
UCHWAŁA NR XIX/319/20 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

 
z dnia 24 lutego 2020 r. 

 
w sprawie utworzenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Czudcu 

i połączenia go z Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli. 
 

Na podstawie art. 18 pkt 19 lit. f ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz.U. z 2019 r. poz. 512, z późn. zm.), art. 2 pkt 3, art. 8 ust. 22, art. 88 
ust. 1 i ust. 7, art. 91 ust. 5 i 6 w związku z art. 188 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 
2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 
2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, 
z poźn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 
2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. z 2019 r. poz. 1045), 

 
 
 

Sejmik Województwa Podkarpackiego 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1. 

 
1. Tworzy się z dniem 1 marca 2020 r. całoroczne Szkolne Schronisko Młodzieżowe 

w Czudcu. 
2. Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Czudcu ma znaczenie regionalne oraz 

ponadregionalne. 
3. Siedzibą Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Czudcu jest Czudec, 

ul. Rzeszowska 82. 
4. Szkolne Schronisko Młodzieżowe posiada filie: 

1) w Przemyślu, ul. Kraszewskiego 7A, 
2) w Tarnobrzegu, ul. Sienkiewicza 206. 

5. Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Czudcu jest placówką oświatowo-
wychowawczą i działa w formie jednostki budżetowej. 

6. Organem prowadzącym Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Czudcu jest 
Samorząd Województwa Podkarpackiego. 

7. Nadaje się statut Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Czudcu, który stanowi 
załącznik nr 1 do uchwały. 

8. Organ prowadzący wyposaża Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Czudcu oraz 
jego filie w mienie niezbędne do jego funkcjonowania i realizacji celów określonych 
w statucie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Czudcu. 

 
§ 2. 

 
1. Łączy się z dniem 1 marca 2020 r. Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli 

w Rzeszowie i Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Czudcu w zespół pod nazwą 
Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie. 

2. Siedzibą Podkarpackiego Zespołu Wojewódzkich Placówek w Rzeszowie jest 
Rzeszów, ul. Niedzielskiego 2. 



3. Podkarpacki Zespół Wojewódzkich Placówek w Rzeszowie działa w formie 
jednostki budżetowej. 

4. Organem prowadzącym Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich 
w Rzeszowie jest Samorząd Województwa Podkarpackiego. 

5. Nadaje się statut Podkarpackiemu Zespołowi Placówek Wojewódzkich 
w Rzeszowie w brzmieniu określonym w załącznik nr 2 do uchwały. 

 
§ 3. 

 
1. Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie przejmuje z dniem 

1 marca 2020 r. wszelkie należności i zobowiązania jednostek, o których mowa 
w § 2 ust. 1 uchwały. 

2. Mienie będące we władaniu Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli 
w Rzeszowie oraz Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Czudcu z dniem  
1 marca 2020 r. staje się mieniem Podkarpackiego Zespołu Placówek 
Wojewódzkich w Rzeszowie. 
 

§ 4. 
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 
 

§ 5. 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



  

  



Załącznik nr 1 
do Uchwały Nr XIX/319/20 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego 
z dnia 24 lutego 2020 r. 

 
 

 
STATUT 

Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Czudcu 
 

§ 1. 
 
Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Czudcu, zwane dalej „Schroniskiem” jest 
całoroczną publiczną placówką oświatowo-wychowawczą w rozumieniu ustawy z dnia 
14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.), 
nieposiadającą osobowości prawnej, działającą w formie wojewódzkiej jednostki 
budżetowej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym. 
 
 

§ 2. 
 
1. Schronisko nosi nazwę: Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Czudcu. 
2. Siedzibą Schroniska jest Czudec, ul. Rzeszowska 82. 
3. Schronisko posiada filie: 

1) w Przemyślu, ul. Kraszewskiego 7A, która działa pod nazwą Szkolne 
Schronisko Młodzieżowe w Czudcu Filia w Przemyślu, 

2) w Tarnobrzegu, ul. Sienkiewicza 206, która działa pod nazwą Szkolne 
Schronisko Młodzieżowe w Czudcu Filia w Tarnobrzegu. 

4. Nazwa Schroniska jest używana w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach może być 
używany skrót nazwy odpowiednio: SSM w Czudcu, SSM w Czudcu Oddział 
w Przemyślu, SSM w Czudcu Oddział w Tarnobrzegu. 

5. Na budynku Schroniska umieszcza się trójkątną tablicę o wymiarach 60 x 60 x 60 
cm z nazwą Schroniska, wykonaną dużymi białymi literami na zielonym tle. 

 
§ 3. 

