
Lp. Nazwisko i imię stanowisko Uzasadnienie

1 Lipińska Monika 10000

2 Komorski Krzysztof 10000

3 Szymczyk Artur 10000

4 Szumlak Irena Skarbnik Miasta 15000

5 Wojewódzki Andrzej Sekretarz Miasta 10000

Lp. Wydział Nazwisko i imię Uzasadnienie

1 AB Adamczyk Jacek 1150

Lista pracowników Urzędu Miasta Lublin pełniących funkcje publiczne, którzy otrzymali nagrody w 2015 r. wraz z kwotą nagród

Kwota 
nagrody

Zastępca Prezydenta 
Miasta

za innowacyjność oraz osiąganie szczególnych wyników w pracy tj.: za-
inicjowanie i uruchomienie czterech nowych Ośrodków Dziennych dla 
Osób Starszych, wprowadzenie programu „Lublin Strefa 60 +” i Lubel-
skiej Karty Seniora, w tym pozyskanie 60 Partnerów, wprowadzenie no-
wej usługi wsparcia na telefon dla seniorów - Tele 60+, koordynację dzia-
łań nad wprowadzeniem pierwszego w regionie Całodobowego Ośrodka 
dla osób z chorobą Alzhaimera, nadzór i koordynację nad wprowadze-
niem Strategii działań w zakresie Wsparcia i Aktywizacji Najstarszych 
Mieszkańców Miasta, Strategii „Zdrowie dla Lublina 2016 – 2020”, Stra-
tegii Wsparcia na Rzecz Niepełnosprawnych Mieszkańców Miasta oraz 
Strategii działań w zakresie Rodziny i Rodzinnej Pieczy Zastępczej na 
lata 2016 – 2020, koordynację nad pracami w celu uruchomienia Ośrod-
ków Wsparcia dla 40 osób z autyzmem i sprzężonymi niepełnosprawno-
ściami przy ul. Zbożowej, zainicjowanie i koordynację prac nad wprowa-
dzeniem darmowych przejazdów komunikacją miejską dla dzieci i mło-
dzieży niepełnosprawnej, wprowadzenie nowej usługi Asystent Dziecka 
Niepełnosprawnego oraz Punktu Informacyjnego dla Rodziców Dzieci z 
Grupy Ryzyka i Zagrożonych  Niepełnosprawnością, koordynację nad 
pracami mającymi na celu dofinansowanie z budżetu miasta żłobków i 
klubów niepublicznych.

Zastępca Prezydenta 
Miasta

za szczególne zaangażowanie i wkład pracy w przewodniczenie Komisji 
Kultury w Unii Metropolii Polskich w ramach której wypracowano 
rekomendacje w budowanie potencjału kulturowego i sportowego dla 
członków Unii Metropolii Polskich oraz doprowadzenie do podpisania 
dokumentu deklaracji współpracy w ramach koalicji miast z Wrocławia , 
Gdańska, Katowic i Łodzi

Zastępca Prezydenta 
Miasta

za szczególne zaangażowanie w wykonywanie ważnych i pilnych zadań 
tj.:
nadzór nad inwestycjami: Aqua Lublin oraz ulicą Lubelskiego Lipca, ko-
ordynowanie działań podległych jednostek organizacyjnych i wydziałów 
UM ze szczególnym uwzględnieniem zadań ZDM oraz Wydziału IR, ko-
ordynację prac związanych z opracowaniem zadań inwestycyjnych w ra-
mach nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020 

za wzorowe i efektywne wykonywanie obowiązków służbowych, właściwą 
organizację pracy i nadzór nad realizacją zadań w Wydziałach 
należących do Departamentu Finansów, terminowość wykonywanych 
zadań, skuteczną inicjatywę w  pozyskiwaniu nowych źródeł 
finansowania,  profesjonalne prowadzenie gospodarki finansowej Miasta 
oraz znaczący wkład w poprawę jakości funkcjonowania Urzędu

za szczególne zaangażowanie w wykonywanie ważnych i pilnych zadań 
m.in. wdrożenie i realizację zadań w zakresie ewidencji ludności i 
zameldowań, poprzez aplikację „Źródło”, uruchomienie dodatkowych 3 
BOM w dzielnicach Lublina w lokalach Poczty Polskiej, doskonalenie 
systemu zarządzania jakością według normy 9001 i samooceny CAF (w 
2015 r. Urząd otrzymał z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji 
Poświadczenie Skutecznego Użytkownika CAF) oraz systemu kontroli 
zarządczej, udział w pracach zespołów zadaniowych, w tym wdrożenie 
projektu Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej oraz systemu informacji 
przestrzennej dla Miasta Lublin, pełnienie funkcji: 1) członka Zarządu 
Związku Gmin Lubelszczyzny, 2)  Przewodniczącego Zarządu Forum 
Sekretarzy Województwa Lubelskiego, 3) członka komisji merytorycznych 
w Unii Metropolii Polskich , 4) członka komisji merytorycznych Związku 
Miast Polskich oraz za istotny wkład w promowanie właściwej kultury 
Urzędu, etycznych postaw i zachowań pracowników

