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1. Odznaczenie „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” 

przysługuje Honorowemu Dawcy Krwi, który oddał co najmniej 20 litrów krwi  

lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników. 

1.1. Droga wniosku: 

 

1.1.1. Dawca pobiera wniosek w rejestracji Regionalnego Centrum 

Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, w Oddziale Terenowym lub ze strony 

http://www.rckik.wroclaw.pl/krwiodawstwo-Przywileje-Honorowego-

Dawcy-Krwi-13-3.html. 

1.1.2. Następnie wypełnia wniosek od punktu 1 do 5 oraz punkt 7. 

1.1.3. Dawca zwraca się ponownie do rejestracji w celu potwierdzenia objętości 

oddanej krwi lub równoważnych ilości jej składników. 

1.1.4. Rejestracja przekazuje wypełnione wnioski do Działu Metodyczno-

Organizacyjnego i Promocji Regionalnego Centrum Krwiodawstwa  

i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu. 

1.1.5. Pracownik Działu Metodyczno-Organizacyjnego i Promocji weryfikuje 

poprawność wniosku i wprowadza go do systemu informatycznego 

nadając mu numer, po którym Dawca może śledzić drogę swojego 

wniosku poprzez stronę internetową 

http://www.rckik.wroclaw.pl/wniosek-rckik-wroclaw-1.html. 

1.1.6. Poprawnie wypełnione wnioski zostają przesłane do Narodowego 

Centrum Krwi w Warszawie, gdzie są rozpatrywane.  

1.1.7. Następnie Narodowe Centrum Krwi w Warszawie przekazuje legitymacje 

oraz odznaki do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  

im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu. 

1.1.8. Zasłużony zostanie pisemnie poinformowany na wskazany we wniosku 

adres o terminie uroczystej gali, na której zostanie wręczona odznaka.  

 

1.2. Przewidywany czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku wynosi około  

12 miesięcy. 

 

2. Wyróżnienie „Zasłużony dla RCKiK we Wrocławiu” nadawane jest: 
 

2.1. Krwiodawcom, którzy oddali co najmniej 60 litrów krwi lub odpowiadającą  

tej objętości ilość jej składników; 

2.2. Osobom fizycznym które przynajmniej od 5 lat działają na rzecz promocji 

honorowego krwiodawstwa oraz spełniają co najmniej jeden z poniższych 

wymogów: 
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2.2.1. osoby, które aktywnie współpracują z Regionalnym Centrum 

Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu (np. organizują akcje 

poboru krwi (przynajmniej 2 akcje rocznie), prowadzą prelekcje  

w dolnośląskich szkołach (przynajmniej 5 rocznie), pozyskują nowych 

krwiodawców, pomagają przy akcjach wyjazdowych), 

2.2.2. prezesi i przedstawiciele klubów Honorowych Dawców Krwi, 

2.2.3. organizatorzy akcji krwiodawstwa, którzy przeprowadzili przynajmniej  

10 akcji na terenie działalności RCKIK we Wrocławiu (tj. powiaty: 

głogowski, górowski, jaworski, legnicki, lubiński, milicki, oleśnicki, 

oławski, polkowicki, strzeliński, średzki, trzebnicki, wołowski, wrocławski, 

złotoryjski oraz miasta na prawach powiatu: Legnica i Wrocław), 

2.2.4. przedstawiciele szkół/uczelni aktywnie prowadzący prelekcje z zakresu 

promocji honorowego krwiodawstwa, 

2.2.5. osoby, które organizowały lub przeprowadzały spotkania promujące 

honorowe krwiodawstwo w różnych środowiskach, np.: w szkołach,  

na uczelniach, w zakładach pracy, w miejscach zamieszkania. 

 

2.3. Droga wniosku: 
 

2.3.1. Wniosek należy pobrać ze strony www.rckik.wroclaw.pl/krwiodawstwo-

Wyroznienie-Zasluzony-dla-RCKiK-we-Wroclawiu-123-3.html. 

2.3.2. Wypełniony wniosek składa się w Dziale Metodyczno-Organizacyjnym  

i Promocji Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  

im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu. 

2.3.3. Wnioski rozpatrywane są dwa razy do roku: na koniec kwietnia  

oraz września. 

