
Strona 1 z 10

LP NAZWISKO I IMIĘ KWOTA [ZŁ] UZASADNIENIE

1 SZYMCZYK ARTUR

2 LIPIŃSKA MONIKA

Lista pracowników Urzędu Miasta Lublin pełniących funkcje publiczne którym
wypłacono nagrody w 2019 r. wraz z kwotą nagród i uzasadnieniem

15 000,00 zł

za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych, właściwą koordynację i nadzór nad realizacją zadań przez 
poszczególne Wydziały i Biura w Departamencie Inwestycji i Rozwoju oraz podległe jednostki organizacyjne, w tym m.in. 
za szczególne zaangażowanie w realizację ważnych dla miasta inwestycji, takich jak m. in.:zakończenie części robót 
związanych z rozbudową i udrożnieniem sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy 
przemysłowej w Lublinie, zakończenie części prac związanych z budową niskoemisyjnej sieci komunikacji zbiorowej dla 
północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej, zakończenie realizacji 
części zadań w ramach budowy i przebudowy DW 835 w Lublinie na odcinkach: od granicy miasta do skrzyżowania ul. 
Abramowickiej z ul. Sadową, od skrzyżowania ul. Kunickiego z ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej wraz z budową 
skrzyżowania z DW 830, realizację przebudowy ul. Balladyny, budowy i przebudowy ul. Firlejowskiej, budowy ul. 
Halickiego i ul. Barcickiego oraz budowy chodnika po obu stronach ul. Koncertowej od ul. Harnasie do ul. Zelwerowicza, 
budowy ul. Kaskadowej oraz budowy i przebudowy ul. Kasztanowej, zakończenie realizacji  inwestycji w ciągu ulicy 
Grygowej, zakończenie inwestycji przebudowy ulicy Choiny oraz zakończenie inwestycji przebudowy ulic Pawiej i Pana 
Tadeusza.

15 000,00 zł

za właściwą koordynację i nadzór nad realizacją zadań przez poszczególne Wydziały i Biura w Departamencie Spraw 
Społecznych oraz podległe jednostki organizacyjne, w tym m.in. za:- koordynację przygotowywania wniosków, skuteczne 
aplikowanie o środki  zewnętrzne oraz za nadzór nad realizacją programów finansowanych z pozyskanych środków z 
budżetu państwa i Unii Europejskiej (m.in. projekty: Bank Usług Środowiskowych, LUBInclusioN, „Aktywni i samodzielni, - 
Usługi społeczne i zdrowotne, Opieka Wytchnieniowa, Senior+, Asystent osoby z niepełnosprawnością, Maluch +, itp.),- 
działania na rzecz rozwoju systemu wsparcia dla osób potrzebujących tj. osób starszych, z niepełnosprawnościami, osób 
bezdomnych, w tym sprawne tworzenie nowych miejsc opieki stacjonarnej, opieki dziennej, nowych usług wspierających 
w środowisku lokalnym,- koordynację wprowadzenia nowej usługi opaski życia (SOS dla Seniorów),- skuteczny nadzór 
nad działaniami wpierającymi rozwój ilości miejsc opieki nad dziećmi do lat trzech tj. dotacje do miejsc w żłobkach 
niepublicznych oraz pracami nad przygotowaniem uchwały wprowadzającej zwolnienie za pobyt w żłobkach 
niepublicznych dla rodziców dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością,- nadzór nad opracowaniem i wdrożeniem nowych 
programów w obszarze profilaktyki zdrowia i efektywną realizację dotychczasowych programów, co skutkowało m.in. 
zdobyciem tytułu Honorowego Eksperta Profilaktyki Grypy dla miasta Lublin,- sprawną koordynację działań 
zapewniających bezpieczeństwo i nowe miejsca opieki mieszkańcom dotkniętego pożarem Domu Pomocy Społecznej 
przy ul. Głowackiego  oraz  pomoc w organizacji pracy pracowników.

7 000,00 zł

za szczególne zaangażowanie, nadzór i właściwą koordynację zadań związanych z realizacją programu „Dobry Start”.  
Wysoki poziom przedsięwziętych działań, inicjatywę, osobiste zaangażowanie oraz skuteczną kampanię informacyjną 
dotyczącą m.in. możliwości składania w bieżącym roku wniosków drogą elektroniczną (78% wniosków złożonych 
elektronicznie) co przyczyniło się do sprawnej i bezkolizyjnej obsługi beneficjantów programu. Efektywne działania, w tym 
także bezpośrednie narady z kierownictwem MOPR i pracownikami  merytorycznymi przełożyły się na sprawną i szybką 
wypłatę świadczeń dla osób uprawnionych do otrzymania świadczenia.

