
Projekt z dnia 8 sierpnia 2017 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 wzorów odznak nadawanych w związku z honorowym dawstwem krwi i 

legitymacji wydawanych w związku z tym dawstwem  

Na podstawie art. 6 ust. 11 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1371) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa: 

1) wzory odznak, o których mowa w art. 6 ust. 3–5 ustawy dnia 22 sierpnia 1997 r. o 

publicznej służbie krwi, zwanej dalej „ustawą”; 

2) wzory legitymacji, o których mowa w art. 6 ust. 2 i 6 ustawy; 

3) zakres i sposób prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 6 ust. 7 ustawy, zwanej dalej 

„ewidencją”. 

§ 2. 1. Brązowa odznaka honorowa „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III stopnia” ma 

kształt stylizowanego krzyża o wymiarach 20 x 20 mm w kolorze czerwonym w obramowaniu 

w kolorze brązowym; w środku krzyża, na tle ośmiokąta w kolorze złotym, jest umieszczona 

biała okrągła tarcza z symbolem PCK i napisem w kolorze brązowym „HONOROWY 

DAWCA KRWI”; krzyż jest zawieszony na zawieszce o wymiarach 24 x 5 mm z 

umieszczonym na czerwonym tle napisem w kolorze brązowym „ZASŁUŻONY”. 

2. Srebrna odznaka honorowa „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi II stopnia” ma kształt 

rozety o średnicy 25 mm w kolorze białym; wokół jej krawędzi są umieszczone cztery 

czerwone krople; w środku, na okrągłej białej tarczy symbol PCK, w otoku napis w złotym 

kolorze „HONOROWY DAWCA KRWI”; rozeta jest zawieszona na zawieszce o wymiarach 

24 x 5 mm z umieszczonym na czerwonym tle napisem w kolorze złotym „ZASŁUŻONY”. 

3. Złota odznaka honorowa „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia” ma kształt 

rozety o średnicy 27 mm w kolorze złotym; wokół jej krawędzi jest umieszczonych pięć 

czerwonych serc; w środku, na okrągłej białej tarczy symbol PCK w otoku złoconym napis 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 złotym „HONOROWY DAWCA KRWI”; rozeta jest zawieszona na zawieszce o 

wymiarach 24 x 5 mm z umieszczonym na czerwonym tle napisem w kolorze złotym 

„ZASŁUŻONY”. 

4.  Wzory odznak, o których mowa w ust. 1–3, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia. 

§ 3. 1. Wzór legitymacji „Honorowy Dawca Krwi” określa załącznik nr 2 do 

rozporządzenia.  

2. Wzór legitymacji „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” określa załącznik nr 3 do 

rozporządzenia. 

§ 4. 1. Ewidencja składa się z kartotek dawców krwi. 

2. Ewidencja składa się z rubryk obejmujących, poza danymi dotyczącymi dawcy krwi, o 

których mowa w art. 6 ust. 9 ustawy, następujące dane: 

1)  kolejny numer i datę wpisu; 

2)  data odbioru odznaki; 

3) objętość oddanej krwi lub jej składników; 

4)  stopień przyznanej odznaki; 

5)  numer legitymacji; 

6)  informacje o wydanych duplikatach legitymacji. 

3. Ewidencję prowadzi się w postaci elektronicznej. 

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia2).    

MINISTER ZDROWIA  

 

                                                 

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia dnia 21 sierpnia 2006 r. w 

sprawie określenia wzoru oraz szczegółowych zasad i trybu nadawania odznaki honorowej "Zasłużony 

Honorowy Dawca Krwi" (Dz. U. poz. 1324), 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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Brązowa odznaka honorowa 

„Zasłużony Honorowy Dawca 

Krwi III stopnia” 

Złota odznaka honorowa 

„Zasłużony Honorowy Dawca 

Krwi I stopnia” 

Załączniki do rozporządzenia 

Ministra Zdrowia  

z dnia .............. 2017 r. (poz. .....) 

Załącznik nr 1 

Wzory odznaki honorowej „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” 

 

 

Srebrna odznaka honorowa 

„Zasłużony Honorowy Dawca 

Krwi II stopnia” 
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Załącznik nr 2  

Wzór legitymacji „Honorowy Dawca Krwi” 

legitymacja w formie dwustronnej plastikowej, laminowanej karty o grubości od 0,4 mm do 

0,9 mm

 



– 5 – 

Załącznik nr 3  

Wzór legitymacji „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” 
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UZASADNIENIE 

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 6 ust. 11 

ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1371), zwanej 

dalej „ustawą”. Zgodnie z tym przepisem minister właściwy do spraw zdrowia, został 

obowiązany przez ustawodawcę do określenia: 

1) wzorów odznak, o których mowa w art. 6 ust. 3–5 ustawy; 

2) wzorów legitymacji, o których mowa w art. 6 ust. 2 i 6 ustawy; 

3) zakresu i sposobu prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 6 ust. 7 ustawy, zwanej 

dalej „ewidencją”. 

W projekcie określono wzór legitymacji Honorowego Dawcy Krwi, wydawanej przez 

jednostki organizacyjne publicznej służby krwi. Główny Inspektor Ochrony Danych 

Osobowych wskazywał bowiem na konieczność określenia jednolitego wzoru tej legitymacji 

ze szczególnym uwzględnieniem zakresu zawartych w tym dokumencie informacji. 

Przeprowadzona analiza wzorów ww. legitymacji wydawanych przez jednostki organizacyjne 

publicznej służby krwi, na podstawie obowiązujących przepisów potwierdziła, iż zakres 

danych osobowych zawartych w tym dokumencie jest niejednolity. 

Ewidencja dotycząca odznak i legitymacji „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”, 

prowadzona przez PCK, będzie się składać z kartotek dawców oraz z rubryk obejmujących, 

poza danymi dotyczącymi dawcy krwi, o których mowa w art. 6 ust. 9 ustawy, następujące 

dane: 

1)  kolejny numer i datę wpisu; 

2)  datę odbioru odznaczenia; 

3) objętość oddanych składników krwi; 

4)  stopień przyznanej odznaki; 

5)  numer legitymacji; 

6)  informacje o wydanych duplikatach. 

Ewidencja będzie prowadzona w postaci elektronicznej.  

Ponadto określono wzory odznak i legitymacji stwierdzających jej nadanie.  

Rozporządzenie przewiduje, że jego wejście w życie nastąpi w dniu następującym po dniu 

ogłoszenia w Dz. U. Spowodowane jest to opóźnieniem prac legislacyjnych wobec 

postanowień art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o zmianie ustawy o publicznej służbie 
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krwi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 823). Zgodnie z przywołaną normą, poprzednie 

rozporządzenie regulujące tą kwestię [rozporządzenie Ministra Zdrowia dnia 21 sierpnia 2006 

r. w sprawie określenia wzoru oraz szczegółowych zasad i trybu nadawania odznaki honorowej 

„Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” (Dz. U. poz. 1324)] utraci moc do 10 września 2017 r. 

Wobec tego, mając na uwadze potrzebę zachowania ciągłości regulacji prawnych dotyczących 

odznaki i legitymacji Zasłużony Honorowy Dawca Krwi, wskazanie takiego dnia wejścia w 

życie przedmiotowego rozporządzenia jest konieczne. Jednocześnie spełnione są warunki 

wskazane w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i 

niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296, z późn. zm.): za projektowaną 

datą wejścia w życie stoi ważny interes państwa i zasady demokratycznego państwa prawnego 

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. 

 

 