2.3.4. Kandydat zostanie poinformowany o decyzji RCKiK we Wrocławiu  

w przeciągu 1 miesiąca od dnia rozpatrzenia wniosku. 

2.3.5. Kandydatowi przysługuje możliwość odwołania do Dyrektora RCKiK  

we Wrocławiu od podjętej przez RCKiK decyzji. 

2.3.6. Zasłużony zostanie pisemnie poinformowany na wskazany we wniosku 

adres o terminie uroczystej gali, na której zostanie wręczone 

wyróżnienie.  

 

3. „Order Odrodzenia Polski” 

Ordery i odznaczenia stanowią najwyższe wyróżnienie zasług cywilnych i 

wojskowych, w czasie pokoju lub wojny, dla chwały i rozwoju Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

Zgodnie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach  

i odznaczeniach „Order Odrodzenia Polski” nadawany jest osobą, które zasłużyły 

się Polsce poprzez: 

1) wybitne osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju działalności 

państwowej i publicznej; 

2) szczególne zasługi dla umacniania suwerenności i obronności kraju; 
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3) szczególne zasługi dla rozwoju gospodarki narodowej, służby publicznej oraz 

wybitną twórczość naukową, literacką i artystyczną; 

4) wybitne zasługi dla rozwoju współpracy Rzeczpospolitej Polskiej z innymi 

państwami i narodami.” 

 

Nadawanych jest pięć orderów:  

1. Order Orła Białego 

2. Order Odrodzenia Polski (pięcioklasowy) 

3. Order Krzyża Wojskowego (trzyklasowy) 

4. Order Krzyża Niepodległości (dwuklasowy)  

5. Order Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej (pięcioklasowy) 

 

      Nadawane jest osiem odznaczeń:  

1. Krzyż Wolności i Solidarności 

2. Medal Virtus et Fraternitas 

3. Krzyż Zasługi (trzystopniowy) 

4. Krzyż Zasługi za Dzielność (może być nadany tej samej osobie wielokrotnie) 

5. Medal za Ofiarność i Odwagę (może być nadany tej samej osobie wielokrotnie) 

6. Medal za Długoletnią Służbę (trzystopniowy) 

7. Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie 

8. Krzyż Zesłańców Sybiru  

 

 

 

3.2. Droga wniosku: 

3.2.1. Wniosek jest załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Prezydenta 

Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie 

szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów  

i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów.  

3.2.2. Pismo przewodnie wraz z wypełnionym wnioskiem i zapytaniem  

o udzielenie informacji o osobie zostaje przesłane do rozpatrzenia  

do Wojewody Dolnośląskiego. 

3.2.3. Wnioski pozytywnie rozpatrzone przez Wojewodę zostają przekazane  

do Kancelarii Prezydenta. 

3.2.4. Prezydent podejmuje uchwały o pozytywnym zaopiniowaniu wniosku lub 

uchwałę stwierdzającą, że przedstawiony wniosek  

nie uzasadnia nadania orderu. 

3.2.5. Zasłużony zostanie pisemnie poinformowany na wskazany we wniosku 

adres o terminie uroczystej gali, na której zostanie wręczona odznaka.  

 

3.3. Wymogi formalne wniosku: 
 

3.3.1. Uzasadnienie wniosku nie może przekraczać ram rubryki (rodzaj czcionki 

Arial, rozmiar 10 lub 11). Nie będą przyjmowane dodatkowe strony  
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z uzasadnieniem. Do wniosku nie należy dołączać dodatkowych 

informacji, na odrębnych pismach, gdyż do Kancelarii Prezydenta 

wysyłane będą tylko wnioskii pod uwagę brane będzie tylko to, co zostało 

umieszczone w uzasadnieniu. 

3.3.2. Uzasadnienie powinno wskazywać konkretne określone w czasie 

osiągnięcia kandydatów, ze szczególnym uwzględnieniem zasług  

i osiągnięć w pracy naukowej, dydaktycznej, organizacyjnej i społecznej  

po nadaniu poprzedniego orderu lub odznaczenia. Należy przedstawić 

konkretne osiągnięcia kandydata, z wymienionymi enumeratywnie 

zasługami, osiągnięciami, z podaniem roku po otrzymaniu ostatniego 

orderu lub odznaczenia. Zasługi sprzed kilkudziesięciu lat, brane będą 

pod uwagę, tylko w przypadku, jeżeli proponowana do odznaczenia 

osoba ma być uhonorowana po raz pierwszy. 