15 000,00 zł

za wzorową koordynację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu 
dzieci ( Dz. U. z 2019, poz. 2407 ze zm.), a w szczególności za duże osobiste zaangażowanie i wykazywanie inicjatywy w 
zakresie sprawnej koordynacji działań związanych z realizacją Programu w rozszerzonej formule i przyznanie świadczeń 
na rzecz dzieci umieszczonych we wszystkich instytucjonalnych miejscach pieczy zastępczej. W związku ze zmianą 
przepisów od lipca 2019 r. w ramach Programu uprawnienia zdobyło dodatkowo 56 tys. dzieci w wieku do 18 roku życia, 
czyli o połowę więcej niż miało to miejsce przed wprowadzonymi zmianami, gdzie z programu korzystało około 28 tysięcy 
dzieci. Ogółem z pomocy w ramach Programu w 2019 roku skorzystało 36 325 rodzin. Pomoc została przeznaczona na 
54 190 dzieci, a na wypłatę świadczeń wydano łącznie 249 mln zł (do dnia 12 grudnia 2019 r.). W roku 2018 wydano 170 
mln zł. Powyższa zmiana stanowiła zatem ogromne wyzwanie logistyczne dla Miasta Lublin, porównywalne z wdrażaniem 
programu w roku 2016. Właściwe ustalenie priorytetów i osobiste zaangażowanie w kampanię informacyjną skierowaną 
do mieszkańców miasta, we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Lublinie, pozwoliło na bezkolizyjne 
i wzorcowe wdrożenie zmian w zakresie przyznawania świadczeń oraz sprawą i terminową ich wypłatę dla uprawnionych 
rodzin zamieszkałych na terenie Miasta Lublin. Po wprowadzonych w 2019 roku zmianach w programie dodatkowo ze 
świadczenia wychowawczego skorzystało 25 390 dzieci.
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3 BANACH MARIUSZ

4

5 SZUMLAK IRENA

6 WOJEWÓDZKI ANDRZEJ

15 000,00 zł

za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych, właściwą koordynację i nadzór nad realizacją zadań przez Wydział 
Oświaty i Wychowania oraz podległe jednostki organizacyjne, w tym m.in. za:
- koordynację wdrażania i realizacji projektu informatyzacji szkół i ich obsługi finansowo-księgowej oraz projektu zmiany 
sieci szkół,
- aktywność na forum Unii Metropolii Polskich zmierzające do przygotowania zmian legislacyjnych w prawie oświatowym,
-wprowadzenie ostatniego aktu reformy oświatowej, w tym sprawne rozwiązanie problemu "podwójnego rocznika"

STEPANIUK – 
KUŚMIERZAK

15 000,00 zł

za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych, właściwą koordynację i nadzór nad realizacją zadań przez 
poszczególne Wydziały i Biura w Departamencie Kultury, Sportu i Partycypacji oraz podległe jednostki organizacyjne, w 
tym m.in. wzorową koordynację działań w ramach obchodów Jubileuszu 450-lecia Unii Lubelskiej, nadzorowanie prac 
związanych z przygotowaniem do organizacji ważnych wydarzeń sportowych m.in. FIFA U20, Mistrzostw Świata Głuchych 
w koszykówce, Mistrzostw Świata PZLA U19, Finału EHF w piłce ręcznej kobiet, a także przygotowanie aplikacji miasta 
Lublin jako miasta organizatora Mistrzostw Europy w Lekkiej Atletyce (U18) w roku 2020 oraz zainicjowaniem działań 
związanych ze staraniami Miasta Lublin o tytuły: Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023 oraz Miasta Przyjaznego Dzieciom 
UNICEF, nadzorowanie prac Biura Partycypacji Społecznej w projekcie „Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie 
tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030

15 000,00 zł

za wzorową koordynację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu 
dzieci ( Dz. U. z 2019, poz. 2407 z późn. zm.), tj. w szczególności za duże zaangażowanie w rozwiązywanie problemów 
pojawiających się w trakcie realizacji Programu, kreatywność i operatywność działań pozwalającą na terminową wypłatę 
świadczeń na rzecz beneficjentów, a także za właściwy nadzór nad organizacją i realizacją zadań w zakresie planowania, 
prowadzenia ewidencji księgowej i sprawozdawczości budżetowej obejmującej prawidłowe wykorzystanie i rozliczenie 
środków finansowych z dotacji  przyznanych na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w 
wychowywaniu dzieci.

7 000,00 zł

za wzorową  realizację programu „Dobry Start”, w tym nadzór nad właściwym wydatkowaniem środków na  wypłatę 
świadczeń z ww programu. Osobiste zaangażowanie, inicjatywa, kreatywność i współdziałanie z Miejskim Ośrodkiem 
Pomocy Rodzinie w zakresie realizacji Programu przyczyniły się do efektywnej i sprawnej wypłaty świadczeń dla osób 
uprawnionych do otrzymania świadczenia.