Kwota 
nagrody

za wyróżniające się, aktywne występowanie z inicjatywami usprawniają-
cymi organizację pracy na własnym stanowisku oraz komórki organiza-
cyjnej m. in.: poprzez opracowywanie formularzy, kart informacyjnych i 
wzorów wniosków dla klientów urzędu oraz za wzorowe zaangażowanie 
w terminowe i rzetelne wykonywanie powierzonych zadań



2 AB

1000

1300

3 AB 4500

4 AB Majewski Juliusz 2000

5 AB 3000

6 AB 1300

7 AB Boguta Ewa 3000

8 AB 200

9 AB Łukasik Elżbieta

1500

1300

10 BK Puton Mirosława

3000

2700

11 BK Marek Teresa
3000

2200

12 BM 2000

Zbiciak 
Magdalena 

za wzorowe i samodzielne wykonywanie obowiązków służbowych, wzo-
rową organizację pracy referatu ds. budownictwa powszechnego, a także 
za wykonywanie zadań wykraczających poza zakres obowiązków, profe-
sjonalną obsługę interesantów oraz dbanie o szybką i efektywną współ-
pracę z inwestorami i projektantami, co wpływa na budowanie pozytyw-
nego wizerunku Urzędu Miasta Lublin
za aktywne występowanie z inicjatywami usprawniającymi organizację 
pracy na własnym stanowisku oraz całej komórki organizacyjnej, za wy-
różniające się zaangażowanie w terminowe i rzetelne wykonywanie po-
wierzonych zadań w tym za udział w przygotowaniu propozycji zmian w 
rejestrze wniosków i pozwoleń na budowę

Malicka-Ząbek 
Alicja

za szczególną komunikatywność i profesjonalną obsługę klienta zarówno 
wewnętrznego jak i zewnętrznego, zaangażowanie i wielowątkowe spoj-
rzenie na zagospodarowanie przestrzeni miejskiej, szczególnie w zakre-
sie wydawanych tzw. dokumentów WZ oraz za zaangażowanie w prace 
nad konkursem dotyczącym opracowania koncepcji architektonicznej 
parku na Błoniach pod lubelskim Zamkiem na tle rozwiązań urbanistycz-
nych, w szczególności za pracę jako przewodniczący zespołu zadanio-
wego, wkład w organizację i przygotowanie materiałów do konkursu oraz 
pracę członka Sądu Konkursowego.

za zaangażowanie w procesy związane z realizowanymi inwestycjami 
drogowymi, wsparcie merytoryczne innych jednostek Urzędu Miasta Lu-
blin oraz rozwiązywanie złożonych zagadnień

Hagemejer 
Mirosław

za wdrażanie danych lidarowych, budowanie modelu 3D miasta oraz 
szczególne zaangażowanie w rozwój przestrzeni miejskiej

Ciszewska 
Jadwiga

za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych, efektywną pomoc w 
rozwoju zawodowym i adaptacji społeczno-zawodowej nowo zatrudnio-
nych pracowników, traktowanie wszystkich pracowników w sposób 
uczciwy i bezstronny oraz za  dzielenie się z podległymi pracownikami 
swoją wysoką wiedzą merytoryczną zdobytą w trakcie długoletniej pracy 
zawodowej, a także za wzorowe organizowanie pracy referatu szczegól-
nie w zakresie wdrażania nowych technologii informatycznych (LIDAR) i 
współpracy z archiwum zakładowym

za  nadzór i zaangażowanie w prowadzenie spraw związanych z ważnymi 
inwestycjami realizowanymi w mieście Lublin oraz wysoki profesjonalizm 
m. in.: w obsłudze inwestorów

Rybak–
Krasnodębska 
Anna

za wzorowe wypełnianie obowiązków służbowych związanych z kierowa-
niem referatem, kreatywność, umiejętność rozwiązywania skomplikowa-
nych problemów oraz szczególny wkład w porządkowanie akt archiwal-
nych referatu

za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych, szczególne zaanga-
żowanie oraz doskonałą organizację pracy referatu ds. budownictwa 
wielkoskalowego, a także dodatkowych zadań wykraczających poza za-
kres obowiązków, tj. zastępowanie  zastępcy dyrektora wydziału ds. bu-
downictwa kubaturowego

za profesjonalną obsługę interesantów, wzorowe wykonywanie obowiąz-
ków służbowych, występowanie z inicjatywami usprawniającymi organi-
zację pracy na własnym stanowisku pracy oraz całej komórki organiza-
cyjnej, a także terminowe i rzetelne wykonywanie powierzonych zadań 
pilnych i ważnych
za nadzór i koordynację zadań związanych z pozyskiwaniem środków fi-
nansowych  z emisji obligacji, kredytów i pożyczek
za wykonywanie zadań powodujących szczególne obciążanie obowiąz-
kami, nadzór nad projektami inwestycyjnymi finansowanymi ze środków 
Unii Europejskiej
za całokształt długoletniej pracy zawodowej, szczególne zaangażowanie 
w wykonywanie obowiązków służbowych oraz stwarzanie przyjaznego 
klimatu do współpracy i obsługi interesantów Urzędu Miasta Lublin, cze-
go wyrazem było nadanie medalu przez  Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej
za znaczący wkład we wdrożenie jednolitych zasad rachunkowości w 
jednostkach organizacyjnych miasta Lublin

