Na podstawie art. 63 Konstytucji RP oraz art. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 o petycjach
zwracam się – w interesie publicznym – z petycją o umieszczenie zasłużonych honorowych dawców
krwi i szpiku kostnego w katalogu osób, którym przysługiwałaby zniżka na transport publiczny w
ustawie o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego.
Wnioskuję o to, żeby zasłużeni honorowi dawcy krwi uzyskali zniżkę za przejazdy środkami
komunikacji publicznej w wysokości 10% w, w przypadku gdy:
1) kobieta odda w dowolnym okresie co najmniej 15 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość
innych jej składników,
2) mężczyzna odda w dowolnym okresie co najmniej 18 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości
ilość innych jej składników.
Dokumentem uprawniającym byłaby książeczka honorowego dawcy krwiodawcy z odpowiednim
wpisem dokonanym przez placówki PCK lub inną uprawnioną do tego placówką.
UZASADNIENIE
Krwiodawstwo jest oparte na zasadzie dobrowolnego i bezpłatnego oddawania krwi. Krwiodawca nie
otrzymuje za oddaną krew i jej składniki pieniędzy. Jednak aby docenić poświęcenie tych osób
państwo lub podmioty prywatne udzielają różnego rodzaju przywileje. Jednak w ramach
podziękowania zostały stworzone uprawnienia, które mają być wyrazem wdzięczności za oddaną
cząstkę siebie. W zależności od uprawnienia dotyczą one honorowych dawców krwi lub dawców z
tytułem „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi”. Tytuł „Honorowy Dawca Krwi” przysługuje osobie,
która została zarejestrowana w jednostce organizacyjnej publicznej służbie krwi i oddała bezpłatnie
krew.
Uważam, że każdy obywatel, który przekazuje ten najpiękniejszy i najcenniejszy dar powinien zostać
doceniony nie tylko w lokalnej komunikacji miejskiej, ale także w PKS i PKP. 10% zniżki na bilet nie
jest w mojej ocenie dużym obciążeniem dla osiągania zysków, Każdy krwiodawca poświęca się dla
dobra innych ludzi, korzysta także z przeróżnych środków komunikacji krajowej i powinien posiadać
prawo do zniżek/rabatów. Oddanie 15 litrów/18 litrów krwi zajmuje przeważnie 10 lat, więc osoba
zdrowa, regularnie oddająca krew, po ukończeniu 18 roku życia jest w stanie zebrać odpowiedni litraż
kończąc 28 lat. Nie jest to jednak żadne prawidło, gdyż zdarza się że ludzie po 12, a nawet 15 latach
potrafią oddać odpowiednią ilość krwi. 10 – cio procentowa zniżka mogła by stanowić również, silną,
dodatkową motywację do oddawania krwi, której nie można wytworzyć sztucznie, a jest ona
potrzebna wielu osobom, których życie lub zdrowie ulega zagrożeniu. Chciałbym aby pozytywnie
ustosunkowano się do tej petycji i przekazano ją do odpowiedniej komórki w celu rozpoznania.

