
 

 

 

GPSK UM jest realizatorem umowy z Miastem Poznań na realizację programu polityki zdrowotnej pt: 
"Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Poznania  
w latach 2021-2024" 

Program jest współfinansowany ze środków publicznych Miasta Poznania. 

WYMAGANIA WOBEC UCZESTNIKÓW PROGRAMU URZĘDU MIASTA POZNANIA: 

Do programu zostaną zakwalifikowane pary nie mogące zrealizować planów rozrodczych poprzez 
naturalną koncepcję, które spełniają następujące kryteria: 

1)  wiek kobiety mieści się w przedziale 20-43 lata w/g rocznika urodzenia, 
2) spełniają ustawowe warunki podjęcia terapii metodą zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa 
partnerskiego lub innego niż partnerskie, lub przystąpienia do procedury dawstwa zarodka, 
3) są mieszkańcami Poznania (osoby, które chcą wziąć udział w programie, powinny co najmniej                                   
12 miesięcy przed złożeniem wniosku mieszkać w Poznaniu i tu rozliczać podatki.)  

W ramach programu będą realizowane następujące procedury: zapłodnienia pozaustrojowego                                        
z wykorzystaniem własnych gamet pary (dawstwo partnerskie) lub z wykorzystaniem nasienia dawcy (dawstwo 
inne niż partnerskie), zapłodnienia pozaustrojowego z wykorzystaniem żeńskich komórek rozrodczych od 
anonimowej dawczyni oraz procedura adopcji zarodka.  

W celu przystąpienia do Programu konieczne jest złożenie wniosku wraz z oświadczeniami przez osoby 
zainteresowane otrzymaniem dofinansowania do procedury zapłodnienia pozaustrojowego  z zastosowaniem 
technik wspomaganego rozrodu, w tym: oświadczenia, mówiące o tym, że para leczyła się wcześniej, ubiega się 
o dofinansowanie do pierwszej, drugiej lub trzeciej procedury, pozostaje w związku, mieszka w Poznaniu 
(uwaga: to należy potwierdzić osobnym dokumentem) i tu się rozlicza (koniecznie będzie potwierdzenie z PIT).  

Uwaga: każde dofinansowanie wymaga odrębnego wniosku.  

Po spełnieniu wymogów formalnych, kwalifikacji medycznej i wystawieniu przez Realizatora orzeczenia 
lekarskiego o stanie zdrowia, zgodnie z ustawą o leczeniu niepłodności, wniosek  o zatwierdzenie finansowania 
dla wnioskującej pary będzie przekazany do Urzędu Miasta Poznania. 

Wszelkie dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej miasta Poznania: 
www.poznan.pl/mim/info/news/ruszyl-nabor-na-dofinansowanie-do-in-vitro,158813.html 

Po spełnieniu wymogów formalnych oraz po kwalifikacji medycznej, wniosek o dofinansowanie trafi do Urzędu 
Miasta Poznania. Uczestnicy programu mają szansę na trzykrotne wsparcie w wys. 5 000 zł (do zabiegu 
zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa partnerskiego lub innego niż partnerskie) lub 2 000 zł (do 
procedury adopcji zarodka) - pod warunkiem, że poprzednie dofinansowane procedury nie były skuteczne. 
Maksymalnie można dostać wsparcie finansowe do 3 zabiegów.  

Program polityki zdrowotnej "Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców 
miasta Poznania w latach 2021-2024" znajduje się w oddzielnym pliku pdf 

  


