
Posłowie i senatorowie powinni informować wyborców o swojej pracy i działalności organu, do którego zostali wybrani. Art. 1 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Dz. U. 1996 nr 73 poz. 350 z późniejszymi zmianami.

VIII Kadencja Sejmu RP 2015-2019

Data i miejsce urodzenia:
25.03.1956 r., Czempiń
Stan cywilny:
Żona – Aleksandra, córki – Urszula i Małgorzata
Wykształcenie:
Magister wychowania fizycznego – AWF Poznań, filia w Gorzowie 
Wielkopolskim
Przynależność partyjna:
Platforma Obywatelska, przewodniczący powiatowego Koła Platformy 
Obywatelskiej w Kościanie
Doświadczenie zawodowe:

· Od 1981 r. - nauczyciel wychowania fizycznego
· 1992 – 2001 – dyrektor Szkoły Podstawowej w Racocie
· 1991 – 1999 – dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w 

Kościanie
· 2001 – 2005 – dyrektor Gimnazjum im. Polskich 

Olimpijczyków w Racocie
· 2005 - 2007 - poseł na Sejm RP V kadencji
· 2005 - 2011 - poseł na Sejm RP VI kadencji
· 2011 - 2015  - poseł na Sejm RP VII kadencji
· 2015 - 2019  - poseł na Sejm RP VIII kadencji

Działalność społeczna:
· Od 1982 – założyciel i prezes Szkolnego Klubu Sportowego 

„JANTAR” w Racocie
· 1990 – 1994 – radny Rady Miejskiej w Kościanie
· 1998 – 2002 oraz 2002 – 2005 – radny Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego, przewodniczący Komisji Kultury Fizycznej              
i Turystyki

· 2000 – 2008 – wiceprzewodniczący SZS „Wielkopolska”
· Od 2006 – wiceprezes Akademii Mistrzów Sportu – Mistrzów 

Życia
· Od 2006 – przewodniczący Powiatowego Szkolnego Związku 

Sportowego w Kościanie
· 2008 - 2016 – prezes Szkolnego Związku Sportowego

Kilka słów o mnie

Wstęp

25 października 2015 roku po raz czwarty zostałem wybrany posłem 
na Sejm RP w okręgu nr 36 kalisko-leszczyńskim z listy Platformy 
Obywatelskiej, uzyskując 12043 głosy.

Po raz kolejny otrzymałem od Państwa poparcie, które pozwoliło mi 
przez te cztery lata wypełniać mandat posła.

Za zaufanie bardzo Państwu dziękuję i jednocześnie zdaję relację           
z mojej pracy poselskiej w kończącej się kadencji Sejmu RP. 

c.d. str. 2
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· Organizator imprez masowych dla młodzieży i dorosłych m.in. 
Biegów Olimpijskich

· Organizator wyjazdów młodzieży szkolnej na Igrzyska 
Olimpijskie (Barcelona, Lillehammer, Atlanta, Nagano, Sydney, 
Ateny, Turyn, Pekin, Vancouver, Londyn, Soczi, Rio de Janeiro), 
a także na zawody rangi Mistrzostw Świata i Europy w różnych 
dyscyplinach sportowych

· Zaangażowany w działalność charytatywną na rzecz dzieci i do-
rosłych niepełnosprawnych, seniorów - współorganizator 
Olimpiady bez Barier i Igrzysk III Wieku w Racocie oraz 
Olimpiady bez Granic w Lesznie.

· Członek Rady Fundacji Centrum Edukacji Olimpijskiej

Laureat wielu wyróżnień i plebiscytów, m.in.:
· Człowiek Roku 1996 Radia Elka
· Fair Play PKOl-u 1998
· Wielkopolanin Roku1998 oraz 1999
· Bohater Lokalny 2002
· Trofeum Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego (za 

promocję sportu wśród młodzieży) 2011
· Zasłużony dla Gminy Kościan 2018

Komisje
W tej kadencji pracowałem w dwóch komisjach: Łączności z Pola-

kami za Granicą, której byłem wiceprzewodniczącym oraz Edukacji, 
Nauki i Młodzieży.

Komisja LPG zajmuje się sprawami 
Polonii i Polaków przebywających lub 
mieszkających za granicą. Podczas jej 
posiedzeń omawiamy różne ich pro-
blemy. Odbywamy również wyjazdy 
zagraniczne do Polaków. Uczestni-
czyłem w kilku delegacjach zagra-
nicznych (m.in. do Islandii i Niemiec) oraz 
reprezentowałem Komisję w różnych 
wydarzeniach polonijnych, takich jak 
obchody Światowego Dnia Polonii                 
w Belgii i we Włoszech. Uczestniczyłem 
w Igrzyskach Polonijnych Górnej Austrii 
w Linzu oraz w gal i  „Polonicus”                     
w  Akwizgranie.

Komisja Edukacji i Nauki w głównej 
mierze zajmowała się przeprowadzoną 
reformą edukacji oraz omawiała różne 
problemy szkolnictwa wyższego oraz 
nauki. 

Działalność sejmowa Byłem też członkiem następujących grup bilateralnych:
· Polska – Republika Korei
· Polska – Arabia Saudyjska
· Polska – Turcja (wiceprzewodniczący)
· Polska – RPA
· Polska – Japonia

Należę do:
· Parlamentarnego Zespołu Sportowego (w którym pełnię 

funkcję skarbnika)
· Parlamentarnego Zespołu Strażaków

Spotkanie z delegacją Polonii.

