
1 

 

 

 

 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 

4. Wyróżnienie mogą otrzymać: 

4.1. krwiodawcy, którzy oddali przynajmniej 60 litrów krwi pełnej 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) 

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) 
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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 

4.8. przedsiębiorstwa, zakłady pracy, organizacje, które przynajmniej od 5 lat 

organizują zbiórki krwi (minimum 2 akcje rocznie) 

kryterium dodatkowe: 

4.9. 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-Organizacyjnego i Promocji  

 

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 30 kwietnia bieżącego roku 

7.2.2 Drugie posiedzenie do 30 września bieżącego rok 

7.3. W ciągu 30 dni od daty rozpatrzenia wniosków przez Kapitułę, kandydat zostanie 

poinformowany o decyzji RCKIK we Wrocławiu 

7.4. Wyróżniony otrzyma pisemne zaproszenie na uroczystość nadania wyróżnienia 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”  

1.   Imię (imiona):  

2. Nazwisko:  

3. Jestem Honorowym Dawcą Krwi 

o TAK 
o NIE 

       
      Proszę zaznaczyć właściwe 

 
 
4. 

 
 
 
Adres do korespondencji: 
 
 
  

 

…………………………………………………… 

……………………………………………………

…………………………………………………… 

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

…………………………………………………… 

6. 
Objętość oddanej krwi lub 
równoważnych ilości jej składników  
(w przeliczeniu na krew pełną): 
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7. 

Posiadane odznaczenie, wyróżnienia, dyplomy w zakresie promowania idei 

honorowego krwiodawstwa: 

7. 1. …………………………………………………………………………………. 

7. 2. …………………………………………………………………………………. 

7. 3. …………………………………………………………………………………. 

7. 4. …………………………………………………………………………………. 

7. 5. …………………………………………………………………………………. 

7. 6. …………………………………………………………………………………. 

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

7. 8. …………………………………………………………………………………. 

7. 9. …………………………………………………………………………………. 

7. 10. …………………………………………………………………………………. 

Inne zasługi na rzecz propagowania idei Honorowego Krwiodawstwa: 

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

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

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

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

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

 

……………………………………………………….. 

 

                                                                            

                                                                                                                                             pieczęć RCKiK we Wrocławiu 

Uwagi: 

……………………………………………………………………………………………………………… 
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Klauzula informacyjna w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą* 

 

1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych zawartych we wniosku o nadanie odznaki „Zasłużony dla RCKIK we 

Wrocławiu”, jest wymogiem ustawowym koniecznym w przypadku chęci otrzymania powyższego odznaczenia. 

Jest Pani/Pan zobowiązany/a do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak 

możliwości złożenia wniosku o nadanie odznaki.** 

2. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy RCKiK 

3. W każdym czasie ma Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania i ograniczenia 

przetwarzania.Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

 

W związku ze złożonym wnioskiem o nadanie odznaki „Zasłużony dla RCKIK we Wrocławiu” wyrażam zgodę/nie 

wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w składanym przeze mnie wniosku w celu 

umożliwienia RCKiK we Wrocławiu złożenia wniosku o nadanie mi tej odznaki.  

 

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO, RCKiK informuje, iż w zakresie Pani/Pana danych jako Honorowego Dawcy 

Krwi: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. 

prof. dr. hab. Tadeusza Dorobisza z siedzibą we Wrocławiu 50-345, ul. Czerwonego Krzyża 5/9 (RCKiK). 

2. Inspektorem ochrony danych RCKiK jest Pan Szymon Żywicki, kontakt za pomocą - poczty mail: 

odo@rckik.wroclaw.pl oraz w dni robocze od 7 do 14:30 pod nr tel. (71) 371 59 31. Jest on osobą upoważnioną do 

kontaktu w razie pytań lub wątpliwości dotyczących Pani/Pana danych osobowych. 

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 lit. i oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu dbania 

o bezpieczeństwo krwi i jej składników, w sposób zgodny z przepisami prawa krajowego.
***

 

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są upoważnieni pracownicy RCKiK, podmioty współpracujące z RCKiK 

oraz podmioty, którym Pani/Pana dane zostaną powierzone do przetwarzania na podstawie umów powierzenia 

danych osobowych. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 30 lat.**** 

6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 

iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

7. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. System 

informatyczny ma możliwość anonimowej oceny czynników osobowych dawców, a konsekwencją takiego 

przetwarzania będzie optymalizacja procesów poszukiwania i docierania do dawców przez RCKiK. 

 

 

Potwierdzam, że zapoznałem się z powyższą informacją __________________________ 

(data i czytelny podpis) 

 

————————————————————————————————————————————— 
* Wzwiązku z wejściem w życie rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawieochronyosób fizycznych w związku z przetwarzaniemdanychosobowychi w 

sprawieswobodnegoprzepływutakichdanychorazuchyleniadyrektywy 95/46/WE (ogólnerozporządzenie o ochroniedanych; Dz. U. UE. L. z 

2016 r. Nr 119, str. 1), - RODO; RCKiK jako administrator danych jest zobowiązany do 

przekazaniaswoimDawcompotrzebnychiminformacji.  

 

** Koniecznośćzebraniadanychokreślonych jest regulowanaprzepisaminastępującychustawy o publicznejsłużbiekrwiwraz z 

rozporządzeniemMinistraZdrowiaw sprawielegitymacjiiodznaki „HonorowyDawcaKrwi – ZasłużonydlaZdrowiaNarodu”. 
 

***Koniecznośćzebraniadanychokreślonych w kwestionariuszudlakrwiodawców jest regulowanaprzepisaminastępującychustawwraz z 

wydanymi do nichaktamiwykonawczymi - ustawa o publicznejsłużbiekrwi, o diagnostycelaboratoryjnej o 

prawachpacjentaiRzecznikPrawPacjenta, o zapobieganiuorazzwalczaniuzakażeńichoróbzakaźnych u 

ludziorazobwieszczeniemMinistraZdrowiaw sprawiewymagańdobrejpraktykipobieraniakrwiijejskładników, badania, preparatyki, 

przechowywania, wydawaniaitransportudlajednostekorganizacyjnychpublicznejsłużbykrwi. 

 

 

****Zgodnie z art. 29b ust. 3 ustawy o publicznejsłużbiekrwi. 

 

_______________________ 

(data i czytelny podpis) 

wersja 1.0. z dnia 25.05.2018 

r.  
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