
ZARZĄDZENIE NR 77/2021 

STAROSTY POZNAŃSKIEGO  

Z DNIA 21 września 2021 r. 

 

w sprawie: zmiany składu zespołu projektowego dla potrzeb realizacji projektu pt.: „Horeca Logistic - 

poprawa jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. Gen. D. Chłapowskiego w Bolechowie". 

 

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.2020.920 ze 

zm.); oraz § 71 pkt 2 lit. a Uchwały Nr 896/2019 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 10 grudnia 2019 r. w 

sprawie: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Poznaniu, w związku z 

umową o dofinansowanie Projektu nr RPWP.08.03.04-30-0002/18-00 w ramach Osi Priorytetowej 8 

„Edukacja", Działania 8.3 „Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb 

rynku pracy", Poddziałania 8.3.4 „Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla MOF 

Poznania" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 zarządzam, co 

następuje: 

§1. W Zarządzeniu Nr 60/2019 Starosty Poznańskiego z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie: powołania 

Zespołu Projektowego do realizacji projektu pt. „Horeca Logistic - poprawa jakości kształcenia 

zawodowego w Zespole Szkół im. Gen. D. Chłapowskiego w Bolechowie", zmienia się §1, który 

otrzymuje brzmienie: 

1) Bartosz Zawieja – koordynator, 

2) Mariusz Palka – z-ca koordynatora, 

3) Maciej Grupa – z-ca koordynatora, 

4) Mariusz Hałas – specjalista ds. rozliczeń, 

5) Joanna Białachowska – asystent koordynatora ds. doskonalenia kompetencji nauczycieli  

               kształcenia zawodowego, 

6) Małgorzata Krzysztoń – asystent koordynatora ds. podnoszenia kwalifikacji zawodowych  

    uczniów, 

7) Lidia Dembska – specjalista ds. rozliczeń, 

8) Anna Lachowicz – obsługa księgowa, 

9) Natalia Eryńska – specjalista ds. zamówień publicznych, 

10) Anna Płońska – obsługa kadrowo-płacowa, 

11) Marzena Sala – specjalista ds. rozliczeń. 

 

§2. Pozostałe zapisy nie ulegają zmianie. 

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Tworzenia i Realizacji Projektów.  

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

  



Uzasadnienie 

do Zarządzenia Nr 77/2021 

Starosty Poznańskiego  

z dnia 21 września 2021 r. 

 

 

W związku z faktem, iż projekt jest prowadzony zarówno przez Beneficjenta, czyli Starostwo Powiatowe 

(koordynacja, rozliczanie, dysponowanie środkami finansowymi, przygotowanie przetargów), jak i 

Realizatora, czyli ZS Bolechowo (prowadzenie zajęć w szkole, rozliczanie, listy płac), koniecznym jest 

wzmocnienie zespołu projektowego o pracowników z ramienia Beneficjenta. 


