji Światowego Dnia Osób Jąkających się). 

 Jest autorem polskiej wersji serii pomocy logopedycznych Język i mowa (materiały 

obrazkowo-metodyczne pomocnicze wspomagające rozwój mowy dzieci, autorki z Republiki 

Czeskiej dr K. Svobodova i dr D. Kutalkova). W ramach pracy w Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej organizował i organizuje warsztaty szkoleniowe dla logopedów z rejonu 

działania Poradni, zapraszając do prowadzenia tych warsztatów logopedów specjalizujących 

się w różnych zaburzeniach mowy. 

 Bierze aktywny udział w organizacji Logopedycznych Dni Uniwersytetu Śląskiego. 

 Prowadził i prowadzi niektóre zajęcia z logopedii (głównie ćwiczenia) dla studentów 

podyplomowych studiów logopedii Uniwersytetu Śląskiego,  Wyższej Szkoły Pedagogicznej 

Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Katowicach, Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie 

Górniczej. 
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