Szczepińska 
Małgorzata

za szczególne zaangażowanie w podejmowanie inicjatyw służących 
usprawnieniu pracy na zajmowanym stanowisku pracy oraz w całej 
komórce organizacyjnej jak również dbałość o własny rozwój zawodowy, 
podnoszenie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności, a także za 
zaangażowanie w pracę przy wdrażaniu projektu "Bezpieczna szkoła w 
strefie Schengen" oraz dbałość o prawidłowość i efektywność działań 
podejmowanych podczas projektu 



13 BM Ostrowski Jerzy 3000

14 GD 3000

15 GD Grosner Marta 800

16 GD Gajak Joanna 1800 za nadzór nad zasobami geodezyjnymi oraz wdrożenie systemu GIS

17 GK

1680

3000

18 GK 2200

19 GM 2200

20 GM 2000

21 GM

3500

5000

22 KM 2200

23 KM Cichawa Jakub 600

24 KM Warda Anita 650

25 KM 1100

26 KM Tatara Maria 800

27 KM Ślifirz Barbara 700

28 KM 900

29 KM Staniak Irena 900

30 KM 800

za szczególne zaangażowanie w wypełnianie powierzonych obowiązków 
oraz podejmowanie licznych inicjatyw ukierunkowanych na usprawnienie 
współpracy ze służbami odpowiedzialnymi za zapewnienie 
bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Lublin, 
działanie w sytuacjach kryzysowych jak również za wzorową koordynację 
realizacji zadań w ramach projektu "Bezpieczna szkoła w strefie 
Schengen", sprawowanie kontroli nad prawidłowością i efektywnością 
działań podejmowanych podczas projektu a także za gospodarne i 
efektywne, skuteczne i terminowe wykonywanie przydzielonych zadań

Jedziniak 
Andrzej

za wzorową realizację złożonych procesów w zakresie wypłat odszkodo-
wań za pozyskane nieruchomości oraz wdrożenie systemu GIS
za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych, wysoki poziom wie-
dzy zawodowej oraz wysokie poczucie odpowiedzialności zawodowej

Stefańczyk 
Ludwika

z tytułu uhonorowania przez Kapitułę Odznaki „Zasłużony dla Gospodarki 
Komunalnej” złotą Odznaką, za zaangażowanie w szereg inwestycji klu-
czowych z punktu widzenia poprawy jakości funkcjonowania przestrzeni 
publicznej takich jak m. in.: przeprowadzenie inwestycji pn. Rewaloryza-
cja Ogrodu Saskiego w Lublinie, efektywny nadzór nad realizacją postę-
powań związanych z utrzymaniem i remontami grobownictwa wojennego 
oraz miejsc pamięci narodowej m. in.: zbiorowej mogiły żołnierzy AK – 
więźniów Zamku Lubelskiego, pomnika na mogile Ułanów Księcia Józefa 
Poniatowskiego, a także aktywny udział w postępowaniach związanych z 
poprawą jakości życia mieszkańców poprzez tworzenie nowych terenów 
rekreacyjnych i wypoczynkowych
za nadzór nad powierzonym mieniem, szybką reakcję na zgłaszane pro-
blemy, odpowiedzialne i profesjonalne podejście do zadań jak i proble-
mów zgłaszanych bezpośrednio przez mieszkańców, dyspozycyjność i 
zaangażowanie w realizowane zadania często wykraczające poza zakres 
obowiązków

Pastuszak 
Marzena

za wzorowe realizowanie powierzonych zadań, zrozumienie potrzeb 
mieszkańców i zaangażowanie

Mochol – Dul 
Agnieszka

za wzorowe realizowanie powierzonych zadań, innowacyjność pracowni-
ka, wysoką kulturę osobistą i profesjonalizm

Zdunek 
Małgorzata

za wzorowe realizowanie powierzonych zadań, szukanie niekonwencjo-
nalnych rozwiązań oraz wysoką skuteczność w realizacji zadań

Nahuluk 
Arkadiusz

za sprawne realizowanie zadań w zakresie zbywania nieruchomości, re-
gulowania stanów prawnych, prowadzenie nadzoru nad ZNK, inicjowanie 
rozwiązań usprawniających pracę oraz wpływających na poprawę organi-
zacji pracy
za szczególne  osiągnięcia w pracy zawodowej, w szczególności za za-
angażowanie i wkład pracy włożony w przeprowadzenie negocjacji, co 
doprowadziło do zawarcia ugody z Archidiecezją Lubelską w zakresie 
zwrotu działki przy ul. Morwowej oraz zrzeczenia się przez Archidiecezję 
wszelkich roszczeń dotyczących obszaru przy u. Morwowej (u zbiegu ul. 
Nałęczowskiej i Wojciechowskiej)

