
 
Uchwała  Nr XVII/187/2016  

Sejmiku Województwa Opolskiego 
z dnia 31 maja 2016 r.  

 

w sprawie poł ączenia Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Opol u             
i Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu w R egionalny 
Zespół Placówek Wsparcia Edukacji  

 
Na podstawie art. 18 pkt 19 lit. f ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 486) oraz § 4a rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli 
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1041, z późn. zm.), a także art. 58 ust. 6 ustawy z dnia            
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156, z późn. zm.) 
Sejmik Województwa Opolskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

1. Z dniem 1 września 2016 r. łączy się Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji         
w Opolu wraz z Ośrodkiem Szkoleniowym w Niwkach z Pedagogiczną Biblioteką 
Wojewódzką w Opolu wraz z filiami w Brzegu, Kędzierzynie-Koźlu, Kluczborku          
i Nysie w zespół placówek o nazwie: Regionalny Zespół Placówek Wsparcia 
Edukacji. 

2. Jednostki łączone w zespół placówek zachowują odrębność instytucjonalną             
i posiadają odrębne statuty. 

3. Pracownicy dotychczasowych jednostek łączonych w zespół stają się z dniem       
1 września 2016 r. pracownikami Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia 
Edukacji. 

4. Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji przejmuje mienie, należności        
i zobowiązania łączonych jednostek. 

§ 2 

Przyjmuje się akt założycielski Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji   
z siedzibą w Opolu, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 3 

Nadaje się Statut Regionalnemu Zespołowi Placówek Wsparcia Edukacji z siedzibą 
w Opolu, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.   

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Opolskiego. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVII/187/2016  

Sejmiku Województwa Opolskiego 

z dnia 31 maja 2016 r.  
 

 

AKT ZAŁO ŻYCIELSKI  

REGIONALNEGO ZESPOŁU PLACÓWEK WSPARCIA EDUKACJI 
 

Na podstawie § 4a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 
2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2014 r., poz. 1041,     
z późn. zm.) tworzy się z dniem 1 września 2016 r. Regionalny Zespół Placówek 
Wsparcia Edukacji z siedzibą w Opolu. 

 

1. Nazwa: Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji. 

2. Typ:  zespół placówek. 

3. Siedzib ą Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji jest miasto 
Opole. 

4. W skład Zespołu wchodz ą: 

a) Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu wraz z Ośrodkiem 
Szkoleniowym w Niwkach, 

b) Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu wraz z filiami. 

5. Organem prowadz ącym Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji 
jest Województwo Opolskie. 

6. Organem sprawuj ącym nadzór pedagogiczny nad Regionalnym Zespołem 
Placówek Wsparcia Edukacji jest Opolski Kurator Oświaty. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVII/187/2016  

Sejmiku Województwa Opolskiego 

z dnia 31 maja 2016 r.  

 

 

 

 

 

 

STATUT 

REGIONALNEGO ZESPOŁU PLACÓWEK WSPARCIA EDUKACJI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

S T A T U T 

REGIONALNEGO ZESPOŁU PLACÓWEK WSPARCIA EDUKACJI  

 

 

§ 1 

1. Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji z siedzibą w Opolu zwany dalej 
„Zespołem” jest zespołem placówek powstałym na podstawie § 4a rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek 
doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2014 r., poz. 1041, z późn. zm.), w skład 
którego wchodzą: 

1) Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu wraz z Ośrodkiem 
Szkoleniowym w Niwkach oraz  

2) Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu wraz z filiami w Brzegu, 
Kędzierzynie-Koźlu, Kluczborku i Nysie. 

2. Każda z placówek, wymienionych w ust. 1, posiada odrębny statut. 

3. W zakresie uregulowanym odmiennie w statucie Zespołu tracą moc postanowienia 
zawarte w statutach placówek, wymienionych w ust. 1.  

 

§ 2 

Siedzibą Zespołu jest miasto Opole. 
 

§ 3 

Organem prowadzącym Zespołu jest Województwo Opolskie. 
 

§ 4 

Nadzór pedagogiczny nad Zespołem sprawuje Opolski Kurator Oświaty.    
 

