
 

 
 
 
 

CENNIK 2021 ROK 

IN VITRO Z WYKORZYSTANIEM WŁASNYCH KOMÓREK JAJOWYCH 
 

“Ekonomiczny” 
1 cykl in vitro z wykorzystaniem własnych komórek jajowych 

4900 euro 

“Podwójny” 
2 cykle in vitro z wykorzystaniem własnych komórek jajowych 

7500 euro 

“Potrójny” 
3 cykle in vitro z wykorzystaniem własnych komórek jajowych 

10500 euro 

 
 

Wszystkie pakiety zawierają: zakwaterowanie w Kijowie, transport między lotniskiem, 
miejscem zakwaterowania oraz kliniką, wyżywienie, obsługę polskojęzycznego koordynatora 
odpowiedzialnego za program, konsultację z lekarzem, badania krwi i USG dopochwowe, leki 
do stymulacji hormonalnej, badanie i zamrożenie nasienia partnera, zapłodnienie ICSI, hodowlę 
zarodków, EmbryoGlue (jeśli jest potrzebne), przygotowanie do transferu (badania, USG, leki), 
transfer świeżych zarodków, prowadzenie ciąży do 12. tygodnia (wliczono nięzbędne lekarstwa 
na ten okres) 

Usługi, których nie obejmują pakiety: 
• Autoprzeszczep endometrium – 500 euro przy każdym cyklu in vitro 

• Podwójny transfer zarodków – 500 euro przy każdym podwójnym transferze 

• Badanie PGD/PGS zarodków – 3000 euro za wszystkie zarodki 

• Badanie NGS zarodków – 400 euro za każdy zarodek 
 
 

IN VITRO Z WŁASNYMI KOMÓRKAMI JAJOWYMI I DAWSTWEM 
MITOCHONDRIÓW 

 
Program dawstwa mitochondriów “Szansa” 

1 cykl in vitro dawstwa mitochondriów (swoje komórki jajowe + 
mitochondria dawczyni) 

6500 euro 

Program dawstwa mitochondriów “Podwójna szansa” 
2 cykle in vitro dawstwa mitochondriów (swoje komórki jajowe + 

mitochondria dawczyni) 

9900 euro 

Program dawstwa mitochondriów “Doskonała szansa” 
2 cykle dawstwa mitochondriów + 3 cykle dawstwa komórek jajowych 

14900 euro 

 
 

Wszystkie pakiety zawierają: zakwaterowanie w Kijowie, transport między lotniskiem, 
miejscem zakwaterowania oraz kliniką, obsługę polskojęzycznego koordynatora 
odpowiedzialnego za program, konsultację z lekarzem, badania krwi i USG dopochwowe, leki 
do stymulacji hormonalnej, koszty kwalifikacji i stymulacji dawczyni mitochondriów, badanie i 
zamrożenie nasienia partnera, zapłodnienie ICSI, hodowlę zarodków, EmbryoGlue (jeśli jest 
potrzebne), przygotowanie do transferu (badania, USG, leki), transfer świeżych zarodków, 
prowadzenie ciąży do 12. tygodnia (wliczono nięzbędne lekarstwa na ten okres) itd. 



Usługi, których nie obejmują pakiety: 

• Autoprzeszczep endometrium – 500 euro przy każdym cyklu in vitro 

• Podwójny transfer zarodków – 500 euro przy każdym podwójnym transferze 

• Badanie PGD/PGS zarodków – 3000 euro za wszystkie zarodki 

• Badanie NGS zarodków – 400 euro za każdy zarodek 
 

 

IN VITRO Z WYKORZYSTANIEM KOMÓREK JAJOWYCH DAWCZYNI 
 

“Ekonomiczny” 
1 cykl in vitro z wykorzystaniem komórek jajowych dawczyni 

4900 euro 

“Podwójny” 
2 cykle in vitro z wykorzystaniem komórek jajowych dawczyni 

7500 euro 

“Potrójny” 
3 cykle in vitro z wykorzystaniem własnych komórek jajowych 

10500 euro 

“Gwarantowany sukces” 
        5 cykli in vitro z wykorzystaniem komórek jajowych dawczyni 

