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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA KULTURY1)
z dnia 12 maja 2004 r.
w sprawie odznaki „Za opiek´ nad zabytkami”
Na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U.
Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959) zarzàdza si´, co nast´puje:

2. Odznaka jest dwustopniowa:
1) z∏ota — wy˝szego stopnia;
2) srebrna — ni˝szego stopnia.

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla tryb sk∏adania wniosków o przyznanie odznaki „Za opiek´ nad zabytkami”, wzór i wymiary tej odznaki oraz sposób jej wr´czania i noszenia.

3. W zale˝noÊci od stopnia odznaka wykonana jest
z ˝ó∏tego lub bia∏ego metalu.

§ 2. 1. Wniosek o przyznanie przez ministra w∏aÊciwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwanego dalej „ministrem”, odznaki „Za opiek´ nad zabytkami”, zwanej dalej „odznakà”, zawiera:

5. W przypadku posiadania odznaki wy˝szego i ni˝szego stopnia nosi si´ odznak´ wy˝szego stopnia.

1) dane osobowe kandydata do wyró˝nienia;
2) informacj´ o osiàgni´ciach uzasadniajàcych przyznanie odznaki.
2. Wzór wniosku o przyznanie odznaki jest okreÊlony w za∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia.
§ 3. 1. Wniosek o przyznanie odznaki przedstawia
si´ ministrowi za poÊrednictwem Generalnego Konserwatora Zabytków, który sprawdza, czy wniosek
spe∏nia wymagania formalne, o których mowa w § 2.
2. Je˝eli wniosek nie spe∏nia wymagaƒ formalnych, Generalny Konserwator Zabytków zwraca wniosek wnioskodawcy i podaje przyczyn´ zwrotu wniosku.
3. W przypadku gdy wniosek spe∏nia wymagania
formalne, Generalny Konserwator Zabytków sporzàdza opini´, o której mowa w art. 106 ust. 3 ustawy
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami.
4. Wniosek wraz z opinià Generalny Konserwator
Zabytków przekazuje ministrowi.
§ 4. 1. Odznaka, o wymiarach zewn´trznych
18 x 24 mm, ma kszta∏t stylizowanej wie˝y obronnej
z ostro∏ukowym otworem bramnym u do∏u, wype∏nionym jasnoniebieskà emalià, oraz okienkiem strzelniczym powy˝ej. Wie˝a zwieƒczona krenela˝em z wypuk∏oreliefowymi blankami uj´ta jest w dolnej cz´Êci, do
2/3 wysokoÊci, opaskà o zaokràglonych dolnych naro˝ach, z licem wype∏nionym wypuk∏ym napisem: ZA
OPIEK¢ NAD ZABYTKAMI, biegnàcym od lewej do
prawej strony. Na odwrotnej stronie odznaki umocowane jest zapi´cie.
————————
1) Minister Kultury kieruje dzia∏em administracji rzàdowej —
kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie
§ 1 ust. 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
4 maja 2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Kultury (Dz. U. Nr 106, poz. 1122).

4. Odznak´ nosi si´ po prawej stronie piersi.

6. Wzór odznaki jest okreÊlony w za∏àczniku nr 2 do
rozporzàdzenia.
§ 5. 1. Minister lub upowa˝niona przez niego osoba wr´cza wyró˝nionemu odznak´ w Mi´dzynarodowym Dniu Ochrony Zabytków lub w czasie innych uroczystoÊci zwiàzanych z ochronà dziedzictwa kulturowego.
2. Wyró˝nionemu wraz z odznakà wr´cza si´ legitymacj´ stwierdzajàcà przyznanie odznaki.
3. Wzór legitymacji jest okreÊlony w za∏àczniku
nr 3 do rozporzàdzenia.
§ 6.1. Minister przekazuje Generalnemu Konserwatorowi Zabytków informacj´ o osobach wyró˝nionych odznakà.
2. Wykaz przyznanych odznak prowadzi urzàd obs∏ugujàcy ministra.
§ 7. Osoby wyró˝nione odznakà „Za opiek´ nad zabytkami” na podstawie przepisów obowiàzujàcych
przed dniem wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia zachowujà prawo do jej noszenia.
§ 8. Do spraw wszcz´tych i niezakoƒczonych decyzjà ministra o nadaniu odznaki, przed dniem wejÊcia
w ˝ycie rozporzàdzenia, stosuje si´ przepisy tego rozporzàdzenia.
§ 9. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia.2)

Minister Kultury: W. Dàbrowski
————————
2) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia
16 maja 2001 r. w sprawie odznaki „Za opiek´ nad zabytkami” (Dz. U. Nr 70, poz. 728), które zgodnie z art. 148
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r.
Nr 96, poz. 959) utraci∏o moc z dniem 18 maja 2004 r.

Dziennik Ustaw Nr 124

— 8766 —

Poz. 1304
Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Kultury
z dnia 12 maja 2004 r. (poz. 1304)

Za∏àcznik nr 1

WZÓR
Wniosek o przyznanie odznaki „Za opiek´ nad zabytkami”
1. ......................................................................................................................................................................................
(nazwa jednostki zg∏aszajàcej wniosek)

zg∏asza wniosek o przyznanie srebrnej / z∏otej * odznaki „Za opiek´ nad zabytkami”
Panu(i):
a) .................................................................................................................................................................................
(imi´ i nazwisko)

b) .................................................................................................................................................................................
(data i miejsce urodzenia)

c) .................................................................................................................................................................................
(miejsce zamieszkania)

d) .................................................................................................................................................................................
(wykszta∏cenie)

e) .................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
(nazwa i adres miejsca zatrudnienia — zajmowane stanowisko)

2. Pe∏nione funkcje spo∏eczne lub etatowe w zwiàzku z opiekà nad zabytkami:
.....................................................................................................................................................................................
(nazwa instytucji lub organizacji)

(od roku do roku)

(na stanowisku)

.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
3. Uzasadnienie wniosku (opis zas∏ug w dziedzinie opieki nad zabytkami, ich popularyzacji, podanie ewentualnych publikacji itd.)
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
4. Decyzja Ministra Kultury ............................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

————————
* Niepotrzebne skreÊliç.
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Za∏àcznik nr 2

Wzór odznaki „Za opiek´ nad zabytkami”
(z∏otej — wy˝szego stopnia)

Wzór odznaki „Za opiek´ nad zabytkami”
(srebrnej — ni˝szego stopnia)
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Za∏àcznik nr 3

WZÓR LEGITYMACJI STWIERDZAJÑCEJ PRZYZNANIE ODZNAKI
„ZA OPIEK¢ NAD ZABYTKAMI”
(strona 4)

(strona 1)

10,6 cm

Wizerunek odznaki
„Za opiek´ nad zabytkami”

7,6 cm

(strona 2)

(strona 3)

Pan(i) ..........................................................
(imi´ i nazwisko)

MINISTER KULTURY
.....................................................................
LEGITYMACJA Nr ......

zosta∏(a) wyró˝niony(a)

odznaki
„Za opiek´ nad zabytkami”

....................... odznakà
„Za opiek´ nad zabytkami”

Minister

mp.

Warszawa, dnia ...................... 20..... r.

