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Regulamin nadania legitymacji i odznaki 

”Zasłużony dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa” w Łodzi. 

 

 

§ 1. Odznaka honorowa ,,Zasłużony dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi” 

zwana dalej ,,odznaką’’ jest jednostopniowa. 

 

§ 2. Odznaka jest szczególnym wyróżnieniem i może być nadawana w uznaniu osiągnięć w zakresie: 

 

1) wybitnego propagowania i szerzenia idei honorowego krwiodawstwa, kształtowania 

świadomości społeczeństwa jak ważne jest oddawanie krwi aby uratować  komuś  życie 

m.in. organizatorom w szkołach ponadgimnazjalnych i zakładach pracy , przedstawicielom  

gmin a także szkolnym kołom PCK na terenie woj. łódzkiego, 

2)  pomocy  w organizacji zbiórek krwi i wieloletniej współpracy z RCKiK organizatorom  

i działaczom Klubów HDK na terenie woj. łódzkiego,  

3) wieloletniego wolontariatu na rzecz RCKiK w Łodzi. 

 

    § 3.  Pracownicy Sekcji Organizacji Honorowego Krwiodawstwa mogą wystąpić do Dyrekcji RCKiK   

w Łodzi o przyznanie odznaczenia „Zasłużony dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa 

 i Krwiolecznictwa w Łodzi” dla osoby fizycznej lub instytucji. Pracownicy Sekcji Promocji  

i Szkoleńmogą wystąpić o przyznanie odznaczenia z własnej inicjatywy bądź na wniosek skierowany do 

Sekcji Organizacji Honorowego Krwiodawstwa o nadanie odznaczenia. 

 

   § 4. Podanie o nadanie odznaki powinno być przedstawione Dyrektorowi Regionalnemu Centrum            

Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi co najmniej miesiąc przed przewidywanym terminem jego 

wręczenia określonym przez Pracownika Sekcji Promocji i Szkoleń lub osobę występującą o przyznanie 

odznaczenia. 

 

    § 5. Odznakę wraz z legitymacją  nadaje Dyrektor RCKiK w Łodzi. 

 

 

    § 6. Odznaka ma kształt koła o szerokości … 

 

    § 7. Wzór odznaki określa załącznik nr1 

 

    § 8. Odznakę nosi się na prawej stronie piersi. 

 

    § 9.Wzór legitymacji określa załącznik nr2. 

 



    §10. Odznakę wraz z legitymacją potwierdzającą jej nadanie w uroczysty sposób wręcza Dyrektor  RCKiK  

w Łodzi, Pracownik Sekcji Promocji i Szkoleń lub osoba występująca o przyznanie odznaczenia.  

 

   §11.  Po podjęciu decyzji Dyrektora RCKiK w sprawie nadania odznaki ‘’Zasłużony dla RCKiK  

w Łodzi’’ pracownik SPiS informuje osobę, występującą o nadanie odznaczenia o decyzji rozpatrzenia    

podania. 

   §12. Ewidencję osób wyróżnionych oraz występujących o odznaczenie prowadzi pracownik Sekcji Promocji i 

Szkoleń zatrudniony w  RCKiK w Łodzi. 

 

   §13. Koszty związane  z nadaniem odznaki są pokrywane z budżetu RCKiK w Łodzi, której dysponentem        

jest Dyrektor RCKiK w Łodzi. 

 

   §14.W razie zgubienia lub zniszczenia odznaki albo legitymacji stwierdzającej jej nadanie wydaje się wtórny       

egzemplarz odznaki lub legitymacji,  za zwrotem kosztów. 

 

 

 

Załącznik nr 1 

 

WZÓR ODZNAKI  

ZASŁUŻONY DLA REGIONALNEGO CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA 

 W ŁODZI 

 

 

 

 
 

 



 

Załącznik nr 2 

 

WZÓR LEGITYMACJI 

ZASŁUŻONY DLA REGIONALNEGO CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA  

W ŁODZI 

 

 
 

 


