
Sprawozdanie Zarządu z działalności
Stowarzyszenia „Nasz Bocian”

w okresie od I do XII 2018 r.
 
 

Styczeń 2018
 

1.   22.01.2018 r. - Zainicjowanie kampanii na rzecz 1% podatku.
2.   26.01.2018 r. - Komentarz mazowieckiego programu naprotechnologicznego dla 

portalu edziecko.pl - Anna Krawczak.
3.   29.01.2018 r. - Udział w audycji “Pierwsze śniadanie w TOKu” - “Klęska 

programu naprotechnologii. W rok tylko 3 ciąże” - Marta Górna.

 
 
Luty 2018
 

1.   Przygotowanie projektu, wydruk i dystrybucja w ośrodkach leczenia niepłodności 
wizytówek oraz ulotek Linii Pomocy Pacjent dla Pacjenta z apelem o wsparcie 
stowarzyszenia Nasz Bocian w ramach 1% podatku.

2.   17.02.2018 r. - udział w otwarciu warszawskiej kliniki leczenia niepłodności Salve
- Anna Krawczak, Justyna Bajer

3.    23.02.2018 r. - Wysłanie pisma do rektora Warszawskiego Uniwersytetu 
Medycznego, prof. dr hab. n. med. Mirosława Wielgosia, w związku z 
planowanym sympozjum z cyklu „Profilaktyka zaburzeń zdrowia prokreacyjnego”.

4.   28.02.2018 r. - Przyjęcie przez Radę Miasta Grudziądza programu polityki 
zdrowotnej w zakresie leczenia niepłodności metodą in vitro autorstwa 
stowarzyszenia.

 
 
Marzec 2018
 

1.   05.03.2018 r. Wysłanie pisma do rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego,
prof. dr hab. Marcina Gruchały w związku z planowaną konferencją pt. 
“Interdyscyplinarne leczenie niepłodności. Fizjologiczne aspekty regulacji cyklu 
miesiączkowego i spermatogenezy”.

2.   12.03.2018 r. - Wysłanie pisma do Wojewódzkich Kuratoriów Oświaty w sprawie 
dopuszczenia publikacji “Wobec in vitro” wydanej przez Episkopat jako pomoc w 
nauczaniu religii w szkołach ponadgimnazjalnych.

3.   14-16.03.2018 r. - Udział w corocznym, wiosennym spotkaniu organizowanym 
przez Fertility Europe - Malta, La Valetta - Anita Fincham, Iwona Komenda, Marta
Górna.

3.   18.03.2018 r. - uruchomienie profilu stowarzyszenia na platformie Instagram.
4.   28.03.2018 r. - Zabezpieczenie przez Radę Miasta Ostrowa Wielkopolskiego 

środków finansowych na realizację programu polityki zdrowotnej w zakresie 
leczenia niepłodności metodą in vitro autorstwa stowarzyszenia.

 
 



Kwiecień 2018
 

1.   04.04.2018 r. - Udostępnienie użytkownikom czterech zamkniętych grup 
dyskusyjnych o tematyce niepłodności, adopcji i rodzin zastępczych, 
zaakceptowanej bezdzietności oraz rodzicielstwa po doświadczeniu niepłodności 
na platformie Facebook.

2.   7-8.04.2018 r. - Szkolenie wolontariuszy Linii Pomocy Pacjent dla Pacjenta - 
Marta Górna.

3.   18.04.-2.05 2018 r. Przeprowadzenie konkursu fotograficznego pt. “Niepłodność 
w klatce” na platformie Instagram 

4.   Szukanie partnera finansowego dla Linii Pomocy Pacjent dla Pacjenta 
Stowarzyszenia Nasz Bocian.

 
 
 
Maj 2018
 

1.   08.05.2018 r. - udział w programie Agaty Młynarskiej “Między nami, kobietami” na
platformie TLC – Monika Adamczyk-Popławska.

2.   18.05.2018 r. - udział w konsultacjach społecznych w Ministerstwie Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej dotyczących planowanej nowelizacji Ustawy o 
wspieraniu rodziny - Anna Krawczak.

3.   20.05.2018 r. - Wraz z szerokim gronem ekspertów (towarzystwa naukowe, 
lekarze, psycholodzy) przygotowanie i publikacja opinii oraz informacji prasowej 
na temat publikacji “Wobec in vitro”.

4.   23.05.2018 r. - Udział  w spotkaniu Klubu Obywatelskiego w Krakowie: "Fakty i 
mity o in vitro" - Marta Górna.

