
Uchwała nr 77/19 
Sejmiku Województwa Mazowieckiego 

z dnia 21 maja 2019 r. 

w sprawie dostosowania nazwy Medycznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych 
w Ciechanowie wchodzącej w skład Zespołu Medycznych Szkół Policealnych 
w Ciechanowie 

 
Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 512) oraz art. 106 ust. 1 i 2 w związku z art. 113 ustawy 
z dnia 22  listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty 
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 i 2432 oraz z 2019 r. poz. 534) – 
uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. 

Z dniem 1 września 2019 r. dostosowuje się nazwę Medycznej Szkoły Policealnej 
dla Dorosłych w Ciechanowie wchodzącej w skład Zespołu Medycznych Szkół Policealnych 
w Ciechanowie, w związku z czym nazwa tej szkoły otrzymuje brzmienie: Szkoła Policealna 
w Ciechanowie. 

 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Mazowieckiego.  

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

 
Przewodniczący Sejmiku  

Województwa Mazowieckiego 
 
 

Ludwik Rakowski 
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Uzasadnienie 

Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie 
oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 i 2432 oraz Dz. U. z 2019 r. 
poz. 534) przewiduje dostosowanie nazwy dotychczasowej szkoły policealnej. 

W myśl art. 106 ust. 1 i 2 przytoczonej ustawy od 1 września 2019 roku szkoła policealna 
będzie funkcjonowała bez podziału na szkołę dla młodzieży i szkołę dla dorosłych, w której 
kształcenie będzie mogło być prowadzone w formie dziennej, stacjonarnej i zaocznej. Art. 106 
ust. 1 ww. ustawy wskazuje, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego 
prowadzącej szkołę policealną, której nazwa nie jest zgodna z przepisami ustawy Prawo 
oświatowe, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, tj. zawiera w nazwie określenie 
„dla Dorosłych”, podejmuje uchwałę w sprawie dostosowania nazwy tej szkoły.  

Zgodnie z art. 106 ust. 2 przytoczonej ustawy uchwałę, o której mowa w ust. 1, podejmuje się 
do dnia 31 sierpnia 2019 r. Uchwała nie podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku 
urzędowym. 

Mając powyższe na względzie Sejmik Województwa Mazowieckiego, jako organ stanowiący 
Województwa Mazowieckiego, jest obowiązany podjąć uchwałę w sprawie dostosowania 
nazwy Medycznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Ciechanowie, w wyniku której z dniem  
1 września 2019 r. nazwa tej szkoły otrzyma brzmienie: Szkoła Policealna w Ciechanowie. 

https://sip.lex.pl/#/document/18558680?cm=DOCUMENT

