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BIŁGORAJ  2014  



 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 

 

1. Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju zwane dalej „Muzeum” działa na podstawie 

ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2012 r. poz. 987 z późniejszymi 

zmianami), ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu 

działalności kulturalnej (Dz .U. z 2012 r. poz. 406 z późniejszymi zmianami) oraz Statutu 

Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju nadanego uchwałą Nr XXXVIII/251/2014 Rady 

Powiatu w Biłgoraju  z dnia 18 czerwca 2014 roku.  

2. Regulamin Organizacyjny, zwany dalej „Regulaminem”, określa strukturę organizacyjną, 

zasady zarządzania, zakres działania, podział czynności i odpowiedzialności osób pełniących 

funkcje kierownicze i samodzielne w Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju.  

 

§ 2 

 

Muzeum jest samorządową instytucją kultury utworzoną na podstawie uchwały Nr XII/50/99 

Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 8 października 1999 r. w sprawie utworzenia Muzeum 

Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury Powiatu 

Biłgorajskiego prowadzonego przez Starostę Biłgorajskiego pod nr 1 i posiada osobowość 

prawną. 

 

II. STRUKTURA ORGANIZACYJNA  MUZEUM 

 

§ 3 

 

1. Celem Muzeum jest gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zabytków, 

informowanie o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnianie 

podstawowych wartości historii, nauki i kultury polskiej oraz światowej, kształtowanie 

wrażliwości poznawczej i estetycznej oraz umożliwianie kontaktu ze zbiorami.  

2. Muzeum realizuje cele o których mowa w ust. 1, w szczególności przez:  

 gromadzenie zabytków w zakresie archeologii, historii, sztuki, etnografii,  

 katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych muzealiów i materiałów 
dokumentacyjnych,  

 przechowywanie gromadzonych zabytków w warunkach zapewniających im właściwy 

stan zachowania i bezpieczeństwa oraz magazynowanie ich w sposób dostępny dla 

celów naukowych,  

 zabezpieczanie i konserwację muzealiów,  

 urządzanie wystaw,  

 prowadzenie działalności naukowo-badawczej, edukacyjnej i informacyjnej                        
w zakresie dyscyplin objętych działaniem Muzeum,  

 udostępnianie zbiorów do celów naukowych i edukacyjnych,  

 zapewnienie właściwych warunków zwiedzania i korzystania ze zbiorów,  

 prowadzenie działalności wydawniczej,  

 współdziałanie z innymi instytucjami o podobnych celach,  

 przyjmowanie zabytków w depozyt zgodnie z obowiązującymi przepisami 

 

 



 

§ 4 

 

Integralną częścią Muzeum jest  Skansen - Zagroda Sitarska w Biłgoraju zlokalizowana  przy 

ul. Nadstawnej 32.  

 

§ 5 

 

W Muzeum funkcjonuje Archiwum Zakładowe na podstawie odrębnego regulaminu 

wydanego przez Dyrektora.  

 

§ 6 

 

1. Strukturę organizacyjną Muzeum stanowią poszczególne Działy, Skansen - Zagroda 

Sitarska, poszczególne komórki organizacyjne, samodzielne stanowiska pracy oraz 

stanowiska pracowników administracji, dozoru i obsługi zwiedzających; w ramach swoich 

zakresów zapewniają realizację zadań Muzeum.  

2.W strukturze organizacyjnej Muzeum wyodrębnia się następujące Działy: 

 Dział Archiwaliów i Historii, 

 Dział Archeologiczny, 

 Dział Etnograficzny 

 Dział Militariów 

 Dział Numizmatyczny 

 Dział Sztuki 

 Biblioteka 
3. Skansen – Zagrodę Sitarską. 

4. Komórki organizacyjne:  

 Archiwum Zakładowe  

 Punkt Informacji Kulturalnej i Turystycznej 

5. Samodzielne stanowisko pracy – Główny księgowy 

6. Stanowiska pracowników administracji, dozoru i obsługi zwiedzających.  

 

§ 7 

 

Graficzną strukturę organizacyjną Muzeum przedstawia schemat stanowiący załącznik do 

niniejszego Regulaminu. 

