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WOLNE ZA KREW: NIE KAŻDY ODBIERZE DWA DNI  
 
W pandemii pracownik jest zwolniony od świadczenia pracy w dniu pobrania krwi i w 
dniu kolejnym. Dzień wolny przepadnie, gdy nie miał wtedy pracować.  
 
Honorowi dawcy krwi chętnie korzystają z możliwości zwolnienia od świadczenia pracy 
w dniu, w którym oddają krew. Ponadto, od 26 stycznia 2021 r. przysługują im aż dwa 
dni wolne z tego tytułu – w dniu, w którym oddali krew i w dniu następnym. To 
dodatkowe uprawnienie ma charakter czasowy. Zostało wprowadzone w związku z 
pandemią COVID-19. Bywa ono problematyczne dla pracodawców – szczególnie, jeżeli 
nieobecności pracowników zbiegną się w czasie. 
 
HONOROWY DAWCA 
 
W ustawie o publicznej służbie krwi wszyscy dawcy krwi tytułowani są jako „honorowi 
dawcy krwi”. Dlatego każdy pracownik oddający krew – a nie jedynie zasłużony 
honorowy dawca krwi – może liczyć na zwolnienie od pracy w dniu oddania krwi, 
wynagrodzenie za okres zwolnienia, zwrot kosztów przejazdu do stacji krwiodawstwa 
oraz posiłek regeneracyjny. Ponadto, wraz ze zmianą tzw. ustawy covidowej, 
wprowadzono do ustawy o publicznej służbie krwi dodatkowe uprawnienie dla osób 
oddających krew podczas stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. 
 
DWA DNI ZWOLNIENIA… 
 
Najważniejszym z nich jest przyznanie pracownikowi dodatkowego dnia wolnego od 
świadczenia pracy. Zgodnie z brzmieniem art. 9a ust. 1 ustawy o publicznej służbie krwi 
dodatkowy dzień zwolnienia przysługuje „w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia 
epidemicznego albo stanu epidemii”. 
 
Od 16 maja 2022 r., na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 13 maja 2022 r., w Polsce 
zniesiono stan epidemii i wprowadzono stan zagrożenia epidemicznego. Honorowi 
dawcy krwi wciąż korzystają zatem z uprawnienia w postaci dodatkowego dnia wolnego 
i mają do tego prawo aż do momentu zniesienia stanu zagrożenia epidemicznego. 
Obecnie nie wiadomo, kiedy to nastąpi. Należy mieć na uwadze, że po zniesieniu stanu 
zagrożenia epidemicznego dawcom przysługiwać będzie jeden dzień zwolnienia od 
pracy. Dodatkowy dzień wolny przysługuje wszystkim pracownikom oddającym krew lub 
jej składniki (w tym osocze) w trakcie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu 
epidemii, niezależnie czy osoby te przeszły chorobę wywołaną wirusem SARS-CoV-2. To 
stanowisko podziela Państwowa Inspekcja Pracy. 
 
… TYLKO BEZPOŚREDNIO 
 
Część pracowników wychodzi z inicjatywą, aby dodatkowy dzień wolny odebrać nie w 
kolejnym dniu po oddaniu krwi, ale w terminie późniejszym. Treść ustawy nie  

https://www.rp.pl/prawo-pracy/art36550191-wolne-za-krew-nie-kazdy-odbierze-dwa-dni
https://www.rp.pl/prawo-pracy/art36550191-wolne-za-krew-nie-kazdy-odbierze-dwa-dni
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pozostawia jednak wątpliwości. Dodatkowym dniem zwolnienia od pracy może być 
wyłącznie dzień następny po oddaniu krwi. 
 
Co istotne, ustawa nie posługuje się w tym przypadku pojęciem „dnia roboczego”. 
Oznacza to tyle, że pracownik zwolniony jest od świadczenia pracy w dniu pobrania krwi 
i w kolejnym dniu tygodnia, niezależnie od tego, czy ma to być dla niego dzień 
świadczenia pracy, czy nie. Jeśli zatem dzień pobrania krwi przypadnie na piątek, to 
zwolnienie od pracy przysługuje w piątek i sobotę, nawet gdy nie jest ona dniem 
pracującym. Pracownikowi nie przysługuje wówczas prawo do żądania udzielenia dnia 
wolnego np. w poniedziałek. 
 
Ta kwestia wyglądałaby inaczej, gdyby w treści ustawy przewidziano, że pracownik 
otrzymuje – oprócz zwolnienia w dniu oddania krwi – dodatkowy dzień urlopu 
wypoczynkowego. W takiej sytuacji ten dzień byłby do wykorzystania w terminie 
ustalonym z pracodawcą. 
 
 
 
 
Maciej Ogórek, prawnik w krakowskim biurze Rödl & Partner. 
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