Borowski 
Andrzej

za wzorowe i samodzielne wykonywanie obowiązków służbowych, profe-
sjonalną obsługę klientów, innowacyjność pracownika oraz osiąganie 
szczególnych wyników indywidualnych lub zespołowych w realizowaniu 
zadań, szczególne zaangażowanie pracownika w wykonywanie ważnych 
i pilnych zadań, wykonywanie zadań wykraczających poza zakres obo-
wiązków i powodujących szczególne obciążenie obowiązkami, szczegól-
nie za udział we wdrożeniu systemu zarządzania jakością metodą CAF 
oraz uzyskanie poświadczenia skutecznego użytkownika CAF przez 
MaiC

za wzorowe i samodzielne wykonywanie obowiązków służbowych oraz za 
inicjatywę podczas wykonywania powierzonych zadań służbowych
za profesjonalną obsługę i interesantów oraz wzorowe i samodzielne wy-
konywanie obowiązków służbowych

Tatarczak 
Sabina

za wzorowe i samodzielne wykonywanie obowiązków służbowych przy re-
jestracji pojazdów oraz za profesjonalną obsługę interesantów
za rzetelne, sumienne i terminowe wykonywanie obowiązków służbo-
wych, szczególną dbałość o przyjmowanie wniosków a przede wszystkim 
podejmowanie decyzji odnośnie danych w systemie Kierowca
za wzorowe i samodzielne wykonywanie obowiązków służbowych oraz za 
profesjonalną obsługę interesantów

Sucharczuk 
Robert

za inicjatywę i zaangażowanie w wykonywaniu obowiązków służbowych, 
w szczególności za prowadzenie magazynu tablic rejestracyjnych oraz za 
inicjatywę podczas wykonywania powierzonych zadań służbowych
za wzorowe i samodzielne wykonywanie obowiązków służbowych, wysoki 
poziom wiedzy zawodowej oraz za inicjatywę podczas wykonywania po-
wierzonych zadań służbowych

Rutkowska 
Aneta

za wzorowe i samodzielne wykonywanie obowiązków służbowych oraz za 
profesjonalną obsługę interesantów



31 KM Rębacz Kinga 900

32 KM Polaczuk Michał 750

33 KM 850

34 KM Pilipczak Łukasz 850

35 KM Furdzik Brygida 750

36 KM 1500

37 KM 900

38 KM Kulik Katarzyna 900

39 KM Kowalczyk Anita 800

40 KM Kordyga Anna 750

41 KM 750

42 KM Kmieć Michał 900

43 KM 800

44 KM Jachacz Anna 850

45 KM 1000

46 KM 850

47 KM 1000

48 KM Dziadko Danuta 850

49 KM 700

50 KM Dec Janusz 1000

51 KM 850

52 KM 700

53 KM Ciesielska Marta 700

54 KM Ciemińska Alina 1000

55 KM Bogusz  Dariusz 2500

56 KM 700

57 KM 850

za wzorowe i samodzielne wykonywanie obowiązków służbowych oraz za 
zaangażowanie i inicjatywę podczas wykonywania powierzonych zadań 
służbowych
za wzorowe i samodzielne wykonywanie obowiązków służbowych oraz za 
inicjatywę podczas wykonywania powierzonych zadań służbowych

Piotrowski 
Michał

za wzorowe i samodzielne wykonywanie obowiązków służbowych oraz za 
profesjonalną obsługę interesantów

za wzorowe i samodzielne wykonywanie obowiązków służbowych oraz za 
prowadzenie protokołów zniszczenia druków ścisłego zarachowania i ta-
blic rejestracyjnych

za wzorowe i samodzielne wykonywanie obowiązków służbowych oraz za 
inicjatywę podczas wykonywania powierzonych zadań służbowych

Machaj 
Krzysztof

za samodzielne wykonywanie obowiązków służbowych, profesjonalną 
obsługę klientów, innowacyjność pracownika oraz osiąganie szczegól-
nych wyników indywidualnych realizowaniu zadań, szczególne zaanga-
żowanie pracownika w wykonywanie ważnych i pilnych zadań

Łuszczew 
Samanta

za wyróżniający się stosunek do współpracowników i interesantów oraz 
za wzorowe i samodzielne wykonywanie obowiązków służbowych
za sumienne i samodzielne wykonywanie obowiązków służbowych, pro-
fesjonalną obsługę interesantów, za rzetelność i terminowość wykonywa-
nych zadań
za profesjonalną obsługę interesantów oraz za umiejętne wykorzystanie 
wiedzy zawodowej
za samodzielność w wykonywaniu obowiązków służbowych i szczególną 
dbałość o przyjmowanie wniosków dotyczących wydania prawa jazdy

Kociuba–Grenda 
Joanna

za wzorowe i samodzielne wykonywanie obowiązków służbowych oraz za 
inicjatywę podczas wykonywania powierzonych zadań służbowych
za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych, w szczególności 
znaczący wkład w jakość procesów pracy w referacie ewidencji pojazdów 
oraz za wysoki poziom wiedzy zawodowej

Jankowski 
Cezary

za fachową obsługę interesantów oraz samodzielne wykonywanie obo-
wiązków służbowych

za wzorowe i samodzielne wykonywanie obowiązków służbowych oraz za 
wysoki poziom obsługi interesantów.

