
                    „INERCYCLE” 
 

 

oraz Platforma Informacyjna Poradni Rodzinnych 

jako nowoczesne narzędzia informatyczne w 

służbie rodzinie na emigracji 

Chrobak Agnieszka (1, 2), Pielorz Michał (1) 
1. Instytut Naturalnego Planowania Rodziny według metody Rötzera 

2. Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu 



•Główną misją Instytutu Naturalnego Planowania 

Rodziny według metody Rötzera (INER Polska) jest 

promocja i uczenie naturalnych metod 

rozpoznawania płodności z poszanowaniem życia 

od poczęcia do naturalnej śmierci 

 

•INER Polska powstał w 1993 roku (24 lata temu) 

 

•Pierwsze szkolenia w Polsce odbyły się z inicjatywy 

dr Elżbiety Wójcik oraz ks. Kazimierza Kurka 

 

•Aktualnie, od kilku kadencji, prezesem INER 

Polska jest Pani dr Elżbieta Gołąb 

 

 



• Pod koniec 2016 roku mieliśmy 3514 członków, 

61 instruktorów, 

  

• Około 200 wolontariuszy przeszło kursy 

nauczycielskie, a nauczycielami zostało 119 osób 

 

• W kursach użytkownika uczestniczyło 5483 osób 

 

• Około 10tys narzeczonych dowiedziało się o 

metodzie Rötzera 

 

• Wśród Polonii w Niemczech i Anglii wyszkolono 

ok. 100 nauczycieli 

 

 

 

















   „INERCYCLE” 

    www.inercycle.org 

Funkcje aplikacji:  

• umożliwia notowanie wskaźników płodności również na 
smartfonie 

• umożliwia interpretację cykli  zgodnie z oznaczeniami i kartą 
metody Rötzera 

• umożliwia przeprowadzenie zdalnych kursów metody z 
użytkownikami  

• ma opcję konsultowania swojej karty z nauczycielami i 
instruktorami INER 

Może być pomocna  w kontakcie z nauczycielem/lekarzem, by: 

• ocenić stan płodności i zdrowia kobiety 

• świadomie wybrać najlepszy czas na poczęcie dziecka,  

• zwiększyć szanse powodzenia przy staraniach o powiększenie 
rodziny (także u par o obniżonej płodności) 

• odłożyć poczęcie 

 



PROJEKT APLIKACJI 

 

„PLATFORMA INFORMACYJNA PORADNI RODZINNYCH 

DLA POLONII” 

 
Twórcy i pomysłodawcy: Pielorz Michał, Jała Zygmunt, Chrobak Agnieszka 

 

w ramach działalności na rzecz Instytutu Naturalnego Planowania Rodziny według 

metody Rötzera – INER Polska 

 

 

 

 

 

STWORZENIE NOWOCZESNEGO NARZĘDZIA INFORMATYCZNEGO – 

„PLATFORMA INFORMACYJNA PORADNI RODZINNYCH W POWIECIE 

LUBIŃSKIM I SĄSIADUJĄCYMI Z NIM POWIATAMI.”  
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 Aplikacja ma wspomagać: 

 

•użytkowników (klientów) poradni w kontaktach ze specjalistami, 

rejestrowaniu się na spotkania,  samodzielnym zdobywaniu wiedzy z 

dostępnych na platformie materiałów itp., 

 

•pracowników poradni w umawianiu się z klientami, układaniu dyżurów, 

rejestracji klientów i godzin pracy oraz wykorzystaniu platformy do 

ewentualnej pracy z klientami w sytuacjach uniemożliwiających ich obecność 

(kobiety w zagrożonej ciąży, narzeczony poza granicami kraju) itp., 

 

•osoby zarządzające i odpowiadające za właściwe funkcjonowanie poradni 

w tworzeniu grafików dyżurów, rozliczaniu pracowników, zarządzaniem 

salami itp. 

 

•we wspomaganiu klientów w uczeniu naturalnych metod 

rozpoznawania płodności minimum rok po indywidualnych spotkaniach 

oraz na odległość (udostępnianie kart cykli, konsultowanie przez Internet, 

itp.). 



Główne założenia projektu: 

 

•Aplikacja obsługuje więcej niż jedną poradnię – np. sieć poradni wśród 

Polonii w całej Europie Zachodniej, aby użytkownik miał wybór, z usług której 

poradni chce skorzystać. 

 

•Aplikacja jest otwarta dla wszystkich zainteresowanych i pełni funkcję 

portalu informacyjnego (baza wiedzy, biblioteka, forum, newsletter), 

 

•Aplikacja zabezpiecza jednocześnie odpowiedni poziom anonimowości 

użytkownikom (odpowiednie szyfrowanie, ograniczony dostęp do baz z 

danymi). 
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DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 


