
STATUT SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO „DRUH”

I. Postanowienia ogólne, zadania schroniska

1.1. Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Druh” zwane dalej „schroniskiem” prowadzone 
jest przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska, ul. Nowa 6, 50-082 
Wrocław, NIP 897-172-05-40, Hufiec Karkonoski, ul. Piotra Skargi 19 bud. B, 58-500 
Jelenia Góra.
1.2. Schronisko jest niepubliczną placówką oświatowo-wychowawczą działającą na 
podstawie przepisów określonych w rozdziale 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku 
Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2020r. pozycja 910).
1.3. Niniejszy statut opracowany został na podstawie art. 172 Ustawy z dnia 14 grudnia 
2016r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2020r. pozycja 910).
1.4. Nazwa i siedziba schroniska – Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Druh”, ul. Wiejska 
41B, Jelenia Góra.
1.5. Zadaniem schroniska jest upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży szkolnej 
krajoznawstwa, turystyki jako aktywnej formy wypoczynku, zapewnienie taniego 
noclegu, opieki wychowawczej i informacji krajoznawczo-turystycznej o Jeleniej Górze i 
regionie. 
1.6. W ramach posiadanych wolnych miejsc schronisko może przyjąć także innych 
turystów krajowych i zagranicznych.

II. Organy schroniska

2.1. Organem schroniska jest dyrektor placówki.
2.2. Do osoby odpowiedzialnej za schronisko należy:

 Egzekwowanie przestrzegania regulaminu schroniska,
 Przyjmowanie zamówień na noclegi i udzielanie odpowiedzi oraz prowadzenie 

korespondencji dotyczącej schroniska,
 Nadzór wychowawczy i pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z 

pobytem turystów w  schronisku,
 Dyrektor schroniska jest odpowiedzialny za bieżące i zgodne z przepisami 

prowadzenie następującej dokumentacji schroniska:
- ewidencji zgłoszonych grup wychowawczych z terminarzami rezerwowanych 
noclegów,
- akt osobowych pracowników zatrudnionych w schronisku.

III. Organizacja schroniska

3.1. Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Druh” zorganizowane jest jako obiekt stały, czynny cały 
rok i posiada 54 miejsca noclegowe.
3.2.  Schronisko posiada kategorię II.
3.3. Przyjmowanie osób i grup turystycznych w schronisku trwa od godziny 16:00 do godziny 
21:00.
3.4. Doba hotelowa w  schronisku trwa od godziny 16:00 do godziny 10:00 dnia następnego. 
3.5. Do realizacji celów statutowych schronisko posiada:

a) Recepcję



b) 10 sal sypialnianych + pokój wychowawców. Pokoje są wyposażone w  łóżka, szafy 
ubraniowe, krzesła i stoliki nocne.

c) 2 kuchnie samoobsługowe.
d) Jadalnię
e) Świetlicę o powierzchni 22 m. kw. wyposażoną w telewizor.
f) Sanitariaty żeńskie (7 umywalek, 2 oczka wc, 2 kabiny z  natryskami) oraz sanitariaty 

męskie (4 umywalki, 1 oczko wc, 1 kabina natryskowa, 2 pisuary).
g) Łazienki ogólne (1piętro z 1 oczkiem wc oraz kabiną prysznicową).
h) Łazienka ogólnodostępna (w „małym schronisku” – 1 oczko wc, 1 kabina natryskowa).
i) Pomieszczenie do magazynowania pościeli czystej i brudnej, sprzętu gospodarczego, 

środków czystości.
j) Apteczkę pierwszej pomocy.
k) Ogrodzony teren rekreacyjno-sportowy.
l) Gaśnice p. poż. w miejscach ogólnodostępnych.
m) Na terenie schroniska bezwzględny zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów 

alkoholowych.

3.6. Obiekt posiada kartę obiektu potwierdzoną przez Straż Pożarną oraz Stację 
Sanitarno-Epidemiologiczną.
3.7. System rezerwacji miejsc noclegowych oparty jest na:

 Zgłoszeniach pisemnych
 Zgłoszeniach telefonicznych
 Zgłoszeniach przez Internet
 Zgłoszeniach osobistych.

3.8. Prawa i obowiązki osób korzystających ze schroniska określa Regulamin Szkolnego Schroniska 
Młodzieżowego „Druh” (załącznik nr 1).

3.9. Wnioski i skargi przyjmowane są w formie pisemnej przez Kierownika Schroniska w specjalnie do 
tego przygotowanym notatniku.

IV. Gospodarka finansowa

4.1. Za usługi świadczone przez schronisko pobierane są opłaty. Wysokość ustala Komenda Hufca 
Karkonoskiego ZHP. 

4.2. Członkowie PTSM, Euro ≤26, PTTK oraz organizacji harcerskich korzystają ze zniżki na zasadach 
ustalonych przez Komedę Karkonoskiego Hufca ZHP w Jeleniej Górze. 

V. Obsługa schroniska

5.1. Osoby zapewniając prawidłowe funkcjonowanie schroniska delegowane przez Komendanta 
Karkonoskiego Hufca ZHP:

 Dyrektor schroniska,
 Pracownik obsługi – recepcjonista,
 Pracownik obsługi – konserwator,
 Wychowawca
 Księgowy.



5.2. Dyrektor schroniska posiada wykształcenie pedagogiczne. 

Załączniki: 

1. Regulamin schroniska
2. Podstawa prawna :

- Ustawa z  dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2020r. pozycja 910, art. 172,
pkt 1 i 2)


