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Lewica składa projekt ustawy o refundacji metody in vitro z budżetu państwa
W Polsce panuje największy od kilkudziesięciu lat kryzys demograficzny. Pragnienie posiadania
potomstwa jest czymś wpisanym w samą naturę człowieka. Niestety, z wielu przyczyn nawet ponad
20 procent par nie może doczekać się dziecka. Każdy ma prawo do szczęścia, a pomocne w tym może
być in vitro.
Procedura ta nie jest w Polsce zakazana. Jednakże w grudniu 2015 roku Konstanty Radziwiłł,
ówczesny minister zdrowia w rządzie PiS, jedną z pierwszych swoich decyzji skasował program
finansowania in vitro z budżetu państwa. Z racji kosztów metoda ta stała się niedostępna dla
większość par, które borykają się niemożnością poczęcia potomka w sposób klasyczny.
- Potrzeba posiadania dziecka, zostania matką jest potrzebą par i rodzin. O czym trzeba szczególnie
pamiętać w Dzień Matki. W imieniu Lewicy złożyłam projekt ustawy o in vitro, która wprowadza
finansowanie dla par i jednostek, które będą chciały posiadać dziecko z budżetu państwa. Nasz
projekt przewiduje 300 mln złotych, co oznacza, że rocznie z takiego programu będzie mogło
skorzystać około 15 tysięcy par – mówiła podczas konferencji prasowej posłanka Wanda Nowicka.
Przez ponad 40 lat od momentu wynalezienia tej metody, dzięki niej na świecie urodziło się ponad
milion ludzi. Nie byłoby ich na świecie, gdyby nie in vitro. W Polsce przez ponad 30 lat jej stosowania,
urodziło się tysiące dzieci.
- In vitro powinno być dostępne dla wszystkich potrzebujących par. Tylko dzięki tej metodzie możemy
sprawić, iż w Polsce urodzi się więcej dzieci. Nie chcemy, aby prawo do posiadania dziecka było
uzależnione od ideologii, czy też stanowiska hierarchów kościelnych – podkreśliła polityczka.
- Jeżeli dla PiS sprawa spadku dzietności jest ważna, to niech szybko przyjmą nasz projekt ustawy stwierdziła.
Pierwszy w historii program zdrowotny finansowania in vitro ze środków publicznych na lata 20062008 wdrożył Marek Balicki, minister zdrowia w rządzie SLD. Po objęciu władzy przez PiS w
listopadzie 2005 r. program został wstrzymany. Platforma Obywatelska po wygranych wyborach w
2007 r. wbrew deklaracjom poparcia dla in vitro nie wznowiła tego programu.
Dopiero po 6 latach, w 2013 rok, Platforma uruchomiła program finansowania in vitro ze środków
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publicznych bazujący na programie lewicowym z 2005 r.
Obecnie z inicjatywy samorządowców Lewicy w całej Polsce uruchomiane są lokalne programy
refundacji zabiegów in vitro: Łódź, Częstochowa, Bydgoszcz, Kielce, Poznań, Sosnowiec i wiele innych.
- Statystyki nie kłamią, Polaków ubywa, pokazał to Spis Powszechny, a także statystyki GUS.
Powiększa się luka demograficzna, o tym problemie eksperci mówili od lat. Programy socjalne takie
jak 500 Plus poprawiły sytuację polskich rodzin, ale nie rozwiązały problemu dzietności teraz, ani nie
zrobią tego w przyszłości – mówiła posłanka Katarzyna Kotula.
Jak poinformowała z rządowego programu wsparcia in vitro do tej pory urodziło się ponad 20 tysięcy
dzieci. - Dziś pary, które chcą założyć rodziny, nie mogą tego zrobić, ponieważ ich po prostu na to nie
stać. Dzieje się tak, ponieważ Polską rządzą politycy, którzy wierzą w zabobony, a nie w siłę medycyny
– oceniła.
- W Dzień Matki mówimy: macierzyństwo z wyboru a nie z przymusu. Natomiast obowiązkiem
państwa, które prowadzi politykę prorodzinną jest wesprzeć te osoby – oświadczyła.
UNIA EUROPEJSKA
Sejm uchwalił kamienie milowe do wypłat z UE
Przyjęta w czwartek nowela znosi Izbę Dyscyplinarną SN, umożliwia i wprowadza test niezależności i
bezstronności sędziów.
Źródło: rp.pl
Polska dostanie pieniądze z KPO? Na razie liczy straty. Na liczniku ponad 23 mld zł, a to nie koniec
Na dniach ma w końcu pojawić się zgoda Komisji Europejskiej na uruchomienie Krajowego Planu
Odbudowy. Będzie to pierwszy krok to odblokowaniu środków dla Polski. Na razie szacunkowe straty
polskiej gospodarki wynikające z braku środków z KPO przekroczyły już 23 mld zł i dalej rosną .
Źródło: Gazeta.pl
UE, USA i Wielka Brytania chcą wspólnie badać zbrodnie wojenne na Ukrainie
Unia Europejska, Stany Zjednoczone i Wielka Brytania powołały wspólny mechanizm ds. zbrodni
wojennych popełnianych podczas wojny na Ukrainie. Chodzi o to, aby koordynować działania na rzecz
rozliczenia zbrodniarzy oraz wesprzeć w śledztwach Ukrainę.
Źródło: Euractive.pl
KRAJ
Sejm za nowelizacją ustawy o Sądzie Najwyższym
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Sejm w czwartek uchwalił nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym, która likwiduje Izbę
Dyscyplinarną SN. Wcześniej PiS zdecydował się wycofać dwie poprawki.
