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ULGI W KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ DLA KRWIODAWCÓW 

 

Brodnica 

Osoby uprawnione: bezpłatna komunikacja dla wszystkich 

Dokument upoważniający: - 

Ulga: 100% 

Akt prawny: Uchwała nr XIX/216/2008 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 20 listopada 2008 r. 

 

Bydgoszcz 

Osoby uprawnione: Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi: 

a) kobiety, które oddały w dowolnym okresie oddały co najmniej 15 litrów krwi lub odpowiadającą tej 

objętości ilość innych jej składników, 

b) mężczyźni, którzy oddali w dowolnym okresie oddały co najmniej 18 litrów krwi lub odpowiadającą tej 

objętości ilość innych jej składników. 

Dokument upoważniający: Wkładka do legitymacji dokumentująca nadanie odznaki honorowej 

„Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” wydana wspólnie przez Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji 

Publicznejw Bydgoszczy i Zarząd Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Bydgoszczy.  

Ulga: 100% 

Akt prawny: Uchwała nr LIV/1203/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia 

opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w Bydgoszczy. 

 

Grudziądz 

Osoby uprawnione: Zasłużeni honorowi dawcy krwi: 

a) kobiety, które oddały w dowolnym okresie co najmniej 15 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości 

ilość innych jej składników, 

b) mężczyźni, którzy oddali w dowolnym czasie co najmniej 18 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości 

ilość innych jej składników. 

Dokument upoważniający: Legitymacja Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi według wzoru odznak  

i legitymacji wydawanych w związku z honorowym dawstwem krwi wraz z dokumentem ze zdjęciem. 

Ulga: 100% 

Akt prawny: Uchwała nr LII/57/18 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 20 czerwca 2018 r. 
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Inowrocław 

Osoby uprawnione: Osoby posiadające legitymację Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi I stopnia, które 

oddały minimum 18 litrów krwi. 

Dokument upoważniający: Legitymacja Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi I stopnia stwierdzająca 

ilość oddanej krwi oraz dokument ze zdjęciem stwierdzający tożsamość osoby uprawnionej. 

Ulga: 100% 

Akt prawny: Uchwała nr VII/80/2011 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 31 marca 2011 r. 

 

Świecie 

Osoby uprawnione: Osoby posiadające legitymację Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi I stopnia: 

a) kobieta, która oddała w dowolnym okresie co najmniej 15 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości 

ilość jej składników, 

b) mężczyzna, który oddał w dowolnym okresie co najmniej 18 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości 

ilość jej składników. 

Dokument upoważniający: Legitymacja Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi I stopnia. 

Ulga: 100% 
 

Osoby uprawnione: Osoby posiadające legitymację Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi II i III stopnia. 

Dawcy krwi III stopnia: 

a) kobieta, która oddała w dowolnym okresie co najmniej 5 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości 

ilość jej składników, 

b) mężczyzna, który oddał w dowolnym okresie co najmniej 6 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości 

ilość jej składników. 

Dawcy krwi II stopnia: 

a) kobieta, która oddała w dowolnym okresie co najmniej 10 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości 

ilość jej składników, 

b) mężczyzna, który oddał w dowolnym okresie co najmniej 12 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości 

ilość jej składników. 

Dokument upoważniający: Legitymacja Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi II lub III stopnia. 

Ulga: 50% 
 

Akt prawny: Uchwała Nr 31/02 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 grudnia 2002 r. 

 

Toruń 

Osoby uprawnione: Honorowi Dawcy Krwi - Zasłużeni dla Zdrowia Narodu. 

Dokument upoważniający: Ważna legitymacja Honorowego Dawcy Krwi - Zasłużonego dla Zdrowia 

Narodu wg rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie legitymacji i odznaki 

„Honorowy dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu” (Dz. U. z 2017 r. poz. 1677). 

Ulga: 100% 
 

Osoby uprawnione: Czynni honorowi dawcy krwi zarejestrowani w rejestrze Zarządu Rejonowego PCK  

w Toruniu, którzy oddali 15 i więcej litrów krwi metodą konwencjonalną lub 80 litrów i więcej metodą 

plazmaferezy, przy czym za honorowego dawcę krwi uznaje się osobę, która w ostatnim roku 

poprzedzającym wydanie biletu oddała krew co najmniej trzykrotnie. 
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Dokument upoważniający: Bilet ulgowy specjalny imienny wydany przez MZK w Toruniu na podstawie 

zaświadczenia wystawionego przez Zarząd Rejonowy PCK w Toruniu ważny na dany rok kalendarzowy. 

Ulga: 100% 
 

Osoby uprawnione: Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi zarejestrowani w rejestrze Zarządu Rejonowego PCK 

w Toruniu którzy uprawnieni byli do bezpłatnych przejazdów w oparciu o bilety wydane do 30 czerwca 

1999 r. 

Dokument upoważniający: Bilet ulgowy specjalny imienny wydany przez MZK w Toruniu ważny na dany 

rok kalendarzowy. 

Ulga: 100% 
 

Osoby uprawnione: Zasłużeni Dawcy Przeszczepu. 

Dokument upoważniający: Ważna legitymacja „Zasłużony Dawca Przeszczepu” wg rozporządzenia 

Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie odznak „Dawca Przeszczepu” i „Zasłużony dawca 

Przeszczepu” (Dz. U. z 2017 r. poz. 63). 

Ulga: 100% 

Akt prawny: Uchwała nr 747/17 Rady Miasta Torunia z dnia 23 listopada 2017 r. 

 

Włocławek 

Osoby uprawnione: Zasłużeni honorowi dawcy krwi, na podstawie wpisu w książeczce HDK: 

a) kobieta, która oddała co najmniej 5 litrów lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników, 

b) mężczyzna, który oddał co najmniej 6 litrów lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników. 

Dokument upoważniający: Wpis w książce Honorowego Dawcy Krwi / legitymacja ZHDK. 

Ulga: 100% 

Akt prawny: Uchwała Nr XLIV/99/2014 Rady Miasta Włocławek z dnia 8 września 2014 r. 
 

 


