
UCHWAŁA NR XXVI/468/12 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 24 września 2012 r.  

w sprawie: utworzenia  Policealnej Szkoły Służb Społecznych i Medycznych 
                  dla Dorosłych w Gnieźnie.  
                    

Na podstawie art. 18 pkt 19 lit. f ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 r. o   samorządzie 
województwa ( Dz. U. z 2001 r.  Nr  142, poz. 1590 ze zm.),  w   związku z   art. 5   ust. 6, art. 
5c pkt. 1, art. 58 ust. 1  i 6, art. 60 ust. 1  ustawy z   dnia 7   września 1991 r.  
o   systemie oświaty ( Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) art. 12 ust.1 pkt 2   ustawy  
z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz. 1240, ze zm.)  
Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:    

 

§ 1. 

Tworzy się z   dniem 1  stycznia 2013r. Policealną Służb Społecznych i Medycznych  dla 
Dorosłych w Gnieźnie. 

§ 2. 

 Policealna Szkoła Służb Społecznych i Medycznych dla Dorosłych w Gnieźnie będzie 
funkcjonować w  formie jednostki budżetowej.   

 

§ 3. 

Siedzibą  Policealnej Szkoły Służb Społecznych i Medycznych dla Dorosłych w Gnieźnie jest 
miasto Gniezno. 
 

§ 4. 

Akt założycielski Policealnej Szkoły Służb Społecznych i Medycznych dla Dorosłych  
w Gnieźnie stanowi załącznik nr 1   do niniejszej uchwały.  
 

§ 5. 

 

Statut  Policealnej Szkoły Służb Społecznych i Medycznych dla Dorosłych w Gnieźnie 
stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.    
 

§  6. 

 

 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.    

 

§  7. 

 

 Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia.    

   
 



Uzasadnienie do Uchwały XXVI/468/12 
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 24 września 2012r. 
 

 

 

 

Samorząd Województwa odpowiada za organizację kształcenia w zawodach medycznych  

i zabezpieczenia społecznego. W związku z koniecznością dostosowania oferty edukacyjnej szkół do 

aktualnych wymogów kwalifikacyjnych stawianych pracownikom zatrudnionym w służbie zdrowia oraz 

opiece społecznej. W przypadku zawodów medycznych i zabezpieczenia społecznego szkoły,  dla 

których organem prowadzący jest Samorząd Województwa są jedynymi placówkami publicznymi, 

które przygotowują kadry na potrzeby ochrony zdrowia i opieki społecznej w regionie. Zachodzące  

w szybkim tempie zmiany w życiu społecznym, rozwój nauk medycznych i postęp technologiczny 

powodują konieczność ciągłego poszerzania i aktualizowania wiedzy osób wykonujących te zawody. 

Utworzenie Policealnej Szkoły Służb Społecznych i Medycznych dla Dorosłych w Gnieźnie umożliwi 

osobom dorosłym zarówno dostosowanie posiadanych kwalifikacji zawodowych do zmieniających się 

wymagań, jak też pozwoli im uzyskać nowe kompetencje w zawodach medycznych i społecznych. 

Utworzenie Szkoły dla Dorosłych pozwoli na realizację kształcenia w systemie zaocznym. Wypełnia to 

europejską strategię uczenia się przez całe życie. Dotyczy to uczenia się na wszystkich etapach życia, 

we wszystkich formach oraz w każdym zakresie ważnym dla życia. Policealna Szkoła Służb 

Społecznych i Medycznych wchodzić będzie w skład Zespołu  p.n. Wielkopolskie Samorządowe  

Centrum Kształcenia Zawodowego i  Ustawicznego w Gnieźnie, co pozwoli na efektywne 

wykorzystanie bazy lokalowej oraz doświadczenia i kwalifikacji nauczycieli. 

Wobec powyższego utworzenia Policealnej Szkoły  Pracowników Służb Społecznych i Medycznych 

dla Dorosłych w Gnieźnie należy uznać za uzasadnione. 

 

 

 

 


