
 

Oferta specjalna „Bilet ŁKA dla Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi” 

(obowiązująca od 1 lipca 2020 r.) 

1. Uprawnieni 

Z oferty mogą skorzystać Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi, którzy oddali bezpłatnie 

minimum: 

a) 18 litrów krwi pełnej lub odpowiadającej tej objętości ilość innych jej składników 

– w przypadku mężczyzn; 

b) 15 litrów krwi pełnej lub odpowiadającej tej objętości ilość innych jej składników 

– w przypadku kobiet. 

2. Zakres ważności 

1) W ramach oferty wydaje się bilety: 

a) dobowe,  

b) sieciowe miesięczne imienne. 

2) Oferta obowiązuje w pociągach kategorii ŁKA oraz ŁKA Sprinter uruchamianych 

przez „Łódzką Kolej Aglomeracyjną” sp. z o.o.  

3. Warunki stosowania 

1) Bilety można nabyć: 

a) z zachowaniem 30 – dniowego terminu przedsprzedaży: 

 w kasach biletowych oraz biletomatach stacjonarnych – na zasadach 

określonych w Regulaminie obsługi podróżnych, odprawy oraz przewozu 

osób, rzeczy i zwierząt (RPO-ŁKA), 

 z pośrednictwem systemu KOLEO – na zasadach i warunkach określonych 

w Regulaminie sprzedaży przez KOLEO biletów ważnych na przejazd 

pociągami „Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej” sp. z o.o., dostępnym na stronie 

internetowej www.koleo.pl, 

 za pośrednictwem systemu SkyCash – na zasadach i warunkach 

określonych w Regulaminie usługi „Bilet elektroniczny SkyCash” w „Łódzkiej 

Kolei Aglomeracyjnej” sp. z o.o., dostępnym na stronie internetowej ŁKA, 

 za pośrednictwem systemu mPay – na zasadach i warunkach określonych 

w Regulaminie mobilnej sprzedaży biletów ważnych na przejazd pociągami 

„Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej” sp. z o.o., dostępnym na stronie 

internetowej www.mpay.pl,  

http://www.koleo.pl/
http://www.mpay.pl/


 za pośrednictwem systemu i-ŁKA – na zasadach i warunkach określonych 

w Regulaminie internetowej sprzedaży biletów ważnych na przejazd 

pociągami „Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej” sp. z o.o., dostępnym na stronie 

internetowej www.e-bilety.lka.lodzkie.pl, 

 za pośrednictwem serwisu internetowego BILKOM – wyłącznie bilety 

dobowe - na zasadach i warunkach określonych w Regulaminie sprzedaży 

przez BILKOM biletów ważnych na przejazdy pociągami „Łódzkiej Kolei 

Aglomeracyjnej” sp. z o.o., 

dostępnym na stronie internetowej www.bilkom.pl; 

 za pośrednictwem systemu E-PODRÓŻNIK BILETY – na zasadach  

i warunkach określonych w Regulaminie sprzedaży przez System  

E-PODRÓŻNIK biletów ważnych na przejazd pociągami „Łódzkiej Kolei 

Aglomeracyjnej” sp. z o.o. dostępnym na stronie www.e-podroznik.pl; 

b) w pociągu u obsługi – wyłącznie na przejazd w dniu nabycia; 

c) w biletomacie mobilnym – wyłącznie bilety dobowe na wyjazd w dniu przejazdu. 

2) Bilet wydaje się z nadrukiem „ŁKA – Dawca Krwi”. 

3) Bilet dobowy uprawnia do wielokrotnych przejazdów, w dniu obowiązywania biletu 

do godziny 24:00 (1 dzień): 

a) w przypadku nabycia biletu w dniu przejazdu – od godziny wydania  

lub wskazanej przez nabywcę; 

b) w przypadku zakupu w ramach przedsprzedaży – od godz.  001  w dniu przejazdu 

wskazanym przez nabywcę. 

4) Bilet sieciowy miesięczny imienny jest ważny przez miesiąc od daty wydania  

lub wskazanej przez nabywcę.  

5) Bilety są honorowane w pociągach REGIO uruchamianych przez Spółkę 

„POLREGIO” sp. z o.o. na obszarze województwa łódzkiego.  

6) Dokumentem poświadczającym uprawnienie do przejazdów na podstawie biletu  

wg oferty jest: 

a) legitymacja do złotej odznaki honorowej „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I 

stopnia” wydana przez Polski Czerwony Krzyż; albo 

b) legitymacja do złotej odznaki honorowej „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”, 

wydana przez Polski Czerwony Krzyż; albo 

c) legitymacja „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” wydana 

przez ministra właściwego do spraw zdrowia;  

wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość osoby uprawnionej. 

http://www.e-bilety.lka.lodzkie.pl/
http://www.bilkom.pl/
http://www.e-podroznik.pl/


Wzory legitymacji poświadczających uprawnienie do skorzystania z oferty zawarte 

w załączniku nr 1 do niniejszych warunków oferty. 

4. Opłaty 

Ceny biletów w ramach oferty wynoszą: 

a) 1,00 zł – bilet dobowy, 

b) 10,00 zł – bilet sieciowy imienny. 

5. Zmiana umowy przewozu oraz zwrot biletu 

Zmianę umowy przewozu oraz zwrot biletu dokonuje się w przypadku biletów 

nabytych: 

a) w kasach biletowych, biletomatach stacjonarnych lub u obsługi w pociągu –  

na zasadach określonych w RPO-ŁKA; 

b) za pośrednictwem Internetu zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminach 

internetowej sprzedaży lub mobilnej.  

6. Inne 

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie postanowienia  

RPO-ŁKA oraz ŁKA-TP, oraz odpowiednie przepisy internetowej sprzedaży  

lub mobilnej. 

  



Załącznik nr 1 do warunków oferty specjalnej  

„Bilet ŁKA dla Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi” 

 

Legitymacja do złotej odznaki honorowej „Zasłużony Honorowy Dawca 
Krwi I stopnia” – wydana przez Polski Czerwony Krzyż  

(wersja wydawana od 2017 r.) 
  

Legitymacja w formie okładki do legitymacji o wymiarach: długość 144 mm × wysokość 94 mm oraz 

wkładki do legitymacji o wymiarach: długość 132 mm × wysokość 87 mm 

 

 



 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2017 r. w sprawie wzorów odznak i legitymacji wydawanych w związku  

z honorowym dawstwem krwi (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 1259). 

 Legitymacja stwierdzająca nadanie odznaki honorowej „Zasłużony Honorowy 
Dawca Krwi” wydawana przez Polski Czerwony Krzyż  

(wersja wydawana przed 2017 r.) 
Na wzorze zamieszczona jest rozeta w kolorze złotym, wokół jej krawędzi jest umieszczonych pięć 
czerwonych serc. 

 
 



 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie określenia wzoru oraz szczegółowych zasad nadawania 
odznaki honorowej „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” 

 

Legitymacja „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”  
(wersja wydawana od 2017 r.)  

Okładka: z zewnątrz granatowa z wytłoczonym srebrną folią godłem i tekstem „HONOROWY DAWCA 
KRWI – ZASŁUŻONY DLA ZDROWIA NARODU” 
 

 



 

 

 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie legitymacji i odznaki „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony 
dla Zdrowia Narodu” (Dz.U. 2017 r. poz. 1677). 
 
 

  



Legitymacja „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” 
(wersja wydawana przed 2017 r.) 

 
 

 
 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie wzoru oraz szczegółowych zasad i trybu nadawania 
odznaki „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” (Dz. U. 2005 r. poz. 573). 


