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Pan
Aleksander Pociej
Przewodniczący
Komisji Praw Człowieka,
Praworządności i Petycji
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Przewodniczący,
w odpowiedzi na pismo z 1 lutego 2021 r., sygn. BPS.DKS.KPCPP.0330.16.2020,
w sprawie petycji dotyczącej zmiany ustawy o publicznej służbie krwi1, tj. w zakresie
podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy o uprawnieniach do
ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego2 w celu objęcia
zasłużonych honorowych dawców krwi i szpiku kostnego ulgą w transporcie publicznym,
proszę o przyjęcie poniższego.
Honorowym dawcom krwi od 26 stycznia 2021 r. zostały nadane dodatkowe
uprawnienia3, w tym ulga w wysokości 33% na przejazdy w komunikacji krajowej
środkami publicznego transportu zbiorowego. Uprawnienie przyznano dawcom, którzy
oddali co najmniej 3 donacje krwi lub jej składników, w tym osocze po chorobie COVID19. Przysługuje ono przez 6 miesięcy od dnia wystawienia zaświadczenia, a także przez
okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, w przypadku oddania co

Petycja nr P10-34/19 z 16 grudnia 2019 r. ws. zmiany ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1777,
z późn. zm.),
2 Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 295),
3 Na podstawie ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 159).
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najmniej 3 donacji krwi lub jej składników, w tym osocza po chorobie COVID-19, przed
dniem wejścia w życie ustawy4. Warunkiem skorzystania z ulgi jest wydane
zaświadczenie potwierdzające oddanie co najmniej 3 donacji w okresie stanu zagrożenia
epidemicznego. Ulga dotyczy:


transportu kolejowego w 1 i 2 klasie pociągów osobowych i pospiesznych oraz
autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej,



transportu kolejowego w 2 klasie pociągów innych niż osobowe i pospieszne - na
podstawie biletów jednorazowych.

Dodatkowo, w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu
epidemii, honorowemu dawcy krwi, który oddał krew lub jej składniki, w tym osocze po
chorobie COVID-19, przysługuje zwolnienie od pracy oraz zwolnienie od czynności
służbowych w dniu, w którym oddał krew lub jej składniki oraz w dniu następnym.
Uprawnienie przysługuje od 26 stycznia 2021 r. wszystkim honorowym dawcom krwi i jej
składników, niezależnie od rodzaju donacji.
Odnosząc się do etapu prac nad projektem ustawy o krwiodawstwie i krwiolecznictwie,
uprzejmie informuję, iż w 2021 r. jest planowane dalsze procedowanie przedmiotowej
ustawy, przy czym ostateczny kształt zapisów w zakresie ulg w transporcie publicznym
dla honorowych krwiodawców jest uzależniony od stanowiska Ministra Infrastruktury.
Z poważaniem
z upoważnienia Ministra Zdrowia
Sławomir Gadomski
Podsekretarz Stanu
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Ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz
niektórych innych ustaw
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