11900 euro 

“Idealny”  
(pakiet dawstwa komórek jajowych z możliwością przejścia do 

programu macierzyństwa zastępczego) 
 

1 lub 2 transfery zarodków przed przejściem do macierzyństwa 
zastępczego 

39 900 euro w 
przypadku przejścia 

do pakietu 
macierzyństwa 

zastępczego 
STANDARDOWY; 

64.900 euro w 
przypadku przejścia 

do pakietu 
macierzyństwa 

zastępczego VIP 
 
 

Wszystkie pakiety zawierają: zakwaterowanie w Kijowie, transport między lotniskiem, 
miejscem zakwaterowania oraz kliniką, wyżywienie, obsługę polskojęzycznego koordynatora 
odpowiedzialnego za program, konsultację z lekarzem, badania krwi i USG dopochwowe, leki 
do stymulacji hormonalnej, koszty kwalifikacji i stymulacji dawczyni, badanie i zamrożenie 
nasienia partnera, zapłodnienie ICSI, hodowlę zarodków, EmbryoGlue (jeśli jest potrzebne), 
przygotowanie do transferu (badania, USG, leki), transfer świeżych zarodków, prowadzenie 
ciąży do 12. tygodnia (wliczono nięzbędne lekarstwa na ten okres) itd. 

Usługi, których nie obejmują pakiety: 
• Autoprzeszczep endometrium – 500 euro przy każdym cyklu in vitro 

• Podwójny transfer zarodków – 500 euro przy każdym podwójnym transferze 

• Badanie PGD/PGS zarodków – 3000 euro za wszystkie zarodki 

• Badanie NGS zarodków – 400 euro za każdy zarodek 
 
 

IN VITRO Z WYKORZYSTANIEM WŁASNYCH KOMÓREK JAJOWYCH 
+ KOMÓREK JAJOWYCH DAWCZYNI (MIKSOWANIE) 



 

 
“Ekonomiczny” 

1 cykl in vitro z wykorzystaniem własnych komórek jajowych + 
komórek jajowych dawczyni 

4900 euro 

“Podwójny” 
2 cykle in vitro z wykorzystaniem własnych komórek jajowych + 

komórek jajowych dawczyni 

7500 euro 

“Potrójny” 
3 cykle in vitro z wykorzystaniem własnych komórek jajowych 

10500 euro 

“Gwarantowany sukces” 
5 cykli in vitro z wykorzystaniem własnych komórek jajowych + 

komórek jajowych dawczyni 

11900 euro 

Program dawstwa mitochondriów “Szansa” 
1 cykl in vitro dawstwa mitochondriów (swoje komórki jajowe + 

mitochondria dawczyni) + komórki jajowe dawczyni 

6500 euro 

Program dawstwa mitochondriów “Podwójna szansa” 
2 cykle in vitro dawstwa mitochondriów (swoje komórki jajowe + 

mitochondria dawczyni) + komórki jajowe dawczyni 

9900 euro 

Program dawstwa mitochondriów “Doskonała szansa” 
2 cykle dawstwa mitochondriów + 3 cykle dawstwa komórek jajowych 

(swoje komórki jajowe + mitochondria dawczyni) + komórki jajowe 
dawczyni 

14900 euro 

“Idealny” (pakiet dawstwa komórek jajowych z możliwością przejścia 
do programu macierzyństwa zastępczego) 

 
1 lub 2 transfery zarodków przed przejściem do macierzyństwa 

zastępczego 

39 900 euro w 
przypadku przejścia 

do pakietu 
macierzyństwa 

zastępczego 
STANDARDOWY; 

64.900 euro w  
przypadku przejścia 

do pakietu 
macierzyństwa 

zastępczego VIP 
  

Wszystkie pakiety zawierają: zakwaterowanie w Kijowie, transport między lotniskiem, 
miejscem zakwaterowania oraz kliniką, wyżywienie, obsługę polskojęzycznego koordynatora 
odpowiedzialnego za program, konsultację z lekarzem, badania krwi i USG dopochwowe, leki 
do stymulacji hormonalnej, koszty kwalifikacji i stymulacji dawczyni, badanie i zamrożenie 
nasienia partnera, zapłodnienie ICSI, hodowlę zarodków, EmbryoGlue (jeśli jest potrzebne), 
przygotowanie do transferu (badania, USG, leki), transfer świeżych zarodków, prowadzenie 
ciąży do 12. tygodnia (wliczono nięzbędne lekarstwa na ten okres) itd. 

