
Załącznik do Zarządzenia 
Nr 0151-44/08 z dnia 19 marca 2008 r. 
w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0151-36/08  
z dnia 7 marca 2008 r.  
 

 
 
 
       Imię i nazwisko 
 
 
Klub 

Podstawa określona w Uchwale 
Nr XXXIV/445/05 Rady Miejskiej w 

Gryfinie 
z dnia 31 marca 2005 r. 

Indywidualne osiągnięcie Wartość 
nagrody 
brutto 

1. Barbara Morawin 
MKS ,,Hermes’’ 
 

Do 100% minimalnego 
wynagrodzenia dla zawodników 
którzy brali udział w zawodach 
sportowych o randze mistrzostw 
świata, pucharu świata, mistrzostw 
Europy, pucharu Europy, mistrzostw 
Polski lub reprezentanci kraju we 
współzawodnictwie sportowym na 
arenie międzynarodowej. 

 

IX m. Mistrzostwa Polski w lekkiej atletyce 
(rzut młotem) 

185 zł 

2. Mateusz Głos 
MKS ,,Hermes’’ 
 
 
 

Do 100% minimalnego 
wynagrodzenia dla zawodników 
którzy brali udział w zawodach 
sportowych o randze mistrzostw 
świata, pucharu świata, mistrzostw 
Europy, pucharu Europy, mistrzostw 
Polski lub reprezentanci kraju we 
współzawodnictwie sportowym na 
arenie międzynarodowej. 

 
 

VI m. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży 
w lekkiej atletyce (bieg na 400 m) 

185 zł 

3. Aleksandra Kubiak 
MKS ,,Hermes’’ 

Do 100% minimalnego 
wynagrodzenia dla zawodników 
którzy brali udział w zawodach 
sportowych o randze mistrzostw 
świata, pucharu świata, mistrzostw 
Europy, pucharu Europy, mistrzostw 
Polski lub reprezentanci kraju we 
współzawodnictwie sportowym na 
arenie międzynarodowej. 

 

V m. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży  
w gimnastyce artystycznej (wielobój) 

185 zł 

4. Katarzyna Żołnowska 
MKS ,,Hermes’’ 

Do 100% minimalnego 
wynagrodzenia dla zawodników 
którzy brali udział w zawodach 
sportowych o randze mistrzostw 
świata, pucharu świata, mistrzostw 
Europy, pucharu Europy, mistrzostw 
Polski lub reprezentanci kraju we 
współzawodnictwie sportowym na 
arenie międzynarodowej. 

 

  

XV m. – Mistrzostwa Polski Juniorów w 
gimnastyce artystycznej (wielobój) 

185 zł 

5.Anna Konecka 
MKS ,,Hermes’’ 

Do 100% minimalnego 
wynagrodzenia dla zawodników 
którzy brali udział w zawodach 
sportowych o randze mistrzostw 
świata, pucharu świata, mistrzostw 
Europy, pucharu Europy, mistrzostw 
Polski lub reprezentanci kraju we 
współzawodnictwie sportowym na 
arenie międzynarodowej 

 

VII m. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży 
w Biathlonie Letnim (sztafeta dziewcząt) 

185 zł 

  
 



6. Milena Kochanowska 
MKS ,,Hermes’’ 

Do 100% minimalnego 
wynagrodzenia dla zawodników 
którzy brali udział w zawodach 
sportowych o randze mistrzostw 
świata, pucharu świata, mistrzostw 
Europy, pucharu Europy, mistrzostw 
Polski lub reprezentanci kraju we 
współzawodnictwie sportowym na 
arenie międzynarodowej 

 

VII m. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży 
w  Biathlonie Letnim (sztafeta dziewcząt) 

185 zł 

 
7. Paulina Kasprzak 
MKS ,,Hermes’’ 
 
 
 
 
 

Do 100% minimalnego 
wynagrodzenia dla zawodników 
którzy brali udział w zawodach 
sportowych o randze mistrzostw 
świata, pucharu świata, mistrzostw 
Europy, pucharu Europy, mistrzostw 
Polski lub reprezentanci kraju we 
współzawodnictwie sportowym na 
arenie międzynarodowej. 

 

 

VII m. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży 
w  Biathlonie Letnim (sztafeta dziewcząt) 

185 zł 

8. Roksana Borkowska 
MKS ,,Hermes’’ 
 
 
 
 
 

Do 100% minimalnego 
wynagrodzenia dla zawodników 
którzy brali udział w zawodach 
sportowych o randze mistrzostw 
świata, pucharu świata, mistrzostw 
Europy, pucharu Europy, mistrzostw 
Polski lub reprezentanci kraju we 
współzawodnictwie sportowym na 
arenie międzynarodowej. 