 
Organem prowadzącym Schronisko jest Samorząd Województwa Podkarpackiego. 
 

§ 4. 
 
Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Schroniskiem jest Podkarpacki 
Kurator Oświaty. 
 

 
§ 5. 

 
Do zadań Schroniska należy w szczególności: 

1) upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży krajoznawstwa i różnych form 
turystyki jako aktywnych form wypoczynku, 

2) prowadzenie poradnictwa i informacji krajoznawczo-turystycznej, 



3) zapewnienie dzieciom i młodzieży oraz ich opiekunom tanich miejsc 
noclegowych oraz wyżywienia, 

4) zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży przebywającym 
w schronisku. 

 
§ 6. 

 
1. Prawo do korzystania ze Schroniska przysługuje w pierwszej kolejności dzieciom 

i młodzieży oraz opiekunom tych dzieci i młodzieży. 
2. Z noclegu i wyżywienia w Schronisku w miarę wolnych miejsc mogą również 

korzystać inne osoby pod warunkiem przestrzegania obowiązującego regulaminu. 
 

§ 7. 
 
Schronisko w swoich działaniach respektuje prawa osób korzystających ze Schroniska 
oraz kieruje się zasadami: 

1) poszanowania godności osób korzystających ze Schroniska, 
2) poszanowania prywatności osób korzystających ze Schroniska, 
3) przyjaznej komunikacji z osobami korzystającymi ze Schroniska, 
4) wspierania kreatywnej aktywności osób korzystających ze Schroniska, 
5) odpowiedzialności osób korzystających ze Schroniska za swoje postępowanie, 
6) współodpowiedzialności wszystkich pracowników za rozwijanie możliwości 

psychofizycznych wychowanka, 
7) kreatywności podejmowanych działań, 
8) otwartości na środowisko lokalne. 

 
§ 8. 

 
Schroniskiem kieruje dyrektor, który realizuje zadania określone w szczególności 
w art. 68 ustawy – Prawo oświatowe oraz wynikające z pozostałych przepisów 
szczególnych. 
 

§ 9. 
 
W Schronisku nie działa rada pedagogiczna. 
 

§ 10. 
 
1. Schronisko prowadzi działalność w ciągu całego roku kalendarzowego. 
2. W Schronisku nie przewidziane są ferie szkolne. 
3. Pora nocna trwa od godziny 2200 do godziny 600. 
4. Schronisko nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe oraz 

pieniądze wnoszone do Schroniska przez osoby korzystające ze schroniska. 
5. Miejsca noclegowe udostępniane są na doby. Doba rozpoczyna się o godzinie  

16 i kończy o godzinie 12.00 w dniu wyjazdu.  
6. W Schronisku w Filiach Schroniska działa stołówka. 
7. Dyrektor w drodze regulaminu określa: 

1) szczegółowe zasady organizacji i sposoby korzystania ze Schroniska, 
2) system rezerwacji miejsc noclegowych. 

8. Schronisko jest zlokalizowane w budynku w Czudcu przy ul. Rzeszowskiej 82. 



9. Filia Schroniska w Przemyślu zlokalizowana jest w Przemyślu przy 
ul. Kraszewskiego 7A. 

10. Filia Schroniska w Tarnobrzegu zlokalizowana jest w Tarnobrzegu przy  
ul. Sienkiewicza 206. 

§ 11. 
 

1. Osoby korzystające ze Schroniska mają prawo: 
1) do korzystania z pomieszczeń, urzędu i sprzętu Schroniska określonych 

w regulaminie, o którym mowa  w § 10 ust. 7 pkt 1, 
2) bezpiecznego pobytu. 

2. Osoby korzystające ze Schroniska obowiązane są w szczególności do: 
1) kulturalnego zachowania, 
2) korzystania z pomieszczeń i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem, 
3) przestrzegania przepisów bhp i p.poż. 
4) przestrzegania ciszy nocnej, 
5) wnoszenia terminowo należnych opłat. 

3. Korzystający ze Schroniska ponoszę pełną odpowiedzialność materialną za 
wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia 
i urządzeń technicznych Schroniska powstałe z winy jego lub odwiedzających go 
osób. Schronisko zastrzega sobie możliwość obciążenia Korzystającego ze 
schroniska za wyrządzone szkody po jego wyjeździe. 

4. W przypadku naruszenia Regulaminu, o którym mowa w § 10 ust. 7 pkt 1 
Schronisko może odmówić dalszego udostępniania miejsc noclegowych. 