 

III. ZASADY KIEROWANIA PRACĄ W MUZEUM 

 

§ 8 

 

1. Muzeum zarządzane i reprezentowane jest przez dyrektora, którego powołuje i odwołuje 

Zarząd Powiatu w Biłgoraju. 

2. Podczas nieobecności dyrektora, zastępuje go wyznaczony każdorazowo przez niego 

pracownik zatrudniony w Muzeum. 

 

 

 

 



 

§ 9 

 

1. Dyrektor kieruje Muzeum przy pomocy:  

 Głównego Księgowego,  

 Pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach.  

 

§10 

 

Oświadczenia w zakresie praw i zobowiązań majątkowych Muzeum podpisuje Dyrektor.  

 

§ 11 

 

1. Muzeum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 

października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U. z 

2012 r. poz. 406 z późn. zm.) 

2. Muzeum posiada odrębny rachunek bankowy 

 

§ 12 

 

Dyrektor kieruje Muzeum i sprawuje nadzór nad Zagrodą Sitarską, poszczególnymi Działami, 

wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi i wszystkim pozostałymi pracownikami. 

Do kompetencji dyrektora w szczególności należy: 

 ogólne kierownictwo w sprawach działalności podstawowej i administracyjnej, 

 ogólny nadzór nad zbiorami i ich ewidencjonowaniem oraz nad majątkiem Muzeum 

 decyzje w sprawie przyjęcia lub zakupu eksponatów do zbiorów Muzeum, 

 decyzje w sprawie wypożyczenia eksponatów do innych muzeów w celach 

wystawienniczych, lub przekazania eksponatów do wyspecjalizowanych pracowni 

konserwatorskich celem ich konserwacji,   

 reprezentowanie Muzeum na zewnątrz, 

 przedstawianie organom nadzoru oraz innym upoważnionym jednostkom planów, 
rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków finansowych                                    

i inwestycyjnych, 

 naczelna redakcja wydawnictw, 

 wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów i zarządzeń, 

 sprawowanie ogólnego nadzoru nad kontrolą wewnętrzną, 

 zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Muzeum  

 prowadzenie kapitalnych remontów i inwestycji 

 prowadzenie remontów bieżących i napraw sprzętu 

 gospodarka środkami trwałymi i nietrwałymi 

 sprawy bhp i p.poż 

 organizacja wewnętrzna 

 sprawozdawczość 

 dyscyplina pracy 

 kadry 

 

 

 

 



 

§ 13 

 

Główny Księgowy prowadzi sprawy finansowe Muzeum, opracowuje instrukcje obiegu 

dokumentów i kontroli wewnętrznej, ma nadzór nad prawidłową realizacją budżetu i 

prowadzi jego obsługę finansowo – księgową, oraz:  

 opracowuje projekty planów finansowych i sprawuje kontrolę zgodności operacji 

gospodarczych i finansowych z planem finansowym, 

 oblicza odpisy na fundusze socjalne, składki ZUS, zaliczki na podatek dochodowy od 
osób fizycznych, 

 ustala i opłaca podatki i inne świadczenia o podobnym charakterze, 

 sporządza sprawozdania finansowe i ekonomiczne Muzeum, 

 czuwa nad prawidłowością zawieranych umów pod względem finansowym, 

 prowadzi obsługę finansowo – księgową wszystkich rozliczeń zgodnie                               
z obowiązującymi przepisami oraz instrukcjami Ministerstwa Finansów, ZUS, GUS, 

Urzędu Skarbowego oraz jednostki nadrzędnej. 

 prowadzi zgodnie z obowiązującymi przepisami ewidencję środków trwałych, 

 prowadzi gospodarkę kasową, 

 administruje nieruchomościami Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju. 

 

IV. OGÓLNE ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIAŁÓW.  

 

§ 14 

 

1. Działalnością Działów: Archeologicznego, Archiwaliów i Historii, Etnograficznego, 

Militariów, Numizmatycznego, Sztuki – kierują kustosze bądź inni pracownicy 

zatrudnieni w Muzeum, posiadający odpowiednie kwalifikacje.  

