
Uchwała nr ~o+ /2017

Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża z dnia .~i...marca 2017 roku

w sprawie zasad nadawania Zasłużonym Honorowym Dawcom Krwi oraz innym osobom Wyróżnienia
"Kryształowe Serce".

Działając na podstawie § 30 p. 9 Statutu Polskiego Czerwonego Krzyża, uchwały nr 14/2017
Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Polskiego Czerwonego Krzyża z dnia 28 stycznia 2017 r. w sprawie
Systemu Finansowego Polskiego Czerwonego Krzyża oraz § 5 p. 9 Regulaminu Rad Honorowego
Krwiodawstwa Polskiego czerwonego Krzyża (tekst jednolity z dnia 8 grudnia 2014 r.) stanowiącego
załącznik nr 2 do uchwały Zarządu Głównego PCKnr 268/2014 z dnia 8 grudnia 2014 r.

Zarząd Główny Polskiego Czerwonego Krzyża:

§1

Zatwierdza Zasady nadawania Wyróżnienia "Kryształowe Serce", które stanowią załącznik do
niniejszej uchwały.

§2

Uchyla uchwałę nr 54/2010 Zarządu Głównego z dnia 3 sierpnia 2010 r. w sprawie zmian w
pokrywaniu kosztów Wyróżnienia "Kryształowe Serce".

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Traci moc uchwała nr 53/2010 Zarządu Głównego
Polskiego Czerwonego Krzyża z dnia 3 sierpnia 2010 r. w sprawie zasad nadawania Zasłużonym
Honorowym Dawcom Krwi Wyróżnienia "Kryształowe Serce".

WICE~~ES
Polskiego Cze onego Krzyża

" t. I/AY,?
JeUomaus

p
polskiego

ES
onego Krzyża



Załącznik nr 1

do uchwały Zarządu Głównego P C K nr JcH /2017

z dnia 31. /I1MCO- 2017 r.

Zasady nadawania Zasłużonym Honorowym Dawcom Krwi oraz innym osobom Wyróżnienia

"Kryształowe Serce".

1. Wyróżnienie "Kryształowe Serce" (w formie stylizowanego serca) może być przyznane za

wybitne zasługi w rozwoju Ruchu Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża.

Mogą je otrzymywać osoby fizyczne, które prowadzą systematyczną, aktywną i efektywną

działalność promocyjną i organizacyjną w zakresie rozwoju Ruchu HDK PCKoraz posiadają:

- krwiodawcy - odznakę Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia lub równoważną jej

odznakę ZHDK w rozumieniu obowiązujących w tym zakresie przepisów i 15 lat

udokumentowanego członkostwa zwyczajnego w Polskim Czerwonym Krzyżu,

- pozostali działacze - 25 lat członkostwa zwyczajnego w PCK.

2. Wyróżnienie "Kryształowe Serce" przyznaje z upoważnienia Zarządu Głównego PCK, raz w

roku, Kapituła "Kryształowego Serca", którą stanowi Prezydium Krajowej Rady Honorowego

Krwiodawstwa PCK. Kapitule przewodniczy przewodniczący KR HDK PCK.

3. Do wręczania "Kryształowego Serca" uprawnieni są; Prezes PCK, przewodniczący Kapituły
"KS" i jej członkowie oraz prezesi oddziałów okręgowych i rejonowych PCK, bądź ich zastępcy.

4. Wyróżnienie "Kryształowe Serce" Kapituła nadaje z inicjatywy własnej lub na wniosek

zarządów oddziałów okręgowych PCK uwzględniających opinię okręgowych rad HDK PCK

(zespołów ds. honorowego krwiodawstwa, bądź pełnomocników zarządu ds. hdk).

5. Zarządy oddziałów rejonowych PCK i jednostek podstawowych PCK mogą podejmować

inicjatywę ws. przyznania Wyróżnienia "Kryształowe Serce". Wnioski w tej sprawie

przekazują do Kapituły z zachowaniem drogi służbowej.

6. Uzasadnienia wniosków o przyznanie Wyróżnienia "Kryształowe Serce" winny zawierać

konkretne informacje o działaniach kandydata w zakresie rozwoju honorowego

krwiodawstwa PCK, takich jak:

- organizacja akcji poboru krwi (grupowych wyjść do oddania krwi), w tym akcji "na

ratunek",

- prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie honorowego krwiodawstwa
(pogadanki, prelekcje, odczyty itp.),