Gryta–
Moszyńska 
Danuta

za wzorowe i samodzielne wykonywanie obowiązków służbowych oraz za 
inicjatywę podczas wykonywania powierzonych zadań służbowych

Graniczka 
Adriana

za wzorowe i samodzielne wykonywanie obowiązków służbowych oraz za 
pozytywny stosunek do interesantów

Gołębiowski 
Roman

za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych, w szczególności 
znaczny wkład w jakość procesów pracy w referacie rejestracji i ozna-
czania pojazdów oraz za wysoki poziom wiedzy zawodowej
za wzorowe i samodzielne wykonywanie obowiązków służbowych oraz za 
inicjatywę podczas wykonywania powierzonych zadań służbowych

Domaszewski 
Maciej

za samodzielne wykonywanie obowiązków służbowych, profesjonalną 
obsługę interesantów, za rzetelność i terminowość wykonywanych zadań 
służbowych
za wzorowe i samodzielne wykonywanie obowiązków służbowych oraz za 
inicjatywę podczas wykonywania powierzonych zadań służbowych

Czyżewska 
Krystyna

za wzorowe i samodzielne wykonywanie obowiązków służbowych oraz za 
inicjatywę podczas wykonywania powierzonych zadań służbowych

Czernicki 
Sylwester

za fachową obsługę interesantów oraz wykonywanie wzorowo powierzo-
nych obowiązków służbowych
za znaczący wkład w jakość procesów pracy w referacie praw jazdy oraz 
za wysoki poziom wiedzy zawodowej
za wzorowe i samodzielne wykonywanie obowiązków służbowych oraz za 
inicjatywę podczas wykonywania powierzonych zadań służbowych

za wzorowe i samodzielne wykonywanie obowiązków służbowych, fa-
chową i rzetelną obsługę klientów, innowacyjność pracownika oraz osią-
ganie szczególnych wyników indywidualnych i zespołowych w realizowa-
niu zadań, szczególne zaangażowanie pracownika w wykonywanie waż-
nych i pilnych zadań, wykonywanie zadań wykraczających poza zakres 
obowiązków lub powodujących szczególne obciążenie obowiązkami

Bochniak 
Stanisław

za wzorowe i samodzielne wykonywanie obowiązków służbowych oraz za 
inicjatywę podczas wykonywania powierzonych zadań służbowych

Bednarski 
Maciej

za wzorowe i samodzielne wykonywanie obowiązków służbowych oraz za 
wzorowe prowadzenie postępowań w sprawie wydania decyzji o 
wyrejestrowaniu pojazdów z urzędu



58 MAZ Wrona Józef 600

59 MKZ Mącik Hubert

3000

4800

60 OŚ Rycaj Marcin 2000

61 OŚ Stanisław Gałus 400

62 OŚ 2500

63 OŚ 1800

64 4000

65 OW 1000

66 OW 2000

67 OW 2000

za podejmowanie dodatkowych zadań związanych z redagowaniem i wy-
dawaniem materiałów merytorycznych z zakresu działania Biura

za szczególne zaangażowanie w przygotowanie we współpracy z Wydzia-
łem Kultury Urzędu Miasta Lublin wniosku aplikacyjnego do Komisji Eu-
ropejskiej o nadanie Unii Lubelskiej  Znaku Dziedzictwa Europejskiego, a 
także za koordynację prac związanych z uzyskaniem tytułu oraz koordy-
nację działań po uzyskaniu Znaku Dziedzictwa Europejskiego dotyczą-
cych nagrania filmu promującego, promocji Znaku wśród mieszkańców - 
zgodnie z wymogami Komisji Europejskiej (dedykowany serwis interne-
towy, ulotki, wystawa, zwiedzanie)

za wysoką kulturę osobistą, wiedzę i zaangażowanie w realizację powie-
rzonych zadań podejmowanie wyzwań i zamierzeń przekraczających za-
kres obowiązków (m. in. prowadzenie projektu dotyczącego modelowej 
rewitalizacji oraz przygotowanie wdrożenia ustawy krajobrazowej) oraz za 
zaangażowanie w prace nad konkursem dotyczącym opracowania kon-
cepcji architektonicznej parku na Błoniach pod lubelskim Zamkiem na tle 
rozwiązań urbanistycznych, w szczególności za pracę jako sekretarz ze-
społu zadaniowego, wkład w organizację i przygotowanie materiałów do 
konkursu oraz pracę zastępcy przewodniczącego Sądu Konkursowego

za nadzorowanie i prowadzenie spraw związanych z gospodarką odpa-
dową, zaangażowanie w realizację powierzonych zadań, otwartość oraz 
innowacyjne podejście do rozwiązywania problemów i realizacji zadań
za wzorowe i samodzielne wykonywanie zadań  z zakresu administracji 
geologicznej

Smal – Chudzik 
Marta

za zaangażowanie i nadzór w zakresie realizacji zadań Wydziału Ochro-
ny Środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem zadań realizowanych w 
obszarze Zalewu Zemborzyckiego, spalarni odpadów komunalnych oraz 
wysypiska w Rokitnie