5.   25.05.2018 r. - Udział w konferencji Development of Scientific Cooperation in 
Reproductive Medicine Research. Przeprowadzenie spotkania przy okrągłym 
stole na temat niepłodności w Polsce z udziałem lekarzy oraz przewodniczącym 
ESHRE Royem Farquharstonem - Anita Fincham, Marta Górna.

6.   25.05.2019 r. - zainicjowanie obchodów Dnia NIE-MAMY - przeprowadzenie akcji
informacyjnej na platformach społecznościowych Facebook i Instagram.

7.   Przygotowanie kolejnej edycji kampanii: „Tata. Najważniejsze słowo dla 
mężczyzny” - wysyłka zaproszeń, zebranie deklaracji, przygotowanie materiałów.

 
 
 
Czerwiec 2018
 

1.   Przeprowadzenie kampanii: „Tata. Najważniejsze słowo dla mężczyzny” - w akcji 
wzięły udział 32 ośrodki leczenia niepłodności, które przekazały pacjentom 850 
darmowych badań nasienia.

3.   10.06.2018 r. -  Walne zebranie członków Stowarzyszenia.
4.   11.06.2017 r. - Publikacja sprawozdania merytorycznego stowarzyszenia Nasz 

Bocian za rok 2017.
5.   25.06.2018 r. - Publikacja Anny Krawczak na portalu oko.press: “Rząd słucha 

Ordo Iuris. Stanie po stronie przemocowych rodziców, a nie maltretowanych 



dzieci”
6.   Przygotowanie letniego szkolenia dla wolontariuszy, moderatorów i członków 

Stowarzyszenia – potwierdzenie rezerwacji noclegów, szukanie sponsorów, 
planowanie warsztatów i szkoleń.

 
 
Lipiec 2018
 

1.  02-04.07.2018 r. - Udział w 34 Kongres ie ESHRE (European Society of Human 
Reproduction and Embryology - Europejskie Stowarzyszenie Rozrodu Człowieka 
i Embriologii), oraz w spotkaniu Fertility Europe w Barcelonie – Iwona Komenda, 
Anita Fincham, Marta Górna, Anna Krawczak. Wybór członkini stowarzyszenia - 
Iwony Komendy do zarządu Fertility Europe (deputy), prezentacja Anny 
Krawczak na temat nowej definicji niepłodności WHO.

2.  Przygotowanie szkolenia dla członków i wolontariuszy stowarzyszenia.

Sierpień 2018
 

1.   12.08.2018 r. - udział w kampanii społecznej ORA, zmierzającej do poszerzenia 
katalogu przestępstw związanych z dyskryminacją o pojęcie „pochodzenia 
biologicznego” jako dobra prawnie chronionego i w konsekwencji ochrona przed 
dyskryminacją m.in. osób urodzonych dzięki in vitro - Monika Bulmańska-Wingett.

2.   18-19.08.2018 r. –  Szkolenie moderatorów, administratorów i członków 
stowarzyszenia Nasz Bocian - Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa 
stowarzyszenia oraz warsztaty mediacyjne poświęcone komunikacji.

 
 
 
Wrzesień 2018
 

1.     12.09.2018 r. - Udział w warsztatach „2BeHappy”, zorganizowany przez firmę 
4OpenMind, pod patronatem Stowarzyszenia Nasz Bocian..

2.   Przygotowanie i wydruk ulotek informacyjnych na temat działalności 
stowarzyszenia.

3.   14.09.2018 r. - udział w XXXIII kongresie naukowym Polskiego Towarzystwa 
Ginekologów i Położników oraz Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i 
Embriologii w Warszawie - Anita Fincham, Marta Górna. 

4.   14.09.2018 r. - patronat i udział w Sesji Pacjentek Ginekologicznych 
zorganizowanej w ramach XXXIII Kongresu Naukowego Polskiego Towarzystwa 
Ginekologów i Położników - Justyna Bajer.

 
 
Październik 2018
 

1.   Zainicjowanie wspólnej akcji wraz z ośrodkiem leczenia niepłodności FertiMedica
- „Godzina dla Naszego Bociana”. W ramach akcji FertiMedica oferuje co tydzień 



godzinę bezpłatnego wsparcia psychologicznego dla bocianowiczów.
2.   15.10.2018 r. - Udział w audycji “Analizy” w  TOK.fm. Audycja na temat 

skuteczności rządowego programu finansowania in vitro oraz rządowego 
programu prokreacyjnego - Anna Krawczak. 

