
Projekt z dnia 16 grudnia 2016 r. 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  

M I N I S T R A  Z D R O W I A 1)  

z dnia …….…………………… 2017 r. 

w sprawie legitymacji i odznaki „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia 

Narodu” 

Na podstawie art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. 

U. z 2014 r. poz. 332 oraz z 2016 r. poz. 823) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Rozporządzenie określa: 

1)  wzór: 

a) wniosku o nadanie odznaki, o której mowa w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 22 sierpnia 

1997 r. o publicznej służbie krwi, zwanej dalej „ustawą”, 

b) legitymacji i odznaki „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”, 

zwanej dalej „odznaką”; 

2)  sposób dokumentowania objętości oddanej krwi lub równoważnej ilości jej składników 

do celów nadania odznaki „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”.  

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa 

rozumie się przez to jednostkę organizacyjną publicznej służby krwi, o której mowa w art. 4 

ust. 3 pkt 2–4 ustawy.  

§ 2. 1. Odznaka jest nadawana Zasłużonym Honorowym Dawcom Krwi, o których mowa 

w art. 6 ust. 3–5 ustawy. 

 2. Odznaka składa się z dwóch części: odznaki zasadniczej ze wstążką i baretki. 

§ 3. 1. Odznaka ma kształt sześcioramiennego krzyża o średnicy 35 mm i jest wykonana 

z metalu w kolorze srebrnym. W dolnej części awersu widnieje krzyż w kolorze czerwonym, 

nad nim ornament roślinny. Na rewersie napis w sześciu wierszach „HONOROWY DAWCA 

KRWI ZASŁUŻONY DLA ZDROWIA NARODU”. U góry odznaki uszko i kółko do 

zawieszania na wstążce. Wstążka o szerokości 37 mm jest wykonana z rypsu jedwabnego w 

                                                 

1)  Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra 

Zdrowia (Dz. U. poz. 1908).  
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kolorze białym, z dwoma błękitnymi pasami. Baretka o długości 37 mm i szerokości 8 mm jest 

w kolorze białym, z dwoma błękitnymi pasami.  

2.  Odznaka może być nadana tej samej osobie tylko raz. 

§ 4. 1. Objętość oddanej krwi lub równoważnych ilości jej składników jest ustalana na 

podstawie danych zawartych:  

1) w systemie e-krew, lub 

2) w systemie komputerowym centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa, lub 

3) w archiwach  zakładowych centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa (kart dawców krwi 

z lat nieobjętych systemem komputerowym), lub 

4) w zaświadczeniu wydanym przez kierownika centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa,  

lub  

5) we wpisie do legitymacji Honorowy Dawca Krwi z pieczątką centrum krwiodawstwa i 

krwiolecznictwa, w którym odbyło się pobranie krwi lub jej składników.  

2. W przypadku, gdy z wnioskiem o nadanie odznaki występuje podmiot, o którym mowa 

w art. 7 ust. 3 pkt 1 ustawy, objętość oddanej krwi lub równoważnych ilości jej składników 

ustala upoważniona osoba zatrudniona w centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa na 

podstawie danych, o których mowa w ust. 1.  

3. W przypadku, gdy z wnioskiem o nadanie odznaki występuje podmiot, o którym mowa 

w art. 7 ust. 3 pkt 2 ustawy, objętość oddanej krwi lub równoważnych ilości jej składników, 

ustala się na podstawie dostarczonej przez dawcę krwi pisemnej informacji, sporządzonej w 

sposób wskazany w ust. 2.  

4. Wnioskodawca, o którym mowa w art. 7 ust. 3 pkt 2 ustawy,  może również wystąpić 

do centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa, na którego obszarze działania zamieszkuje dawca 

krwi, którego dotyczy wniosek albo do centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa, wskazanego 

przez dawcę krwi, w którym oddał on największą ilość krwi lub równoważnych ilości jej 

składników, z wnioskiem o ustalenie objętości oddanej przez dawcę krwi lub równoważnych 

ilości jej składników i wydanie odpowiedniej pisemnej informacji, sporządzonej w sposób 

wskazany w ust. 2 albo może wystąpić o wpisanie we wniosku tej objętości przez upoważnioną 

osobę zatrudnioną w centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa, na podstawie danych, o 

których mowa w ust. 1.  