3.3.3. O odznaczenie można wystąpić po okresie 5 lat od otrzymania ostatniego 

odznaczenia.  

3.3.4. Wniosek powinien być wydrukowany dwustronnie. 

 

3.4. Przewidywany czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku wynosi około  

12 miesięcy. 

 

4. „Za zasługi dla ochrony zdrowia” 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie 

ustanowienia odznaki honorowej „Za zasługi dla ochrony zdrowia”, ustalenia 

jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobu noszenia w§ 2 określa zakres 

osiągnięć: 

1) wprowadzania postępu w metodach diagnostycznych, terapeutycznych  

i rehabilitacyjnych, 
2) ochrony zdrowia ludności, 
3) poprawy warunków zdrowotnych i higienicznych, 
4) profilaktyki, promocji zdrowia i oświaty zdrowotnej, 
5) kształcenia lub podnoszenia kwalifikacji pracowników ochrony zdrowia, 
6) wybitnych osiągnięć i nienagannej pracy w resorcie zdrowia, 
7) wdrążania i usprawniania metod pracy w jednostkach ochrony zdrowia, 
8) rozwoju produkcji środków farmaceutycznych, materiałów medycznych  

i urządzeń medycznych oraz nadzoru nad ich jakością, 
9) rozwoju farmacji szpitalnej. 

 

4.1.  Droga wniosku: 

4.1.1. Wniosek stanowi załącznik nr 1 do Rozporządzenia Rady Ministrów  

z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej  

„Za zasługi dla ochrony zdrowia”, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu 

nadawania oraz sposobu noszenia. 
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4.1.2. Pismo przewodnie wraz z wypełnionym wnioskiem zostaje przesłane  

do rozpatrzenia do Ministra Zdrowia.  

4.1.3. Zasłużony zostanie pisemnie poinformowany na wskazany we wniosku 

adres o terminie uroczystej gali, na której zostanie wręczona odznaka.  

 

4.2. Przewidywany czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku wynosi mniej  

niż rok. 

 

 

 

5. Tytuł „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”  nadawany jest przez Polski 

Czerwony Krzyż 

5.1 Zasłużony honorowy dawca krwi III stopnia: 
Kobieta, która odda co najmniej 5 litrów krwi, 
Mężczyzna, który odda co najmniej 6 litrów krwi. 
 

5.2 Zasłużony honorowy dawca krwi II stopnia: 
Kobieta, która odda co najmniej 10 litrów krwi, 
Mężczyzna, który odda co najmniej 12 litrów krwi. 
 

5.3  Zasłużony honorowy dawca krwi I stopnia: 
Kobieta, która odda co najmniej 15 litrów krwi, 
Mężczyzna, który odda co najmniej 18 litrów krwi. 

 
Aby otrzymać tytuł „ZASŁUŻONEGO HONOROWEGO DAWCY KRWI” należy 
załączony wniosek i złożyć go w PCK  
 

6. Odznaka Honorowa Polskiego Czerwonego Krzyża – nadawana przez Polski 
Czerwony Krzyż. Polskie odznaczenie cywilne stanowiące zaszczytne 
wyróżnienie za zasługi w realizacji humanitarnych celów Polskiego Czerwonego 
Krzyża, a w szczególności zadań określonych w ustawie o Polskim Czerwonym 
Krzyżu i w statucie stowarzyszenia. 