15 000,00 zł

za całokształt pracy zawodowej, wzorową realizację powierzonych zadań, kreatywność i innowacyjność na stanowisku 
pracy, które przynoszą korzyści ekonomiczne i społeczne, umiejętność sprawnego i efektywnego zarządzania 
powierzonym zespołem pracowników, wysoko ocenianą pracę w stowarzyszeniach i fundacjach przyczyniającą się do 
rozwoju samorządności terytorialnej i gospodarczej, promowanie właściwej postawy etycznej oraz skuteczną i efektywną 
współpracę z komórkami organizacyjnymi Urzędu i jednostkami organizacyjnymi miasta.

15 000,00 zł

za wzorowe, pełne profesjonalizmu i zaangażowania wykonywanie obowiązków służbowych, organizację pracy, 
funkcjonowanie oraz realizację zadań i procesów w Urzędzie, właściwą koordynację i nadzór nad realizacją zadań przez 
poszczególne Wydziały i Biura w Departamencie Organizacji i  Administracji, w tym między innymi  za:
udział w pracach zespołów zadaniowych, w tym w zespole do „Opracowania i wdrożenia zintegrowanego systemu 
informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin” oraz rozwoju e-usług w Urzędzie Miasta Lublin, 
monitorowanie i doskonalenie systemu zarządzania jakością zgodnie z normą  ISO 9001 – 2015 oraz wdrożenie w 2019 r. 
kolejnej edycji samooceny opartej na metodzie CAF, sprawowanie i koordynowanie kontroli zarządczej, 
 doskonalenie w Urzędzie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, w tym Polityki Bezpieczeństwa Informacji 
oraz koordynację i nadzór nad cyberbezpieczeństwem w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych miasta Lublin,
udział w pracach Rady Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego i Edukacji Prawnej 
przy Ministrze Sprawiedliwości oraz koordynacja funkcjonowania nieodpłatnej pomocy prawnej w Lublinie, 
przygotowywanie, udział i nadzorowanie jako koordynator miejski w realizowanym przez Śląski Związek Gmin i Powiatów 
przedsięwzięcia „Benchmarking - Kontynuacja – jako narzędzie efektywnej kontroli zarządczej w urzędach miast na 
prawach powiatu, powiatów  i gmin, organizowanie i koordynowanie działań, jako koordynator Urzędu – Systemu Analiz 
Samorządowych Związku Miast Polskich, udział w propagowaniu i rozwoju samorządności, kreowaniu i popularyzowaniu 
w regionie i w kraju realizowanych zadań przez samorząd Lublina, przygotowywaniu stanowisk i propozycji rozwiązań 
prawnych poprzez działalność jako Wiceprzewodniczący w Zarządzie Związku Gmin Lubelszczyzny, Przewodniczący 
w Zarządzie Forum Sekretarzy Województwa Lubelskiego, w komisjach merytorycznych Unii Metropolii Polskich i Związku 
Miast Polskich
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7 Pawlikowska Hanna

8 Wrona Józef

9 Mazur Piotr

10 Mącik Hubert

11 Adamczyk Jacek

12 Bielawska Beata

13 Malicka-Ząbek Beata

14 Zbiciak Magdalena

15 Łosiewicz-Górecka Maria

16 Michalik Anna

17 Boguta Ewa

18 Łukasik Elżbieta

19 900,00 zł

20 Ząbek Paweł

21 Ostrowski Jerzy

22 Szczepińska Małgorzata 

23 Puton Mirosława

3 000,00 zł za szczególne zaangażowanie w przejęcie i prowadzenie spraw w ramach kompleksowego utrzymania zieleni w pasach 
drogowych oraz za wkład w ochronę drzewostanu w mieście przy realizacji nowych inwestycji drogowych

1 200,00 zł
za sprawne przejęcie obowiązków służbowych w zakresie utrzymania zieleni wysokiej w pasach drogowych na terenie 
miasta Lublin oraz duże zaangażowanie w realizację powierzonych obowiązków

1 300,00 zł

za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych, wyróżniający się stosunek do współpracowników i interesantów; 
innowacyjność pracownika oraz osiąganie szczególnych wyników indywidualnych lub zespołowych w realizowaniu zadań; 
szczególne zaangażowanie pracownika w wykonywanie ważnych i pilnych zadań; znaczący wkład w poprawę jakości 
funkcjonowania Urzędu, jakości procesów pracy i innych elementów jakości związanych z przyjętym system zarządzania 
jakością; efektywną pomoc w rozwoju zawodowym i adaptacji społeczno-zawodowej nowo zatrudnionego pracownika; 
istotny wkład w promowanie właściwej kultury Urzędu oraz etycznych postaw i zachowań pracowników.