§ 5 

Zespół jest wojewódzką jednostką budżetową. 
 

§ 6 

Zespół działa na podstawie: 

1)  ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 
2156, z późn. zm.), 

2)  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009 r. w 
sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2014 r., poz. 1041, z 
późn. zm.), 

 
 



 

3)  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r.               
w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek 
pedagogicznych  (Dz. U. z 2013 r., poz. 369), 

4)  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 kwietnia     
2003 r. w sprawie ramowego statutu publicznej biblioteki pedagogicznej      
(Dz. U. z 2003 r. Nr 89, poz. 825), 

5)  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U.              
z 2016 r., poz. 486), 

6)  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., 
poz. 885, z późn. zm.), 

7)  niniejszego statutu oraz odrębnych statutów placówek wchodzących w skład 
Zespołu.  

§ 7 

1. Celem Zespołu jest efektywne zarządzanie Regionalnym Centrum Rozwoju 
Edukacji w Opolu i Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką w Opolu w zakresie 
wspierania procesu doskonalenia zawodowego nauczycieli województwa 
opolskiego. 

2. Szczegółowe cele i zadania placówek wchodzących w skład Zespołu zawarte są   
w ich odrębnych statutach. 

§  8 

1. Zespołem kieruje dyrektor. 
2. Dyrektor Zespołu w szczególności: 
 

1) jest przełożonym wszystkich pracowników Zespołu, 
2) dokonuje, względem pracowników Zespołu, czynności prawnych z zakresu 

prawa pracy na zasadach określonych w odrębnych przepisach, 
3) reprezentuje Zespół na zewnątrz, 
4) sprawuje nadzór nad realizacją zadań Zespołu, 
5) opracowuje i przedkłada Zarządowi Województwa Opolskiego plan pracy 

Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu, zgodnie z odrębnymi 
przepisami, 

6) opracowuje i przedkłada Zarządowi Województwa Opolskiego sprawozdanie   
z realizacji planu pracy Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu, 
zgodnie z odrębnymi przepisami, 

7) opracowuje i przedkłada Zarządowi Województwa Opolskiego arkusz 
organizacji Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu, 

8) gospodaruje mieniem Zespołu z zachowaniem zasady efektywności jego 
wykorzystania, 

9) zarządza środkami finansowymi Zespołu, 
10)  sprawuje nadzór pedagogiczny, z zastrzeżeniem określonym w odrębnych 

przepisach. 

§ 9 

1. W Zespole tworzy się trzy stanowiska wicedyrektorów. 
2. Obsadzanie stanowisk wicedyrektorów należy do kompetencji dyrektora Zespołu, 

po zasięgnięciu opinii Marszałka Województwa Opolskiego. 



3. Zakresy zadań wicedyrektorów uregulowane są w regulaminie organizacyjnym 
Zespołu. 

4. Wskazany przez dyrektora Zespołu wicedyrektor zastępuje dyrektora Zespołu        
w czasie jego nieobecności.  

§ 10 

1. Organami Zespołu są:  
1) Dyrektor Zespołu, 
2) Rada Pedagogiczna Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu. 

2. Kompetencje Rady Pedagogicznej określone są w statucie Pedagogicznej 
Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu. 

 

§ 11 

1.W Zespole funkcjonuje księgowość, administracja i obsługa, które wykonują    
zadania na rzecz wchodzących w skład Zespołu placówek.  
2.Szczegółową strukturę organizacyjną i zakres działalności księgowości, 
administracji i obsługi Zespołu określa regulamin organizacyjny Zespołu. 
3.Dyrektor Zespołu, w drodze zarządzenia, nadaje Zespołowi regulamin 
organizacyjny, po jego zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa Opolskiego.  

 

§ 12 

Zespół używa pieczęci okrągłej z godłem państwa oraz nazwą w otoku „Regionalny 
Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu” i posługuje się pieczęcią podłużną                   
z podaniem nazwy i adresu. 

§ 13 

Statuty placówek wchodzących w skład Zespołu dostosowane zostaną do zapisów 
niniejszego statutu.   

