
DAR KRWI – DAREM ŻYCIA ! 
Jak przygotować wniosek do Ministra Zdrowia 

o nadanie Odznaczenia „HDK-Zasłużony dla Zdrowia Narodu” 
 

1. Trzeba pobrać wniosek na swój komputer, wypełnić komputerowo bez zmiany wielkości rubryk, 
pogrubioną czcionką Times New Roman 12 pkt.  

2. W rubryce nr 1 podać dwa imiona, jeśli są w dowodzie. 

3. W rubryce nr 4 adres zamieszkania wypełniamy wg wzoru:  
ul. Kwiatowa 12/3  
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

4. Strona druga wniosku musi być wydrukowana na odwrocie kartki;  
wniosek trzeba wydrukować w dwóch egzemplarzach.  

5. UWAGA! Sprawdzić zgodność numeru PESEL z datą urodzenia i podpisać czytelnie w rubryce nr 7;  
rubrykę 6 i 8 wypełnia pracownik RCKiK.  

6. Przed udaniem się do OT RCKiK proszę przesłać wniosek emailem do pana Ryszarda Górskiego  
celem sprawdzenia zgodności z wymaganiami formalnym e-mail: montini@interia.pl  . 

7. Następnie pobrać 2 oświadczenia, wypełnić komputerowo (imiona i nazwisko),  potem wydrukować je w 2 
egzemplarzach, wypełnić, miejscowość, data i czytelny podpis. 

8. Potem należy udać się z wypełnionym komputerowo wnioskiem do TO RCKiK przy ul. Krasickiego 21,  
gdzie pani Iwona potwierdzi pieczęcią TO RCKiK oddanie co najmniej 20 litrów krwi pełnej.  

9. Wypełnione i podstemplowane 2 egzemplarze wniosku, 2 egz. dużego oświadczenia oraz 2  egz. małego 
oświadczenia włożyć do koperty A4 i zakleić oraz przesłać do RCKiK w Raciborzu za pośrednictwem TO RCKiK 
w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Krasickiego 21 lub listem poleconym na adres: 

     Nadawca:  
          Ewa Helena Wilk 
          MK HDK PCK  
          Jastrzębie-Zdrój 

                  Odbiorca: 
RCKiK w Raciborzu,  
ul. Sienkiewicza 3A  
47-400 Racibórz  

Sekcja Metodyczno-Organizacyjna  
i Sprawozdawczości 
/Wniosek o ZZN/ 

10. O złożeniu wniosku w punkcie krwiodawstwa lub wysłaniu pocztą proszę powiadomić pana Ryszarda Górskiego 
SMS tel. 508 482 270, e-mail: montini@interia.pl  . 

11. Jeszcze jeden warunek - opłacona składka za dany rok (i zaległe za rok poprzedni, jeśli ktoś był członkiem już 
w  poprzednim roku i jeszcze nie zapłacił tej składki).  
Nr konta bankowego: Bank Millenium SA 67 1160 2202 0000 0002 4542 2887   

12. Członkowie Miejskiego Klubu HDK PCK wpisują TYTUŁEM:  
MK HDK PCK Ewa Helena Wilk za rok 2018 i 2020  (Roczna kładka członkowska wynosi 25 zł) 

13. Członkowie innych klubów wpisują TYTUŁEM: Nazwę swojego Klubu Imię i Nazwisko za rok 2020. 

14. Potem tylko czekać na powiadomienie o terminie i miejscu odebrania odznaczenia na akademii (przynieś 
dowód osobisty i obowiązkowa marynarka).  

 
mgr Ryszard Górski 
tel. 508 482 270 
e-mail: montini@interia.pl 

mailto:montini@interia.pl
mailto:montini@interia.pl