Piątkowski 
Wiesław

za szczególne zaangażowanie w ochronę zwierząt, pomysłowość i troskę 
w rozwiązywanie spraw dotyczących ochrony zwierząt

OŚ/ 
MAZ

Pawlikowska 
Halina

za realizację zadań upiększających miasto oraz aktywność i pomysło-
wość przedkładanych rozwiązań i koncepcji oraz za zaangażowanie 
w prace nad konkursem dotyczącym opracowania koncepcji architekto-
nicznej parku na Błoniach pod lubelskim Zamkiem na tle rozwiązań urba-
nistycznych, w szczególności za wkład w organizację i przygotowanie ma-
teriałów do konkursu oraz pracę członka Sądu Konkursowego

Romańczuk 
Mirosław

za wzorowe i samodzielne wykonywanie zadań  z zakresu programów 
rządowych i samorządowych w szczególności dotyczących podnoszenia 
bezpieczeństwa uczniów w sieci oraz zadań związanych z dowożeniem 
uczniów do szkół i ośrodków a także przyznawaniem stypendiów 
szkolnych, za wykonywanie zadań wykraczających poza zakres 
obowiązków w zakresie wprowadzania danych dotyczących pomocy 
materialnej dla uczniów do baz danych oświatowych sporządzanych w 
systemie informacji oświatowej a także za szczególne zaangażowanie w 
wykonywanie ważnych i pilnych zadań w zakresie zmiany organizacji 
dowożenia uczniów do szkół i ośrodków

Nowakowska 
Iwona

za  wzorowe i samodzielne realizowanie nadzoru nad referatem ds. 
wdrażanie projektów oraz referatem ds. programów rządowych i 
samorządowych oraz zwiększania szans edukacyjnych uczniów, za 
bardzo dobrą współpracę z podmiotami zewnętrznymi (uczelnie wyższe i 
pracodawcy) przy realizowaniu projektów unijnych i miejskich oraz prace 
koncepcyjne związane z przygotowaniami do nowej perspektywy 
finansowej środków zewnętrznych dla edukacji, a także za szczególne 
osobiste zaangażowanie i koordynowanie prac związanych z aplikacją 
Gminy Lublin i uzyskaniem po raz piąty tytułu „Samorządowy Lider 
Edukacji”

Jarosiński 
Mirosław

za  wzorowe i samodzielne realizowanie zadań,  w szczególności za 
sposób sprawowania nadzoru nad referatem ds. organizacji pracy szkół i 
placówek oraz stanowiskiem pracy ds. obsługi Systemu Informacji 
Oświatowej i innych systemów oświatowych, za współpracę z 
jednostkami organizacyjnym nadzorowanymi przez Wydział w związku z 
wdrożeniem systemu elektronicznej rekrutacji do szkół oraz za osobiste 
zaangażowanie i wkład pracy w przygotowanie aplikacji Gminy Lublin 
zakończonej uzyskaniem tytułu „Samorządowy Lider Edukacji 2015”



68 OW 4100

69 OW 2000

70 OW Burek Piotr

3000

2000

71 PE Woszczek Anna 2200

72 PE 1200

73 PE Husak Anna 950

74 PE 1200

75 PE 2600

76 PE Bulińska Anna 1200

77 PL 5000

78 PL 3000

Dumkiewicz-
Sprawka Ewa

za  wzorowe i samodzielne realizowanie zadań związanych z 
funkcjonowaniem miejskiego systemu edukacji,  wzorową współpracę z 
podmiotami zewnętrznymi w zakresie  realizowanych zadań, innowacyjne 
podejście do problemów m. in.: systemu rekrutacji do szkół i placówek 
oraz  prawidłowego kształtowania ich sieci – zgodnego z oczekiwaniami 
mieszkańców, za wspieranie inicjatyw szkół i placówek w zakresie 
projektów i programów stanowiących wyznacznik wysokiej jakości 
lubelskiej oświaty, rozwoju różnych kierunków edukacji (m. in.: promocja 
szkolnictwa zawodowego, rozwój klas sportowych i edukacji kulturalnej, 
systematyczny rozwój możliwości edukacji dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnej), a także za sukces w postaci uzyskania przez Gminę 
Lublin po raz piąty z rzędu tytułu „Samorządowy Lider Edukacji” w 
Ogólnopolskim Programie Certyfikacji  Gmin, Powiatów i Samorządów 
Województw

Czołowska 
Barbara

za  wzorowe i samodzielne wykonywanie obowiązków służbowych 
związanych z nadzorem nad referatem ds. finansowo-księgowych 
przedszkoli oraz stanowiskiem pracy ds. organizacji pracy przedszkoli, 
w szczególności za sprawne i bezkonfliktowe przeprowadzenie 
elektronicznej rekrutacji do przedszkoli oraz za osobiste zaangażowanie 
w uruchomienie nowego Przedszkola nr 87 przy ul. Woronieckiego a 
także za wkład pracy w przygotowanie aplikacji Gminy Lublin 
zakończonej uzyskaniem tytułu „Samorządowy Lider Edukacji 2015”