§ 14 

Zmiany w statucie dokonywane są przez Sejmik Województwa Opolskiego w drodze 
uchwały, z własnej inicjatywy, na wniosek Zarządu Województwa Opolskiego  lub na 
wniosek dyrektora Zespołu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UZASADNIENIE  

 
 

Na podstawie § 4a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia             

19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2014 r., 

poz. 1041, z późn. zm.) publiczna placówka doskonalenia nauczycieli może zostać 

połączona w zespół z biblioteką pedagogiczną.   

Zgodnie z art. 18 pkt 19 lit. f ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 486) do wyłącznej właściwości sejmiku 

województwa należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych województwa 

dotyczących tworzenia, przekształcania i likwidowania wojewódzkich 

samorządowych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek. 

Z kolei art. 58 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty      

(Dz. U. z 2015 r., poz. 2156, z późn. zm.) stanowi, że organ zakładający szkołę lub 

placówkę (zespół) podpisuje akt założycielski oraz nadaje pierwszy statut. Artykuł 5c 

pkt 1 przywołanej ustawy o systemie oświaty rozstrzyga, iż jest to kompetencja 

sejmiku województwa.  

Dążąc do jak najlepszego wykorzystania potencjału Regionalnego Centrum 

Rozwoju Edukacji w Opolu oraz Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu         

i efektywniejszego zaspokajania potrzeb szkół i placówek w zakresie doskonalenia 

kadry pedagogicznej Samorząd Województwa Opolskiego postanowił połączyć ww. 

placówki w zespół placówek o nazwie: Regionalny Zespół Placówek Wsparcia 

Edukacji z siedzibą w Opolu. 

Obie placówki zaliczają się do tzw. obszaru zadań pozaszkolnych, a ich 

zadaniem jest realizacja działań edukacyjnych służących tej samej grupie zawodowej 

– nauczycielom.  

Za połączeniem ww. dwóch placówek w zespół, przemawiają ponadto                   

następujące argumenty: 

• od dnia 1 stycznia br. (w wyniku zmian przepisów oświatowych) biblioteki           

i placówki doskonalenia mają ten sam obowiązek organizowania i prowadzenia 

nowych form doskonalenia nauczycieli: wspomagania szkół i placówek          

oraz sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, 

• Dyrektor Zespołu będzie posiadał większe możliwości podejmowania działań 

organizacyjnych, ze względu na możliwość całościowego oglądu sytuacji 



kadrowo-organizacyjno-bazowej dwóch placówek – należy pamiętać, że 

subwencja oświatowa jest naliczana na zadania pozaszkolne (placówki 

doskonalenia i biblioteki pedagogiczne) na podstawie tego samego kryterium,   

tj.  łącznej liczby uczniów w województwie,  

• nauczyciele-bibliotekarze będą mogli korzystać ze sprzętu i pomocy 

dydaktycznych będących na wyposażeniu RCRE w Opolu, a także z bazy 

szkoleniowej w Niwkach, 

• połączone w jedną strukturę organizacyjną placówki zwiększą swój potencjał 

kadrowo-lokalowy, co może mieć pozytywne przełożenie na możliwości 

pozyskiwania projektów unijnych w nowej perspektywie finansowej oraz da 

szansę na skorzystanie z ww. środków Bibliotece, która jak dotychczas nie 

sięgnęła po to źródło finansowania.  

Samorząd Województwa Opolskiego wysoko ocenia dotychczasową 

działalność ww. placówek, a planowane zmiany mają przede wszystkim przyczynić 

się do jak najpełniejszego wykorzystania ich możliwości działania.  

Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego oraz Zarząd Okręgu 

Opolskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego nie wniosły uwag do niniejszej 

uchwały. Natomiast Rada Pedagogiczna Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej       

w Opolu, na podstawie art. 62 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156, z późn. zm.), zaopiniowała negatywnie akt 

założycielski Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji z siedzibą              

w Opolu. Opinia ta nie jest wiążąca dla Sejmiku Województwa Opolskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 