2. Działalnością pozostałych Działów kierują pracownicy zatrudnieni w Muzeum 

posiadający odpowiednie kwalifikacje. 

 

§ 15 

 

1. Dział Archiwaliów i Historii 

 gromadzi i opracowuje zbiory z zakresu historii powiatu oraz miasta Biłgoraja                   
w szczególności: druki, odezwy, ulotki, afisze, przedmioty z zakresu kultury 

materialnej pochodzenia przemysłowego (fabrycznego) oraz inne przedmioty                      

o podobnym charakterze, 

 opracowuje scenariusze i przygotowuje wystawy o tematyce historycznej, 

 prowadzi księgi inwentarzowe: oddzielnie dla archiwaliów i oddzielnie dla 
pozostałych zbiorów historycznych 

 ewidencjonuje, kataloguje i opracowuje naukowo zgromadzone zabytki,  

 prowadzi prace badawcze oraz opracowuje sprawozdania w tym zakresie,  

 dba o zgromadzone zabytki, magazynuje zbiory w warunkach zapewniających im 
właściwy stan zachowania i bezpieczeństwa,  

 opracowuje i redaguje publikacje z zakresu historii i muzealnictwa, w tym katalogi 

wystaw, foldery informacyjne,  

2. Dział Militariów 

 gromadzi i opracowuje zbiory z zakresu militariów polskich i obcych, 



 prowadzi badania terenowe dotyczące prowadzonych działań wojennych w regionie 

biłgorajskim, z użyciem sprzętu elektronicznego, przy wykorzystaniu opracowanych                

i zalecanych metod poszukiwań, 

 przygotowuje scenariusze do wystaw oraz organizuje wystawy z zakresu historii, 
historii wojskowości i militariów, 

 prowadzi księgę inwentarzową dla całości zbiorów.  

 ewidencjonuje, kataloguje i opracowuje naukowo zgromadzone zabytki,  

 prowadzi prace badawcze oraz opracowuje sprawozdania w tym zakresie,  

 dba o zgromadzone zabytki, magazynuje zbiory w warunkach zapewniających im 

właściwy stan zachowania i bezpieczeństwa,  

 opracowuje i redaguje publikacje z zakresu historii i muzealnictwa, w tym katalogi 

wystaw, foldery informacyjne.  

3. Dział Archeologiczny 

 gromadzi i opracowuje zbiory z zakresu pradziejów i okresu wczesnego średniowiecza 
regionu biłgorajskiego, pozyskuje je z własnych badań terenowych                                        

i wykopaliskowych, darów przypadkowych znalazców, przekazów z innych instytucji 

prowadzących badania archeologiczne, 

 prowadzi terenowe prace badawcze, wykopaliskowe oraz interwencyjne oraz 

opracowuje sprawozdania w tym zakresie,  

 opracowuje scenariusze i przygotowuje wystawy archeologiczne, 

 prowadzi księgę inwentarzową ogólną; w archiwum Działu przechowuje się księgi 
inwentarzowe polowe z badań wykopaliskowych prowadzonych przez Muzeum oraz 

inne instytucje, które przekazały zabytki do zbiorów Działu 

 ewidencjonuje, kataloguje i opracowuje naukowo zgromadzone zabytki,  

 dba o zgromadzone zabytki, magazynuje zbiory w warunkach zapewniających im 
właściwy stan zachowania i bezpieczeństwa,  

 opracowuje i redaguje publikacje z zakresu archeologii i muzealnictwa, w tym 
katalogi wystaw, foldery informacyjne,  