za całokształt długoletniej pracy zawodowej, szczególne zaangażowanie 
w wykonywanie obowiązków służbowych oraz stwarzanie przyjaznego 
klimatu do współpracy z interesantami Urzędu Miasta, czego wyrazem 
było nadanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Złotego Medalu za 
Długoletnią Służbę

za szczególne zaangażowanie w wykonywanie ważnych i pilnych zadań 
związanych z funkcjonowaniem Wydziału w tym stałe sprawowanie 
zastępstwa pod nieobecność dyrektora Wydziału oraz wzorowe i 
samodzielne realizowanie nadzoru nad referatem ds. budżetu i 
księgowości oraz referatem ds. dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek 
prowadzonych przez podmioty inne niż jednostka samorządu 
terytorialnego, za współpracę ze szkołami i innymi jednostkami co miało 
istotny wpływ na prawidłową realizację budżetu oświaty w 2015 r., a 
także za osobiste zaangażowanie w przygotowanie aplikacji Gminy Lublin 
zakończonej uzyskaniem tytułu „Samorządowy Lider Edukacji 2015”

za wzorowe wykonywanie zadań oraz profesjonalną obsługę 
interesantów

Śmigielski 
Michał

za wzorowe, solidne i sprawne wykonywanie obowiązków służbowych, 
właściwy nadzór nad realizacją zadań przez podległych pracowników,  
inicjatywę i zaangażowanie w usprawnianie pracy referatu, umiejętność 
podejmowania decyzji w sposób bezstronny i obiektywny
za wzorowe i samodzielne wykonywanie obowiązków służbowych,  
wyszukiwanie potrzebnych przepisów i właściwe ich stosowanie w 
zależności od rodzaju sprawy

Chmielewska  
Anna

za wzorowe, solidne i sprawne wykonywanie obowiązków służbowych 
wynikających z zakresu czynności, inicjatywę i zaangażowanie w 
usprawnianiu pracy referatu, umiejętność podejmowania decyzji w 
sposób bezstronny i obiektywny

Adamowicz 
Anna

za wykonywanie zadań powodujących szczególne obciążenie obowiąz-
kami, nadzór nad terminowością i powszechnością opodatkowania
za wzorowe, solidne i sprawne wykonywanie obowiązków służbowych 
wynikających z zakresu czynności, inicjatywę i zaangażowanie w 
usprawnianiu pracy referatu, monitorowanie i analizę przepisów prawa i 
orzecznictwa oraz podejmowanie decyzji w sposób bezstronny i 
obiektywny

Żurkowska 
Małgorzata

za wzorową realizację zadań w zakresie opracowywania i konsultowania 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wysoką komu-
nikatywność i współpracę zarówno z klientem zewnętrznym, jak i we-
wnętrznym oraz za zaangażowanie w prace nad konkursem dotyczącym 
opracowania koncepcji architektonicznej parku na Błoniach pod lubelskim 
Zamkiem na tle rozwiązań urbanistycznych, w szczególności za wkład w 
organizację i przygotowanie materiałów do konkursu oraz pracę członka 
Sądu Konkursowego

Matuszak 
Elżbieta

za wzorową realizację zadań, w szczególności w zakresie programu rewi-
talizacji oraz wdrażanie zmian związanych z nowymi regulacjami praw-
nymi w tym zakresie



79 SA Szerlak Andrzej 2800

80 SA 1300

81 SA Mazur Lesław 2400

82 SA Gąsior Dorota 2400

83 ST 1000

84 ST Agata Makuch
500

600

85 ST 1400

86 WSM Zioło Grażyna
1100

87 WSM 900

88 WSM Lebioda Anna 900

za wzorowe i samodzielne wykonywanie obowiązków służbowych, wy-
różniający się stosunek do współpracowników i klientów, innowacyjność 
pracownika oraz osiąganie szczególnych wyników indywidualnych i ze-
społowych w realizowaniu zadań, szczególne zaangażowanie pracownika 
w wykonywanie ważnych i pilnych zadań, wykonywanie zadań wykracza-
jących poza zakres obowiązków lub powodujących szczególne obciąże-
nie obowiązkami, wysoko ocenioną pracę osób realizujących zadania w 
zespołach zadaniowych, szczególnie w zakresie uruchomienia i pracy 
ewidencji dowodów osobistych i zameldowań w aplikacji Źródło - w Sys-
temie Rejestrów Państwowych, przygotowanie i aktualizację rejestru spi-
sów wyborców w wyborach na Prezydenta RP, do Sejmu i Senatu, do rad 
dzielnic Miasta Lublin oraz do referendum ogólnokrajowego. 

