
SPRAWOZDANIE 
ze spotkania 

Zarządu Głównego Stowarzyszenia „UroConti” 
Łódź, 25 październik 2008r. 

 
Uczestnicy spotkania: 
 

1. Danuta Jankowska – prezes 
2. Zofia Ikwanty        – sekretarz 
3. Krystyna Olczyk    – skarbnik 
 
 

Przewodniczący spotkania: 
 
Danuta Jankowska – Prezes Zarządu Głównego 
 
 
Porządek posiedzenia: 
 

1. Powitanie przybyłych koleŜanek. 
2. Odczytanie porządku obrad. 
3. Zapoznanie członków Zarządu ze sprawami współpracy z BRE BANKIEM 

(zwolnienie z opłat: za przelewy krajowe składane w formie papierowej oraz za 
wyciągi bankowe – odpowiedź negatywna) 
- przedstawienie i wręczenie kompletu druków otrzymanych z banku dla Zarządu 
Głównego, Oddziału w Lublinie i Łodzi. 

4. Zapoznanie z treścią pisma z dn. 9.07.2008 r. skierowanego przez Stowarzyszenie 
„UroConti” do Pani Ewy Kopacz – Ministerstwo Zdrowia w sprawie nowelizacji 
rozporządzenia dotyczącego zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki 
pomocnicze oddanego do konsultacji społecznych w dn. 15.01.2008r. 

5. Otrzymane pismo z Dziennika Polska THE-TIMES od Redaktora Naczelnego p. 
Pawła Fąfara z podziękowaniem za słowa uznania dla ich pracy i współpracy między 
dziennikiem, a stowarzyszeniem. 

6. Odpowiedź na pismo Prezesa Zarządu Łódzkiego dotyczącego zamieszczania reklam 
na stronie internetowej www.uroconti.pl. 

7. Informacja o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia, które odbędzie się w Łodzi – Hotel 
„Grosik” ul. Brzoskwiniowa 17 w dn. 28-29 listopada 2008r. 

8. Pismo z dn 1.09.2008r. nadesłane z Programu Prospołecznego – „NTM Normalnie 
śyć” z Warszawy  od Dyrektora p. Tomasza Michała dotyczące zmian 
organizacyjnych. 

9. Skierowanie pisma przez Zarząd Główny do prezesów wszystkich oddziałów 
terenowych dotyczące składania propozycji zmian w Statucie z prośbą o przesłanie ich 
na piśmie na adres Prezesa Zarządu Głównego – Głównego p. Danuty Jankowskiej. 

10. Omówienie spotkania załoŜycielskiego nowopowstałego oddziału terenowego w 
Poznaniu  

• podjęcie uchwały nr 3/2008r. 
11. Otrzymanie informacji o poradniku dla osób z NTM z Programu Prospołecznego             

„NTM – Normalnie śyć”. 
12. Omówienie zmian do Statutu obecnie obowiązującego w Stowarzyszeniu „UroConti” 

otrzymanych z oddziałów. 



13. Omówienie udziału w szkoleniu „Akademii Pacjenta” p. Zofii Ikwanty – Sekretarza 
Zarządu Głównego. 

• przystąpienie do konkursu 
14. Omówienie przebiegu szkolenia dla wszystkich skarbników z oddziałów terenowych  

z udziałem p. Krystyny Olczyk Skarbnika Zarządu Głównego 
15. Omówienie i dokonanie zapisów poprawek do Statutu obecnie obowiązującego w 

Stowarzyszeniu „UroConti”. 
16. Sprawy róŜne.  