5. Korzystający ze Schroniska, w przypadku naruszenia praw dziecka lub praw innej 
osoby korzystającej ze Schroniska, może złożyć skargę do Marszałka 
Województwa Podkarpackiego i/lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny 
nad Schroniskiem. 
 

§ 12. 
 
1. Pracownicy Schroniska realizują zadania określone w § 6. 
2. Zakres obowiązków pracowników określa dyrektor. 
3. Schronisko może współpracować z wolontariuszami. 
 

§ 13. 
 
1. Szczegółową organizację zajęć w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji 

Schroniska opracowany przez dyrektora Schroniska. 
2. Zasady i tryb opracowania arkusza organizacji Schroniska określa rozporządzenie 

z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie publicznych placówek oświatowo-
wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych 
ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, 
specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych 
oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania 
nauki poza miejscem stałego zamieszkania (Dz.U. z 2017 r. poz. 1606). 

 
§ 14. 

 
1. Wysokość opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Schronisku przez dzieci, 

młodzież i ich opiekunów ustala w wymiarze od osoby za dobę Zarząd 



Województwa Podkarpackiego, na wniosek dyrektora Schroniska, uwzględniając 
warunki, jakimi dysponuje Schronisko. 

2. W przypadku wolnych miejsc Schronisko może udostępniać miejsca noclegowe 
osobom innym niż wymienione w ust. 1, za odpłatnością ustaloną przez dyrektora 
Schroniska za zgodą Zarządu Województwa Podkarpackiego. 

3. W przypadku korzystania przez osoby wymienione w ust. 1 i 2 ze stołówki 
Schroniska ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio. 

 
§ 15. 

 
W Schronisku w widocznym i dostępnym miejscu umieszcza się: 

1) ekspozycję i materiały o regionie, 
2) informację turystyczną, wykaz niezbędnych telefonów, informację o rozkładzie 

jazdy komunikacji publicznej oraz o dostępnej bazie żywieniowej, a także 
informację o lokalizacji obiektów kulturalnych i sportowych, 

3) Statut oraz regulaminy, cennik opłat oraz książkę życzeń i zażaleń. 
 

§ 16. 

 

Schronisko działa w formie jednostki budżetowej.  

 

  



Załącznik nr 2 
do Uchwały Nr XIX/319/20 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego 
z dnia 24 lutego 2020 r. 

 

 
 

STATUT 
 

Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie 
 

§ 1. 
 
1. Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie zwany dalej 

„Zespołem” jest zespołem w rozumieniu ustawy  z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo 
oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.). 

2. Siedzibą Zespołu jest Rzeszów, ul. Niedzielskiego 2. 
 

§ 2. 
 
W skład Zespołu wchodzą następujące jednostki organizacyjne: 

1) Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie wraz z Oddziałami:  

 w Rzeszowie, ul. Niedzielskiego 2;  

 w Krośnie, ul. Grodzka 45b;  

 w Przemyślu, ul. Kraszewskiego 7a;  

 w Tarnobrzegu, ul. Sienkiewicza 206; 

 Ośrodek Edukacji Nauczycieli i Pracowników Administracji Samorządowej 
w Czudcu, ul. Rzeszowska 82.  

2) Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Czudcu, ul. Rzeszowska 82 wraz z filiami: 

 w Przemyślu, ul. Kraszewskiego 7a 

 w Tarnobrzegu, ul. Sienkiewicza 206.  
 

§ 3. 
 
Celem Zespołu jest realizacja zadań określonych w szczególności w: 

1) ustawie – Prawo oświatowe, 
2) rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie placówek doskonalenia 

nauczycieli, 
3) rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie publicznych placówek 

oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, 
młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-
wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków 
rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę 
i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego 
zamieszkania, 

4) Statucie Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, 
5) Statucie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Czudcu. 

 
§ 4. 

 



Organy Zespołu działają i podejmują decyzję w granicach swych kompetencji 
określonych w szczególności w ustawie - Prawo oświatowe, ustawie – Karta 
Nauczyciela i przepisach wykonawczych wydanych na ich podstawie oraz w Statucie 
Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie oraz Statucie Szkolnego 
Schroniska Młodzieżowego  w Czudcu. 

 
§ 5. 

 
1. Zespołem, kieruje dyrektor, który realizuje zadania określone w przepisach 

szczególnych, Statucie Zespołu, Statucie Podkarpackiego Centrum Edukacji 
Nauczycieli w Rzeszowie oraz Statucie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego 
w Czudcu. 

2. Dyrektor Zespołu jest Dyrektorem Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli 
w Rzeszowie i Dyrektorem Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Czudcu. 

 
§ 6. 

