
Sprawozdanie Zarządu z działalności
Stowarzyszenia „Nasz Bocian”
w okresie od I do XII 2017 r.

Styczeń 2017

1. Wydanie kalendarza na rok 2017.
2. 9.01.2017 r. - Udział członkini stowarzyszenia w „Debacie kobiet” tvn24.bis:  „Sztuczne 

zapłodnienie czy adopcja” – Anna Rzewnicka.
3. 22.01.2017 r. - Publikacja stanowiska w sprawie zmian przepisów dotyczących  adopcji 

zagranicznej.
4. 24.01.2017 r. - Przegłosowanie Programu Polityki Zdrowotnej „Leczenie niepłodności 

metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Poznania w latach 2017-
20120” autorstwa Stowarzyszenia Nasz Bocian.

Luty 2017

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

2. 9.02.2017 r. - Wsparcie merytoryczne sesji RM Wrocław podczas głosowania nad  
projektem Programu Polityki Zdrowotnej  zakładającego finansowania in vitro -  Marta 
Górna.

3. 16.02.1027 r. - Udział członkini stowarzyszenia konferencji prasowej "(Nie)jawność 
(nie)sprzyja zdrowiu. Jaką cenę płacimy za brak dostępu do informacji publicznej?"  
organizowanej przez FRPL – Justyna Bajer.

4. 23.02.2017 r. Udział członkini stowarzyszenia w „Debacie kobiet” TVN24.bis – „Na czym 
polegają adopcje zagraniczne”, - Anna Krawczak.

5. 24.02.2017 r. - Wysłanie listu do Rzecznika Praw Dziecka w sprawie „Standardów realizacji
zadań ośrodków adopcyjnych”.

Marzec 2017

1. 3.03.2017 r. - Nagranie spotu „In vitro dla Katowic” z katowickim kołem .nowoczesna – 
Marta Górna.

2. 7.03.2017 r. - Objęcie patronatem książki Dieta dla Płodności autorstwa Sylwii 
Leszczyńskiej.

3. 7.03.2017 r. - Objęcie Patronatem IV Międzynarodowej Konferencji Endokrynologii 
Rozrodu.

4. 15.03.2017 r. - Komentarz Stowarzyszenia do kampanii społecznej pt.:"Nigdy się nie 
poddam" realizowanej przez sieć Invimed .

5. 18-19.03.2017 r. - Szkolenie wolontariuszy Linii Pomocy Pacjent dla Pacjenta.
6. 21.03.2017 r. - Spotkanie z prezeską Invimed – Iwoną Pokwicką w celu omówienia 

planowanych, wspólnych projektów – Marta Górna.
7. 21.03.2017 r. - Udział w konferencji zamykającej program Obywatele dla Demokracji – 

Justyna Bajer.
8. 25.03.2017 r. - Objęcie patronatem debaty „Dawca czy Dziecko?” organizowanej przez 



Europejskiego Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Warszawa.
9. 27.03.2017 r. - wysłanie zapytania do RM Warszawa o losy stołecznego programu polityki 

zdrowotnej dotyczącego dofinansowania leczenia metodą in vitro.
10. 27.03.2017 r. - wysłanie zapytania do MZ o dane dotyczące aktualnych danych na temat 

NPLN (ciąże i skuteczność).
11. 27-29.03.2017 r. - Udział  w dorocznym spotkaniu wiosennym Fertility Europe w Brukseli –

Prezentacja zmian statutowych przez  Monikę Bulmańską-Wingett. Zmiany zostały  
przyjęte, co zwieńczyło prace Statutes WG.

12. 28.03.2018 r. - Udział w  oficjalnej inauguracji „European Policy Audit on Fertility” 
(EPAF), czyli „Raportu na temat prawnych i medycznych aspektów leczenia niepłodności w
krajach Unii Europejskiej” w Parlamencie Europejskim.  Wystąpienie  członkini zarządu 
Stowarzyszenia - Moniki Bulmańskiej-Wingett.

13. 29.03.2017 r. - Uczestnictwo w konferencji prasowej „Czy poród w Polsce trzeba leczyć? 
Wyniki monitoringu oddziałów położniczych”, organizowanej przez FRPL. Na konferencji 
zaprezentowane zostały wyniki ostatniego monitoringu 367 szpitali i oddziałów 
położniczych oraz najnowszy raport Fundacji pn. „Medykalizacja porodu w Polsce” - 
Justyna Bajer

Kwiecień 2017

1. 18.04.2017 r. - Udział w spotkaniu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w 
sprawie wysłanego przez Stowarzyszenie Nasz Bocian komentarza do standardów 
adopcyjnych oraz rodzicielstwa zastępczego - Anna Krawczak, Anna Rzewnicka.  

