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Korzyści płynące z oddawania krwi !!! 
Każdy Krwiodawca po oddaniu krwi może otrzymać: 

S zaświadczenie celem usprawiedliwienia nieobecności w miejscu nauki/pracy, 

S czekolady (wartość kaloryczna 4.500 kilokalorii), 

S zwrot kosztów za dojazd do najbliższej placówki służby krwi RCKiK Kielce (*) 

S bezpłatny 30 dniowy bilet komunikacji miejskiej na terenie miasta Kielce (**) 

S raz w roku zaświadczenie do Urzędu Skarbowego celem odliczenia rocznej darowizny 

oddanej krwi od podstawy opodatkowania, 

S najwcześniej po trzech dniach od oddania krwi bezpłatne wyniki badań:  

§ - hemoglobina 
§ - morfologia krwi (1 raz w roku) 
§ - markerów wirusów HBV, HCV, HIV 
§ - grupy krwi w układzie AB0 i czynnik Rh (potwierdzony wynik) 

  
 
(*) w tym do Oddziałów Terenowych w Końskich, Ostrowcu Świętokrzyskim, Skarżysko-Kamiennej, Sandomierzu 
oraz do stałych miejsc poboru krwi: Staszów, Starachowice, Busko-Zdrój.   
 (**) od daty oddania krwi w siedzibie RCKiK w Kielcach lub na akcji wyjazdowej poboru krwi na terenie miasta Kielce (po 
otrzymaniu z Rejestracji RCKiK zaświadczenia, należy udać się do jednego z Punktów Sprzedaży Biletów ZTM na 
terenie Kielc).  

 
Przywileje dla Wielokrotnych Honorowych Dawców Krwi: 

(po spełnieniu warunku i złożeniu stosownego formularza w Rejestracji,  

formularze dostępne na stronie www.rckik-kielce.com.pl) 
 

1. Karta Identyfikacyjna Grupy Krwi  
2. Tytuły i odznaki: 

• Zasłużony Honorowy Dawca Krwi (III, II, I stopnia) po oddaniu krwi: 

             Kobiety – 5, 10 i 15 litrów, Mężczyźni – 6, 12 i 18 litrów. 

• Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu: 
             Kobiety i Mężczyźni – co najmniej 20 litrów krwi.  

Z uzyskanymi tytułami i odznakami wiążą się dodatkowe przywileje, zgodnie z aktualnymi 

decyzjami i uchwałami podjętymi na terenie miast i gmin województwa (więcej informacji na 

stronach internetowych urzędów, instytucji miast i gmin). 

Dodatkowo!  
Zdobywaj gadżety – przystępując do comiesięcznej akcji dla Honorowych Krwiodawców  
pn. „Dawcom w Darze” oraz do Programu Lojalnościowego.  


