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                               Warszawa, dnia ……………… 

Wniosek  

o uczestnictwo w Gminnym Programie Leczenia Niepłodności Metodą 
Zapłodnienia Pozaustrojowego dla mieszkańców Krakowa na 2022 r. 

My niżej podpisani: 

Imię i nazwisko (kobieta) …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

PESEL (kobieta)            

 
Adres zamieszkania (kobieta) …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko (mężczyzna) ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

PESEL (mężczyzna)            

 

Adres zamieszkania (mężczyzna) ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Adres e-mail pary, na który Gmina Miejska Kraków przekaże informację o dofinansowaniu  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

wyrażając wolę uczestnictwa w Gminnym Programie Leczenia Niepłodności Metodą Zapłodnienia 
Pozaustrojowego dla mieszkańców Krakowa na lata 2021-2022 (Program) zgodnie oświadczamy, że: 

1. zapoznaliśmy się z zasadami obowiązującymi w Programie, rozumiemy ich treść oraz w pełni je 
akceptujemy; 

2. w przypadku zakwalifikowania do Programu, zobowiązujemy się do zawarcia Umowy z Przychodnią 
Lekarską „nOvum” Katarzyna Kozioł, Piotr Lewandowski Spółka Jawna (Przychodnia), na realizację 
Gminnego Programu Leczenia Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego dla Mieszkańców 
Krakowa (Umowa); 

3. zapoznaliśmy się z treścią Umowy oraz jej postanowienia są dla nas zrozumiałe; 
4. pozostajemy w związku małżeńskim / partnerskim (właściwe podkreślić); 
5. jesteśmy mieszkańcami miasta Krakowa w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, tzn. przebywamy na terenie 

miasta Krakowa z zamiarem stałego pobytu; 
6. poddaliśmy się wcześniejszemu leczeniu niższego rzędu, które zakończyło się niepowodzeniem / 

posiadamy bezpośrednie wskazanie do zapłodnienia pozaustrojowego (właściwe podkreślić); 
7. ubiegamy się o kwalifikację do zabiegu zapłodnienia pozaustrojowego realizowanego 

w ramach Programu tylko u jednego realizatora Programu; 
8. zapoznaliśmy się z zasadami finansowania procedury medycznie wspomaganej prokreacji, w tym 

z cenami poszczególnych badań, świadczeń zdrowotnych i usług oferowanych przez Przychodnię; 
9. znamy wysokość i rozumiemy zasady udzielanego przez Gminę Miejską Kraków (Gmina) dofinansowania 

do procedur określonych Programem oraz zapoznaliśmy się z informacjami o kosztach i obowiązkach 
jakie będą po naszej stronie, w pełni akceptujemy te ustalenia i nie będziemy w przyszłości wnosić 
jakichkolwiek roszczeń względem Gminy, związanych z tymi kosztami; 

10. mamy świadomość i akceptujemy to, że Gmina w ramach Programu dofinansowuje tylko jedną, 
zindywidualizowaną procedurę medycznie wspomaganej reprodukcji i to, że warunkiem niezbędnym do 
wypłaty dofinansowania Gminy jest przeprowadzenie co najmniej wymienionych w Programie interwencji 
(w zależności od rodzaju procedury i sytuacji klinicznej pary). Jeżeli procedura medycznie wspomaganej 
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reprodukcji zakończy się na wcześniejszym etapie z przyczyn medycznych lub obiektywnych i niezależnych 
od pary, dofinansowanie Gminy obejmuje przeprowadzone do tego etapu elementy terapii, przy czym do 
wysokości 5 000 zł brutto - w przypadku procedury zapłodnienia pozaustrojowego oraz do wysokości 2 500 
zł brutto - w przypadku procedury adopcji zarodka; 

11. mamy świadomość i wyrażamy zgodę na to, że w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Programie przed 
zakończeniem leczenia z przyczyn innych niż medyczne lub obiektywne i niezależne od nas (o których mowa 
w pkt 10 niniejszego formularzu, a także w pkt. 1.7 Umowy), będziemy zobowiązani sfinansować leczenie z 
własnych środków, a dofinansowanie Gminy w takim przypadku nie przysługuje i nie zostanie wypłacone; 

12. wiemy, że mamy prawo do rezygnacji z uczestnictwa w Programie na każdym jego etapie; 
13. będziemy informować Przychodnię o wynikach leczenia przeprowadzonego w ramach Programu, 

w szczególności o powodzeniu leczenia, przebiegu ciąży i porodu oraz o sytuacji zdrowotnej dziecka po 
narodzinach, zgodnie z postanowieniami Programu oraz Umowy; 