2 000,00 zł za profesjonalizm i zaangażowanie w prowadzeniu spraw związanych z ochroną zabytków oraz zaangażowanie w pracę 
nad Gminnym Programem Rewitalizacji

1 200,00 zł
za sprawne, pełne profesjonalizmu i zaangażowania wykonywanie obowiązków służbowych, wzorową organizację pracy 
referatu ds. zgłoszeń architektoniczno–budowlanych, wysoki poziom wiedzy zawodowej oraz kreatywność  w 
rozwiązywaniu pojawiających się złożonych zagadnień, a także za wzorową postawę wobec klientów i współpracowników

1 200,00 zł za wyróżniający się stosunek do interesantów i współpracowników oraz szczególne zaangażowanie w wykonywanie 
ważnych i pilnych zadań

2 000,00 zł za zaangażowanie i profesjonane prowadzenie spraw w zakresie wydawanych decyzji o warunkach zabudowy i 
zagospodarowania terenu oraz koordynację prac Zespołu ds. wznoszenia pomników na terenie miasta Lublin

1 400,00 zł za wyróżniający się stosunek do  interesantów i współpracowników,szczególne zaangażowanie w wykonywanie ważnych i 
pilnych zadań

3 000,00 zł za zaangażowanie w realizowane przez gminę zadania inwestycyjne, ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania in-
westycyjnego dotyczącego nowego Dworca Metropolitranego

1 700,00 zł
za obowiązkowość, wzorowe i samodzielne wykonywanie obowiązków służbowych, efektywną pomoc w rozwoju 
zawodowym i adaptacji społeczno-zawodowej nowo zatrudnionych pracowników, działania usprawniające pracą referatu i 
wzorowy stosunek do interesantów i współpracowników

3 000,00 zł za profesjonalne wykonywanie zadań, w szczególności za sprawne wdrożenie i realizację procedury w zakresie obowiąz-
ków nałożonych ustawą o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych i inwestycji towarzyszacych

2 000,00 zł za zaangażowanie i profesjonane prowadzenie spraw w zakresie wydawanych pozwoleń na budowę i współpracę we 
wdrażaniu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych i inwestycji towarzyszacych

Rybak – Krasnodębska 
Anna

za wzorowe i samodzielne wykonywanie obowiązków służbowych oraz efektywną pomoc w rozwoju zawodowym i 
adaptacji społeczno - zawodowej nowo zatrudnionego pracownika 

3 000,00 zł
za szczególne, kierowane obroną interesów Miasta Lublin zaangażowanie w procesy pokontrolne oraz wielowątkową 
współpracę z organami kontroli zewnętrznych 

2 000,00 zł

za szczególne zaangażowanie w realizację powierzonych obowiązków, podejmowanie licznych inicjatyw ukierunkowanych 
na usprawnienie współpracy ze służbami odpowiedzialnymi za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego, 
szczególnie w zdarzeniach o znamionach sytuacji kryzysowych, wzorowe sprawowanie nadzoru nad prawidłowością i 
efektywnością realizowanych działań, a także za samodzielne, skuteczne i terminowe wykonywanie przydzielonych 
zadań, również wykraczających poza standardowy zakres obowiązków, za osobisty udział i koordynację działań w 
sytuacjach kryzysowych występujących na terenie miasta lublin 

1 500,00 zł
za zaangażowanie w realizację inicjatyw służących usprawnieniu funkcjonowania wydziału, właściwy nadzór nad 
realizacją zadań wykonywanych przez podległe stanowiska pracy, terminowe i sumienne wykonywanie powierzonych 
zadań oraz stałe dążenie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych

2 000,00 zł

za zaangażowanie we wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych, sprawne i efektywne zarządzanie zespołem 
pracowników, zarządzanie zmianami i ryzykiem, wysoko ocenianą pracę w zespołach zadaniowych, inicjatywę i 
kreatywność na stanowisku pracy wykraczające poza zakres obowiązków służbowych, bardzo dobre wyniki pracy 
kierowanego wydziału

10 000,00 zł

za szczególne zaangażowanie w zakresie nadzoru nad realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o 
pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ( Dz. U. z 2019, poz. 2407 ze zm.) w zakresie prowadzenia ewidencji księgowej, 
przekazywania środków finansowych na realizację oraz sporządzania sprawozdawczości budżetowej  obejmującej 
wykorzystanie dotacji przez podległych pracowników. Dzięki sprawnej i dostosowanej do zmieniających się potrzeb 
realizacji powyższych zadań możliwa jest właściwa realizacja Program, a przede wszystkim terminowa wypłata świadczeń 
na rzecz beneficjentów.
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24 Olszewska Joanna