2. 19.04.2017 r. - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad współpracy pomiędzy 
Stowarzyszeniem i podmiotami biznesowymi, w sprawie zmiany zasad zarządzania 
ogłoszeniami i treściami informacyjnymi na stronach internetowych, w mediach 
społecznościowych Stowarzyszenia oraz innych wydawnictwach i w sprawie przyjęcia 
zasad współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem a partiami politycznymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność o charakterze politycznym.

3. 19.04.2017 r. - Objęcie patronatem publikacji „Samotność w niepłodności” autorstwa 
Agnieszki Mans.

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

Maj 2017

1. 9.05.2017 r. - Złożenie raportu dla Rady Praw Człowieka ONZ na temat praw 
reprodukcyjnych w Polsce przez Sexual Rights Initiative Raport przygotowano we 
współpracy z Fundacją Rodzić po Ludzku oraz Stowarzyszeniem Nasz Bocian w ramach 
procedury Universal Periodic Review przeprowadzanej przez Radę Praw Człowieka ONZ. 

2. 12.05.2017 r. - Udział członkiń Stowarzyszenia w spotkaniu Koła Naukowego Embriologii  
UW: „Czy goni nasz czas”  - Justyna Bajer, Monika Popławska.

3. 12.05.2017 r. - Podpisanie umowy z Provita Sp. z o.o. Dotyczącej sponsoringu dla Linii 
Pomocy Pacjent dla Pacjenta.

4. 16.05.2017 r. - Spotkanie z przedstawicielami MERCK – Barbara Szczerba.
5. 17.05.2017 r. - Udział w Ogólnopolskiej konferencji naukowej „Regulacja in vitro – 

wyzwania bioetyczne i prawne”,  zorganizowanej przez Komitet Bioetyki przy Prezydium 
PAN we współpracy z Centrum Bioetyki i Bioprawa IF Uniwersytetu Warszawskiego, The 



Polish Unit of the UNESCO Chair in Bioethics (Haifa) oraz Studenckim Kołem Naukowym 
Prawa Medycznego i Farmaceutycznego „Ius et Medicina” przy WPIA Uniwersytetu 
Warszawskiego. Wygłoszone referaty: „Ustawa o Leczeniu Niepłodności po roku 
obowiązywania. Perspektywa pacjenta (B. Szczerba) oraz „Ustawa a potrzeba poznania 
własnego pochodzenia genetycznego przez dzieci urodzone dzięki dawstwu 
niepartnerskiemu. Granice tajemnicy rodziców”. (A. Krawczak)

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

Czerwiec 2017

1. 2.06.2017 r. - Uczestnictwo w seminarium - „Prawo 2.0 – jak skutecznie mówić o prawie i o
prawach człowieka, aby dotrzeć do świadomości obywatelskiej”, połączonym z otwarciem 
wystawy - “Prawo w infografice. Prawa i obowiązki pokrzywdzonego w procesie karnym”, 
2.06.2017 r. w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie – Justyna Bajer.

2. Przeprowadzenie kampanii: „Tata. Najważniejsze słowo dla mężczyzny” - w akcji wzięło 
udział 31 ośrodków leczenia niepłodności, które przekazały pacjentom 945 darmowych 
badań nasienia.

3. 3.06.2017 r. -  Walne zebranie członków Stowarzyszenia.
4. 8.06.2017 r. - Udział w posiedzeniu RM Warszawa – głosowanie nad programem polityki 

zdrowotnej   "Stołeczna kampania na rzecz wspierania osób dotkniętych niepłodnością z 
wykorzystaniem metod zapłodnienia pozaustrojowego w latach 2017 – 2019"  - Justyna 
Bajer.

3. 10.06.2017 r. - Udział w IV Międzynarodowej Konferencji Endokrynologii i Rozrodu – 
Barbara Szczerba.

4. 11.06.2017 r. - Publikacja sprawozdania merytorycznego stowarzyszenia Nasz Bocian za 
rok 2016.

5. Przygotowanie programu polityki zdrowotnej dotyczącego dofinansowania leczenia metodą 
in vitro dla Kalisza - Marta Górna.