5. W przypadku, gdy wniosek o nadanie odznaki składany przez wnioskodawcę, o którym 

mowa w art. 7 ust. 3 pkt 2 ustawy, nie zawiera informacji, o której mowa w ust. 2, do wniosku 

dołącza się kopie dokumentów złożonych przez dawcę, potwierdzających objętość oddanej 
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przez niego krwi lub równoważnych ilości jej składników, uprawniającą do nadania odznaki, 

poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentacji tego 

wnioskodawcy.      

§ 5. 1. Wzór odznaki określa załącznik nr 1 do rozporządzenia. 

2. Wzór wniosku o nadanie odznaki określa załącznik nr 2 do rozporządzenia. 

3. Wzór legitymacji „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” określa 

załącznik nr 3 do rozporządzenia. 

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia.2) 

MINISTER ZDROWIA  

  

                                                 

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2005 r. w 

sprawie wzoru oraz szczegółowych zasad i trybu nadawania odznaki „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony 

dla Zdrowia Narodu” (Dz. U. poz. 573), które utraci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia 

zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o zmianie ustawy o publicznej służbie krwi oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 823). 
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Załączniki do rozporządzenia 

Ministra Zdrowia  

z dnia ….. 2017 r. (poz. …) 

Załącznik nr 1 

WZÓR 

ODZNAKA „HONOROWY DAWCA KRWI - ZASŁUŻONY DLA ZDROWIA 

NARODU” 
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Załącznik nr 2  

WZÓR  

WNIOSEK O NADANIE ODZNAKI „HONOROWY DAWCA KRWI - ZASŁUŻONY 

DLA ZDROWIA NARODU” 

Wniosek o nadanie odznaki Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu 

1 Imię (imiona):   

2 Nazwisko:   

3 Nr PESEL (w przypadku osób, które nie 

mają nadanego numeru PESEL - serię, 

numer oraz rodzaj dokumentu 

stwierdzającego tożsamość):  

 

4 Adres zamieszkania:   

5 Adres do korespondencji (jeśli jest inny niż 

adres zamieszkania): 

 

6 Objętość oddanej krwi lub równoważnych 

ilości jej składników (w przeliczeniu na 

krew pełną)*:  

 

7  

 

…………………………………………….. 

Podpis Dawcy Krwi 

8  

 

…………………………………………….. 

Pieczęć i podpis upoważnionego 

pracownika centrum krwiodawstwa i 

krwiolecznictwa 

9 Data, nazwa i adres podmiotu 

wnioskującego (podpis osoby lub organu 

uprawnionego do reprezentacji): 

  

10 Uwagi:  

* Wypełnia się na podstawie danych, o których mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia ......... 

2017 r., w sprawie wzorów wniosku o nadanie odznaki „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia 

Narodu”, legitymacji i odznaki oraz sposobu dokumentowania objętości oddanej krwi lub równoważnej ilości 

jej składników do celów nadania odznaki.  
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Załącznik nr 3 

WZÓR 

LEGITYMACJA „HONOROWY DAWCA KRWI - ZASŁUŻONY DLA ZDROWIA 

NARODU” 

Okładka: z zewnątrz granatowa z wytłoczonym srebrną folią godłem i tekstem 

„HONOROWY DAWCA KRWI ZASŁUŻONY DLA ZDROWIA NARODU” 
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UZASADNIENIE 

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego, zawartego w art. 

7 ust. 5 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 2014 r. poz. 332 

oraz z 2016 r. poz. 823), zwanej dalej „ustawą”. Zgodnie z tym przepisem minister właściwy 

do spraw zdrowia, został obowiązany przez ustawodawcę do określenia, w drodze 

rozporządzenia: 

1) wzoru: 

a) wniosku o nadanie odznaki, o której mowa w art. 7 ust. 3 ustawy, 

b) legitymacji i odznaki „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”; 

2) sposobu dokumentowania objętości oddanej krwi lub równoważnej ilości jej 

składników do celów nadania odznaki „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia 

Narodu”. 