25 Gajak Joanna

26 Wójcik Albert

27 Stefańczyk Ludwika

28 Semeniuk Janusz

29 Mochol – Dul Agnieszka

30 Nahuluk Arkadiusz

31

Zdunek Małgorzata

500,00 zł

32

33 Wojniak Renata

34 Bartecka – Fila Marzena 700,00 zł za zaangażowanie w realizację powierzonych zadań, samodzielność w wykonywaniu obowiązków służbowych

35 Bednarski Maciej

400,00 zł

36 Bochniak Stanisław

37 Bogusz  Dariusz

38 Borowski Andrzej

39 Ciemińska Alina

2 000,00 zł

za szczególne zaangażowanie w realizację ważnych i pilnych zadań, inicjatyw oraz projektów w obszarze społecznym, w 
tym szczególnie skierowanych do środowiska osób z niepełnosprawnościami, ich rodzin oraz organizacji pozarzadowych, 
dyspozycyjność, innowacyjność, w tym  za przygotowanie aplikacji konkursowych w celu pozyskania środków 
finansowych oraz nadzór nad realizacją nowych programów, w tym opieki wytchnieniowej i asystenta osobistego osoby 
niepełnospranej, za nadzór nad realizacją projektu partnerskiego "Otwórzmy przed nimi życie", za szczególne 
zaangażowanie w przygotowanie i organizację licznych wydarzeń ogólnomiejskich, w tym organizację spotkań 
informacyjnych dla osób niepełnosprawnych, Gali Aktywni z Lublina promującej aktywność osób niepełnosprawnych oraz 
Targów Aktywności Osób Niepełnosprawnych prezentujących ofertę wsparcia dla środowiska osób niepełnosprawnych.

1 500,00 zł za zaangażowanie w wykonywane obowiązki służbowe, w szczególności za prowadzenie Zespołu do spraw nazewnictwa 
ulic i placów publicznych w mieście Lublin oraz spraw związanych z prawidłową ewidencją danych geodezyjnych.

2 500,00 zł
za usprawnienie pracy wydziału, w szczególności w zakresie wykorzystania oprogramowania TurboEWID oraz 
zaangażowanie w proces pozyskiwania gruntów pod realizowane inwestycje, w szczególności nowo projektowany i 
planowany do realizacji dworzec metropolitarny

3 000,00 zł
za zaangażowanie w wykonywane obowiązki służbowe, w szczególności za wdrożenie procedur dotyczących realizacji 
obowiązku naliczania opłat w zakresie ograniczonej retencji, realizacji obowiązków nałożonych nowym prawem wodnym 
oraz sprawny i skuteczny nadzór nad powierzonymi do utrzymania terenami zielonymi i publicznymi

1 000,00 zł za skuteczne działania w zakresie utrzymania i zarządzania przestrzenią publiczną Placu Litewskiego i innych obszarów 
miasta będących w zarządzie Wydziału Gospodarki Komunalnej

3 500,00 zł za profesjonalizm i zaangażowanie we wdrożenie nowych regulacji prawnych dotyczących przekształecnia prawa 
użytkowania wieczystego we własność

5 000,00 zł za szczególne zaangażowanie w realizowanie obowiązków służbowych oraz w  praktyczne wdrożenie nowych regulacji w 
zakresie przekszałcenia prawa użytkowania wieczystego we własność
za zanagażowanie w zarządzanie zasobem Skarbu Państwa, ze szczególnym uwzględnieniem procesu przekazywania 
nieruchomości Wodom Polskim

7 000,00 zł

za szczególne i wzorowe zaangażowanie w proces realizacji przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu 
prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych 
gruntów, zwiększanie dochodów Skarbu Państwa w obszarze gospodarki nieruchomościami oraz wzorową organizację 
pracy podległych referatów.

3 300,00 zł

za wzorowe i samodzielne kierowanie realizacją zadań referatu, wyróżniający się stosunek do pracowników i interesan-
tów, szczególne zaangażowanie w wykonywanie ważnych i pilnych zadań oraz za innowacyjność w zakresie realizowania 
zadań związanych z procesem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

za czynny udział w sprawnym i terminowym wykonaniu ważnego i pilnego zadania wykraczającego poza zakres 
obowiązków służbowych, polegającego  na przeniesieniu zasobów archiwalnych (ok. 1400 metrów akt pojazdów) 
będących w dyspozycji referatu ewidencji pojazdów w związku ze zmianą lokalizacji Wydziału Komunikacji.

