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Działając na mocy Zarządzenia nr 15/ZA/22  z dnia 11.03.2022 r Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa 

i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu określa zasady przyznawania wyróżnienia  

„Zasłużony dla RCKIK we Wrocławiu” 

 

1. Wyróżnienie „Zasłużony dla RCKiK we Wrocławiu” (w formie stylizowanego medalu– załącznik nr 1) może 

być przyznane za wybitne zasługi na rzecz honorowego krwiodawstwa. 

2. Wyróżnienie może być przyznane tylko jeden raz. 

3. Wyróżnienie przyznaje Kapituła, w skład której wchodzi: 

3.1. Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza 

Dorobisza we Wrocławiu 

3.2. Z-ca Dyrektora ds. Medycznych  

3.3. Z-ca Dyrektora ds. Finansowych, Główny Księgowy 

3.4. Z-ca Dyrektora ds. Logistyki i Zarządzania Majątkiem 

3.5. Kierownik lub zastępca Działu Metodyczno-Organizacyjnego i Promocji 

3.6. Radca Prawny  

4. Wyróżnienie mogą otrzymać: 

4.1. Honorowi Dawcy Krwi, którzy oddali przynajmniej 60 litrów krwi pełnej lub innych jej składników w 

RCKiK we Wrocławiu według obowiązujących przeliczników.  

4.2. Prezesi i przedstawiciele klubów Honorowych Dawców Krwi oraz OR PCK działający na rzecz RCKiK 

we Wrocławiu nie mniej niż 5 lat.  

4.3. Przedsiębiorstwa, zakłady pracy, instytucje, organizacje, które minimum 5 lat organizują akcje 

pobierania krwi (co najmniej 2 akcje rocznie) lub w sposób szczególny przyczyniły się do wspierania 

honorowego krwiodawstwa.  

4.4. Przedstawiciele szkół/uczelni, którzy przynajmniej od 5 lat aktywnie prowadzącą prelekcje z zakresu 

promocji honorowego krwiodawstwa 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) 

4.5. Osoby fizyczne, które aktywnie współpracują z RCKiK we Wrocławiu; od przynajmniej 5 lat 

organizują akcje pobierania  krwi (co najmniej 2 akcje rocznie). Dodatkowym atutem będzie 

prowadzenie prelekcji w dolnośląskich szkołach, wspieranie RCKIK  we Wrocławiu podczas 

organizacji akcji wyjazdowych.  

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu 
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5. O nadanie wyróżnienia mogą występować: 

5.1. Honorowi Dawcy Krwi  

5.2. Prezesi Klubów Honorowych Dawców Krwi, Kierownicy OR PCK 

5.3. Osoby fizyczne – samodzielnie 

5.4. Organizatorzy akcji krwiodawstwa 

5.5. Dyrektor RCKIK we Wrocławiu w uznaniu szczególnych zasług na rzecz Honorowego Krwiodawstwa  

6. Wzór wniosku o wyróżnienie stanowi Załącznik nr 2  

7. Procedura przyznawania wyróżnienia: 

7.1. Wnioski należy składać w RCKIK we Wrocławiu w Sekretariacie lub Dziale Metodyczno – 

Organizacyjnym i Promocji (osobiście lub listownie)  

7.2. Rozpatrywania wniosków dokonuje Kapituła dwa razy w roku:  

7.2.1 Pierwsze posiedzenie do 15 czerwca bieżącego roku 

7.2.2 Drugie posiedzenie do 15 grudnia bieżącego rok 

Dopuszcza się rozpatrzenie wniosku Wnioskodawcy w trybie nagłym,  uzasadnionym przez 

Wnioskodawcę.  

7.3. Członkowie Kapituły dokonują wyboru osób wyróżnionych większością głosów w głosowaniu 

jawnym.  Członek Kapituły nie może wstrzymać się od głosu. W przypadku równego podziału 

głosów decyzję podejmuje Dyrektor RCKIK we Wrocławiu.  

