
Dz.U.06.24.181 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) 

z dnia 3 lutego 2006 r. 

zmieniaj ące rozporz ądzenie w sprawie odznaki "Za opiek ę nad zabytkami"  

(Dz. U. z dnia 16 lutego 2006 r.) 

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 i Nr 238, poz. 2390) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Kultury z dnia 12 maja 2004 r. w sprawie odznaki "Za opiekę nad 
zabytkami" (Dz. U. Nr 124, poz. 1304) załączniki nr 1 i 3 otrzymują brzmienie określone odpowiednio w 
załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

______ 
1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona 

dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 
października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego (Dz. U. Nr 220, poz. 1889). 

ZAŁĄCZNIKI 

ZAŁĄCZNIK Nr 1  

WZÓR 

Wniosek o przyznanie odznaki "Za opiek ę nad zabytkami"  

1. ................................................ ........... 
           (nazwa jednostki zgłaszaj ącej wniosek) 
   zgłasza wniosek o przyznanie srebrnej/złotej* od znaki 
   "Za opiek ę nad zabytkami" Panu(ni): 
   a) ............................................. ........... 
                      (imi ę i nazwisko) 
   b) ............................................. ........... 
                 (data i miejsce urodzenia) 
   c) ............................................. ........... 
                    (miejsce zamieszkania) 
   d) ............................................. ........... 
                         (wykształcenie) 
   e) ............................................. ........... 
      ............................................. ........... 
   (nazwa i adres miejsca zatrudnienia - zajmowane stanowisko) 
2. Pełnione funkcje społeczne lub etatowe w zwi ązku z opiek ą 
   nad zabytkami: 
   ................................................ ........... 
    (nazwa instytucji    (od roku do roku)     (na stanowisku) 
    lub organizacji) 



   ................................................ ........... 
   ................................................ ........... 
   ................................................ ........... 
   ................................................ ........... 
3. Uzasadnienie wniosku (opis zasług w dziedzinie o pieki nad 
   zabytkami, ich popularyzacji, podanie ewentualny ch 
   publikacji itd.) 
   ................................................ ........... 
   ................................................ ........... 
   ................................................ ........... 
   ................................................ ........... 
   ................................................ ........... 
4. Decyzja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodoweg o ........ 
   ................................................ ........... 
   ................................................ ........... 
   ................................................ ........... 

______ 
* Niepotrzebne skreślić. 

ZAŁĄCZNIK Nr 2  

WZÓR LEGITYMACJI STWIERDZAJ ĄCEJ PRZYZNANIE ODZNAKI  

"Za opiek ę nad zabytkami"  

wzór 
 


