
 
 
 
 

UCHWAŁA Nr 1374/2015 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 10 grudnia 2015 roku 
 
 

w sprawie: przyznania nagród dla zawodników i trenerów za wysokie wyniki 
sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie 
sportowym oraz dla działaczy sportowych za szczególne zasługi dla 
sportu w roku 2015. 

 
 
 

Na podstawie art.41 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o 
samorządzie województwa (Dz.U. z 2015 r. poz. 1392), § 7 ust.7 uchwały nr VI/86/11 
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18.04.2011 roku w sprawie nagród za 
wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym 
oraz za szczególne zasługi dla sportu oraz uchwały nr III/44/15 Sejmiku Województwa 
Wielkopolskiego z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu Województwa 
Wielkopolskiego na rok 2015, Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co 
następuje: 
 

§ 1 

 

Przyznaje się nagrody dla zawodników za wysokie wyniki sportowe w roku 2015 w 
łącznej kwocie 38 000 zł., określone szczegółowo w załączniku nr 1 do uchwały. 
 

§ 2  

 

Przyznaje się nagrody dla trenerów za wysokie wyniki sportowe oraz dla działaczy 
sportowych za szczególne zasługi dla sportu w roku 2015 w łącznej kwocie 24 000 zł., 
określone szczegółowo w załączniku nr 2 do uchwały. 
 

§ 3 

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 
 
 

§ 4 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

  
 
 



 

 
Uzasadnienie 

do uchwały Nr 1374/2015 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 10 grudnia 2015 r. 
 
 
 

 
w sprawie: przyznania nagród dla zawodników i trenerów za wysokie wyniki 

sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie 
sportowym oraz dla działaczy sportowych za szczególne zasługi dla 
sportu w roku 2015. 

 
 
 
 

Zawodnicy wyszczególnieni w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały są 
medalistami Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy w roku 2015 w dyscyplinach 
olimpijskich oraz są zrzeszeni w klubach sportowych posiadających siedzibę i 
działających na terenie Województwa Wielkopolskiego. Spełniają zatem kryteria 
określone w uchwale nr VI/86/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 
18.04.2011 roku w sprawie: nagród za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i 
krajowym współzawodnictwie sportowym za szczególne zasługi dla sportu. Przyznana 
wysokość nagród jest zgodna z § 4 ust.1 cyt. Uchwały. 
 

Trenerzy i działacze sportowi zostali wytypowani przez Komisję ds. nagród, 
powołaną na podstawie §7 ust.5 cyt. Uchwały, na posiedzeniu w dniu 7 grudnia 2015 
roku. Po przeanalizowaniu wszystkich kandydatur Komisja zaproponowała nagrodzenie 
trzech trenerów i dwóch działaczy sportowych przedstawionych imiennie, wraz z 
wyszczególnieniem osiągnięć i określeniem wysokości nagród, w załączniku nr 2 do 
niniejszej uchwały.  

 
Na wypłatę ww. nagród zabezpieczone zostały środki w budżecie 

Województwa Wielkopolskiego na rok 2015 w dz.926 rozdz.92695 § 3040. 
 

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione. 
 
 
 
 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Załącznik nr 1 
do uchwały nr 1374/2015 
z dnia 10 grudnia 2015 roku 
 
 
 

 
Wykaz osób i kwoty nagród dla zawodników za wysokie wyniki sportowe  

w roku 2015 
 
 
 

Klasyf. budżet.: dz.926 rozdz.92695 § 3040 
 

Lp. Imię i 
Nazwisko 

Klub Sportowy Osiągnięcia 
w roku 2014 

Kwota 
nagro-

dy 
w zł. 