3.   26.10.2018 r. - Przyjęcie przez Radę Miasta Bydgoszczy programu polityki 
zdrowotnej w zakresie leczenia niepłodności metodą in vitro autorstwa 
stowarzyszenia. 

 
Listopad 2018
 

1.    05-11.11.2018 r. - Obchody Europejskiego Tygodnia Świadomości Niepłodności 
– kampania społeczna #HappyBirthday - Nasz Bocian i Fertility Europe wzywają 
do działania! - kampania społeczna w środkach komunikacji miejskiej oraz w 
internecie. Kontakt z polskimi  europarlamentarzystami - Anita Fincham

2.  16.11.2018 r. - Patronat honorowy nad konferencją "Niepłodność - droga do 
macierzyństwa” oraz organizowaną w ramach konferencji sesją pacjencką.

3.  16.11.2018 r. - Udział w corocznym spotkanie zarządu Fertility Europe,w ramach 
spotkania ESHRE - European Society of Human Reproduction and Embryology 
(Europejskiego Towarzystwa Reprodukcji Człowieka i Embriologii) w Brukseli - 
Iwona Komenda, Anita Fincham.

 

Grudzień 2018
 

1.   03.12.2018 r. -  Udział w spotkaniu Grupy Roboczej ONZ ds. dyskryminacji kobiet
w prawie i praktyce. Spotkanie dotyczyło zdrowia i praw reprodukcyjnych - 
Justyna Bajer.

2.  05-06.12.2018 r. - Udział w spotkaniu "Global Summit on Safety and Access to 
Fertility Care" organizowanym przez Światową Organizację Zdrowia - Anna 
Krawczak.

3.  11.12.2018 r. - wypowiedź Anny Krawczak dla TVN24 na temat Narodowego 
Programu Prokreacyjnego

4.  18.12.2018 r. - Publikacja Stanowiska rodzin dzieci urodzonych w wyniku in vitro 
w sprawie odwołania Mikołaja Pawlaka ze stanowiska RPD.

5.   20.12.2019 r. - Publikacja petycji na portalu petycjeonline z apelem o odwołanie 
Mikołaja Pawlaka ze stanowiska Rzecznika Praw Dziecka w związku z jego 
nieakceptowalnymi wypowiedziami na temat dzieci urodzonych w wyniku 
leczenia niepłodności metodami zaawansowanymi.

 
 

 
 



Działalność systematyczna
 
 

1.    Styczeń / grudzień 2018 r. - udzielanie odpowiedzi pacjentom na pytania 
związane z leczeniem niepłodności, możliwościami finansowania leczenia i 
adopcją.

2.     Styczeń / grudzień 2018 r. – monitorowanie pracy ekspertów udzielających 
pacjentom odpowiedzi (pomoc techniczna, koordynowanie pracy).

3.   Styczeń/grudzień 2018 r. - Prowadzenie forum pacjenckiego (moderacja, 
administracja, obsługa techniczna forum)

4.   Styczeń / grudzień 2018 r. - Aktywne członkostwo w Fertility Europe – praca w 
grupach roboczych: Statutes WG, COMM WB, POLI WG.

5.     Styczeń / grudzień 2018 r. – bieżące informowanie pacjentów na temat 
aktualnych ofert dotyczących leczenia niepłodności w polskich ośrodkach 
leczenia niepłodności.

6.     Styczeń/grudzień 2018 r. - prowadzenie projektu Linia Pomocy Pacjent dla 
Pacjenta.

7.   Styczeń/grudzień 2018 r. - prowadzenie profilu stowarzyszenia na portalach 
społecznościowych facebook oraz twitter.

8.   Marzec/grudzień 2018 r. - prowadzenie profilu stowarzyszenia na portalu 
społecznościowym instagram.

9.   Styczeń/grudzień 2018 r.  - kontakt z mediami krajowymi i zagranicznymi. 

 
 
 
Sprawozdanie sporządziły:
 
Marta Górna - Przewodnicząca Zarządu Stowarzyszenia „Nasz Bocian”
Barbara Szczerba – Wiceprzewodnicząca Zarządu Stowarzyszenia „Nasz Bocian”
Anita Fincham – Wiceprzewodnicząca Zarządu Stowarzyszenia „Nasz Bocian”
Monika Bulmańska Wingett – Członek Zarządu Stowarzyszenia „Nasz Bocian”
Iwona Komenda -  Członek Zarządu Stowarzyszenia „Nasz Bocian”
 

 
 
 

Protokół zatwierdzono na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Nasz Bocian w dniu
9 czerwca  2019 roku.
 