 
Komórki organizacyjne Zespołu to: 

1) Zespół Nauczycieli Konsultantów; 

2) Zespół Nauczycieli Doradców Metodycznych Centrum;  

3) Dział Finansowo-Księgowy;  

4) Dział Administracyjno-Gospodarczy z wydzielonym archiwum zakładowym;  

5) Dział Projektów;  

6) Dział Kadr;  

7) Kancelaria ogólna;  

8) Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych;  

9) Stanowisko ds. obronnych, zarządzania kryzysowego, ochrony ludności 

i obrony cywilnej; 

10) Koordynator ds. organizacji szkoleń;  

11) Stanowisko ds. BHP; 

12) Radca Prawny; 

13) Inspektor Ochrony Danych Osobowych; 

14) Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej; 

15) Wieloosobowe stanowisko ds. Zamówień Publicznych;  

16)Wieloosobowe stanowisko ds. IT. 

17) Oddziały:  

a) w Rzeszowie, w którego skład wchodzi: 

 Zespół nauczycieli konsultantów; 

 Zespół nauczycieli doradców metodycznych, 

b) w Krośnie, w którego skład wchodzi:  

 Zespół nauczycieli konsultantów; 

 Zespół nauczycieli doradców metodycznych; 

 Zespół pracowników obsługi administracyjnej oddziału,  

c) w Przemyślu, w którego skład wchodzi:  

 Zespół nauczycieli konsultantów; 

 Zespół nauczycieli doradców metodycznych; 



 Zespół pracowników bazy administracyjno-noclegowej oraz 

Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Czudcu Filia w Przemyślu 

kierowany przez administratora bazy, 

d) w Tarnobrzegu, w którego skład wchodzi:  

 Zespół nauczycieli konsultantów; 

 Zespół nauczycieli doradców metodycznych; 

 Zespół pracowników bazy administracyjno-noclegowej oraz 

Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Czudcu Filia 

w Tarnobrzegu kierowany przez administratora bazy;  

18) Ośrodek Edukacji Nauczycieli i Pracowników Administracji Samorządowej 

w Czudcu, 

19) Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Czudcu z filią w Tarnobrzegu oraz filią 

w Przemyślu. 

§ 7. 
 

1. W Zespole tworzy się stanowiska kierownicze:   

1) Wicedyrektora ds. Administracyjnych,  

2) Wicedyrektora ds. Projektów,  

3) Wicedyrektorów ds. Oddziałów: 

a) w Rzeszowie, 

b) w Krośnie,  

c) w Przemyślu,  

d) w Tarnobrzegu,  

4) Wicedyrektora ds. doradztwa metodycznego, 

5) Głównego Księgowego,  

6) Kierownika Działu Administracyjno-Gospodarczego,  

7) Kierownika Działu Kadr,  

8) Kierownika Ośrodka Edukacji Nauczycieli i Pracowników Administracji   

Samorządowej w Czudcu i Szkolnego Schroniska  Młodzieżowego w Czudcu.  

2. Szczegółowy zakres zadań stanowisk kierowniczych, o których mowa w ust.1  

określa Dyrektor Zespołu.  

3. Dyrektor Zespołu może, stosownie do potrzeb tworzyć stanowiska kierownicze 

w zespołach problemowych lub zadaniowych i projektach finansowanych ze 

środków zewnętrznych.   

4. W przypadku nieobecności Dyrektora Zespołu, zastępstwo pełni Wicedyrektor 

wskazany przez Dyrektora Zespołu. 

 
§ 8. 

 
Zespół używa pieczęci urzędowych, tablic i innych pieczęci zgodnie z odrębnymi 
przepisami. 

 

 



§ 9. 

1. Zasady gospodarki finansowej Zespołu określają odrębne przepisy.  
2. Podstawą gospodarki finansowej Zespołu jest plan dochodów i wydatków, 

zatwierdzany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.  
3. Zespół prowadzi przewidzianą dla jednostek budżetowych sprawozdawczość 

finansową.  
 

§ 10. 

Szczegółową organizację pracy Zespołu określa Regulamin Organizacyjny nadany 
przez Dyrektora Zespołu podlegający zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa 
Podkarpackiego.  

 

§ 11. 

Jednostki wchodzące w skład Zespołu zachowują dotychczasowe Statuty, a ich zapisy 
nie mogą być sprzeczne z zapisami niniejszego Statutu. 
 

§ 12. 

 

Zmiany w statucie Zespołu dokonywane są przez Sejmik Województwa  

Podkarpackiego w trybie przewidzianym dla jego nadania.  

 


