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Józef Oleksy
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Szanowny Panie Marszałku.

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
2 kwietnia 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt
ustawy

 - o zmianie ustawy o organizowaniu i
prowadzeniu działalności kulturalnej
wraz z projektem aktu wykonawczego.

W załączeniu przedstawiam także opinię dotyczącą zgodności
proponowanych regulacji z prawem Unii Europejskiej.

Ponadto uprzejmie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu w
tej sprawie w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Kultury.

Z szacunkiem

(-) Marek Belka



                     

Projekt

U S T A W A

z dnia ...................................

o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

Art. 1. W ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu

i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zm.1))

wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 7 otrzymuje brzmienie:

„Art. 7. 1. Osobom wyróżniającym się w dziedzinie twórczości

artystycznej, działalności kulturalnej lub ochronie

kultury i dziedzictwa narodowego minister właściwy

do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

nadaje Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”,

zwany dalej „Medalem”.

 2. Medal posiada trzy stopnie:

1) I stopień – Złoty Medal „Zasłużony Kulturze Gloria

Artis”,

2) II stopień – Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze

Gloria Artis”,

3) III stopień – Brązowy Medal „Zasłużony Kulturze

Gloria Artis”.

 3. Medal nadaje minister właściwy do spraw kultury

i  ochrony dziedzictwa narodowego z własnej

inicjatywy lub na wniosek:

1) ministrów lub kierowników urzędów centralnych,

2) rektorów szkół wyższych,

3) wojewodów,
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4) władz statutowych organizacji społecznych lub

stowarzyszeń prowadzących statutową działalność

kulturalną,

5) kierowników placówek dyplomatycznych lub

konsularnych Rzeczypospolitej Polskiej,

6) marszałków województw.

 4. Medal III stopnia może otrzymać osoba, która

ukończyła lat 30. Medal stopnia wyższego można

otrzymać po upływie lat 5 od nadania Medalu stopnia

bezpośrednio niższego. W przypadkach uzasadnionych

wybitnymi osiągnięciami kandy-data można odstąpić

od powyższych wymogów.

 5. Wymogi określone w ust. 4 dotyczą osób będących

obywatelami polskimi.

 6. Medal nie może być nadawany pośmiertnie.

 7. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony

dziedzictwa narodowego określi, w drodze

rozporządzenia:

1) wzór odznaki Medalu,

2) wzór wniosku o nadanie Medalu oraz wzór

legitymacji potwierdzającej nadanie Medalu,

3) sposób noszenia odznaki Medalu,

z uwzględnieniem stopni Medalu oraz warunków, jakie

powinny spełniać wnioski o nadanie Medalu.”;

2) w art. 19 uchyla się ust. 1a.

Art. 2.  Ustawa wchodzi w życie po upływie 14  dni od dnia ogłoszenia.

                                                
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 364,

z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568 i Nr 213, poz. 2081 oraz z 2004 r. Nr 11, poz. 96 i Nr
261, poz. 2598.



3

                                                                                                                                              

UZASADNIENIE

Nowelizacja ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu  i prowadzeniu
działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zm.) ma na celu:
– ustanowienie prestiżowego Medalu przyznawanego osobom wyróżniającym się

w dziedzinie twórczości artystycznej, działalności kulturalnej lub ochronie kultury
i dziedzictwa narodowego,

– dostosowanie przepisów ustawy do aktualnego stanu prawnego regulującego

gospodarkę finansową instytucji kultury.

1. Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” zostaje wprowadzony ze względu na

potrzebę uhonorowania twórców oraz osób angażujących się w działalność kulturalną.

Odznaczenie to zastąpi odznakę „Zasłużony Działacz Kultury” oraz odznakę honorową

„Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

W aktualnym stanie prawnym w dziedzinie kultury, sztuki i działalności kulturalnej
przyznawane są następujące ordery i odznaczenia:
– Order Odrodzenia Polski – przyznawany przez Prezydenta Rzeczypospolitej

Polskiej za wybitną twórczość literacką i artystyczną,

– odznaka honorowa „Zasłużony dla Kultury Polskiej” – nadawana za zasługi

w propagowaniu za granicą dorobku kultury i sztuki polskiej lub osobom

przyczyniającym się do rozwoju kulturalnych stosunków z Polską,

– odznaka „Zasłużony Działacz Kultury” – nadawana osobom wyróżniającym się

w tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury,

– odznaka „Za opiekę nad zabytkami” – nadawana osobom zasłużonym      

w sprawowaniu społecznej opieki nad dobrami kultury lub w prowadzeniu działalności

konserwatorskiej.

