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Członkowie Zarządu

PAULINA STOCHNIAŁEK

Urodzona w Poznaniu, absolwentka Wyższej Szkoły Bankowej na kierunku Finanse i Rachunkowość oraz Uniwersytetu Adama Mickiewicza na kierunku Marketing
i Zarządzanie, posiadająca tytuł MBA.
W roku 2018 głosami wyborców wybrana została z listy Koalicji Obywatelskiej na Radną Województwa Wielkopolskiego na lata 2018-2023.
Od zawsze związana z Wielkopolską i jej stolicą. Polityczka, przedsiębiorczyni, szkoleniowiec. Działaczka i prelegentka Wielkopolskiego Kongresu Kobiet.
Aktywnie wspierająca kobiety w rozwoju osobistym i zawodowym. Zaangażowana w projekt „Narada Obywatelska o Edukacji” (odpowiedź na najpoważniejszy
od lat strajk nauczycieli i pracowników oświaty, który rozpoczął się wiosną 2019 roku). Z zawodu przedsiębiorczyni z 25-letnim doświadczeniem zawodowym
zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. W swojej dotychczasowej karierze była dyrektorką finansową i HR w międzynarodowej korporacji, główną
księgową największego w Wielkopolsce szpitala klinicznego, także wykładowczynią wyższej uczelni, a w ostatnich latach prezeską spółki branży IT. W centrum
jej zainteresowań jest człowiek, a samorząd postrzega jako służbę mieszkańcom regionu.
Aktywnie bierze udział w pracach komisji sejmikowych: edukacji i nauki, zdrowia i bezpieczeństwa publicznego, gospodarki, rodziny i polityki społecznej,
budżetowej. Była przewodniczącą Komisji Edukacji, jak również wiceprzewodniczącą Komisji Rodziny i Polityki Społecznej. Jest wiceprzewodniczącą Klubu
Radnych Koalicja Obywatelska.
Od 13 lipca 2020r. pełni funkcję Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego i nadzoruje departamenty: Zdrowia, Edukacji i Nauki oraz jednostkę
samorządową: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu.
Uważa, że sprawne zarządzanie w wojewódzkich placówkach medycznych jest dzisiaj szczególnie trudnym wyzwaniem. Myśląc o człowieku, należy pamiętać o
tych najbardziej wykluczonych ze społeczności: osobach niepełnosprawnych i ich rodzinach, a także osobach starszych. Otwarte społeczeństwo łączy wszystkich
w swojej aktywności. Samorządność to także nauka, zarówno w wymiarze zawodowym, jak i kreacji postaw prospołecznych, działań dla swoich środowisk
lokalnych.
Prywatnie żona, mama dwójki dzieci, fanka piłki nożnej, górskich wspinaczek, a także wycieczek rowerowych po wielkopolskich szlakach.

JACEK BOGUSŁAWSKI
rodowity pilanin, absolwent studiów MBA w Collegium Humanum - Szkole Głównej Menedżerskiej dyplom akredytowany przez Apsley Business School - London,
Uniwersytetu Szczecińskiego na kierunku ekonomia oraz technikum im. Stanisława Staszica w Pile, popularnej „Nafty”. Posiada kwalifikacje dla kandydatów na
członków organów nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa. Od 2010 roku (przez dwie kadencje) radny Rady Miasta Piły, przewodniczył komisji
gospodarki miejskiej. Przez blisko 23 lata prowadził działalność gospodarczą jako właściciel firmy Studio Promocyjno Handlowe CREDO, która zajmuje się
wydawaniem materiałów szkoleniowych w dziedzinie nauki jazdy i bezpieczeństwa – zarówno dzieci, jak i dorosłych – w ruchu drogowym. Produkty i usługi firmy
CREDO znane są w całej Polsce, a młodych kierowców, którzy przez ostatnie kilkanaście lat korzystali i wciąż korzystają z materiałów pilskiej firmy
przygotowując się do egzaminu na prawo jazdy można już dziś liczyć w milionach. Prowadząc firmę był również członkiem Business Centre Club oraz Izby
Gospodarczej Północnej Wielkopolski. Od listopada 2018 roku jest członkiem zarządu województwa wielkopolskiego.
Jacek Bogusławski pracę zawodową rozpoczynał od nieistniejących już dzisiaj Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Pile. Dalsze etapy życia pokierowały
go do szczecińskiego oddziału TVP oraz koszalińskiego Biura Marketingu „Puls”, gdzie później został dyrektorem pilskiego oddziału. Jest twórcą oraz
współtwórcą inicjatyw, które wpłynęły na życie lokalnej społeczności Północnej Wielkopolski. Zakładając z Mariuszem Szalbierzem, znanym pilskim
dziennikarzem, portal i gazetę FaktyPilskie.pl oraz autorski magazyn branżowy „Strefa Jazdy” udowodnił, że w Pile może powstać coś od zera i z powodzeniem
konkurować z istniejącymi mediami. Od lat aktywnie działa na rzecz dzieci, młodzieży, a także seniorów w regionie. Aktywnie wspiera sport młodych ludzi, jest
współtwórcą klubu piłki futsalowej w Pile, był także jego tytularnym sponsorem. Drużyna – na przekór pierwotnemu zaskoczeniu wielu osób – zaczęła odnosić
spektakularne sukcesy.
Inicjator wielu turniejów piłkarskich, jak i szachowych – wszystkie od lat ugruntowane w corocznym kalendarzu wydarzeń Piły i mikroregionu. Współpracując z
Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego, policją, klubami sportowymi i szkołami, wspiera swoimi działaniami i nierzadko pomocą materialną szereg
społecznych akcji ukierunkowanych na propagowanie dobrych postaw, sportu, kultury i bezpieczeństwa najmłodszych, ale także na ich rozwój intelektualny.
W wolnym czasie lubi oddać się grze w tenisa, bieganiu, jak i pływaniu.
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