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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 21 sierpnia 2006 r.

w sprawie okreÊlenia wzoru oraz szczegó∏owych zasad i trybu nadawania odznaki honorowej
„Zas∏u˝ony Honorowy Dawca Krwi”

Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 22 sierp-
nia 1997 r. o publicznej s∏u˝bie krwi (Dz. U. Nr 106,
poz. 681, z 1998 r. Nr 117, poz. 756, z 2001 r. Nr 126,
poz. 1382 oraz z 2003 r. Nr 223, poz. 2215) zarzàdza si´,
co nast´puje:

§ 1. 1. Odznak´ honorowà „Zas∏u˝ony Honorowy
Dawca Krwi” nadaje si´ na pisemny wniosek jedno-
stek organizacyjnych Polskiego Czerwonego Krzy˝a,
stowarzyszeƒ i klubów zrzeszajàcych honorowych
dawców krwi oraz jednostek organizacyjnych publicz-
nej s∏u˝by krwi.

2. Do wniosku za∏àcza si´ dokument wydany przez
jednostk´ publicznej s∏u˝by krwi, potwierdzajàcy od-
danie okreÊlonej iloÊci krwi lub odpowiadajàcej tej ob-
j´toÊci iloÊci innych jej sk∏adników.

§ 2. 1. Odznaka honorowa „Zas∏u˝ony Honoro-
wy Dawca Krwi”, nadawana honorowemu dawcy
krwi:

1) kobiecie, która odda∏a w dowolnym okresie co
najmniej 5 litrów krwi lub odpowiadajàcà tej obj´-
toÊci iloÊç innych jej sk∏adników, albo

2) m´˝czyênie, który odda∏ w dowolnym okresie co
najmniej 6 litrów krwi lub odpowiadajàcà tej obj´-
toÊci iloÊç innych jej sk∏adników

— ma kszta∏t stylizowanego krzy˝a o wymiarach
20 x 20 mm w kolorze czerwonym w obramowaniu
w kolorze z∏otym; w Êrodku krzy˝a, na tle oÊmiokàta
w kolorze z∏otym, umieszczona jest bia∏a okràg∏a tar-
cza z symbolem Czerwonego Krzy˝a i napisem w ko-
lorze z∏otym „HONOROWY DAWCA KRWI PCK”;
krzy˝ zawieszony jest na zawieszce o wymiarach
24 x 5 mm z umieszczonym na czerwonym tle napi-
sem w kolorze z∏otym „ZAS¸U˚ONY”.

2. Odznaka honorowa „Zas∏u˝ony Honorowy Daw-
ca Krwi” nadawana honorowemu dawcy krwi:

1) kobiecie, która odda∏a w dowolnym okresie co
najmniej 10 litrów krwi lub odpowiadajàcà tej ob-
j´toÊci iloÊç innych jej sk∏adników, albo

2) m´˝czyênie, który odda∏ w dowolnym okresie co
najmniej 12 litrów krwi lub odpowiadajàcà tej ob-
j´toÊci iloÊç innych jej sk∏adników

— ma kszta∏t rozety o Êrednicy 25 mm w kolorze bia-
∏ym; wokó∏ jej kraw´dzi umieszczone sà cztery czer-
wone krople; w Êrodku, na okràg∏ej bia∏ej tarczy sym-
bol Czerwonego Krzy˝a; w otoku napis w z∏otym ko-
lorze „HONOROWY DAWCA KRWI PCK”; rozeta za-
wieszona jest na zawieszce o wymiarach 24 x 5 mm
z umieszczonym na czerwonym tle napisem w kolo-
rze z∏otym „ZAS¸U˚ONY”.

———————
1) Minister Zdrowia kieruje dzia∏em administracji rzàdowej

— zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporzàdzenia Preze-
sa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szcze-
gó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Zdrowia (Dz. U.
Nr 131, poz. 924).



3. Odznaka honorowa „Zas∏u˝ony Honorowy Daw-
ca Krwi” nadawana honorowemu dawcy krwi:

1) kobiecie, która odda∏a w dowolnym okresie co
najmniej 15 litrów krwi lub odpowiadajàcà tej ob-
j´toÊci iloÊç innych jej sk∏adników, albo

2) m´˝czyênie, który odda∏ w dowolnym okresie co
najmniej 18 litrów krwi lub odpowiadajàcà tej ob-
j´toÊci iloÊç innych jej sk∏adników

— ma kszta∏t rozety o Êrednicy 27 mm w kolorze z∏o-
tym; wokó∏ jej kraw´dzi jest umieszczonych pi´ç
czerwonych serc; w Êrodku, na okràg∏ej bia∏ej tarczy
symbol Czerwonego Krzy˝a; w otoku z∏oconym napis
w kolorze z∏otym „HONOROWY DAWCA KRWI PCK”;
rozeta zawieszona jest na zawieszce o wymiarach
24 x 5 mm z umieszczonym na czerwonym tle napi-
sem w kolorze z∏otym „ZAS¸U˚ONY”.

4. Wzory odznaki honorowej, o której mowa
w ust. 1—3, okreÊla za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia.

§ 3. 1. Osoba wyró˝niona otrzymuje legitymacj´
stwierdzajàcà nadanie odznaki honorowej „Zas∏u˝ony
Honorowy Dawca Krwi”.

2. Wzory legitymacji okreÊla za∏àcznik nr 2 do roz-
porzàdzenia.

§ 4. Odznak´ honorowà „Zas∏u˝ony Honorowy
Dawca Krwi” nosi si´ na prawej stronie piersi.

§ 5. Ewidencj´ nadanych odznak honorowych „Za-
s∏u˝ony Honorowy Dawca Krwi” prowadzi Polski Czer-
wony Krzy˝.

§ 6. 1. W razie zgubienia lub zniszczenia odznaki
honorowej „Zas∏u˝ony Honorowy Dawca Krwi” mo˝e
ona zostaç ponownie wydana za zwrotem kosztu jej
wytworzenia.

2. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio w przy-
padku zgubienia lub zniszczenia legitymacji stwierdza-
jàcej nadanie odznaki honorowej „Zas∏u˝ony Honoro-
wy Dawca Krwi”, z tym ˝e wydanie wtórnika legityma-
cji nast´puje nieodp∏atnie.

§ 7. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.2)

Minister Zdrowia: Z. Religa

———————
2) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdze-

niem Ministra Zdrowia i Opieki Spo∏ecznej z dnia 9 wrze-
Ênia 1999 r. w sprawie okreÊlenia wzoru oraz szczegó∏o-
wych zasad i trybu nadawania odznaki honorowej „Zas∏u-
˝ony Honorowy Dawca Krwi” (Dz. U. Nr 84, poz. 939).
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Zdrowia
z dnia 21 sierpnia 2006 r. (poz. 1324)

Za∏àcznik nr 1

WZORY ODZNAKI HONOROWEJ „ZAS¸U˚ONY HONOROWY DAWCA KRWI”
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Za∏àcznik nr 2

WZORY LEGITYMACJI STWIERDZAJÑCEJ NADANIE ODZNAKI HONOROWEJ
„ZAS¸U˚ONY HONOROWY DAWCA KRWI”
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