Źródło: Polsat News
PGNiG pręży się, by zapełnić Baltic Pipe. "Moment nie jest idealny"
PGNiG może mieć problem z wypełnieniem Baltic Pipe norweskim gazem. Teoretycznie już od
stycznia 2023 r. nowy gazociąg łączący Polskę ze złożami na norweskim szelfie będzie w stanie
przetransportować do nas 10 mld m sześc. błękitnego paliwa rocznie. To tyle, ile co roku mogliśmy
sprowadzać z Rosji w ramach kontraktu jamalskiego. Na razie jednak polska spółka ma zapewniony
gaz tylko dla niespełna połowy dostępnej przepustowości nowego rurociągu. – Bez paniki – mówią
analitycy, ale dodają też, że moment na podpisywanie kontraktów długoterminowych nie jest
idealny.
Źródło: Businessinsider
Morawiecki chciał, by Norwegia dzieliła się zyskiem. Były szef PGNiG: Podcina pozycję negocjacyjną
- Uzasadnione jest pytanie, po co to było, bo skutek mógł być tylko jeden - podcięcie czy osłabienie
pozycji negocjacyjnej spółki w negocjacjach z norweskimi partnerami - powiedział w rozmowie z
TVN24 były prezes PGNiG i były minister gospodarki Piotr Woźniak. Tak skomentował niedawne
słowa premiera Mateusza Morawieckiego, który powiedział, że Norwegia powinna podzielić się
"nadmiarowym zyskiem"
Źródło: Gazeta.pl
NBP podliczył koszty wakacji kredytowych. Apeluje do rządu, bo są gigantyczne
NBP sugeruje rządowi ograniczenie kosztów wakacji kredytowych i przekonuje, że wsparcie powinno
zostać skierowane wyłącznie do tych kredytobiorców, którzy doświadczają rzeczywistych problemów
ze spłatą zobowiązań. Łączny koszt dla sektora bankowego z tytułu wakacji kredytowych w latach
2022-2023 może sięgnąć 20 mld zł — ocenia NBP
Źródło: Businessinsider
Wotum nieufności dla Zbigniewa Ziobry. Sejm odrzucił wniosek opozycji
Sejm odrzucił w czwartek wniosek o wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości Zbigniewa
Ziobry. Debata rozpoczęła się w czwartek po godz. 17. Wniosek ten złożyli 11 maja posłowie: KO,
Lewicy, KP-PSL oraz Polski 2050
Źródło: Polsat News
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Alarmujący raport RPO. Dziesiątki osób uwięzionych na granicy. Nasilają się represje wobec
aktywistów
Kryzys humanitarny na polsko-białoruskiej granicy trwa od miesięcy. W lasach wciąż uwięzione są
rodziny z dziećmi, a wycieńczeni cudzoziemcy piją wodę z bagien i kałuż. Biuro Rzecznika Praw
Obywatelskich, którego członkowie przeprowadzili niezapowiedzianą wizytację na granicy i w
ośrodkach dla cudzoziemców, alarmuje, że sytuacja uchodźców pogarsza się. Jak podkreśla ekspertka
Amnesty International, państwo polskie wciąż utrudnia działania aktywistów na polsko-białoruskim
pograniczu, a represje wymierzone w kierunku aktywistów są coraz poważniejsze.
Źródło: Gazeta.pl
Dziesięć twarzy Romana K. Były ksiądz i poseł tropił występki duchownych. Ma nowy wyrok za
pornografię dziecięcą
Roman K. przytaczał przykład Lutra, który porzucił struktury Kościoła, aby reformować go od
zewnątrz. Ale sam nowym Lutrem już nie zostanie. Odsiaduje wyrok m.in. za podżeganie do
zabójstwa byłej żony. A przed miesiącem doczekał się kolejnego – także za posiadanie pornografii z
udziałem małoletnich.
Źródło: Onet.pl
Kolejny polski hit eksportowy. W skali globalnej wyprzedzamy nawet Chiny
Polska branża stolarki budowlanej jest jednym ze światowych liderów. W kategorii okien z tworzyw
sztucznych i drewna byliśmy globalnym liderem
Źródło: Businessinsider
Stacje paliw gonią sklepy. Pomaga niedzielny zakaz handlu
Choć stacji paliw jest mniej niż 7 tys., to sklepy przy nich generują już ponad 12 mld zł obrotów.
Walka o klientów będzie się zaostrzać, zwłaszcza z kurczącym się sektorem handlu tradycyjnego.
Źródło: rp.pl
ZAGRANICA
USA.

Blinken:

Chiny

to

długoterminowe

wyzwanie

dla

porządku

międzynarodowego

Stany Zjednoczone postrzegają Chiny jako "najpoważniejsze długoterminowe wyzwanie dla porządku
międzynarodowego" i będą koncentrować się na ChRL nawet w czasie rosyjskiej inwazji na Ukrainę powiedział
w
czwartek
sekretarz
stanu
USA
Antony
Blinken.
Źródło: Polsat News
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Turcja straszy Grecję. Wycofanie wojska z wysp albo kwestionowanie suwerenności. "Nie
blefujemy"
Minister Spraw Zagranicznych Turcji powiedział, że Grecja musi wycofać swoje wojsko z wysp Morza
Egejskiego. Greckie media uważają, że jest to odsłona "coraz bardziej agresywnych zachowań Turcji".
Źródło: Gazeta.pl
Rosyjskie elity zmieniają narrację. Generał: to był największy błąd
— Mocno odczuliśmy błędną myśl, że rosyjska armia zostanie przywitana w Ukrainie kwiatami —
powiedział gen. Władimir Szamanow. Jego zdaniem "demilitaryzacja" Ukrainy może potrwać nawet
10 lat.
Źródło: Onet.pl
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