4. Dział Etnograficzny 

 gromadzi zbiory i opracowuje dokumentację w zakresie kultury ludowej powiatu 
biłgorajskiego i obszarów ościennych w ramach zasięgów etnicznych  i kulturowych, 

 prowadzi badania terenowe dotyczące folkloru, rzemiosła i sztuki ludowej, 

 w oparciu o Zagrodę Sitarską gromadzi i opracowuje zbiory z zakresu rozwoju                       

i funkcjonowania biłgorajskiego rzemiosła sitarskiego, zasięgów i kierunków handlu 

jego wyrobami, kulturą materialną i duchową biłgorajskich sitarzy, 

 przygotowuje scenariusze do wystaw oraz organizuje wystawy z zakresu etnografii, 

 dba o zgromadzone zabytki, magazynuje zbiory w warunkach zapewniających im 
właściwy stan zachowania i bezpieczeństwa,  

 opracowuje i redaguje publikacje z zakresu etnografii i muzealnictwa, w tym katalogi 
wystaw, foldery informacyjne,  

5. Dział Numizmatyczny  

 gromadzi i opracowuje zbiory w zakresie numizmatyki obcej i polskiej, falerystyki 

oraz medalierstwa, 

 przygotowuje scenariusze do wystaw oraz organizuje wystawy z zakresu numizmatyki 
i medalierstwa, 

 prowadzi księgi inwentarzowe dla całości zbiorów, oddzielnie dla monet, medali                   
i banknotów 

 ewidencjonuje, kataloguje i opracowuje naukowo zgromadzone zabytki,  



 prowadzi prace badawcze oraz opracowuje sprawozdania w tym zakresie,  

 dba o zgromadzone zabytki, magazynuje zbiory w warunkach zapewniających im 

właściwy stan zachowania i bezpieczeństwa,  

 opracowuje i redaguje publikacje z zakresu numizmatyki, w tym katalogi wystaw, 
foldery informacyjne,  

6. Dział Sztuki  

 gromadzi zbiory i opracowuje dokumentację z dziedziny sztuki polskiej i obcej, to jest 

w zakresie malarstwa, rzeźby, grafiki i rzemiosła artystycznego ze szczególnym 

uwzględnieniem regionu biłgorajskiego, 

 przygotowuje scenariusze do wystaw oraz wystawy z dziedziny sztuki polskiej i obcej, 

 prowadzi księgę inwentarzową dla całości zbiorów. 

 ewidencjonuje, kataloguje i opracowuje naukowo zgromadzone zabytki,  

 prowadzi prace badawcze oraz opracowuje sprawozdania w tym zakresie,  

 dba o zgromadzone zabytki, magazynuje zbiory w warunkach zapewniających im 
właściwy stan zachowania i bezpieczeństwa,  

 opracowuje i redaguje publikacje z zakresu historii sztuki i muzealnictwa, w tym 
katalogi wystaw, foldery informacyjne 

7. Biblioteka  

 gromadzi księgozbiór specjalistyczny o charakterze naukowym, popularno-naukowym 
i regionalnym zgodnie z potrzebami merytorycznymi Muzeum, 

 udostępnia zbiory biblioteczne pracownikom Muzeum; osoby spoza Muzeum mogą 

korzystać z czytelni na terenie Biblioteki,  

 gromadzi w swych zbiorach starodruki i zabezpiecza je przed zniszczeniem, 

 gromadzi i przechowuje oryginalne fotografie oraz negatywy,      

 prowadzi następujące księgi i inwentarze: Księga – Negatywy, Księga – Pozytywy. 

 gromadzi i systematyzuje wycinki prasowe z prasy lokalnej, regionalnej                         

i ogólnopolskiej, dotyczące całokształtu spraw związanych z regionem biłgorajskim, 

 stosuje w swojej pracy wymagane odrębnymi przepisami dokumenty – rejestry, 
katalogi, kartoteki itp.  

 zajmuje się reklamą i informacją o działalności Muzeum, organizuje działalność 
oświatową w różnych środowiskach i analizuje uczestnictwo w wystawach                             

i imprezach organizowanych przez Muzeum lub współorganizowanych, 

 utrzymuje kontakt z władzami oświatowymi i nauczycielami historii i sztuki 

wszystkich szczebli szkół na terenie powiatu biłgorajskiego celem rozwijania 

zainteresowań historią i kulturą regionalną 

 prowadzi kolportaż wydawnictw muzealnych i innych pamiątek. 

