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Uprzejmie informuję Pana Ministra, że na tle kierowanych do mnie skarg pojawił się
problem

braku

odpowiednich

regulacji

prawnych,

umożliwiających

żołnierzowi

oddającemu honorowo krew uzyskanie zwolnienia od zajęć służbowych na czas oznaczony
przez stację krwiodawstwa w celu oddania krwi oraz na czas niezbędny do przeprowadzenia
zleconych przez stację krwiodawstwa okresowych badań lekarskich, jeżeli nie mogą one
być wykonane w czasie wolnym od służby.
Powoduje to, że żołnierze w takich sytuacjach zmuszeni są do korzystania
z instytucji urlopów okolicznościowych na podstawie § 12 ust. 2 rozporządzenia Ministra
Obrony Narodowej z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie urlopów żołnierzy zawodowych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 2, poz. 9 ze zm.) w związku z art. 62 ust. 8 pkt 2 ustawy z dnia 11
września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz.
593 ze zm.).
Uprzejmie wyjaśniam, że zasady zwalniania od zajęć służbowych krwiodawców
przewidują przepisy
funkcjonariuszy Policji

niektórych

pragmatyk

służbowych

(np.

w

odniesieniu

do

kwestie te reguluje § 7 rozporządzenia Ministra Spraw

Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 września 2002 r. w sprawie szczegółowych praw
i obowiązków oraz przebiegu służby policjantów (Dz. U. Nr 151, poz.

1261),

a w odniesieniu do funkcjonariuszy Straży Granicznej § 12 rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie zakresu obowiązków
oraz podstaw, zakresu i trybu udzielania zwolnień od zajęć służbowych funkcjonariuszy
Straży Granicznej (Dz. U. Nr 97, poz. 879 ze zm.).
Idea honorowego krwiodawstwa ma w środowisku żołnierzy zawodowych głęboką
i chlubną tradycję. Z tego względu wprowadzenie w odniesieniu do żołnierzy zawodowych
rozwiązań prawnych, podobnych do przedstawionych powyżej, stanowiłoby wyraz

2

wsparcia działań publicznej służby krwi, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia
22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. Nr 106, poz. 681 ze zm.).
Działając na podstawie art. 16 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku
Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147 ze zm.) uprzejmie proszę Pana
Ministra o przedstawienie stanowiska w kwestii uregulowania przedstawionego problemu.

