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Załącznik do rozporządzenia 
Ministra Zdrowia  
z dnia .............. 2017 r. (poz. .....) 

WZÓR LEGITYMACJI „ZASŁUŻONY HONOROWY DAWCA KRWI” 

Legitymacja w formie okładki do legitymacji o wymiarach: długość 144 mm x wysokość 94 
mm oraz wkładki do legitymacji o wymiarach: długość 132 mm x wysokość 87 mm 

1. Legitymacja do brązowej odznaki honorowej „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III 

stopnia”  
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2. Legitymacja do srebrnej odznaki honorowej „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi II 

stopnia” 
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3. Legitymacja do złotej odznaki honorowej „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia” 
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UZASADNIENIE 

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2017 r. w sprawie wzorów 

odznak i legitymacji wydawanych w związku z honorowym dawstwem krwi (Dz. U. poz. 

1742) zaistniała potrzeba dokonania zmiany brzmienia załącznika nr 3 (wzór legitymacji 

Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi). Celem projektowanej zmiany jest potrzeba 

zachowania spójności pomiędzy wyglądem legitymacji a wizerunkiem odznak nadawanych w 

związku z honorowym oddawaniem krwi.  

Termin wejścia w życie rozporządzenia został określony na dzień następujący po dniu 

ogłoszenia. Odstąpienie od vacatio legis jest spowodowane koniecznością wydawania 

poprawnie wyglądających legitymacji. Z tego względu wymagane jest natychmiastowe 

wejście w życie aktu normatywnego, przy czym zasady demokratycznego państwa prawa z 

uwagi na charakter regulacji, nie stoją temu na przeszkodzie.  

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 regulacji nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.  

Projekt rozporządzenia nie podlega obowiązkowi przedstawienia właściwym organom 

i instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu 

uzyskania opinii, dokonania konsultacji lub uzgodnienia.  

Jednocześnie należy wskazać, że nie ma możliwości podjęcia alternatywnych 

w stosunku do projektowanego rozporządzenia środków umożliwiających osiągnięcie 

zamierzonego celu. 

Brak również przewidywanego wpływu projektowanego rozporządzenia na działalność 

mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorstw. 

  