 

§ 16 

 

Skansen - Zagroda Sitarska: 

 udostępnia zwiedzającym stałą ekspozycję etnograficzną prezentującą sitarstwo 
biłgorajskie i inne typowe dla regionu rzemiosła,  

 w Zagrodzie organizuje się imprezy plenerowe, prezentuje się folklor; służy też do 
promocji historii, kultury i zwyczajów regionalnych. 

 

 

 

 

 



§ 17 

 

W skład Muzeum wchodzą następujące komórki organizacyjne: 

 Archiwum Zakładowe 

 Punkt Informacji Kulturalnej i Turystycznej usytuowany przy ul. Kościuszki 41/43 

w Biłgoraju. Punkt: 

1. Pozyskuje, przekazuje i udziela bieżącej, kompleksowej informacji kulturalnej                      

i turystycznej mieszkańcom powiatu oraz przyjezdnym turystom w oparciu                             

o współpracę z podmiotami działającymi w sferze kulturalnej i turystycznej, jak również 

z podmiotami paraturystycznymi. 

2. Informuje o imprezach kulturalnych i rozrywkowych organizowanych przez ośrodki 

kultury, placówki oświatowo - wychowawcze i stowarzyszenia. 

3. Działając w ramach Muzeum prowadzi stałą i systematyczną promocję walorów 

kulturalnych i turystyczno-krajoznawczych naszego regionu poprzez: 

 dystrybucję wydawnictw i materiałów promocyjnych, 

 konsolidację wszystkich podmiotów kulturalnych, turystycznych                                       

i paraturystycznych w celu skuteczniejszej promocji potencjału turystycznego naszego 

regionu, 

 współdziałanie z lokalnymi samorządami miast i gmin w zakresie promocji, 

 współpracę z organizacjami turystycznymi, instytucjami kultury organizacjami w 

zakresie tworzenia produktu turystycznego i podnoszenia jakości oferty turystycznej 

w regionie, prowadzenie strony internetowej, 

 współorganizowanie imprez turystyczno – krajoznawczych i kulturalnych. 

 

V. ORGANIZACJA WYSTAW 

 

§ 18 

 

1. Część zadań dotyczących działalności oświatowej i upowszechniania kultury Muzeum 
realizuje za pomocą wystaw o różnej tematyce, organizowanych w pomieszczeniach 

ekspozycyjnych. 

2. Wystawy oparte są na zbiorach własnych lub wypożyczonych. 

3. Wystawy oparte na zbiorach własnych lub depozytach mogą być wystawami stałymi (czas 

trwania powyżej jednego roku) lub wystawami czasowymi. 

4. Wystawy czasowe mogą być udostępniane w całości lub w części innym instytucjom 

zajmującym się prezentowaniem publicznych zbiorów muzealnych. 

5. Szczególne uzgodnienia dotyczące wystawy (tematyka, eksponaty, czas trwania, miejsce 

ekspozycji itp., dokonywane są na naradach pracowników merytorycznych. 

6. Po akceptacji pomysłu wystawy i uzgodnieniu ogólnym, realizacja wystawy ujęta zostaje 

w rocznym planie działania. 

7. Za organizację wystawy i jej stan w czasie ekspozycji oraz powrót do magazynu po 

zakończeniu, a także dokonanie rozliczenia się z eksponatów i pomocniczych materiałów 

eksploatacyjnych odpowiada komisarz wystawy. 

8. Komisarz wystawy sporządza szczegółowy scenariusz wystawy obejmujący ogólny plan 

pomieszczeń ekspozycyjnych z rozmieszczeniem gablot i plansz oraz większych 

eksponatów, kolorystykę poszczególnych elementów ekspozycji, wyszczególnienie 

eksponatów, materiałów pomocniczych i elementów zdobniczych oraz wskazówki 

dotyczące oświetlenia, muzyki i innych środków ułatwiających percepcję wystawy. 



9. Przed przystąpieniem do organizacji wystawy komisarz składa dyrektorowi  Muzeum 

zapotrzebowanie w zakresie materiałów, środków transportowych i pracy pracowników 

pomocniczych. 

