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Pan

Aleksander Pociej

Przewodniczący Senackiej Komisji 

Praw Człowieka, Praworządności i 

Petycji

Szanowny Panie Przewodniczący

W odpowiedzi na pismo z dnia 27 listopada 2020 r. znak: 

BPS.DKS.KPCPP.0330.31.2020 w sprawie zajęcia stanowiska odnośnie przekazanej 

przy piśmie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany 

ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami 

publicznego transportu zbiorowego, w celu umieszczenia Honorowych Dawców Krwi - 

Zasłużony dla Zdrowia Narodu w katalogu osób uprawnionych do ulgi w transporcie 

publicznym kolejowym, uprzejmie informuję co następuje.

Krwiodawstwo to misja i odpowiedzialność. Świadomość uratowania komuś życia jest

jedną z najistotniejszych wartości honorowego krwiodawstwa. Zasłużonemu 

honorowemu dawcy krwi i honorowemu dawcy krwi przysługuje:

1. zwolnienie od pracy w dniu, w którym oddaje krew, i na czas okresowego badania 

lekarskiego dawców krwi na zasadach określonych w odrębnych przepisach,

2. zwrot utraconego zarobku na zasadach wynikających z przepisów prawa pracy,

3. zwrot kosztów przejazdu do jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi na 

zasadach określonych w przepisach w sprawie diet i innych należności z tytułu podróży 
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służbowych na obszarze kraju; koszt przejazdu ponosi jednostka organizacyjna 

publicznej służby krwi,

4. posiłek regeneracyjny,

5. możliwość odliczenia od podatku dochodowego darowizny w wysokości iloczynu 

kwoty rekompensaty,

6. bezpłatne zaopatrzenie w leki objęte wykazami do wysokości limitu finansowania – 

dotyczy ZHDK,

7. uprawnienia do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej (w tym 

do leczenia sanatoryjnego) oraz usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach – 

dotyczy ZHDK.

Aktualnie procedowane są zmiany w przepisach, które uwzględnią uprawnienia w 

zakresie m.in. ulgi na przejazdy, czy dwóch dni wolnych od świadczenia pracy. 

Powyższe zmiany są wynikiem panującej sytuacji, która potwierdziła, że Honorowi 

Dawcy Krwi są filarem krwiolecznictwa w Polsce. Mimo licznych ograniczeń i 

niedogodności związanych z konicznością działania w reżimie sanitarnym każdego dnia 

czynnie włączają się w ratowanie zdrowia i życia innych ludzi. Taka postawa wymaga 

szczególnego wyróżnienia. Niezależnie od powyższego prowadzone są prace nad 

projektem ustawy o krwiodawstwie i krwiolecznictwie, który ma zastąpić dotychczasową 

ustawę o publicznej służbie krwi. Główne zmiany procedowanego projektu obejmują 

m.in. dodatkowe odznaczenia i przywileje dla dawców, którzy oddali 40/50 litrów krwi, 

bądź odpowiadającej tej objętości ilość jej składników. Pragniemy podkreślić, że 

podejmowane są wszelkie możliwe działania mające na celu edukowanie społeczeństwa 

w zakresie honorowego krwiodawstwa, jak i zapewnienia odpowiedniego prestiżu 

Honorowym Dawcom Krwi. Krew jest najcenniejszym darem, jaki może podarować 

człowiek. Dzięki tak szlachetnym, wrażliwym osobom, jak Krwiodawcy, możliwe jest 

wykonywanie skomplikowanych operacji, ratowanie zdrowia, a także życia ciężko 

chorych oraz niesienie pomocy ofiarom wypadków.

Z poważaniem

z upoważnienia Ministra Zdrowia

Waldemar Kraska

Sekretarz Stanu
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