1 100,00 zł
za wyjątkowe zaangażowanie i wysoką efektywność w realizacji zadań wynikających z zakresu czynności, wykraczającą 
poza standardowy zakres obowiązków. Rzetelność i sumienność oraz wzorowy stosunek do interesantów i 
współpracowników

1 000,00 zł
za wzorowe i samodzielne wykonywanie obowiązków służbowych oraz wyróżniający się stosunek do współpracowników i 
interesantów

2 100,00 zł

za wzorowe i samodzielne wykonywanie obowiązków służbowych, wyróżniający się stosunek do współpracowników i 
klientów, innowacyjność oraz osiąganie szczególnych wyników indywidualnych i zespołowych w realizowaniu zadań, 
szczególne zaangażowanie w wykonywanie ważnych i pilnych zadań, wykonywanie zadań wykraczających poza zakres 
obowiązków lub powodujących szczególne obciążenie obowiązkami, za sprawne przeniesienie zasobów i organizację 
pracy w nowych pomieszczeniach Wydziału. Za koordynację działań w zakresie korzystania z CEPiK 2.0

1 500,00 zł

za wzorowe i samodzielne wykonywanie obowiązków służbowych, wyróżniający się stosunek do współpracowników i 
klientów, innowacyjność pracownika oraz osiąganie szczególnych wyników indywidualnych lub zespołowych w 
realizowaniu zadań, szczególne zaangażowanie w wykonywanie ważnych i pilnych zadań, wykonywanie zadań 
wykraczających poza zakres obowiązków lub powodujących szczególne obciążenie obowiązkami obejmującą koordynację 
i udział w przeprowadzeniu samooceny Urzędu Miasta metodą CAF. 

1 200,00 zł
za wzorowe i samodzielne wykonywanie obowiązków służbowych oraz wyróżniający się stosunek do współpracowników i 
interesantów
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40 Ciesielska Marta

400,00 zł

41 Dec Janusz 900,00 zł

42 Domaszewski Maciej
400,00 zł

700,00 zł

43 Furdzik Brygida

44 Gołębiowski Roman

45 Graniczka Adriana

46 900,00 zł

47 Iwanowska Monika

48 Jachacz Anna

49 Jamroży Anna

50 Jankowski Cezary

51 Kmieć Michał

400,00 zł

52 Kordyga Anna 500,00 zł

53 Koryszko Żaneta 300,00 zł

54 Kowalczyk Anita

55 Kulik Katarzyna 700,00 zł

56 Kędzierska Ewelina 700,00 zł

57 Łuszczew Samanta 900,00 zł

58 Machaj Krzysztof

za czynny udział w sprawnym i terminowym wykonaniu ważnego i pilnego zadania wykraczającego poza zakres 
obowiązków służbowych, polegającego  na przeniesieniu zasobów archiwalnych (ok. 1400 metrów akt kierowców i osób 
bez uprawnień do kierowania pojazdami) będących w dyspozycji referatu praw jazdy i ewidencji kierowców w związku ze 
zmianą lokalizacji Wydziału Komunikacji.

1 400,00 zł
za wzorowe i staranne wykonywanie powierzonych zadań, sumienny nadzór na powierzonym Referatem, duże 
zaangażowanie, wykazywanie się inicjatywą w rozwiązywaniu problemów, wyróżniający się stosunek do 
współpracowników i wykonywanie zadań wykraczających poza zakres obowiązków. 
za wzorowe i samodzielne wykonywanie obowiązków służbowych oraz wyróżniający się stosunek do współpracowników i 
interesantów
za czynny udział w sprawnym i terminowym wykonaniu ważnego i pilnego zadania wykraczającego poza zakres 
obowiązków służbowych, polegającego  na przeniesieniu zasobów archiwalnych (ok. 1400 metrów akt kierowców i osób 
bez uprawnień do kierowania pojazdami) będących w dyspozycji referatu praw jazdy i ewidencji kierowców w związku ze 
zmianą lokalizacji Wydziału Komunikacji.
za sumienne i sprawne wykonywanie powierzonych zadań, wyróżniający się stosunek do współpracowników i 
interesantów.

1 200,00 zł
za wyjątkowe zaangażowanie i wysoką efektywność w realizacji zadań wynikających z zakresu czynności, także 
wykraczających poza standardowy zakres obowiązków. Rzetelność i sumienność oraz wzorowy stosunek do interesantów 
i współpracowników

1 400,00 zł
za wzorowe i staranne wykonywanie powierzonych zadań, sumienny nadzór na powierzonym Referatem, duże 
zaangażowanie, wykazywanie się inicjatywą w rozwiązywaniu problemów, wyróżniający się stosunek do 
współpracowników i wykonywanie zadań wykraczających poza zakres obowiązków. 