Usługi, których nie obejmują pakiety: 
• Autoprzeszczep endometrium – 500 euro przy każdym cyklu in vitro 

• Podwójny transfer zarodków – 500 euro przy każdym podwójnym transferze 

• Badanie PGD/PGS zarodków – 3000 euro za wszystkie zarodki 

• Badanie NGS zarodków – 400 euro za każdy zarodek 
 



IN VITRO ADOPCJA ZARODKA 
 

“Ekonomiczny” 
1 cykl in vitro z wykorzystaniem komórek 

jajowych dawczyni i nasienia dawcy 

4900 euro 

“Potrójny” 
3 cykle in vitro z wykorzystaniem własnych 

komórek jajowych 

10500 euro 

“Podwójny” 
2 cykle in vitro z wykorzystaniem komórek 

jajowych dawczyni i nasienia dawcy 

7500 euro 

“Gwarantowany sukces” 
5 cykli in vitro z wykorzystaniem komórek 

jajowych dawczyni i nasienia dawcy 

11900 euro 

 
 

Wszystkie pakiety zawierają: zakwaterowanie w Kijowie, transport między lotniskiem, 
miejscem zakwaterowania oraz kliniką, wyżywienie, obsługę polskojęzycznego koordynatora 
odpowiedzialnego za program, konsultację z lekarzem, badania krwi i USG dopochwowe, leki 
do stymulacji hormonalnej, koszty kwalifikacji i stymulacji dawczyni, koszty wyboru dawcy 
nasienia, zapłodnienie ICSI, hodowlę zarodków, EmbryoGlue (jeśli jest potrzebne), 
przygotowanie do transferu (badania, USG, leki), transfer świeżych zarodków, prowadzenie 
ciąży do 12. tygodnia (wliczono nięzbędne lekarstwa na ten okres) itd. 

Usługi, których nie obejmują pakiety: 
• Autoprzeszczep endometrium – 500 euro przy każdym cyklu in vitro 

• Podwójny transfer zarodków – 500 euro przy każdym podwójnym transferze 

• Badanie PGD/PGS zarodków – 3000 euro za wszystkie zarodki 

• Badanie NGS zarodków – 400 euro za każdy zarodek 
 

TRANSFER ZAMROŻONYCH ZARODKÓW 
 

 
 
 

Pakiet zawiera: zakwaterowanie w Kijowie, transport między lotniskiem, miejscem 
zakwaterowania oraz kliniką, wyżywienie, obsługę polskojęzycznego koordynatora 
odpowiedzialnego za program, konsultację z lekarzem, badania krwi i USG dopochwowe, leki 
do stymulacji hormonalnej, EmbryoGlue (jeśli jest potrzebne), przygotowanie do transferu 
(badania, USG, leki), transfer mrożonych zarodków, prowadzenie ciąży do 12. tygodnia 
(wliczono nięzbędne lekarstwa na ten okres) itd. 

 

Usługi, których nie obejmuje pakiet: 

• Autoprzeszczep endometrium – 500 euro przy każdym cyklu in vitro 

• Podwójny transfer zarodków – 500 euro przy każdym podwójnym transferze 

• Badanie PGD/PGS zarodków – 3000 euro za wszystkie zarodki 

• Badanie NGS zarodków – 400 euro za każdy zarodek 

„Transfer krio” 
1 transfer mrożonych zarodków 

(przywiezionych z Polski lub 
przechowywanych w nasej klinice) 

2000 euro 
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