Przyjęcie proponowanej ustawy ma na celu ustanowienie prestiżowego odznaczenia
przyznawanego osobom „wyróżniającym się” w twórczości artystycznej, działalności
kulturalnej lub ochronie kultury i dziedzictwa narodowego.
W obecnym stanie prawnym za wybitną twórczość artystyczną lub literacką Prezydent
RP może nadać Order Odrodzenia Polski. Natomiast osobom wyróżniającym się w
twórczości artystycznej lub działalności kulturalnej może być przyznawana odznaka
„Zasłużony Działacz Kultury”, której walory estetyczne nie przystają do rodzaju zasług,
za które jest przyznawana. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku odznaki
„Zasłużony dla Kultury Polskiej”.
Założenia do projektowanej ustawy:

1) Medal będzie przyznawany w trzech stopniach,
2) zakłada się ograniczenie liczby przyznawanych Medali:
a) w stopniu I – do 50 sztuk rocznie,
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b) w stopniu II  –  do 150 sztuk rocznie,
c) w stopniu III  –  do 300 sztuk rocznie,

3)  Medal stopnia wyższego będzie mógł być nadany po co najmniej 5 latach od nadania

Medalu stopnia bezpośrednio niższego. Wymóg powyższy nie dotyczy obcokrajowców,

4) odznaka Medalu będzie wręczana przez ministra właściwego do spraw kultury i

ochrony dziedzictwa narodowego lub osobę przez niego upoważnioną.

Medal stopnia wyższego będzie mógł być nadany po co najmniej 5 latach od nadania
Medalu stopnia bezpośrednio niższego. Ze względu na niewielką liczbę Medali
nadawanych obcokrajowcom powyższe ograniczenie nie dotyczy osób niebędących
obywatelami polskimi.
Medal nie będzie mógł być nadawany pośmiertnie.

2. Przepis art. 19 ust. 1a jest aktualnie, ze względu na prowadzenie przez wszystkie instytucje kultury
gospodarki finansowej w oparciu o jednakowe zasady, przepisem bezprzedmiotowym.

Przedmiot projektowanej regulacji nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.

Ocena skutków regulacji  (OSR)
1. Podmioty, na które oddziałuje akt normatywny

Osoby wyróżniające się w twórczości artystycznej oraz działalności kulturalnej.

2.Wpływ na dochody i wydatki budżetu i sektora publicznego

Koszt zaprojektowania nowego odznaczenia wyniósł 40 tys. zł – cztery umowy o dzieło
zawarte z wybitnymi twórcami, profesorami Akademii Sztuk Pięknych. Spośród
zgłoszonych wzorów jeden został wybrany do realizacji jako projektowany Medal.
Koszt wykonania 500 egzemplarzy Medalu wyniesie ok. 60 tys. zł. Szacuje się,  że
koszty wykonania takiej samej liczby etui oraz legitymacji wyniosą ok. 10 tys. zł. Przy
założeniu, że Minister Kultury będzie nadawał do 500 Medali rocznie, całkowite roczne
koszty nadawania projektowanego Medalu wyniosą do ok. 70 tys. zł.
Dotychczasowe roczne koszty (dane za rok 2003) nadawania odznaki „Zasłużony
Działacz Kultury” wyniosły 11 102 zł, a odznaki honorowej „Zasłużony dla Kultury
Polskiej” – 28 511,40 zł. W skali roku daje to łączną kwotę 39 613,40 zł.
Projektowana regulacja nie będzie miała wpływu na wydatki budżetów jednostek
samorządu terytorialnego.
Źródła finansowania – koszty związane z przyznawaniem proponowanego Medalu będą
pokrywane ze środków finansowych w części budżetu „Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego”.