 

 

XI m. Mistrzostwa Polski Juniorów w 
lekkiej atletyce (bieg 800 m) 

185 zł 

9. Miłosz Dudkiewicz 
MKS ,,Hermes’’ 
 
 
 
 
 

Do 100% minimalnego 
wynagrodzenia dla zawodników 
którzy brali udział w zawodach 
sportowych o randze mistrzostw 
świata, pucharu świata, mistrzostw 
Europy, pucharu Europy, mistrzostw 
Polski lub reprezentanci kraju we 
współzawodnictwie sportowym na 
arenie międzynarodowej. 

 

 

XI m. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży 
w lekkiej atletyce (bieg 110 m przez płotki) 

185 zł 

10. Mateusz Luchciński 
MKS ,,Hermes’’ 
 
 
 
 
 

Do 100% minimalnego 
wynagrodzenia dla zawodników 
którzy brali udział w zawodach 
sportowych o randze mistrzostw 
świata, pucharu świata, mistrzostw 
Europy, pucharu Europy, mistrzostw 
Polski lub reprezentanci kraju we 
współzawodnictwie sportowym na 
arenie międzynarodowej. 

 

 

XV m. Mistrzostwa Polski Juniorów w 
gimnastyce artystycznej (bieg 400 m przez 
płotki) 

185 zł 

11. Jarosław Janicki 
MKS ,,Hermes’’ 
 
 
 
 
 

Do  150% minimalnego 
wynagrodzenia dla zawodników, 
którzy brali udział w zawodach 
sportowych o randze pucharu świata 
uzyskując miejsca medalowe,  

 

I m. Puchar Świata w supermaratonie 370 zł 



12. Natalia Nitecka 
KS „Energetyk” 
 
 
 

Do 150% minimalnego wynagrodzenia 
dla zawodników, którzy brali udział  
w zawodach sportowych o randze 
mistrzostw Polski i uzyskali miejsca 
medalowe. 
 

III m. na Mistrzostwach Polski 
długodystansowych (kajakarstwo) 

370 zł 

13. Piotr Wiśniewski 
KS „Energetyk” 
 

Do 100% minimalnego wynagrodzenia 
dla zawodników którzy brali udział w 
zawodach sportowych o randze 
mistrzostw świata, pucharu świata, 
mistrzostw Europy, pucharu Europy, 
mistrzostw Polski lub reprezentanci kraju 
we współzawodnictwie sportowym na 
arenie międzynarodowej. 

 

 

VII m. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży  
(kajakarstwo 3.000 m) 
 

185 zł 

14. Rafał Dymek       
KS „Energetyk” 
 

Do 150% minimalnego wynagrodzenia 
dla zawodników, którzy brali udział  
w zawodach sportowych o randze 
mistrzostw Polski i uzyskali miejsca 
medalowe. 

 

 

II m. Mistrzostwa Polski w maratonie 
(kolarstwo 100 km) 

370 zł 

15. Mateusz Fornal  
KS „Energetyk” 
 

Do 100% minimalnego wynagrodzenia 
dla zawodników którzy brali udział w 
zawodach sportowych o randze 
mistrzostw świata, pucharu świata, 
mistrzostw Europy, pucharu Europy, 
mistrzostw Polski lub reprezentanci kraju 
we współzawodnictwie sportowym na 
arenie międzynarodowej. 

 

Reprezentant kadry juniorów (piłka ręczna) 185 zł 

16. Daria Szulc  
UKS „Kamikaze” 
 

Do 350% minimalnego wynagrodzenia 
dla zawodników, którzy brali udział w 
międzynarodowych zawodach sportowych 
o randze mistrzostw świata i uzyskali 
miejsca medalowe 
 
 

I m. Mistrzostwa Europy Karate Shotokan 
seniorów (drużynowo) 
I m. Mistrzostwa Europy Karate Shotokan 
juniorów (drużynowo) 
 

1.000 zł 

17. Karolina Krasowska 
UKS „Kamikaze” 
 

Do 350% minimalnego wynagrodzenia 
dla zawodników, którzy brali udział w 
międzynarodowych zawodach sportowych 
o randze mistrzostw świata i uzyskali 
miejsca medalowe 
 
 

I m. Mistrzostwa Świata Karate Shotokan 
juniorów (drużynowo) 
 

1.000 zł 

18. Berenika Prządka 
UKS „Kamikaze” 
 

Do 350% minimalnego wynagrodzenia 
dla zawodników, którzy brali udział w 
międzynarodowych zawodach sportowych 
o randze mistrzostw świata i uzyskali 
miejsca medalowe 
 