6. Przygotowanie i złożenie formularza aplikacyjnego Konkursu Grantowego Kulczyk 
Foundation - edycja 2017 / 1.

7. Przygotowanie letniego szkolenia dla wolontariuszy, moderatorów i członków 
Stowarzyszenia – potwierdzenie rezerwacji noclegów, szukanie sponsorów, planowanie 
warsztatów i szkoleń.

Lipiec 2017

1. 3-5.07.2017 r. - Udział w 33 Kongres ie ESHRE (European Society of Human Reproduction
and Embryology - Europejskie Stowarzyszenie Rozrodu Człowieka i Embriologii), oraz w 
spotkaniu Fertility Europe w Genewie – Iwona Komenda, Anita Fincham. Podczas 
spotkania członkini Stowarzyszenia – Iwona Komenda objęła funkcję zastępczyni członkini 
zarządu (deputy).

2. 4.07.2017 r. uruchomienie nowego forum eksperckiego z zakresu embriologii
3. Praca nad nowym portalem Stowarzyszenia– zbieranie opinii użytkowników forum oraz 

moderatorów i administratorów portalu.
4. Zebranie informacji na temat możliwości ośrodków leczenia niepłodności w  zakresie 

organizacji transportu zarodków poza granice Polski oraz ewentualnej współpracy z 
ośrodkami zagranicznymi.



Sierpień 2017

1. 18-20 .08.2017 r. –  Szkolenie moderatorów, administratorów i członków stowarzyszenia 
Nasz Bocian - Szkolenie pt. „Efektywny zespół, czyli o komunikacji i współpracy.”  oraz 
warsztaty poświęcone nowemu portalowi Stowarzyszenia.

Wrzesień 2017

1. 21.09.2017 r. - Udział w audycji „Analizy” w radio TOK,fm, dyskusja na temat planów 
Łodzi dotyczących likwidacji domów dziecka – Anna Krawczak.

2. 23.09.2017 r. - patronat nad Dniem Otwartym w FertiMedica Centrum Płodności. Spotkanie
wolontariuszy Linii Pacjent dla Pacjenta z uczestnikami wydarzenia – Marta Górna, Dariusz
Krawczak, wykład psychodietetyczki, ekspertki Stowarzyszenia – Anita Fincham.

3. Przygotowanie dokumentacji do konkursu ofert dotyczącego utworzenia programu 
profilaktyki zdrowotnej dla Gorzowa Wielkopolskiego – Marta Górna.

4. Praca nad kampanią społeczną z udziałem dorosłych poczętych dzięki in vitro – nawiązanie 
kontaktu z osobami zainteresowanymi udziałem w kampanii.

Październik 2017

1. 24.10.2017 r. - Wysłanie listu do szefowej rządu RP, Beaty Szydło.  Prezydenta RP, do 
marszałków i wicemarszałków Sejmu i Senatu, do Ministerstwa Sprawiedliwości i 
Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej, do Rzecznika Praw Dziecka i Rzecznika 
Praw Obywatelskich oraz do właściwych przedmiotowo komisji sejmowych, a drogą 
elektroniczną do wszystkich posłów i senatorów obecnej kadencji w sprawie wniesienia 
przez Prezydenta RP projektu ustawy o Sądzie Najwyższym, który przewiduje 
wprowadzenie nadzwyczajnego środka odwoławczego od każdego prawomocnego wyroku 
poprzez wniesienie skargi nadzwyczajnej – Marta Górna, Monika Bulmańska-Wingett.

2. 28.10.2017 r. - obchody piętnastolecia Stowarzyszenia Nasz Bocian – publikacja życzeń dla 
Bociana.

3. Prace nad Standardami Adopcyjnymi – Monika Bulamńska-Wingett, Anna Krawczak, Anna 
Rzewnicka, Agnieszka Sokół.

4. Przygotowanie kampanii społecznej #40powodów, organizowanej w ramach Europejskiego 
Tygodnia Świadomości niepłodności.

5. Przygotowywanie Programu Polityki Zdrowotnej „Leczenie niepłodności metodą 
zapłodnienia pozaustrojowego – in vitro dla mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego w 
latach 2019-2022„ wraz z programem edukacyjnym dla młodzieży gorzowskich szkół – 
Marta Górna.

