
Dlaczego warto oddawać krew? 

 

Krew jest jak dotychczas lekiem, którego nie da się zastąpić żadnym innym. 
Niezbędna jest w wielu stanach zagrożenia życia (masywne krwotoki, urazy, 
wypadki) jak również w leczeniu niedokrwistości towarzyszącej wielu chorobom w 
tym nowotworowym. 
 
Krew jest najcenniejszym darem, jaki możemy ofiarować drugiemu człowiekowi 

 
Oddawanie krwi nie wiąże się z żadnym ryzykiem, jest BEZPIECZNE i nie stanowi 
zagrożenia dla Twojego zdrowia czy życia. Krew pobierana jest przy użyciu sprzętu 
jednorazowego użytku, przez profesjonalny personel medyczny, więc nic Ci nie 
grozi, a: 

• ratujesz życie i zdrowie drugiego człowieka, 
• za każdym razem gdy oddajesz krew masz wykonywane badania  
laboratoryjne, 
• w dniu oddania przysługuje Ci zwolnienie z pracy, szkoły, 
• otrzymujesz czekolady jako ekwiwalent kaloryczny. 

 

Uprawnienia do przejazdów bezpłatnych na całym obszarze działania MKS Sp. z 

o.o. w Krośnie: 

Zasłużeni honorowi dawcy krwi po oddaniu co najmniej: a) mężczyźni - 18 litrów 

krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników, b) kobiety - 15 litrów 

krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników, będący 

mieszkańcami gmin: Jedlicze, Korczyna, Krosno, Krościenko Wyżne i Miejsce 

Piastowe 

 

wymagany dokument: legitymacja 

Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi I 

stopnia lub legitymacja: "Honorowy Dawca 

Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu" i 

dokument stwierdzający miejsce 

zamieszkania - Krośnieńska Karta Miejska  
 

https://www.rckk.rzeszow.pl/dawcy-krwi/dlaczego-warto-oddawac-krew


HISTORIA KLUBU 

Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża został 
założony w 1974r. w celu stworzenia banku krwi dla potrzeb pracowników 
zakładu i ich rodzin. Szybko odstąpiono jednak od przyjętej początkowo 
formuły i zaczęto pomagać wszystkim potrzebującym. Wielokrotnie 
zbiorowo oddawano krew dla chorych Centrum Zdrowia Dziecka w 
Warszawie, Szpitala Matki Polki w łodzi oraz dla Ofiar wypadków i katastrof. 
Członkowie Klubu wielokrotnie odznaczeni byli Krzyżami zasługi jak również 
odznakami PCK. 

Założycielami Klubu byli Adam Szmyd, Jan Tabisz, Kazimierz Fido, Jan 
Gorczyca , Bronisław Pelczar i Stanisław Ciepiela pierwszy prezes. Od 1979-
2010r. prezesem Kluby był Stanisław Ryszko uhonorowany najwyższym 
odznaczeniem PCK ,, Kryształowym Sercem”, odznaczeniem państwowym 
Krzyżem Orderu Odrodzenia Polski, odznaczeniem Ministra Zdrowia ,, 
Zasłużony dla Zdrowia Narodu”, od 2010r. funkcję przewodniczącego Klubu 
piastuje Edward Gębuś. 

Szklane statuetki przyznawane najaktywniejszym krwiodawcom: 
Kula Czerwona – 20 Litrów Krwi 
Kula Niebieska – 30 Litrów Krwi 
Kula Żółta - 40 Litrów Krwi 
Kula Zielona – 50 Litrów Krwi 
Kula Bordowa– 60 Litrów Krwi 
Kula Granatowa– 70 Litrów Krwi 
Kula Bursztyn– 80 Litrów Krwi 
Kula Czarna – 90 Litrów Krwi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


