
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

Warszawa, dnia 24 listopada 2021 r.

Poz. 2125

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1) 

z dnia 18 listopada 2021 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie Medalu „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”

Na podstawie art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 194) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie Medalu „Zasłu-
żony Kulturze Gloria Artis” (Dz. U. poz. 70 oraz z 2020 r. poz. 1952) wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 3 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

2) załącznik nr 4 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. 1. Wnioski o nadanie Medalu „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” złożone przed dniem wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 3 do rozporządzenia zmienianego w § 1 zachowują ważność.

2. Wzór legitymacji potwierdzającej nadanie Medalu „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” określony w załączniku nr 2 do 
niniejszego rozporządzenia stosuje się w przypadku Medali „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” nadanych po dniu 25 paź-
dziernika 2021 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: P. Gliński

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 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu dzia-
łania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 1951).
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Załączniki do rozporządzenia  
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
z dnia 18 listopada 2021 r. (poz. …..) 
 

Załącznik nr 1 
 

WZÓR 
 

Wniosek o nadanie Medalu „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” 
 
 
1. Dane kandydata: 
 

1) osoby fizycznej: 

 

a) imię i nazwisko   

...................................................................................................................................... 

b) data urodzenia 

...................................................................................................................................... 

c) miejsce zamieszkania 

...................................................................................................................................... 

d) miejsce pracy (nazwa i siedziba pracodawcy) 

...................................................................................................................................... 

e) stanowisko 

...................................................................................................................................... 

f) wykształcenie 

...................................................................................................................................... 

g) posiadane ordery i odznaczenia 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

h) stopień i rok nadania medalu niższego stopnia (w przypadku nadania Srebrnego 
Medalu „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” lub Brązowego Medalu „Zasłużony 
Kulturze Gloria Artis”) 

...................................................................................................................................... 

 
2) osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej: 

 

a) nazwa  

...................................................................................................................................... 

Załączniki do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego z dnia 18 listopada 2021 r. (poz. 2125)

Załącznik nr 1

WZÓR



Dziennik Ustaw – 3 –  Poz. 2125

 

2 
 

b) siedziba 

...................................................................................................................................... 

c) charakter działalności, data utworzenia  

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

d) posiadane ordery i odznaczenia 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

e) stopień i rok nadania medalu niższego stopnia (w przypadku nadania Srebrnego 
Medalu „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” lub Brązowego Medalu „Zasłużony 
Kulturze Gloria Artis”) 

...................................................................................................................................... 

 
 
2. Uzasadnienie: 
 

1) opis pracy w zakresie twórczości artystycznej, działalności kulturalnej lub ochrony 
kultury i dziedzictwa narodowego1) 

 
.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

 
2) opis zasług uzasadniających nadanie medalu1) 

 
.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 
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.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

 
 
3. Proponowany termin i miejsce wręczenia:  
 
             .......................................................................................................................................... 

 
4. Wnoszę o nadanie ...................................... medalu2)  

 
 

             .......................................................................................................................................... 
                                           (imię i nazwisko lub nazwa kandydata) 

 
                   .......................................................                         ......................................... 

                     (miejscowość, data)                                                     (wnioskodawca) 
 
 
 
 
5. Rozstrzygnięcie ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa 
narodowego:  

 
 

...................................................................................................................................... 

 
 

 
 

Warszawa, dnia ......................................     ............................................. 
                                                                                                                 (pieczęć, podpis) 
 
 
___________________ 
1) W przypadku wniosku o nadanie tej samej osobie medalu stopnia wyższego należy wskazać przebieg pracy 

twórczej lub działalności kulturalnej oraz osiągnięcia tej osoby zdobyte po przyznaniu medalu stopnia 
niższego. 

2) Należy wpisać proponowany stopień medalu.  
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 Załącznik nr 2 

 

MINISTER KULTURY
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Legitymacja nr .... 

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

.............................................................

otrzymuje 

Złoty Medal 
„Zasłużony Kulturze 

Gloria Artis” 

Minister Kultury
i Dziedzictwa Narodowego

mp. 

.............................................................

Załącznik nr 2

WZÓR LEGITYMACJI POTWIERDZAJĄCEJ NADANIE MEDALU „ZASŁUŻONY KULTURZE GLORIA ARTIS”
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MINISTER KULTURY
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Legitymacja nr .... 

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

.............................................................

otrzymuje 

Srebrny Medal
„Zasłużony Kulturze

Gloria Artis”

Minister Kultury
i Dziedzictwa Narodowego

mp. 

.............................................................
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MINISTER KULTURY
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Legitymacja nr .... 

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

.............................................................

.............................................................

otrzymuje

Brązowy Medal
„Zasłużony Kulturze

Gloria Artis” 

Minister Kultury
i Dziedzictwa Narodowego 

mp.