Listopad 2017

1. 7.11.2017 r. wysłanie listu do ministra zdrowia ze stanowiskiem Stowarzyszenia w sprawie 
kampanii społecznej Ministra Zdrowia realizowanej w ramach Narodowego Programu 
Zdrowia na lata 2016–2020 (Cel operacyjny 6: Poprawa zdrowia prokreacyjnego).

2. 7.11.2017 r. - Udział w audycji „Analizy” w radio Tok.FM , dyskusja na temat kampanii 
społecznej MZ – Anna Krawczak.

3. 6-12.11.2017 r. - Obchody Europejskiego Tygodnia Świadomości Niepłodności – kampania 
społeczna #40powodów w środkach komunikacji miejskiej oraz w internecie.



4. 15.11.2017 r. - wysłanie do Rzecznika Praw Dziecka propozycji zapisów wybranych 
standardów adopcyjnych opracowanych przez Stowarzyszenie.

5. 23.11.2017 r. Przyjęcie przez Koszalin programu polityki zdrowotnej zakładającego 
dofinansowanie leczenia metodą in vitro autorstwa Stowarzyszenia.

Grudzień 2017

1. 5.12.2017 r. - Przyjęcie przez Ostrów Wielkopolski programu polityki zdrowotnej 
zakładającego dofinansowanie leczenia metodą in vitro autorstwa Stowarzyszenia.

2. 6.12.2017 r. – Udział w audycji „Pierwsze śniadanie w TOKu” - rozmowa na temat 
publikacji Episkopatu: „Wobec in vitro”  - Marta Górna.

3. 8-9.12.2017 r. - Udział w I Kongresie Praw Obywatelskich – Marta Górna, Barbara 
Szczerba.

Działalność systematyczna

1. styczeń / grudzień 2017 r. - udzielanie odpowiedzi pacjentom na pytania związane z 
leczeniem niepłodności, możliwościami finansowania leczenia i adopcją

2. styczeń / grudzień 2017 r. – monitorowanie pracy ekspertów udzielających pacjentom 
odpowiedzi (pomoc techniczna, koordynowanie pracy) 

3. styczeń/grudzień 2017 r. - Prowadzenie forum pacjenckiego (moderacja, administracja, 
obsługa techniczna forum)

4. styczeń / grudzień 2017 r. - Aktywne członkowstwo w Fertility Europe – praca w grupach 
roboczych: Statutes WG, COMM WB, POLI WG.

5. styczeń / grudzień 2017 r. – przygotowanie comiesięcznych zakładek poświęconych 
aktualnym promocjom, zniżkom i programom dotyczącym leczenia niepłodności w polskich
ośrodkach leczenia niepłodności

6. Biuletyny Naszego Bociana – systematycznie prowadzona korespondencja z uczestnikami 
forum Naszego Bociana poprzez mailing newsletterów informujących o bieżących sprawach
i działaniach Stowarzyszenia. 

7. Linia Pomocy Pacjent dla Pacjenta – stały projekt Stowarzyszenia NASZ BOCIAN 
prowadzony od grudnia 2010 roku.  

8. Udział w programach telewizyjnych i radiowych oraz działania prasowe.

Stowarzyszenie prowadzi strony na portalach społecznościowych:  fac  ebook  .  com   oraz twitter.com .
Stowarzyszenie prowadzi również strony: 

http  ://  jedenprocent  .  nasz  -  bocian  .  pl  ,  



http  ://  www  .  proinvitro  .  pl  ,  
http  ://  sites  .  google  .  com  /  site  /  ivfscianawstydu  /  
http  ://  www  .  niechcianaciaza  .  pl  /  
http://www.nieplodnoscboli.pl/

Sprawozdanie sporządzili:

Marta Górna - Przewodnicząca Zarządu Stowarzyszenia „Nasz Bocian”
Barbara Szczerba – Wiceprzewodnicząca Zarządu Stowarzyszenia „Nasz Bocian”
Grażyna Milewska – Wiceprzewodnicząca Zarządu Stowarzyszenia „Nasz Bocian”
Monika Bulmańska Wingett – Członek Zarządu Stowarzyszenia „Nasz Bocian”
Anna Rzewnicka -  Członek Zarządu Stowarzyszenia „Nasz Bocian”

Protokół  zatwierdzono  na  Walnym  Zebraniu  Członków  Stowarzyszenia  Nasz  Bocian  w  dniu
10 czerwca 2018 roku.

http://www.nieplodnoscboli.pl/