1 000,00 zł
za wzorowe i samodzielne wykonywanie obowiązków służbowych oraz wyróżniający się stosunek do współpracowników i 
interesantów

Gryta – Moszyńska  
Danuta

za wzorowe i samodzielne wykonywanie obowiązków służbowych oraz wyróżniający się stosunek do współpracowników i 
interesantów

1 000,00 zł
za za wzorowe i samodzielne wykonywanie obowiązków służbowych oraz wyróżniający się stosunek do 
współpracowników i interesantów

1 000,00 zł
za wzorowe i samodzielne wykonywanie obowiązków służbowych oraz wyróżniający się stosunek do współpracowników i 
interesantów

1 000,00 zł
za wzorowe i samodzielne wykonywanie obowiązków służbowych oraz wyróżniający się stosunek do współpracowników i 
interesantów

1 200,00 zł
za wzorowe i samodzielne wykonywanie obowiązków służbowych oraz wyróżniający się stosunek do współpracowników i 
interesantów
za czynny udział w sprawnym i terminowym wykonaniu ważnego i pilnego zadania wykraczającego poza zakres 
obowiązków służbowych, polegającego  na przeniesieniu zasobów archiwalnych (ok. 1400 metrów akt pojazdów) 
będących w dyspozycji referatu ewidencji pojazdów w związku ze zmianą lokalizacji Wydziału Komunikacji.

1 400,00 zł
za wzorowe i staranne wykonywanie powierzonych zadań, sumienny nadzór na powierzonym Referatem, duże 
zaangażowanie, wykazywanie się inicjatywą w rozwiązywaniu problemów, wyróżniający się stosunek do 
współpracowników i wykonywanie zadań wykraczających poza zakres obowiązków. 
 za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych, wynikających z zakresu czynności 
za wzorowe i samodzielne wykonywanie obowiązków służbowych oraz wyróżniający się stosunek do współpracowników i 
interesantów

1 500,00 zł
za wyjątkowe zaangażowanie i wysoką efektywność w realizacji zadań wynikających z zakresu czynności, także 
wykraczającą poza standardowy zakres obowiązków. Rzetelność i sumienność oraz wzorowy stosunek do interesantów i 
współpracowników
za sumienne i sprawne wykonywanie powierzonych zadań, wyróżniający się stosunek do współpracowników i 
interesantów.
za wzorowe wykonywanie obowiązków wynikających z zakresu czynności, samodzielność i wyróżniający się stosunek do 
współpracowników i interesantów
za wzorowe i samodzielne wykonywanie obowiązków służbowych oraz wyróżniający się stosunek do współpracowników i 
interesantów

1 400,00 zł
za obowiązkowe i samodzielne wykonywanie czynności  służbowych, wyróżniający się stosunek do współpracowników i 
klientów, innowacyjność, osiąganie szczególnych wyników w realizowaniu zadań oraz szczególne zaangażowanie w 
wykonywanie ważnych i pilnych zadań
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59 Piekarska Angelika 800,00 zł

60 Pilipczak Łukasz
400,00 zł

61 Piotrowski Michał

62 Polaczuk Marcin 900,00 zł

63 Pomorska Justyna

64 Rusinek Patrycja

65 Rutkowska Aneta

66 Staniak Irena
400,00 zł

67 Sucharczuk Robert
400,00 zł

68 Ślifirz Barbara 900,00 zł

69 Warda Anita 700,00 zł

70 Wąsowska Kinga

71 Borzęcka Katarzyna 600,00 zł

72 Gorbaczuk Kinga

73 Owczarewicz Mateusz 500,00 zł

74 Grzeszczyk Katarzyna 500,00 zł

75 Gałus Stanisław 

76 Rdest – Dudak Blanka

77 Smal – Chudzik Marta

za wzorowe i samodzielne wykonywanie obowiązków służbowych oraz wyróżniający się stosunek do współpracowników i 
interesantów
za czynny udział w sprawnym i terminowym wykonaniu ważnego i pilnego zadania wykraczającego poza zakres 
obowiązków służbowych, polegającego  na przeniesieniu zasobów archiwalnych (ok. 1400 metrów akt pojazdów) 
będących w dyspozycji referatu ewidencji pojazdów w związku ze zmianą lokalizacji Wydziału Komunikacji.

1 100,00 zł
za wzorowe i samodzielne wykonywanie obowiązków służbowych, wyróżniający się stosunek do współpracowników oraz 
za prowadzenie protokołów zniszczenia druków ścisłego zarachowania i tablic rejestracyjnych.