10. Wypożyczenia eksponatów na wystawy dokonuje się na podstawie upoważnienia 

wydanego przez dyrektora Muzeum 

11. Sporządzenie scenariusza wystawy lub część wymienionych wyżej zadań można 

powierzyć do wykonania jednostce specjalistycznej lub osobie fizycznej spoza Muzeum. 

Do dyspozycji komisarza wystawy można przydzielić inne osoby w celu opracowania 

wystawy. 

12. Organizacją wernisażu oraz reklamą w postaci plakatu, katalogu oraz informacją (poprzez 

zaproszenia i informację w środkach masowego przekazu) dotyczącą wystawy zajmuje się 

Biblioteka wspólnie z komisarzem wystawy. 

VI. RADA  MUZEUM 

 

§ 19 

 

1. Przy Muzeum działa Rada Muzeum, powoływana przez Zarząd Powiatu, która jest 

organem doradczym i opiniodawczym.  

2. Szczegółowy tryb pracy Rady Muzeum określa uchwalony przez nią Regulamin.  

 

VII. ZASADY PLANOWANIA PRACY W MUZEUM 

 

§ 20 

 

1. Działalność Muzeum oparta jest na rocznym planie działalności.  

2. Roczny plan działalności określa zadania przewidziane do realizacji w roku 

kalendarzowym, uwzględniając w szczególności: 

 działalność naukowo – badawczą, 

 działalność wystawienniczą, 

 działalność upowszechnieniową, w tym współpracę ze szkołami i placówkami 
oświatowymi, stowarzyszeniami kultury i regionalnymi oraz innymi instytucjami 

kultury i turystycznymi 

 działalność wydawniczą, 

 zakupy i konserwację muzealiów, księgozbioru i materiałów technicznych, 

 remonty. 

 

VIII. ZASADY WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW 

 

§ 21 

 

Pracownicy Muzeum są wynagradzani w oparciu o „Zakładowy Regulamin Wynagradzania 

Pracowników Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju”. 

 
IX. OGÓLNE OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW 

§ 22 

 
1. Dyrektor Muzeum zatrudnia i zwalnia pracowników Muzeum. 

2. Każdy pracownik podlega bezpośrednio Dyrektorowi Muzeum.  

3. Pracownik obowiązany jest wykonywać sumiennie i prawidłowo powierzone obowiązki.  



4. Pracownik obowiązany jest do przestrzegania w czasie załatwiania spraw drogi służbowej 

obowiązującej w Muzeum.  

5. Pracownik jest odpowiedzialny za prawidłowe gospodarowanie powierzonym mu mieniem, 

w myśl obowiązujących przepisów i zasad określonych w Muzeum.  

 

§ 23 

 

1. Pracownicy Muzeum realizują zadania określone w swoich Zakresach czynności.  

2. Pracownicy Muzeum obowiązani są do wzajemnej współpracy przy wykonywaniu zadań 

Muzeum.  

 

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 24 

 

Statut Muzeum, Regulamin Organizacyjny, zakresy czynności wszystkich pracowników 

Muzeum stanowią podstawowe dokumenty dotyczące organizacji wewnętrznej Muzeum. 

 

§ 25 

 

Regulamin Wynagradzania Pracowników Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju, 

Regulamin Pracy, Regulamin funkcjonowania Archiwum Zakładowego, Instrukcja 

Bezpieczeństwa Pożarowego dla Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju i Zagrody 

Sitarskiej w Biłgoraju oraz inne zarządzenia Dyrektora Muzeum stanowią uzupełniające 

dokumenty określające organizację i porządek pracy dotyczące organizacji wewnętrznej 

Muzeum.   

 

§ 26 

 

1.  Regulamin Organizacyjny wchodzi w życie po podpisaniu przez Dyrektora Muzeum i po 

uprzednim zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu w Biłgoraju oraz opinii działających                    

w nim organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców. 

2. Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym mogą być wprowadzane aneksem w trybie 

właściwym dla jego nadania. 