7.4. W ciągu 30 dni od daty rozpatrzenia wniosków przez Kapitułę, kandydat zostanie poinformowany o 

decyzji RCKIK we Wrocławiu.  

7.5. Wyróżniony otrzyma zaproszenie na uroczystość nadania wyróżnienia.  

7.6. Odwołanie od decyzji: 

7.6. 1. Składający wniosek może odwołać się do Dyrektora RCKiK we Wrocławiu od decyzji 

Kapituły RCKIK we Wrocławiu w terminie 30 dni od momentu otrzymania postanowienia. 

7.6. 2. W przypadku kiedy odwołującym się jest Dyrektor RCKIK we Wrocławiu niezbędnym jest 

ponowne powołanie pełnego składu Kapituły i powtórne rozpatrzenie wniosku.  

 

Załączniki: 

1. Wzór wyróżnienia „Zasłużony dla RCKIK we Wrocławiu” 

2. Wniosek o nadanie wyróżnienia „Zasłużony dla RCKIK we Wrocławiu” 

3. Protokół ze spotkania Kapituły  
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Załącznik nr 1 – Wzór Wyróżnienia „Zasłużony dla RCKIK we Wrocławiu”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Wzór medalu 
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Wniosek o nadanie wyróżnienia „Zasłużony dla RCKIK we Wrocławiu” 

1.   Imię (imiona):  

2. Nazwisko:  

3   3. Data urodzenia  

2. Jestem Honorowym Dawcą Krwi 

o TAK  
Objętość oddanej krwi lub równoważnych ilości jej składników (w 

przeliczeniu na krew pełną): ……………………………………………………. 

o NIE 
 

4. 
 
Adres do korespondencji: 
 

…………….…………………………………………………………………………………………… 

…………….………………………………………………………………………………………….. 

5. 
Numer telefonu kontaktowego 
i opcjonalnie adres e-mail: 

Telefon: …………….………………………………………………………………. 
E-mail: ………………………………………………………………………………. 

6. 

Posiadane odznaczenie, wyróżnienia, dyplomy w zakresie promowania idei honorowego krwiodawstwa: 

1. …………………………………………………………………………………. 

2. …………………………………………………………………………………. 

3. …………………………………………………………………………………. 

4. …………………………………………………………………………………. 

5. …………………………………………………………………………………. 

Uzasadnienie wniosku:  

………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………….….…………... 

………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………..……………... 
 
 

7. Data i czytelny podpis osoby składającej wniosek:   …………………………………………………………………. 

 
 

Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania wyróżnienie „Zasłużony dla RCKIK we Wrocławiu” 
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Protokół ze spotkania Kapituły  o przyznanie wyróżnienia „Zasłużony dla RCKIK we Wrocławiu” 

 

Podczas posiedzenia w dniu ................................................ we Wrocławiu, Kapituła podjęła decyzję, że 

kandydat: ..………………………………………………………………………………………………………………………….. został / nie został 

odznaczony wyróżnieniem „Zasłużony dla RCKIK we Wrocławiu”  (odpowiednie zaznaczyć kółkiem). 

 

Dodatkowe informacje:  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Podpisy członków Kapituły: 

 

 

…………………………………………………………                                    ………………………………………………………… 

                                              Dyrektor RCKIK we Wrocławiu                                                                                                           Z-ca Dyrektora ds. Medycznych  

 

 

…………………………………………………………                                    ………………………………………………………… 

                                              Z-ca Dyrektora ds. Finansowych                                                                                            Z-ca Dyrektora ds. Logistyki i Zarządzania Majątkiem  

 

 

…………………………………………………………                                    ………………………………………………………… 

                                                              Radca Prawny                                                                                                 Kierownik Działu Metodyczno – Organizacyjnego i Promocji   

 

 

 

                  

 

 

 

 

Załącznik nr 3 Protokół ze spotkania Kapituły w sprawie nadania wyróżnienia „Zasłużony dla RCKIK we Wrocławiu” 

 


