
SPRAWOZDANIE

ze spotkania 
Zarządu Głównego i Rady Stowarzyszenia „UroConti”

Lublin, 6 czerwiec 2008r.

Uczestnicy spotkania:

- Zarząd Główny

- Prezesi Oddziałów terenowych

- Przedstawiciele Programu „NTM – Normalnie Żyć”

Przewodniczący spotkania:

- Danuta Jankowska – Prezes Zarządu Głównego

I. Sprawozdanie z dotychczasowej działalności

1.  Przedstawienie  przez  Zarząd  Główny  sprawozdania  z  działalności  za 
pierwszą połowę 2008r.

●  Prezes  Danuta  Jankowska  przedstawiła  sprawozdanie  z  działalności  Zarządu 

Głównego Stowarzyszenia „UroConti” za okres od 16 grudnia 2007 do 5 czerwca 

2008r.

Najważniejsze punkty poniżej. Szczegółowe sprawozdanie w załączeniu.

- Zarząd Główny posiada pełną dokumentację dot. rejestracji: KRS, REGON, NIP, 

konto bankowe

-  Udział  w  spotkaniach  z  centralnymi  organami  administracji  państwowej 

(Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia)

-  Udział  w  konsultacjach  społecznych  dot.  projektu  rozporządzenia  w/s  wykazu 

przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych

- Udział w projekcie edukacyjnym „Akademia Pacjenta”

- Podjęcie uchwały o wstąpieniu Stowarzyszenia UroConti do World Federation of 

Incontinent Patients (WFIP)

- Podjęcie prac nad utworzeniem nowego oddziału Stowarzyszenia w Poznaniu



- Wyróżnienie dla najprężniej działających oddziałów: Lublina i Łodzi

-  Przypomnienie  o  obowiązkach  wynikających  ze  statutu  (10%  składek 

członkowskich na konto ZG, organizacja Walnych do dn. 30 czerwca)

- Prośba ZG do oddziałów o prowadzenie dokumentacji działalności

2.  Przedstawienie  przez  Prezesów  Oddziałów  sprawozdań  z  działalności  za 
pierwszą połowę 2008r .

●  Prezesi  Oddziałów  terenowych  przedstawili  sprawozdania  z  pracy  swoich 
oddziałów od dn. 16 grudnia 2007 do 5 czerwca 2008r.

Głos zabrali kolejno:

- Maria Kurzep – Prezes Oddziału Łódzkiego

- Krystyna Urbaniak – Prezes Oddziału Mazowieckiego

- Teresa Bodzak – Prezes Oddziału Lubelskiego

- Marian Wiech – Prezes Oddziału Świętokrzyskiego    

- Anna Siergiej – Prezes Oddziału Pomorskiego

● Podstawowe informacje o oddziałach:

L. członków Dyżury 
członków

L. grup 
gimnastycznych

Dopłata za udział 
w zajęciach

Łódź 112 TAK 4 7 zł
Warszawa 50 NIE 3 2,5 zł
Lublin 74 TAK 3 2,5 zł
Kielce 26 NIE 1 2,5 zł
Gdańsk 28 TAK 1 2,5 zł

II. Plany na drugie półrocze 2008

● Dokończenie procesów rejestracyjnych oraz założenie kont bankowych (Kielce, 

Gdańsk, Warszawa)

●  Dążenie  do  zdobycia  statusu  organizacji  pożytku  publicznego.  Gromadzenie 

dokumentacji. ZG będzie się starał o przyspieszenie wymaganych procedur.

● Wsparcie techniczne i merytoryczne ze strony ZG oraz Programu NTM dla 

oddziałów w Warszawie, Kielcach i Gdańsku

● Zainicjowanie programu edukacyjnego dot. pomocy kobietom z zaburzeniami 

statyki narządów płciowych przy oddziałach w Lublinie i Warszawie



●  Organizacja  dwóch  spotkań  przeznaczonych  dla  rehabilitantów,  których  celem 

będzie wypracowanie ogólnopolskich standardów ćwiczeń dna miednicy

●  Szkolenie  dla  skarbników  –  Program  NTM  będzie  dążył  do  zorganizowania 

szkolenia skarbników oddziałów

● Powołanie nowego oddziału w Poznaniu (wrzesień 2008) oraz Wrocławiu (2009)

● Organizacja wykładów – każdy oddział samodzielnie organizuje wykłady, Program 

NTM w miarę możliwości wspiera organizację wykładów 

● ZG wystosuje pismo do Ministra Zdrowia, w którym zapyta o dalsze losy projektu 

nowelizacji  rozporządzenia  dot.  przedmiotów  ortopedycznych  i  środków 

pomocniczych.  Być  może  konieczna  będzie  również  interwencja  oddziałów 

terenowych

●  ZG  wystosuje  pismo  do  dyrekcji  BRE-Banku,  w  którym  mieszczą  się  konta 

Stowarzyszenia  z  prośbą  o  zwolnienie  z  opłat  pobieranych  za  wyciągi  bankowe. 

Wyciągi bankowe powinny być ujednolicone we wszystkich oddziałach.

● Do 30 czerwca ze strony oddziałów w Łodzi i Lublinie nastąpi przekazanie 10% 

składek  członkowskich  na  konto  ZG.  Pozostałe  oddziały  przekażą  10%  składek 

członkowskich po założeniu kont bankowych

● Strona internetowa – Program NTM opracuje zasady zamieszczania reklam na 

stronie www.uroconti.pl

●  Program  NTM  powieli  i  roześle  prezesom  oddziałów  wyniki  ankiety 

przeprowadzonej w Łodzi

● Plan kolejnych spotkań Rady Stowarzyszenia i Zarządu Głównego:

- Łódź (IV kwartał 2008)

- Gdańsk (II kwartał 2009)

- Lublin (IV kwartał 2009)

Protokołowała:

Joanna Kamińska

http://www.uroconti.pl/