Spotkanie z podopiecznymi Środowiskowego Domu Samopomocy w Kościanie.

Wręczenie publikacji o wyjazdach SKS Racot 
przewodniczącemu PE Donaldowi Tuskowi 

podczas gali „Polonicus” w Akwizgranie.

Biuro
W kończącej się kadencji Sejmu, w moim biurze poselskim odbyło się 
ponad 250 spotkań o różnym charakterze. Spotykałem się z osobami, 
które oczekiwały ode mnie pomocy w sprawach dotyczących sytuacji 
osobistej i socjalnej,  z osobami szukającymi pracy, mającymi problemy 
zdrowotne, szukającymi wsparcia działalności charytatywnej.                       
W ramach moich kompetencji i możliwości takiej pomocy udzielałem. 

W moim biurze poselskim odbywał się cykl bezpłatnych porad praw-
nych, których udzielał radca prawny Michał Jaśniewicz z Wrześni.
Wspólne biuro parlamentarne PO funkcjonuje również w Lesznie. 
Spotkania tam odbywają się po wcześniejszym ustaleniu.

W ostatnich 4 latach odbywałem liczne spotkania z mieszkańcami 
poza biurem. Jako najważniejsze chciałbym wymienić spotkania               
w ramach akcji Platformy Obywatelskiej pn. „POrozmawiajmy” – mające 
na celu wysłuchanie uwag i problemów mieszkańców miast z całej 
Polski. Byłem obecny na takich spotkaniach w Kościanie, Jeleniej 
Górze, Inowrocławiu  i  Przycach.  

Innym ważnym spotkaniem była debata w Kościańskim Ośrodku 
Kultury poświęcona reformie oświaty, której żniwo zbierają teraz młodzi 
ludzie – absolwenci szkół podstawowych i ostatnich roczników 
gimnazjów. Zaproszenie na debatę przyjęli: Elżbieta Walkowiak – 
Wielkopolski Kurator Oświaty w latach 2008 – 2015, Leokadia Rowińska 

Spotkania poza biurem 



Działalność Kościańskiego Koła Platformy Obywatelskiej

przewodnicząca Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kościanie, 
samorządowcy, kilku dyrektorów szkół, nauczyciele i rodzice, 
przedstawiciele ZNP. Wyraziliśmy wówczas sprzeciw wobec reformy 
oświaty i przestrzegaliśmy przed chaosem w szkołach, który niestety 
teraz obserwujemy. Zebraliśmy także wiele podpisów w sprawie 
przeprowadzenia referendum dotyczącego reformy oświaty.

Oprócz spotkań, mających charakter oficjalny, odbywały się też 
spotkania z seniorami w Gimnazjum w Racocie, spotkania z podo-
piecznymi Środowiskowego Domu Samopomocy z Kościana (pikniki            
w Nowym Dębcu), rozmowy o parlamentaryzmie w szkołach w: Ra-
cocie, Borowie, Hucie k. Odolanowa, Krobi, Bodzewie, Długich Starych, 
Święciechowie, Zimnowodzie, Borku Wlkp., Śmiglu oraz Gimnazjum           
nr  5  w  Lesznie.

Jako przewodniczący Kościańskiego Koła Platformy Obywatelskiej co 
najmniej raz na kwartał organizuję spotkania członków i sympatyków 
tegoż Koła, podczas których dyskutujemy o bieżących wydarzeniach 
polityczno-społecznych. Odbywamy także spotkania wyborcze, mające 

na celu wyłanianie zarządu Koła oraz władz w regionie.  Specjalny 
charakter miały tzw. „Majówki z PO”, w których udział brali m.in. 
Grzegorz Schetyna (2017 r.) oraz Ewa Kopacz (2019 r.). Stanowiły one 
okazję do rozmów z czołowymi działaczami PO w luźnej atmosferze.

Spotkanie w ramach akcji „POrozmawiajmy” w Kościańskim Ośrodku Kultury. Debata o reformie Oświaty w Kościańskim Ośrodku Kultury.

Wojciech Ziemniak w ramach akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”.

Majówka Platformy Obywatelskiej w Dębcu Nowym, z udziałem Grzegorza Schetyny.

Wycieczka sołtysów gminy Śmigiel w Sejmie.

Konwencja Koalicji Obywatelskiej przed wyborami samorządowymi w 2018 roku.



Działalność społeczna i aktywność sportowa

Wojciech Ziemniak regularnie uczestniczy
w rowerowych „Majówkach z ABC”. 

Na zdjęciu na rynku w Lesznie.

Z młodzieżą podczas Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janerio. Bieg Olimpijski w Racocie.

Triathlon w Dębcu Nowym - sztafeta wsi 
Januszewo.

Z Klubem Amazonek „Hipolita”, podczas festynu w Kościanie.Podczas biegu Parkrun w Kościanie.

Spotkanie w szkole w Borku Wielkopolskim.

Z młodzieżą ze szkoły w Racocie, podczas Copernicus Cup 
w Toruniu.

Z uczestnikami Olimpiady bez Barier w Racocie. Z Klubem Seniora „Złota Jesień” z Racotu.

Więcej informacji: www.ziemniak.pl, www.sejm.gov.pl oraz facebook.


