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przedsięwzięciami kulturalnymi, nagrody ministra, jubileusze, itd. Wnioskodawcami są nie tylko
stowarzyszenia i związki twórców, ale także inne organizacje pozarządowe prowadzące działalność
kulturalną w różnych obszarach, w tym w sferze sztuki ludowej. Honorowani są twórcy i artyści
indywidualni, działacze i społecznicy, ale także organizacje wyróżniające się swą działalnością na rzecz
szeroko pojętej kultury.
Rada Organizacji Pozarządowych przy Ministrze KiDN działa na podstawie Zarządzenia Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 października 2012 r. w sprawie powołania Rady
Organizacji Pozarządowych przy ministrze właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego13. Zgodnie z § 1 ust. 2 ww. zarządzenia, Rada jest organem pomocniczym ministra
właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
Określony w ww. zarządzeniu katalog zadań Rady pozostaje otwarty, zaś jako obszary
działalności Rady wskazano:







Przedstawianie propozycji i opinii w zakresie kierunków i form współpracy Ministra z
organizacjami pozarządowymi w sektorze kultury oraz wypracowywanie rekomendacji w
zakresie swojej działalności;
Prezentowanie opinii w zakresie modeli wspierania i rozwoju potencjału kulturowego oraz
kreatywnego w Polsce, w tym wykorzystywania funduszy budżetowych i funduszy
europejskich w sektorze kultury, a także w zakresie wspierania rozwoju kapitału społecznego;
Wyrażanie opinii o projektach aktów prawnych ważnych dla organizacji pozarządowych
działających w sektorze kultury;
Zbieranie, analizowanie i przedstawianie Ministrowi informacji na temat ważnych dla
organizacji pozarządowych zjawisk, inicjatyw i procesów w sektorze kultury.
Rada składa się z 20 członków:







6 przedstawicieli stowarzyszeń twórczych;
6 przedstawicieli organizacji pozarządowych działających w skali ogólnopolskiej, w tym
organizacji zrzeszających i reprezentujących podmioty sektora pozarządowego;
6 przedstawicieli organizacji pozarządowych działających lokalnie;
1 przedstawiciela Rady Działalności Pożytku Publicznego;
1 przedstawiciela Ministra.

Członkowie Rady, będący przedstawicielami organizacji pozarządowych, wybierani są przez
Ministra KiDN spośród kandydatur zgłoszonych w ramach otwartego naboru. Kadencja członka Rady
trwa cztery lata, przy czym Rada funkcjonuje w sposób rotacyjny, co oznacza, że co dwa lata zmienia
się połowa jej składu. Rada wyłania spośród swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i
sekretarza.
Komitet Społeczny jest organem pomocniczym Ministra KiDN. Działa na podstawie Zarządzenia
nr 42 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 września 2011r. w sprawie powołania
Komitetu Społecznego do spraw Paktu dla Kultury. Powołanie Komitetu wynika z postanowień Paktu
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