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Dyrektor Regionalne 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 w drewnianym etui – 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. Przewodniczący Zespołu d/s Krwiodawstwa przy PCK  

3.7. Prezes Klubu Honorowych Dawców Krwi z okręgu działania RCKIK 

Wrocław (na pierwszym posiedzeniu prezes najstarszego Klubu HDK, 

który dalej wyznaczy następcę).  

4. Wyróżnienie mogą otrzymać: 

4.1. krwiodawcy, którzy oddali przynajmniej 60 litrów krwipełnej lub innych 

jej składników w RCKiK we Wrocławiu według obowiązujących 

przeliczników lub osoby fizyczne, które  spełniają przynajmniej 2 z 

poniższych warunków; przy czym warunek 4.2  jest konieczny: 

4.2. osoby, które działają na rzecz promocji honorowego krwiodawstwa od 

przynajmniej 5 lat 

4.3. 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) 
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4.4. prezesi i przedstawiciele klubów Honorowych Dawców Krwi  

4.5. 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) 

4.6. przedstawiciele szkół/uczelni aktywnie prowadzący prelekcje z zakresu 

promocji honorowego krwiodawstwa   

4.7. osoby, które organizowały lub przeprowadzały spotkania promujące 

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

uczelniach, w zakładach pracy, w miejscach zamieszkania 

kryterium dodatkowe: 

4.8. osoby, które promowały/promują honorowe krwiodawstwo w środkach 

masowego komunikowania (TV, radio, prasa, internet)  

5. O nadanie wyróżnienia mogą występować: 

5.1. Prezesi Klubów Honorowych Dawców Krwi 

5.2. Organizatorzy akcji krwiodawstwa  

5.3. Kierownicy Oddziałów Rejonowych Polskiego Czerwonego Krzyża 

5.4. Osoby fizyczne – samodzielnie  

5.5. Kierownik Działu metodyczno-organizacyjnegoi i promocji  

5.6. Inni działacze  

 

6. Wzór wniosku o wyróżnienie stanowi Załącznik nr 2 

7. Procedura przyznawania wyróżnienia: 

7.1. Wnioski należy składać w RCKIK we Wrocławiu  

7.2. Rozpatrywania wniosków dokonuje Kapituła dwa razy w roku: do końca 

kwietnia i do końca września bieżącego roku  

7.3. W terminie 1 miesiąca od daty rozpatrzenia wniosków przez Kapitułę, 

kandydat zostanie poinformowany o decyzji RCKIK we Wrocławiu 

7.4. Wyróżniony otrzyma pisemne zaproszenie na uroczystość nadania 

wyróżnienia przynajmniej miesiąc wcześniej na adres podany we wniosku 

7.5. Kandydat może odwołać się do Dyrektora RCKiK we Wrocławiu od decyzji 

RCKIK we Wrocławiu w terminie 30 dni od momentu otrzymania 

postanowienia. 
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Załącznik nr 1 – Wzór Wyróżnienia „Zasłużony dla RCKIK we Wrocławiu”  

 

 

 

 

 

 

 

1. Wzór medalu 

2. Wzór pudełka  
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Załącznik nr 2 – Wniosek o nadanie wyróżnienia „Zasłużony dla RCKIK we 

Wrocławiu”  

 

……………………………………………………………………….. 

Imię i nazwisko kandydata 

 

……………………………………………………………………….. 

Adres do korespondencji 

 

……………………………………………………………………….. 

Telefon kontaktowy  

 

……………………………………………………………………….. 

Email 

Jestem Krwiodawcą: 

 

□ TAK      □ NIE 

Objętość oddanej krwi lub równoważnych ilości 

jej składników (w przeliczeniu na krew pełną): 

 

………………………………………………………………………….. 

Posiadane odznaczenie, wyróżnienia, dyplomy w zakresie promowania idei honorowego 

krwiodawstwa:  

1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

5. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

6. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

7. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

8. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

9. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

10. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

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

Zasługi na rzecz propagowania honorowego krwiodawstwa: 

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

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

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

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

 

Data i czytelny podpis osoby sporządzającej wniosek ………………………………………………………………………….. 



5 
 

Stanowisko i decyzja Kapituły o przyznaniu wyróżnienia „Zasłużony dla RCKIK 

we Wrocławiu”  

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

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

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

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

Podpisy członków Kapituły: 

1. Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. 

Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu 

 

……………………………………………………….. 

2. Z-ca Dyrektora ds. Medycznych  

 

……………………………………………………….. 

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

 

……………………………………………………….. 

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

 

……………………………………………………….. 

5. Kierownik  lub zastępca Działu metodyczno-organizacyjnego i promocji 

 

……………………………………………………….. 

 

6. Przewodniczący Zespołu d/s Krwiodawstwa przy PCK  

 

……………………………………………………….. 

 

7. Prezes Klubu Honorowych Dawców Krwi 

 

……………………………………………………….. 

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

                                                                                                                       pieczęć RCKiK we Wrocławiu 

Uwagi: ………………………………………………………………………………………………………………………… 
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