3. Wpływ na rynek pracy
Brak wpływu.

4. Wpływ na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki
Brak wpływu.

5. Wpływ na sytuację i rozwój regionów
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Brak wpływu.

6. Konsultacje społeczne

Przeprowadzone zostały konsultacje społeczne z jednostkami samorządu terytorialnego
za pośrednictwem Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. W ramach
konsultacji została zgłoszona do projektu propozycja uwzględnienia wśród podmiotów
uprawnionych do składania wniosków o  nadanie przez Ministra Kultury Medalu
„Zasłużony Kulturze Gloria Artis” również marszałków województw. Uwaga ta została
uwzględniona.





Projekt

Rozporządzenie Ministra Kultury1)

z dnia ……………

w sprawie wzoru odznaki Medalu „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, wzoru

wniosku o nadanie Medalu oraz sposobu noszenia odznaki

Na podstawie art. 7 ust. 7 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i

prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zm.2))

zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Wniosek o nadanie przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony

dziedzictwa narodowego Medalu „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, zwanego dalej

„Medalem”, jest przekazywany ministrowi wraz z uzasadnieniem.

2. Wzór wniosku o nadanie Medalu określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 2.

 Liczba odznaczonych Medalem nie może przekroczyć w ciągu roku:

1)   50 osób – Medalem I stopnia;

2) 150 osób – Medalem II stopnia;

3) 300 osób – Medalem III stopnia.

§ 3.

1. Odznaka Medalu ma postać stylizowanego kwiatu. Średnica odznaki Medalu I

stopnia wynosi 70 mm, a Medali II i III stopnia 40 mm.

W środkowej części awersu umieszczona jest nakładka przedstawiająca twarz

kobiety z wieńcem z liści laurowych. Powyżej znajduje się półkolisty napis „Gloria

Artis”.
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W środkowej części rewersu znajduje się nakładka ze stylizowanym orłem

w koronie. Poniżej znajduje się półkolisty napis „Zasłużony Kulturze”.

2. Odznaka Medalu wykonana jest z tombaku srebrzonego oksydowanego.

Wewnętrzna część płatków kwiatu na rewersie wypełniona jest emalią koloru

błękitnego. W odznace Medalu I stopnia nakładki wykonane są z metalu koloru złotego,

II stopnia koloru srebrnego, a III stopnia koloru brązowego.

3. Odznaka Medalu I stopnia zawieszona jest na błękitnej wstążce o szerokości 50

mm z dwoma pionowymi paskami – białym i czerwonym szerokości 13 mm

umieszczonymi w środku wstążki.

4. Odznaka Medalu II i III stopnia zawieszona jest na błękitnej wstążce o szerokości

35 mm z dwoma pionowymi paskami – białym i czerwonym szerokości 5 mm

umieszczonymi w środku wstążki.

5. Wzór Medalu określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 4.

1. Odznakę Medalu wręcza minister właściwy do spraw kultury i ochrony

dziedzictwa narodowego lub osoba przez niego upoważniona.

2. Odznaka Medalu jest wręczana wraz z legitymacją stwierdzającą jego nadanie.

3. Wzór legitymacji stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 5.

Odznakę Medalu nosi się na lewej stronie piersi.

§ 6.

W razie zagubienia albo zniszczenia wydaje się wtórny egzemplarz odznaki Medalu lub

legitymacji.

§ 7.
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Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego prowadzi

wykaz nadanych Medali.

§ 8.

 Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

        MINISTER KULTURY

                                                          
1) Minister Kultury kieruje działem administracji rządowej – kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury (Dz. U.
Nr 134, poz. 1430).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2002 r. Nr 41,
poz. 364, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568 i Nr 213, poz. 2081 oraz z 2004 r.
Nr 11, poz. 96, Nr 261, poz. 2598 i Nr ..., poz. ... .



Załącznik nr 1
WNIOSEK O NADANIE

Medalu „Zasłużony Kulturze – Gloria Artis”

1. Dane ogólne:

a) imię i nazwisko
....................................................................................................................................................

b) data i miejsce urodzenia
......................................................................................................................................................
c) miejsce zamieszkania
......................................................................................................................................................
d) miejsce pracy (nazwa zakładu)
.................................................................................................................................................
e) stanowisko
......................................................................................................................................................
f) wykształcenie
......................................................................................................................................................

g) czy był karany
......................................................................................................................................................
h) posiadane ordery i odznaczenia:
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

2. Przebieg pracy twórczej lub działalności kulturalnej:
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................