         Odznaka dzieli się na 4 stopnie: 

6. 1. Odznaka Honorowa PCK I stopnia 
6. 2. Odznaka Honorowa PCK II stopnia 
6. 3. Odznaka Honorowa PCK III stopnia 
6. 4. Odznaka Honorowa PCK IV stopnia 

 
 

7. Kryształowe Serce – odznaczenie ustanowione 27 listopada 1986 uchwałą 
Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża, jako najwyższe 
odznaczenie organizacyjne; wyróżnienie przyznawane za wybitne zasługi 
w rozwoju Ruchu Honorowego Krwiodawstwa PCK. 
Wyróżnienie mogą otrzymać osoby fizyczne, które: 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Odznaczenie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polski_Czerwony_Krzy%C5%BC
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polski_Czerwony_Krzy%C5%BC
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polski_Czerwony_Krzy%C5%BC
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polski_Czerwony_Krzy%C5%BC
https://pl.wikipedia.org/wiki/Odznaka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polski_Czerwony_Krzy%C5%BC
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7.1. prowadzą systematyczną, aktywną działalność propagandową w PCK i 
posiadają: 

7.1.1. krwiodawcy – odznakę Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi I 
stopnia lub równoważną z nią odznakę ZHDK w rozumieniu 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 października 2006 r i 15 
lat udokumentowanego członkostwa zwyczajnego w PCK; 

7.1.2. pozostali działacze – 25 lat udokumentowanego członkostwa 
zwyczajnego w PCK i w sposób konkretny przyczyniły się do 
realizacji zadań Czerwonego Krzyża, a w szczególności do rozwoju 
honorowego krwiodawstwa, 

7.2. w sposób konkretny przyczyniły się do realizacji zadań 
czerwonokrzyskich a w szczególności do rozwoju honorowego krwiodawstwa. 

 
 

 

Podstawy prawne: 

1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 

483), art. 138;  

2. Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi. 

3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie legitymacji i odznaki 

„Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” (Dz.U. 2017 poz. 1677). 

4. Regulamin przyznawania wyróżnienia „Zasłużony dla RCKiK we Wrocławiu”. 

5. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie 

szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń  

oraz wzorów odpowiednich dokumentów. 

6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie ustanowienia odznaki 

honorowej "Za zasługi dla ochrony zdrowia", ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania 

oraz sposobu noszenia ( Dz.U. 2004 nr 1 poz. 1). 

7. Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz.U.2019.0.25 t.j.) 

oraz wydane na jej podstawie rozporządzenia Prezydenta RP:  

8. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie opisu, materiału, 

wymiarów wzorów rysunkowych oraz sposobu i okoliczności noszenia odznak orderów i 

odznaczeń z dnia 10 listopada 1992 r. (Dz.U. Nr 90, poz. 452);  

9.  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie szczegółowego trybu 

postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich 

dokumentów z dnia 15 grudnia 2004 r. (Dz.U. Nr 277, poz. 2743);  

10. Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o ustanowieniu Medalu Stulecia Odzyskanej 

Niepodległości (Dz.U. z 2018 r. poz. 1546);  

11. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 września 2018 r. w 

sprawie nadawania Medalu Stulecia Odzyskanej Niepodległości - Dz.U. 2018 poz. 1741. 

12. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 września 1927 r. o 
Stowarzyszeniu "Polski Czerwony Krzyż" (Dz.U. z 1927 r. nr 79, poz. 688) 

13. Ustawa z dnia 16 listopada 1964 r. o Polskim Czerwonym Krzyżu (Dz.U. z 2019 r. 
poz. 179) 

14. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 września 2011 r. w sprawie zatwierdzenia 
statutu Polskiego Czerwonego Krzyża (Dz.U. z 2011 r. nr 217, poz. 1284) 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Odznaka_honorowa_%E2%80%9EZas%C5%82u%C5%BCony_Honorowy_Dawca_Krwi%E2%80%9D
https://pl.wikipedia.org/wiki/Odznaka_honorowa_%E2%80%9EZas%C5%82u%C5%BCony_Honorowy_Dawca_Krwi%E2%80%9D
https://krwiodawcy.org/akty_prawne/D19970681Lj.pdf
https://krwiodawcy.org/akty_prawne/D2017000167701.pdf
https://krwiodawcy.org/akty_prawne/D2017000167701.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19270790688
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000179
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000179
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20112171284
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15. Regulamin Odznaki Honorowej Polskiego Czerwonego Krzyża oraz zasady pracy 
Kapituły. [dostęp 2014-10-26]. 

 

 

 

http://krwiodawcy.org/akty_prawne/ohpck.pdf
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