
 
 
 
 

Zarządzenie Nr R-54/2020 
Rektora Politechniki Lubelskiej 

z dnia 8 lipca 2020 r. 
 
 

zmieniające Zarządzenie Nr R-29/2019 Rektora Politechniki Lubelskiej  
z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie utworzenia Zespołu realizującego projekt  
pn. „Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Lubelskiej – część druga” 

 
 

Na podstawie art. 23 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 85, z późn. zm.) oraz § 39 ust. 1 
Statutu Politechniki Lubelskiej z a r z ą d z a m, co następuje: 

 
§ 1. 

 
1. Ze składu Zespołu do realizacji projektu pn. „Zintegrowany Program 

Rozwoju Politechniki Lubelskiej – część druga”, powołanego Zarządzeniem  
Nr R-29/2019 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 27 czerwca 2019 r., 
zmienionym Zarządzeniem Nr R-39/2019 z dnia 2 sierpnia 2019 r., 
odwołuję mgr Aleksandrę ROZNER i jednocześnie w jej miejsce powołuję 
mgr Katarzynę STELMACH-BISZCZAK jako koordynatora meryto-
rycznego ds. staży Wydziału Budownictwa i Architektury. 
 

2. W związku z powyższym § 1 Zarządzenia Nr R-29/2019 Rektora 
Politechniki Lubelskiej z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie utworzenia 
Zespołu do realizacji projektu pn. „Zintegrowany Program Rozwoju 
Politechniki Lubelskiej – część druga”, z późn. zm. otrzymuje następujące 
brzmienie:   

 

„§ 1. 

W celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu pn. „Zintegrowany 
Program Rozwoju Politechniki Lubelskiej – część druga”, współfinansowanego 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zwanego dalej 
„Projektem”, powołuję Zespół realizujący Projekt, zwany dalej „Zespołem” 
w następującym składzie: 
 
 
 

 



Przewodniczący Zespołu,  
kierownik Projektu: 
Koordynator merytoryczny  
ds. kierunku  
marketing i komunikacja rynkowa: 
Koordynator merytoryczny 
ds. kierunku informatyka: 
Koordynator merytoryczny 
ds. informatyzacji: 
Koordynator merytoryczny 
ds. staży WBiA: 
Koordynator merytoryczny 
ds. staży WZ: 
Asystent kierownika: 
Koordynator ds. rozliczeń i analiz: 
Specjalista ds. szkoleń: 
Specjaliści ds. finansowych: 
 
 
 

 

 dr Marcin BARSZCZ 
 
 

 dr hab. inż. Magdalena RZEMIENIAK 
 

 dr Leszek SAŁAMACHA 
 

 mgr inż. Piotr ZUBKOWICZ 
 

 mgr Katarzyna STELMACH-BISZCZAK 
 

 mgr Aneta JAŁOWIEC 

 inż. Magdalena LATKOWSKA 

 mgr inż. Katarzyna GAWDA 

 mgr inż. Katarzyna KOŁBUT 

 mgr inż. Elżbieta JEZIERSKA 

 mgr Maria ŻMUDZIAK.”. 

§ 2. 
 

Pozostałe postanowienia Zarządzenia Nr R-29/2019 Rektora 
Politechniki Lubelskiej z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie utworzenia 
Zespołu realizującego projekt pn. „Zintegrowany Program Rozwoju 
Politechniki Lubelskiej – część druga”, z późn. zm. nie ulegają zmianie.  

 
§ 3. 

 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą 

od dnia 1 czerwca 2020 r.  
 
 

       
 

 

 

 
 
 
 
 