Wskutek zmiany ustawy, podstawą nadania odznaki „Honorowy Dawca Krwi – 

Zasłużony dla Zdrowia Narodu” jest obecnie objętość oddanej krwi lub równoważnych jej 

składników. To rozwiązanie ma na celu uhonorowanie tych dawców, którzy uzyskali już tytuł 

i odznakę „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” (z którą to odznaką wiążą się określone 

przywileje dawcy), ale dalej oddają krew. W celu uzyskania odznaki Zasłużony Honorowy 

Dawca Krwi, dawca musi oddać 5 litrów krwi w przypadku, gdy dawcą jest kobieta albo 6 

litrów – w przypadku mężczyzny. Tymczasem są osoby, które oddały co najmniej 20 litrów 

krwi. Są też nieliczne przypadki oddania 50, 70 i 90 litrów krwi i więcej. Ponieważ oddanie tak 

znacznej ilości krwi wymaga czasu, nawet kilkudziesięciu lat, koniecznym stało się określenie, 

na podstawie jakich dokumentów lub danych oraz źródeł ich pochodzenia, ustala się objętość 

oddanej krwi. Ustawa zakłada, że od dnia 1 stycznia 2020 r. dane w tym zakresie będzie można 

pozyskać z systemu e-krew, który będzie budowany do końca 2019 r. Jednak dostęp do systemu 

e-krew będą miały tylko uprawnione podmioty. Dostępu nie będą miały ogólnopolskie 

stowarzyszenia honorowych dawców krwi (poza Polskim Czerwonym Krzyżem). Ponadto 

nawet, gdy system e-krew zacznie działać, znajdą się w nim tylko te dane, które w chwili 

wejścia w życie ustawy znajdowały się  już w systemie komputerowym centrum krwiodawstwa 

i krwiolecznictwa. Z tego względu, centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa, w którym dawca 

oddał krew w ilości pozwalającej mu na uzyskanie objętości krwi, uprawniającej do nadania 

odznaki Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu, będzie musiało ustalić, 

także po osiągnięciu pełnej funkcjonalności systemu e-krew, objętość oddanej krwi na 
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podstawie danych zawartych w systemie komputerowym centrum krwiodawstwa i 

krwiolecznictwa, w archiwach  zakładowych centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa (kart 

dawców krwi z lat nieobjętych systemem komputerowym),  zaświadczeń wydanych przez 

kierowników jednostek organizacyjnych publicznej służby krwi lub wpisów do legitymacji 

Honorowy Dawca Krwi z pieczątką jednostki, w którym odbyło się pobranie krwi lub jej 

składników.   

 W przypadku, gdy z wnioskiem o nadanie odznaki wystąpi organ ogólnopolskich 

stowarzyszeń honorowych dawców krwi, podstawą ustalenia objętości krwi będą albo 

dokumenty, które przedstawi  sam dawca  albo też stowarzyszenie będzie mogło zwrócić się 

do wskazanego w przepisie centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa o ustalenie tej objętości 

i wypełnienie wniosku w odpowiedniej pozycji.  

Zgodnie z przepisami przejściowymi określonymi w ustawie z dnia 10 maja 2016 r. o 

zmianie ustawy o publicznej służbie krwi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 823) 

legitymacje wydane przed dniem wejścia w życie ustawy zachowują ważność po tym dniu. 

Brak tego przepisu powodowałby wiele wątpliwości, czy legitymacje wydane na podstawie 

wcześniejszych przepisów są w dalszym ciągu ważne. Ponadto, ustawodawca dopuścił 

wydawanie legitymacji oraz odznak „Honorowego Dawcy Krwi – Zasłużonego dla Zdrowia 

Narodu”, według wzoru określonego w przepisach dotychczasowych, aż do wyczerpania 

zapasów, nie dłużej jednak, niż przez okres 12  miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. 

Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia. Powyższy 

termin pozwoli na odpowiednie przygotowanie się wnioskodawców do nowych regulacji 

zawartych w rozporządzeniu, w zakresie m. in. wzoru wniosku.  

Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych, w związku z czym nie 

podlega notyfikacji w trybie przewidzianym w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów 

z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji 

norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597). 

Przedmiot projektowanej nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. 

 


