
Informacja dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych przez Administratora oraz praw osób, których dane są przetwarzane została 
zamieszczona na stronie http://bip.mkidn.gov.pl w zakładce ochrona danych osobowych.

ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa, tel.: 22 42 10 401, fax: 22  826 75 33, e-mail: minister@kultura.gov.pl

Warszawa,  04 stycznia 2022 r.

 BM-WP.055.37.2021

Pan 
Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej 

Szanowny Panie Marszałku, 

odpowiadając na oświadczenie dotyczące powołania nowego dyrektora Narodowej 

Galerii Sztuki „Zachęta” złożone przez Panią Senator Ewę Matecką podczas 34. posiedzenia 

Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 grudnia 2021 roku, uprzejmie proszę 

o przyjęcie poniższych wyjaśnień.

Ad 1. 

Wskazanie trybu powołania dyrektora państwowej instytucji kultury pozostaje 

wyłączną kompetencją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a materialną podstawę 

decyzji w tego rodzaju sprawach stanowią przepisy art. 15 ustawy o organizowaniu 

i prowadzeniu działalności kulturalnej, w myśl których dyrektora instytucji kultury powołuje 

organizator na czas określony.

Ad 2. 

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przekazał do związków zawodowych 

i stowarzyszeń twórczych informację o zamiarze powołania Janusza Janowskiego 

na dyrektora Zachęty (zgodnie z art. 15. ust. 1. ustawy o organizowaniu 

i prowadzeniu działalności kulturalnej). W związku z tym do ministerstwa wpłynęły opinie w 

sprawie kandydata na nowego dyrektora Zachęty. Wszystkie z nich zostały wzięte pod uwagę 

przy podejmowaniu ostatecznej decyzji w sprawie powołania dyrektora Zachęty – Narodowej 

Galerii Sztuki.

WICEPREZES RADY MINISTRÓW 
MINISTER 

KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 
prof. dr hab. Piotr Gliński
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Ad 3. 

Pan Janusz Janowski przedstawił Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

program merytoryczny i organizacyjny działalności Zachęty w najbliższych latach, 

w którym zaprezentował swoje pomysły na funkcjonowanie tej instytucji kultury. Zgodnie 

z art. 15 ust. 5 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej program ten 

zostanie podany do publicznej wiadomości w terminie 7 dni od dnia powołania dyrektora 

instytucji kultury.

Ad 4, 5. 

Pan Janusz Janowski ma wieloletnie doświadczenie w obszarze sztuk wizualnych, 

zaś jego kompetencje oraz dotychczasowa działalność świadczą o dobrym przygotowaniu 

do pełnienia funkcji dyrektora państwowej instytucji kultury. Janusz Janowski jest 

malarzem, teoretykiem i historykiem sztuki, kuratorem, doktorem nauk humanistycznych, 

członkiem Polskiego Towarzystwa Filozoficznego. Od października 2014 roku pełni funkcję 

Prezesa Zarządu Głównego Związku Polskich Artystów Plastyków. 

W roku 2004 współzakładał Pomorskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych. Był także 

współtwórcą oraz współprowadzącym programu „Republika Sztuki”. Jest redaktorem 

naczelnym ukazującego się od 2017 roku kwartalnika artystycznego ArsForum, autorem 

publikacji z zakresu teorii i historii sztuki oraz filozofii. W latach 2002-2014 był 

koordynatorem merytorycznym wszystkich projektów artystyczno-wystawienniczych Zarządu 

Okręgu ZPAP w Gdańsku, w latach 2004-2006 pełnił funkcję przewodniczącego Rady 

Artystycznej ZPAP, a w latach 2006-2014 Prezesa Zarządu Okręgu ZPAP w Gdańsku. 

Jest członkiem ogólnopolskiej Kapituły Nagrody im. Kazimierza Ostrowskiego. W latach 

2002-2014 był kuratorem gdańskiej Galerii ZPAP, kuratorem ponad stu wystaw, w tym 

wielkich retrospektywnych ekspozycji laureatów Nagrody im. Kazimierza Ostrowskiego. 

To autor aranżacji wystaw Triennale Sztuki Pomorskiej (2013, 2016, 2019) w Państwowej 

Galerii Sztuki w Sopocie. Uczestniczył w Jury wielu konkursów na realizację pomników i 

rzeźb w przestrzeni społecznej, a także konkursów artystycznych branżowych różnego 

rodzaju. Jest autorem wielu wystaw indywidualnych oraz uczestnikiem wystaw zbiorowych w 

Polsce i za granicą. W latach 1983-2005 był aktywny również na scenie muzycznej, m.in. jako 

członek międzynarodowego zespołu jazzowego European Sextett.

Z poważaniem 

z up. MINISTRA KULTURY 
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 

SEKRETARZ STANU

Jarosław Sellin
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