14. jesteśmy świadomi i akceptujemy to, że ewentualna kriokonserwacja komórek jajowych, oocytów i/lub 
zarodków oraz ich przechowywanie nie są kosztami finansowymi przez Gminę i koszty te jesteśmy 
zobowiązani pokryć; 

15. wyrażamy zgodę na przekazywanie Gminie przez Przychodnię danych dotyczących udziału w Programie 
(data rozpatrzenia przez Przychodnię złożonego wniosku; adresy e-mail; numery PESEL; adresy 
zamieszkania; potwierdzenie, że spełniamy określone ustawą oraz Programem warunki podjęcia terapii 
metodą zapłodnienia pozaustrojowego; informacja o wyrażeniu zgody na samodzielne pokrycie kosztów 
przechowywania kriokonserwowanych zarodków oraz ich ewentualnych kriotransferów a także na 
ewentualne pokrycie kosztów kriokonserwacji oocytów; wskazanie procedury, do której zostaliśmy 
zakwalifikowani; wykaz badań, świadczeń zdrowotnych i usług wykonanych, koszt procedury z podziałem 
na dofinansowanie Gminy i koszty własne pary) oraz wyników leczenia przeprowadzonego w ramach 
Programu (informacja o ciąży; informacja o tym, czy ciąża jest pojedyncza czy wielopłodowa; informacja  
o narodzinach; informacja o powikłaniach w postaci zespołu hiperstymulacji u pacjentki; informacja  
o niepowodzeniu leczenia; informacja o przyczynach niepowodzeń procedur wykonanych w ramach 
Programu; poziom satysfakcji uczestników Programu); 

16. jesteśmy świadomi odpowiedzialności karnej za złożenie niezgodnych z prawdą oświadczeń, celem 
osiągnięcia nienależnej korzyści materialnej, co potwierdzamy własnoręcznym podpisem. 

Wyrażenie zgody na powyższe jest warunkiem obligatoryjnym uczestnictwa w Programie. 

……..……………………………………………                                    ……..…………………………………………… 
               podpis - kobieta                                                         podpis - mężczyzna 

Na podstawie z art. 6 ust. 1 lit a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych osobowych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Prezydenta Miasta Krakowa, 
w celu kwalifikacji, sprawozdawczości i kontroli realizacji Gminnego Program Leczenia Niepłodności Metodą 
Zapłodnienia Pozaustrojowego dla mieszkańców Krakowa. 

……..……………………………………………                                    ……..…………………………………………… 
               podpis - kobieta                                                         podpis - mężczyzna 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, by mogła/mógł Pani/Pan wziąć udział w Gminnym Programie 
Leczenia Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego dla mieszkańców Krakowa. Dane mogą być 
przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą profilowane. 

Administrowanie danymi 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie miasta Krakowa jest 
Prezydent miasta Krakowa, z siedzibą w Krakowie (31-004), pl. Wszystkich Świętych 3-4. 

2. Na pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych, a także o przysługujące 
Pani/Panu prawa odpowie Inspektor Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Krakowa. Proszę je 
wysłać na adres: iod@um.krakow.pl. 

mailto:iod@um.krakow.pl
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Cel przetwarzania danych osobowych 

1. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu/celach określonych w treści udzielonej przez 
Pana/Panią zgody. 

2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale jeśli Pani/Pan tego nie zrobi, 
udział w Programie nie będzie możliwy.  

Okres przechowywania danych  

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu odwołania zgody lub realizacji wskazanego w 
zgodzie celu. Potem, zgodnie z przepisami, dokumenty trafią do archiwum zakładowego. 

Odbiorcy danych osobowych 

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być: 
a. podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych, w szczególności: 

• podmioty świadczące na rzecz urzędu usługi informatyczne, pocztowe; 
• podmioty lecznicze realizujące Program; 

b. organy publiczne i inne podmioty, którym Administrator udostępni dane osobowe na podstawie 
przepisów prawa; 

c. podmioty, którym Administrator udostępni dane osobowe na podstawie udzielonej przez Panią/Pana 
zgody. 

Pani/Pana prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych  

Ma Pani/Pan prawo do:  
1. wycofania zgody w dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody; 
2. dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych; 
3. żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych; 
4. żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy: 

a. dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane; 
b. wycofała Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych i nie ma innej podstawy 

prawnej przetwarzania danych; 
c. Pani/Pana dane przetwarzane są niezgodnie z prawem; 
d. Pani/Pana dane muszą być usunięte, by wywiązać się z obowiązku wynikającego z przepisów 

prawa; 
5. przenoszenia danych, gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany; 
6. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
7. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku powzięcia informacji 

o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Miasta Krakowa Pani/Pana danych osobowych. 
Nie przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

 

 

 

 


