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Kalisz 30.05.2022r.  

 

Pan

Marcin Małecki

Radny Rady Miasta Kalisza  

 

Szanowny Panie Radny,

w nawiązaniu do Pana interpelacji z 26 maja 2022 r. w sprawie 

dofinansowania przez Miasto Kalisz zabiegów In Vitro uprzejmie informuję, iż 

przedmiotowa sprawa poddana była szczegółowej analizie w 2021 roku. 

Podtrzymuję zatem zdanie wyrażone w odpowiedzi na Pana interpelację w 

powyższym temacie 09.06.2021 r. Opisany przez Pana problem jest społecznie 

bardzo istotny, jednak ze względu na ograniczone możliwości finansowe miasta 

skupić musimy się na profilaktyce docierającej do większej grupy odbiorców przy 

zabezpieczaniu takich samych środków finansowych. Nadal uważam, że program 

polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapładniania 

pozaustrojowego- in vitro ze względu na duży koszt jednostkowy procedury 

powinien zostać poddany analizie na szczeblu rządowym, a nie samorządowym.  

   Łączę wyrazy szacunku

                                                                                             Prezydent Miasta Kalisza
/…/

Krystian Kinastowski             



Kalisz, 26.05.2022 roku 

 

Marcin Małecki   

Radny Rady Miasta Kalisza 

Sz. P. 

Krystian Kinastowski 

Prezydent Miasta Kalisza 

 

INTERPELACJA 

Zgodnie z §27 Statutu Miasta Kalisza składam interpelację w sprawie 

dofinansowania przez Miasto Kalisz zabiegów In Vitro. 

Korzystając z okazji obchodzonego dzisiaj Dnia Matki, chciałabym w imieniu 
Kaliszanek, które pragną zostać matkami, ale z przyczyn zdrowotnych nie mogą 
zajść w ciąże w wyniku naturalnego zapłodnienia, złożyć ponowną prośbę                     
o zabezpieczenie środków finansowych w budżecie na 2023 rok w wysokości 
60 000 zł (10 x 6000), dla pierwszych 10 par starających się o dziecko metodą In 
Vitro.  
Rządowy program kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego okazał się  
samą diagnostyką problemu niepłodności (ok. 300 urodzeń przez 4 lata 
programu w skali całego kraju), nie zaś rozwiązaniem. Ostatecznie zaś został 
przez Ministerstwo Zdrowia oficjalnie uznany za nieudany i zakończony.  
 
Uważam, że pomoc dla par starających się o dziecko jest w gestii samorządów, 
także samorządów poszczególnych miast. Tym bardziej, że poprzedni program 
zapłodnienia pozaustrojowego to 21 tysięcy żywych urodzeń, tylko przez 3 lata 
jego funkcjonowania. 
Ważne jest to zwłaszcza w miastach wielkości Kalisza. Gdzie pary borykające się 
z tym problemem, obarczone są dodatkowymi kosztami związanymi                              
z dojazdami na badania i zabiegi do odległych ośrodków klinicznych. Dodam, że 
istniejący program współfinansowania zabiegów In Vitro samorządu 
województwa dotyczy całej Wielkopolski, w związku z tym jest niewystarczający 
dla potrzeb par z Kalisza, borykających się z problemem niepłodności, a 
starających się o dziecko. Przypomnę także, że w skali całego kraju  problem ten 
dotyczy 1,5 miliona par, zarówno kobiet jak i mężczyzn. Co stanowi aż …. 15 – 
20 % par w wieku rozrodczym, a więc także  15-20 % par w wieku rozrodczym                
z Naszego miasta. 
W związku z tym raz jeszcze proszę o pilotażowe zabezpieczenie środków 
finansowych w budżecie na 2023 rok dla pierwszych 10 par z Kalisza starających 
się o dziecko metodą In Vitro. Warto podkreślić, że w Polsce, miasta średniej 



wielkości takie jak Kalisz, systematycznie się wyludniają. Ponadto krajowy 
program leczenia niepłodności już nie funkcjonuje. 
Pary borykające się z problemem niepłodności winny liczyć na pomoc miasta, 
gminy w których płacą podatki. Tak się dzieje w innych, większych i mniejszych 
miastach i gminach. I właśnie takiej pomocy oczekujemy od Pana Prezydenta 
jako gospodarza Kalisza. Tym bardziej, że głosowali na Pana w  wyborach ludzie 
o różnorodnych poglądach politycznych i światopoglądowych. A w obecnych 
czasach, na skutek czynników cywilizacyjnych, problem niepłodności dotyczy 
już w równym stopniu kobiety jak i mężczyzn. Par w różnym wieku, także osób, 
które wcześniej były zdrowe i posiadają już potomstwo. 
 

                                                                                                         Z wyrazami szacunku 

 

Marcin Małecki   

Radny Rady Miasta Kalisza 


