
Przepis art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. c),ust. 5, ust. 6b, ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 

26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14. 

poz. 176 z późn. zm.; zwanej dalej „ustawą") ustanawia ulgę dla honorowych 

krwiodawców oraz warunki korzystania z niej. Sposób określenia stawki 

przyjmowanej dla ustalenia wartości darowizny podlegającej odliczeniu przyczynił 

się do licznych wątpliwości, bowiem nie uwzględnia w pełnym zakresie unormowań 

rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie określenia 

rzadkich grup krwi, rodzajów osocza i surowic diagnostycznych wymagających 

przed pobraniem krwi zabiegu uodpornienia dawcy lub innych zabiegów oraz 

wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew i związane z tym zabiegi 

(Dz. U. z 2004 r. Nr 263, poz. 2625 z późn. zm.), określających zróżnicowane stawki 

ekwiwalentów: 130 zł - za 1 litr pobranej krwi oraz 200 zł za 1 litr krwi 

z wytworzonymi przeciwciałami w wyniku zabiegu uodpornienia oraz odrębnie za 

pobrane osocze, w tym od dawców poddanych zabiegowi uodpornienia lub innym 

zabiegom (odpowiednio: 170 zł i 350 zł). 

Wątpliwości honorowych krwiodawców budzi kwestia, dlaczego przy 

określaniu stawki przyjmowanej dla ustalenia wartości darowizny podlegającej 
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odliczeniu uwzględnia się wyłącznie wysokość jednego z ekwiwalentów przyjętych 

w rozporządzeniu. 

Z materiałów sejmowych wynika, że motywem wprowadzenia ulgi było 

promowanie honorowego krwiodawstwa, a co za tym idzie, poprawa ochrony 

zdrowia poprzez zwiększenie ilości oddanej krwi i materiałów krwiopochodnych. 

Przewidywane straty budżetu związane ze stosowaniem ulgi były oceniane jako 

niewielkie. 

Wprowadzenie ulgi w jej obecnym kształcie stanowi istotny instrument 

promocji honorowego krwiodawstwa. Niemniej jednak zakres ulgi wydaje się 

niewystarczający - ze względu na rezygnację przez ustawodawcę ze zróżnicowania 

jej wysokości w zależności od kwot ekwiwalentów przysługujących na podstawie 

przepisów ww. rozporządzenia w przypadku oddawania rzadkich grup krwi, osocza 

lub surowic diagnostycznych wymagających przed pobraniem krwi zabiegu 

uodpornienia dawcy lub innych zabiegów. 

Przypomnieć należy, że do końca 2004 r. przepis art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy 

o podatku dochodowym od osób fizycznych umożliwiał honorowym krwiodawcom 

odliczenie ulgi przy uwzględnieniu wszystkich ekwiwalentów przysługujących za 

pobraną krew i osocze. 

Zwracam się zatem do Pana Ministra o rozważenie podjęcia inicjatywy 

ustawodawczej mającej na celu zmianę zakresu omawianej ulgi poprzez 

umożliwienie honorowym krwiodawcom oddającym krew i osocze, o których mowa 

w powołanym rozporządzeniu, obliczenie wysokości ulgi przy zastosowaniu 

przyjętych w nim ekwiwalentów 


