
Regulamin dla Organizatora dotyczący akcji krwiodawstwa 

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem akcji krwiodawstwa  może być osoba pełnoletnia występująca 

w imieniu instytucji, organizacji lub własnym.  

2. Po stronie RCKiK za współpracę podczas akcji wyjazdowych odpowiada Sekcja 

Organizacji Honorowego Krwiodawstwa (SHK). 

3. Podczas akcji wyjazdowej pobierana jest krew pełna. Istnieje również 

możliwość rejestracji kandydatów na Dawców Szpiku – po uzgodnieniu z SHK. 

4. Akcje krwiodawstwa realizowane są 7 dni w tygodniu. 

5. Obszar działania: województwo łódzkie. 

Przyjmowanie zgłoszeń akcji krwiodawstwa przez SHK i Punkty Pobrań 

1. Zgłoszenie akcji krwiodawstwa odbywa się po przesłaniu wypełnionego   

formularza drogą mailową, faxem, pocztą lub dostarczeniu osobistym. 

2.  Aby akcja mogła dojść do skutku Organizator powinien zadeklarować 

uczestnictwo w zbiórce minimum 35 osób.  

W uzasadnionych przypadkach kiedy liczba osób jest mniejsza, RCKiK może 

wyrazić zgodę na przeprowadzenie zbiórek krwi. Liczbę osób zdeklarowanych 

należy przesyłać na adres e-mail propagowanie@krwiodawstwo.pl na 5 dni przed 

planowaną zbiórką krwi. Jeśli liczba ulegnie zmianie prosimy o niezwłoczne 

powiadomienie telefoniczne 42 61 61 416 bądź mailowe. Brak kontaktu z 

Organizatorem przed zbiórką lub brak przesłanej liczby osób zdeklarowanych 

skutkuje odwołaniem ekipy. 

3. Jeśli zaplanowany termin akcji krwiodawstwa jest możliwy do realizacji, 

pracownik RCKiK wpisuję akcję w harmonogram ekip wyjazdowych. 

Nie ma możliwości dokonywania rezerwacji terminów akcji poboru krwi.  

4. Organizator zobowiązany jest do: 

• zgłoszenia akcji najpóźniej do 15-go dnia bieżącego miesiąca na 

kolejny miesiąc 

• pobrać formularz zgłoszeniowy ze strony internetowej 

www.krwiodawstwo.pl (w zakładce organizator zbiórek krwi) wypełnić 

i przesłać do Sekcji Organizacji Honorowego Krwiodawstwa na adres 

propagowanie@krwiodawstwo.pl. W uzasadnionych przypadkach 

Kierownik SHK może przyjąć zgłoszenie w krótszym czasie. 

6. Rejestracja krwiodawców w czasie akcji  może odbywać się w przedziale 

godzinowym 8:00 -16:00 (w niedzielę od g.9:00). 
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Realizacja akcji krwiodawstwa 

 

1. Zespół ekipowy przybywa na miejsce poboru minimum 20 minut przed 

ustaloną  godziną rozpoczęcia akcji w celu przygotowania stanowisk pracy. 

2. Organizator powinien być obecny na akcji, jeśli jest to niemożliwe powinien 

wyznaczyć osobę w zastępstwie.  

3. Rejestracja, badanie dawców oraz pobieranie krwi odbywa się  

w przygotowanym przez Organizatora pomieszczeniu (wytyczne dotyczące 

pomieszczeń dostępne są w formularzu dla Organizatora akcji poboru krwi). 

4. Jeśli akcja odbywa się z wykorzystaniem ambulansu do poboru krwi 

Organizator powinien zapewnić możliwość wjazdu i wyjazdu ambulansu, 

zabezpieczyć  miejsce postoju oraz możliwość podłączenia do prądu.  

5. W przypadku awarii ambulansu RCKiK może odwołać akcję lub poprosić  

o przygotowanie zastępczego miejsca do poboru krwi tj. pomieszczenia zgodnie 

z warunkami jakie musi ono spełniać. 

6. O zmianie godzin rejestracji, skróceniu lub przedłużeniu akcji decyduje 

Kierownik ekipy. 

7. Po zakończeniu akcji zespół ekipowy zabiera ze sobą wszystkie odpady 

medyczne i komunalne oraz porządkuje miejsce ekipy przy współpracy  

z organizatorem.  

8. Ekipa przygotowana jest do poboru krwi dla liczby osób zgłoszonej przez 

Organizatora. W przypadku zgłoszenia się znacznie większej liczby osób 

istnieje możliwość zaplanowania kolejnej akcji. Wydłużenie trwającej zbiórki 

może być nie możliwe ze  względu na konieczność przetworzenia składników 

krwi oraz ze względu na regulamin pracy RCKiK. 

9. Po ewentualnym otrzymaniu od Kierownika ekipy informacji o opóźnieniu 

w dotarciu na miejsce akcji Organizator jest zobowiązany poinformować 

Dawców o późniejszym rozpoczęciu akcji. 

10. W przypadku jakichkolwiek zmian wynikających ze strony Organizatora 

dotyczących akcji ma On obowiązek do niezwłocznego powiadomienia 

pracownika SHK najpóźniej dzień przed zaplanowaną zbiórką do g.10:00. 

11. Organizator nie ponosi kosztów związanych z organizacją akcji. Odpowiada 

jedynie za udostępnienie pomieszczenia, dostęp do prądu i urządzeń 

sanitarnych. 

Promowanie honorowego krwiodawstwa 

      Organizator odbiera materiały promocyjne plakaty i ulotki w RCKiK w Łodzi lub 

Punkcie Pobrań na terenie województwa łódzkiego. Na życzenie Organizatora 

RCKiK w miarę możliwości dostarcza materiały pod wskazany adres. Powodzenie 

akcji poboru krwi zależy od stopnia jej rozpropagowania i aktywnego 

zaangażowania Organizatora. Jest on zobowiązany do rozpowszechnienia ulotek, 

plakatów wśród społeczności lokalnej, przekazaniu informacji o akcji w mediach 

(prasa, radio, telewizja) oraz w każdy inny możliwy sposób (np. strona www, 

Facebook, Parafie itp.) skutkujący zapewnieniem frekwencji Dawców na akcji. 


