
INFORMACJA DLA KANDYDATÓW NA DAWSTWO INNE  NIŻ PARTNERSKIE 

Dawcą może być osoba zdrowa fizycznie i psychicznie, który posiada  ważny dokument tożsamości, posiadać mniej niż 
6 dzieci i nie  powinna  być starsza  niż 40 lat.  Bardzo proszę zapoznać się z informacjami zawartymi w tym 
dokumencie.   Jeżeli akceptuje  Pan  warunki  bardzo proszę o przesłanie  następujących danych: Nazwisko i Imię  oraz 
numer  Pesel ( jeżeli nie  ma  Pan nadanego numeru Pesel proszę podać   serię,numer dokumentu tożsamości i jego 
rodzaj np. dowód  osobisty) grupa krwi ( jeżeli Pan nie zna swojej grupy krwi  należy wykonać badanie grupy krwi na 
własny koszt ), kolor oczu i włosów, czy posiada  pan dzieci i ile, ewentualnie numer  telefonu . Po uzyskaniu tych 
danych   ustosunkujemy się do Pana  oferty i ewentualnie poprosimy Pana  o umówienie się na wizytę lekarską. 
Zgodnie z aktualnymi przepisami prawa dawca  może  otrzymać zwrot poniesionych  kosztów określonych w  ustawie  o 
leczeniu niepłodności. Oceniamy je  na  kwotę maksymalnie  1000 zł. Wielkość rekompensaty winna  zostać przez  Pana 
podana na wizycie  lekarskiej. 
Na  pierwszą wizytę    należy stawić się z  dokumentem tożsamości, oryginałem grupy krwi oraz dokumentacją lekarską 
jeżeli jakąkolwiek Pan posiada, w szczególności wynik  badania  nasienia  i badania  genetyczne  - kariotyp i badanie w 
kierunku CFTR.  Lekarz  podczas wizyty zbierze  wywiad  lekarski na  podstawie  którego  zadecyduje  czy może  Pan zostać 
dawcą nasienia. Skieruje  Pana  na  badanie  których zakres zależy od  stanu Pana zdrowia  i dostarczonej dokumentacji. 
Jeżeli posiada  Pan badania  genetyczne i wynik badania  nasienia  lekarz, po wstępnej kwalifikacji, umówi Pana  na  oddanie 
nasienia.
Po uzyskaniu wyników badań zostanie  Pan poinformowany o ich wynikach i ewentualnie  umówiony na  oddanie  nasienia . 
W dzień oddania  nasienia, po ocenie  jakości nasienia,  zostanie  od  Pana  pobrana  krew w celu przeprowadzenia  badań 
umożliwiających zastosowanie  Pana  nasienia. Jeżeli  ocena  Pana nasienia  będzie niezadowalająca krew  nie  będzie 
pobierana i nie  otrzyma  Pan rekompensaty. Jeżeli  wyniki  badań z  krwi  ( wyniki są po ok. 30 dniach ) będą nieprawidłowe 
Pana  nasienie  nie  będzie  mogło być użyte i zostanie  zutylizowane. Również nie  otrzyma  Pan rekompensaty.
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