III m. Mistrzostwa Świata Karate Shotokan 
kat. kadetek (kumite)  

1.000 zł 

19. Karolina 
Grąbczewska 
UKS „Kamikaze” 
 

Do 350% minimalnego wynagrodzenia 
dla zawodników, którzy brali udział w 
międzynarodowych zawodach sportowych 
o randze mistrzostw świata i uzyskali 
miejsca medalowe 
 

I m. Mistrzostwa Świata Karate Shotokan 
seniorów (drużynowo) 

1.000 zł 

 
20. Piotr Wroński 
UKS „Kamikaze” 
 

Do 350% minimalnego wynagrodzenia 
dla zawodników, którzy brali udział w 
międzynarodowych zawodach sportowych 
o randze mistrzostw świata i uzyskali 
miejsca medalowe 
 

III m. Mistrzostwa Europy Karate Shotokan 
juniorów (kumite) 

1.000 zł 

21. Ligia Goraj 
UKS „Kamikaze” 
 

Do 150% minimalnego wynagrodzenia 
dla zawodników, którzy brali udział  
w zawodach sportowych o randze 
mistrzostw Polski i uzyskali miejsca 
medalowe. 
 

III m. Drużynowe Mistrzostwa Polski  
juniorek (karate) 

370 zł 



22. Patrycja Bochańska 
UKS „Kamikaze” 
 

Do 150% minimalnego wynagrodzenia 
dla zawodników, którzy brali udział  
w zawodach sportowych o randze 
mistrzostw Polski i uzyskali miejsca 
medalowe. 
 

II m. Mistrzostwa Polski  Juniorów 
młodszych w drużynie kata (karate) 

370 zł 

23. Łukasz Stanisz 
KSS LOK „Regalica” 

Do 150% minimalnego wynagrodzenia 
dla zawodników, którzy brali udział  
w zawodach sportowych o randze 
mistrzostw Polski i uzyskali miejsca 
medalowe. 

II m. Mistrzostwa Polski Juniorów 
(strzelectwo) 
 

370 zł 

24. Rafał Borysiuk 
LKS „Piast” 

Do 100% minimalnego 
wynagrodzenia dla zawodników 
którzy brali udział w zawodach 
sportowych o randze mistrzostw 
świata, pucharu świata, mistrzostw 
Europy, pucharu Europy, mistrzostw 
Polski lub reprezentanci kraju we 
współzawodnictwie sportowym na 
arenie międzynarodowej. 

 

IV m. Mistrzostw Polski w kulturystyce 
 

185 zł 

25. Michał Bara 
GKS „Delf” 
 

Do 100% minimalnego 
wynagrodzenia dla zawodników 
którzy brali udział w zawodach 
sportowych o randze mistrzostw 
świata, pucharu świata, mistrzostw 
Europy, pucharu Europy, mistrzostw 
Polski lub reprezentanci kraju we 
współzawodnictwie sportowym na 
arenie międzynarodowej. 

 

IV m.  Mistrzostwa Polski w triathlonie 185 zł 
 

26. Miłosz Rudnicki 
UKS „Biały Pion” 
 

Do 100% minimalnego 
wynagrodzenia dla zawodników 
którzy brali udział w zawodach 
sportowych o randze mistrzostw 
świata, pucharu świata, mistrzostw 
Europy, pucharu Europy, mistrzostw 
Polski lub reprezentanci kraju we 
współzawodnictwie sportowym na 
arenie międzynarodowej. 

 

Najlepszy zawodnik Mistrzostw Europy w 
grupie rankingowej 2200 (szachy) 

185 zł 
 

27. Paweł Sendyk 
UKP „Merlin” 
 

Do 100% minimalnego 
wynagrodzenia dla zawodników 
którzy brali udział w zawodach 
sportowych o randze mistrzostw 
świata, pucharu świata, mistrzostw 
Europy, pucharu Europy, mistrzostw 
Polski lub reprezentanci kraju we 
współzawodnictwie sportowym na 
arenie międzynarodowej. 

 

IV m.  Mistrzostwa Polski w pływaniu (styl 
motylkowy 50 m) 

185 zł 
 

28. Damian Puchacz 
UKP „Merlin” 
 

Do 100% minimalnego 
wynagrodzenia dla zawodników 
którzy brali udział w zawodach 
sportowych o randze mistrzostw 
świata, pucharu świata, mistrzostw 
Europy, pucharu Europy, mistrzostw 
Polski lub reprezentanci kraju we 
współzawodnictwie sportowym na 
arenie międzynarodowej. 

 

XVI m.  Mistrzostwa Polski w pływaniu 
(styl motylkowy 50 m) 

185 zł 
 

 
 
 
 
 