3. Opis  zasług uzasadniających nadanie Medalu:
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

.............................................................................. ..............................................................................
(miejscowość, data) (wnioskodawca)

4. Opinia właściwego departamentu / biura Ministerstwa Kultury:

.............................................................................. ..............................................................................
(miejscowość, data) (opiniujący)

5. Decyzja Ministra Kultury:

Warszawa, dnia ........................................................................

37/12/tg



  

Załącznik nr 2

Awers Rewers



 

Wizerunek 
Godła Państwowego 

 

 

 

Medalu
„Zasłużony Kulturze 

Gloria Artis” 
 

MINISTER 

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

LEGITYMACJA Nr 

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

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

 

 
Medal 

„Zasłużony Kulturze 
Gloria Artis” 
Stopnia ........ 

Panu(i) 

został  nadany 

imię i  nazwisko 

Minister 

mp. 

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

39/12/tg

Załącznik nr 3



Uzasadnienie

Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w

art. 7 ust. 7 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu

działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zm.2)).

Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” będzie przyznawany przez ministra

właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego osobom

wyróżniającym się w twórczości artystycznej, działalności kulturalnej lub ochronie

kultury i dziedzictwa narodowego.

Projekt ustawy przewiduje, że Medal będzie przyznawany w trzech stopniach.

Zakłada się przyznawanie projektowanego odznaczenia: w stopniu I do 50 szt. rocznie,

w stopniu II do 150 szt. rocznie, w stopniu III do 300 sztuk rocznie. Ma to na celu

zwiększenie prestiżu odznaczenia. Minister będzie także prowadził rejestr osób, którym

został nadany Medal. W projekcie rozporządzenia określono także wzór wniosku o

przyznanie Medalu (załącznik nr 1), wzór odznaki Medalu (załącznik nr 2), oraz wzór

legitymacji potwierdzającej nadanie Medalu (załącznik nr 3).

Ocena skutków regulacji.

1. Podmioty, na które oddziałuje akt normatywny: osoby wyróżniające się

w twórczości artystycznej oraz działalności kulturalnej.

2. Wpływ na dochody i wydatki budżetu i sektora publicznego:

Koszt zaprojektowania nowego odznaczenia wyniósł 40 tys. zł – cztery umowy o

dzieło zawarte z wybitnymi twórcami, profesorami Akademii Sztuk Pięknych.

Spośród zgłoszonych wzorów jeden został wybrany do realizacji jako projektowana

odznaka Medalu.

Koszt wykonania 500 egzemplarzy odznaki Medalu, wyniesie ok. 60 tys. zł. Szacuje

się, że koszty wykonania takiej samej liczby etui oraz legitymacji wyniosą ok. 10

tys. zł. Przy założeniu, że Minister Kultury będzie nadawał 500 Medali rocznie

całkowite roczne koszty nadawania projektowanego Medalu wyniosą ok. 70 tys. zł.

Dotychczasowe roczne koszty (dane za rok 2003) nadawania odznaki „Zasłużony

Działacz Kultury” wyniosły 11 102 zł a odznaki honorowej „Zasłużony dla Kultury

Polskiej” 28 511,40 zł. W skali roku daje to łączną kwotę 39 613,40 zł.
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Projektowana regulacja nie będzie miała wpływu na wydatki budżetów jednostek

samorządu terytorialnego.

Źródła finansowania: koszty związane z przyznawaniem proponowanego Medalu

będą pokrywane ze środków finansowych w części budżetu „Kultura i ochrona

dziedzictwa narodowego”.

Wejście w życie proponowanej regulacji nie wpłynie na budżet państwa i budżety

jednostek samorządu terytorialnego.

3. Wpływ na rynek pracy: brak wpływu.

4. Wpływ na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki: brak

wpływu.

5. Wpływ na sytuację i rozwój regionów: brak wpływu.

6. Konsultacje społeczne: przeprowadzone zostały konsultacje społeczne

z jednostkami samorządu terytorialnego za pośrednictwem Komisji Wspólnej Rządu

i Samorządu Terytorialnego. W ramach konsultacji zgłoszona została do projektu

propozycja uwzględnienia wśród podmiotów uprawnionych do składania wniosków

o nadanie przez Ministra Kultury Medalu „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”

również marszałków województw. Uwaga ta została uwzględniona w tekście

przekazanym pod obrady Rady Ministrów.