Dyscyplin-
na 

sportowa 

Konkuren-
cja 

1. Marta 
Walczykiewicz 

 

Kaliskie 
Towarzystwo 
Wioślarskie 

Mistrzostwa 
Świata 
2 miejsce 

8 000 kajakarstwo K1- 200m 
 

2. Ewelina 
Wojnarowska 

KS „Warta” w 
Poznaniu 

Mistrzostwa 
Europy 
1 miejsce 

8 000 kajakarstwo K1- 500m 

3. Igor 
Jakubowski 

Koniński Klub 
Bokserski 
„Zagłębie Konin” 

Mistrzostwa 
Europy 
2 miejsce 

6 000 boks 91 kg 

4. Tomasz 
Kaczor 

KS „Warta” w 
Poznaniu 

Mistrzostwa 
Europy 
2 miejsce 

6 000 kajakarstwo C1-1000m 

5. Marcin 
Grzybowski 

Klub Sportowy 
„Posnania” w 
Poznaniu 

Mistrzostwa 
Świata 
3 miejsce 

6 000 kajakarstwo C2-1000m 

6. Karol     
Robak 

OŚ AZS w 
Poznaniu 

Mistrzostwa 
Europy 
3 miejsce 

4 000 taekwondo 68 kg 

 
Razem: 

 
38 000 

 
X 

 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Załącznik nr 2 
do uchwały nr 1374/2015 
z dnia 10 grudnia 2015 roku 

 
 

Wykaz osób i kwoty nagród dla trenerów za wysokie wyniki sportowe oraz dla 
działaczy sportowych za szczególne zasługi dla sportu w roku 2015. 

 
Klasyf. budżet.: dz.926 rozdz.92695 § 3040 

 

Lp. Imię i 
Nazwisko 

Funkcja/Klub 
Sportowy.  

Osiągnięcia  Kwota 
nagrody 

w zł. 

Dyscyplin-
na 

sportowa 

TRENERZY 

1. Piotr   
Zaradny 

Kaliskie 
Towarzystwo 
Kolarskie  

Mistrzostwa Europy 
(1,2,3 miejsce), 
Mistrzostwa Świata (4, 
2x5,8 i 12 miejsce) 

5 000 kolarstwo 

2. Ryszard 
Oborski 

Klub Sportowy 
„Warta” w 
Poznaniu 

Mistrzostwa Świata 
4 miejsce, Mistrzostwa 
Europy  1 miejsce 
 

5 000 kajakarstwo 

3. Andrzej 
Goiński 
 

Koniński Klub 
Bokserski 
„Zagłębie Konin” 

Mistrzostwa Europy 
2 miejsce 
 

4 000 boks 

DZIAŁACZE 

1. Bogdan 
Jamroszczyk 

Wieloletni działacz 
Kaliskiego 
Towarzystwa 
Kolarskiego i sędzia 
kolarski  

Od ponad 50 lat 
związany z kaliskim 
kolarstwem oraz sportem 
Wielkopolskim, założyciel 
i pierwszy prezes 
Okręgowego Związku 
Kolarskiego, sędzia 
kolarski, wieloletni 
wiceprezes 
Wojewódzkiej Federacji 
Sportu oraz wieloletni 
działacz Kaliskiego 
Towarzystwa 
Kolarskiego. Dzięki 
swojej działalności 
przyczynił się do wzrostu 
poziomu szkolenia 
sportowego oraz 
osiągnięcia wybitnych 
wyników sportowych w 
kolarstwie torowym i 
szosowym 

5 000 kolarstwo 

2. Lech  
Pauliński 
 

Wieloletni działacz i 
trener zapasów w 
Ludowym Klubu 
Sportowego „Ceramik” 
w Krotoszynie oraz 
prezes 
Wielkopolskiego 
Związku Zapaśniczego 

Były zawodnik, członek 
kadry narodowej w 
zapasach zasłużony 
trener i wychowawca 
wielu pokoleń 
wielkopolskich 
zapaśników 
reprezentantów i 
medalistów Mistrzostw 

5 000 zapasy 



Świata i Europy. 
Długoletni prezes 
Wielkopolskiego 
Związku Zapaśniczego 
oraz członek Polskiego 
Związku 
Zapaśniczego. Dzięki 
jego zaangażowaniu 
wielkopolskie zapasy 
osiągnęły wiele 
sukcesów sportowych i 
organizacyjnych. 

 
Razem: 

 
24 000 

X 

 