Smoleń 
Krystyna

za samodzielne i sumienne wykonywanie obowiązków służbowych, pro-
fesjonalną obsługę interesantów, a także za wkład w poprawę funkcjo-
nowania referatu i efektywną pomoc w rozwoju zawodowym i adaptacji 
nowo zatrudnionych pracowników

za wzorowe i samodzielne wykonywanie obowiązków służbowych, wy-
różniający się stosunek do współpracowników i klientów, innowacyjność 
pracownika oraz osiąganie szczególnych wyników indywidualnych i ze-
społowych w realizowaniu zadań, szczególne zaangażowanie pracownika 
w wykonywanie ważnych i pilnych zadań, wykonywanie zadań wykracza-
jących poza zakres obowiązków lub powodujących szczególne obciąże-
nie obowiązkami, wysoko ocenioną pracę osób realizujących zadania w 
zespołach zadaniowych, szczególnie w zakresie uruchomienia i pracy 
ewidencji dowodów osobistych i zameldowań w aplikacji Źródło - w Sys-
temie Rejestrów Państwowych, przygotowanie i aktualizację rejestru spi-
sów wyborców w wyborach na Prezydenta RP, do Sejmu i Senatu, do rad 
dzielnic Miasta Lublin oraz do referendum ogólnokrajowego.  

za wzorowe i samodzielne wykonywanie obowiązków służbowych, profe-
sjonalną obsługę klientów, innowacyjność pracownika oraz osiąganie 
szczególnych wyników indywidualnych i zespołowych w realizowaniu za-
dań, szczególne zaangażowanie pracownika w wykonywanie ważnych i 
pilnych zadań, wykonywanie zadań wykraczających poza zakres obo-
wiązków lub powodujących szczególne obciążenie obowiązkami

Kwaśniewski 
Sylwester

za wyróżniającą się postawę w zakresie działalności kontrolnej i 
przeprowadzania postępowań w zakresie zwrotu dotacj

za aktywny udział w pracach zespołu wdrażającego projekt CMS w za-
kresie struktury menu i prezentowanych treści oraz za działania wykra-
czające poza przypisany Wydziałowi Sportu i Turystyki zakres zadań w 
ramach projektu 
 za wyróżniającą się postawę w zakresie realizacji Strategii rozwoju tury-
styki, w tym organizację imprez promujących rozwój turystyki

Daniewski 
Jarosław

za aktywny udział w pracach komisji konkursowych oraz szczególne 
zaangażowanie w realizacji spraw dotyczących udzielanych zamówień 
publicznych w zakresie promocji poprzez sport
za sumienne i wzorowe wykonywanie powierzonych obowiązków służbo-
wych, profesjonalną obsługę interesantów, właściwy nadzór nad realiza-
cją zadań referatu i pracownikami bezpośrednio podległymi

Wojcieszczuk 
Teresa

za duży profesjonalizm przy wykonywaniu obowiązków służbowych oraz 
bardzo dobrą znajomość obowiązujących przepisów z zakresu dodatków 
mieszkaniowych, fachową obsługę interesantów, dbałość o należytą ja-
kość wykonywanej pracy również pod presją czasu, w sytuacji realizowa-
nia nowych i trudnych zadań, obiektywne rozpoznawanie sytuacji przy 
wykorzystaniu dostępnych źródeł, gwarantujące wiarygodność przedsta-
wionych danych, informacji czy faktów oraz terminowe wydawanie decyzji 
administracyjnych z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych 
pomimo dużego zakresu zadań powierzonych do realizacji

za profesjonalne nadzorowanie i wykonywanie prac związanych z przygo-
towywaniem wykazów finansowych celem wypłaty dodatków mieszka-
niowych, dobrą znajomość przepisów niezbędnych do wykonywania 
obowiązków, co gwarantuje wysoki poziom merytoryczny realizowanych 
zadań, nadzór nad wdrażaniem programu dodatków mieszkaniowych 
KSAT – DOM, bardzo dobry kontakt z pracownikami, gotowość do 
uczestnictwa w organizowanych szkoleniach, wydawanie decyzji admini-
stracyjnych z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych oraz 
tworzenie bardzo przyjaznej atmosfery w zespole



89 WSM Kępa Tomasz 2200

90 WSM Lipińska Ewa 2800

91 ZE 800

za wzorowe i samodzielne wykonywanie obowiązków służbowych, wy-
różniający się stosunek do współpracowników i klientów, innowacyjność 
pracownika oraz osiąganie szczególnych wyników indywidualnych i ze-
społowych w realizowaniu zadań, szczególne zaangażowanie pracownika 
w wykonywanie ważnych i pilnych zadań, wykonywanie zadań wykracza-
jących poza zakres obowiązków lub powodujących szczególne obciąże-
nie obowiązkami.
za wzorowe i samodzielne wykonywanie obowiązków służbowych, profe-
sjonalną obsługę klientów, innowacyjność pracownika oraz osiąganie 
szczególnych wyników indywidualnych i zespołowych w realizowaniu za-
dań, szczególne zaangażowanie pracownika w wykonywanie ważnych i 
pilnych zadań, wykonywanie zadań wykraczających poza zakres obo-
wiązków lub powodujących szczególne obciążenie obowiązkami

Beata 
Jędrzejewska – 
Kozłowska 

za szczególne zaangażowanie w  przygotowanie koncepcji funkcjonowa-
nia Biura Zarządzania Energią, w tym opracowanie zmian do Regulaminu 
Organizacyjnego Departamentu Inwestycji i Rozwoju w zakresie zadań 
Biura Zarządzania Energią oraz współpracę z innymi jednostkami organi-
zacyjnymi  (wewnętrznymi i zewnętrznymi) dotyczącą zadań Biura
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