- działania publicystyczne (wystąpienia radiowe, telewizyjne, sporządzanie informacji

prasowych do wydawnictw lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich, publikacje na

portalach społecznościowych, prowadzenie własnych stron internetowych, bądź

publikowanie materiałów na stronach zarządów PCK,

- działania zmierzające do poprawy stopnia zrzeszenia hdk w jednostkach

organizacyjnych PCK, bądź zwiększenia liczby tych jednostek,

- organizowanie lub współorganizowanie uroczystości HDK PCK, imprez integracyjno-
promocyjnych itp.,



do informacji o każdej z wymienionych form aktywności kandydata do wyróżnienia

należy załączyć wzmiankę o efektach podejmowanych działań: liczbie

zorganizowanych lub współorganizowanych akcji poboru krwi, ilości pozyskanej krwi

podczas akcji, liczbie uczestników akcji, liczbie uczestników spotkań informacyjno-
promocyjnych i zorganizowanych w ich efekcie akcji poboru krwi, liczbie

utworzonych lub współtworzonych klubów HDK PCK i innych jednostek PCK,

skupiających krwiodawców, liczbie osób skutecznie zachęconych do wstąpienia do

jednostek organizacyjnych PCKitp,

- nie będą uwzględniane, jako argumenty za przyznaniem Wyróżnienia "KS",

informacje o udziale w wymienionych akcjach, uroczystościach i imprezach,

- opisy form aktywności czerwonokrzyskiej, nie posiadających bezpośredniego wpływu

na rozwój Ruchu HDK PCK, wykazy pełnionych funkcji i posiadanych odznaczeń i

wyróżnień będą stanowiły jedynie dodatkową informację o kandydacie, nie

posiadającą wpływu na decyzję kapituły.

7. Kapituła podejmuje decyzje o przyznaniu wyróżnienia w drodze głosowania, zwykła

większością głosów przy obecności nie mniej niż 50% jej członków. Nie sporządza
uzasadnienia na piśmie do swoich decyzji.

8. Zarządy oddziałów okręgowych PCK przesyłają do Kapituły wnioski wyłącznie na drukach wg

wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały, w nieprzekraczalnym terminie do 30 lipca

każdego roku.

9. W szczególnych, uzasadnionych przypadkach Kapituła może dokonać oceny wniosku i podjąć

decyzję ws przyznania Wyróżnienia również poza terminem właściwego jej posiedzenia z

zachowaniem zasad określonych w p. 7.

10. Koszt związane z produkcją Kryształowego Serca i drukiem Aktu Nadania pokrywa ZG PCK.

Niedopuszczalne jest pobieranie jakichkolwiek opłat od osoby wyróżnionej w związku z

nadaniem Wyróżnienia KS.



Załącznik nr 2
do uchwały Zarządu Głównego PCK nr 20+12017

z dnia.31. marca 2017 r.

Wniosek o nadanie wyróżnienia
KRYSZTAŁOWE SERCE

pieczęć adresowa Zarządu Okręgowego PCK

miejscowość i data sporządzenia wniosku

nr ewidencji ZO PCK .

Imię lub imiona i nazwisko kandydata Nazwisko rodowe

Data urodzenia .

Miejsce urodzenia .

Imię ojca .

NrPESEL .

Adres zamieszkania lub do korespondencji: Ilość krwi oddanej honorowo lub jej składników
w przeliczeniu na krew pełną .

potwierdzenie przez placówkę służby krwi lub nr legitymacji hdk

Posiadane Odznaki Zasłużony Honorowy Dawca Krwi

l. ............................. Data nadania . .... nr legitymacji .

......................... nr legitymacji.

3. . Data nadania nr legitymacji .
Wpisać stopień lub po ilu litrach jest nadana, jeśli kandydat otrzymał Odznakę ZHDK po 19.10.2006 r.

2. .. . .. .. . . . .. . .. . Data nadania .

Odznaczenia państwowe i resortowe nadane kandydatowi (podać nazwę i rok nadania): .

Inne odznaki i wyróżnienia Polskiego Czerwonego Krzyża (podać nazwę i rok nadania): .

Nazwisko osoby sporządzającej wniosek .
odpowiedzialnej za prawidłowość podanych danych.



Uzasadnienie - konkretne działania kandydata na rzecz rozwoju Ruchu HDK PCK i ich efekty:

Stanowisko Okręgowej Rady Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża:

(miejscowość i data) (pieczątka adresowa on HDK PCK) (pieczątka i podpis przewodniczącego)

Zarząd Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w .
popiera wniosek o nadanie Kandydatowi Wyróżnienia "KRYSZTAŁOWE SERCE".

(miejscowość i data) (pieczątka adresowa za PCK) (pieczątka i podpis Prezesa za PCK)

Stanowisko Kapituły Kryształowego Serca: .

(nazwisko, imię i podpis Członka Kapituły

(nazwisko, imię i podpis Członka Kapituły

(nazwisko, imię i podpis Członka Kapituły

(nazwisko, imię i podpis przewodniczącego Kapituły)

(miejscowość i data posiedzenia Kapituły)

Wyróżnienie KRYSZTAŁOWE SERCE nadano uchwałą kapituły nr .

(nazwisko, imię i podpis Sekretarza Kapituły KRYSZTAŁOWEGO SERCA