1 750,00 zł
za wyjątkowe zaangażowanie i wysoką efektywność w realizacji zadań wynikających z zakresu czynności, wykraczającą 
poza standardowy zakres obowiązków. Rzetelność i sumienność oraz wzorowy stosunek do interesantów i 
współpracowników
za wzorowe i samodzielne wykonywanie obowiązków służbowych oraz wyróżniający się stosunek do współpracowników i 
interesantów

1 200,00 zł
za wyjątkowe zaangażowanie i wysoką efektywność w realizacji zadań wynikających z zakresu czynności, wykraczającą 
poza standardowy zakres obowiązków. Rzetelność i sumienność oraz wzorowy stosunek do interesantów i 
współpracowników

1 000,00 zł
za wzorowe i samodzielne wykonywanie obowiązków służbowych oraz wyróżniający się stosunek do współpracowników i 
interesantów

1 000,00 zł
za wzorowe i samodzielne wykonywanie obowiązków służbowych oraz wyróżniający się stosunek do współpracowników i 
interesantów
za czynny udział w sprawnym i terminowym wykonaniu ważnego i pilnego zadania wykraczającego poza zakres 
obowiązków służbowych, polegającego  na przeniesieniu zasobów archiwalnych (ok. 1400 metrów akt pojazdów) 
będących w dyspozycji referatu ewidencji pojazdów w związku ze zmianą lokalizacji Wydziału Komunikacji.

1 100,00 zł
za wzorowe i samodzielne wykonywanie obowiązków służbowych, wyróżniający się stosunek do współpracowników, 
wysoki poziom wiedzy zawodowej oraz za inicjatywę podczas wykonywania powierzonych zadań służbowych.
za czynny udział w sprawnym i terminowym wykonaniu ważnego i pilnego zadania wykraczającego poza zakres 
obowiązków służbowych, polegającego  na przeniesieniu zasobów archiwalnych (ok. 1400 metrów akt pojazdów) 
będących w dyspozycji referatu ewidencji pojazdów w związku ze zmianą lokalizacji Wydziału Komunikacji.

1 100,00 zł
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 oraz wyróżniający się stosunek do współpracowników i 
interesantów
za prawidłowe wykonywanie obowiązków wynikających z zakresu czynności oraz samodzielność i wyróżniający się 
stosunek do współpracowników i interesantów

1 000,00 zł
za wzorowe i samodzielne wykonywanie obowiązków służbowych oraz wyróżniający się stosunek do współpracowników i 
interesantów
za wzorowe i samodzielne wykonywanie obowiązków służbowych oraz wyróżniający się stosunek do współpracowników i 
interesantów

1 000,00 zł
za wzorowe i samodzielne wykonywanie obowiązków służbowych oraz wyróżniający się stosunek do współpracowników i 
interesantów
za szybkie wdrożenie się  do obowiązków służbowych, zaangażowanie w realizację powierzonych zadań i sprawne 
wydawanie decyzji o wyrejestrowaniu pojazdów z urzędu
za wzorowe i samodzielne wykonywanie obowiązków służbowych oraz wyróżniający się stosunek do współpracowników i 
interesantów

1 000,00 zł

za samodzielne, sprawne i rzetelne prowadzenie spraw z zakresu administracji geologicznej oraz bieżące monitorowanie 
przepisów prawnych w tym zakresie. Za współpracę i aktywny udział w prowadzonych postępowaniach dot. wydawania 
pozwoleń zintegrowanych.

1 500,00 zł
za szczególne zaangażowanie w prowadzenie spraw związanych z wydawanymi decyzjami środowiskowymi i ze 
szczególnym zaangażowaniem prowadzenie spraw mieszkańców w związku z uciążliwościami hałasowymi

3 000,00 zł za szczególne zaangażowanie we wdrożenie nowego systemu segregacji odpadów komunalnych wraz z całym systemem 
rozliczeń oraz przeprowadzonymi postępowaniami przetargowymi w tym zakresie
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78 Burek Piotr

79 Dumkiewicz-Sprawka Ewa

80 Jarosiński Mirosław

81 Nowakowska Iwona

1 500,00 zł

za szczególne zaangażowanie w wykonywanie ważnych i pilnych zadań związanych z funkcjonowaniem Wydziału w tym 
sprawowanie zastępstwa dyrektora Wydziału w czasie jego nieobecności, oraz za samodzielne i wzorowe realizowanie 
nadzoru  nad podległymi stanowiskami pracy tj. referatem ds. budżetu i księgowości oraz nad referatem ds. dotacji dla 
przedszkoli, szkół i placówek prowadzonych przez podmioty inne niż jednostka samorządu terytorialnego, a także za 
wyróżniającą się współpracę z dyrektorami szkół oraz nauczycielskimi związkami zawodowymi pozwalającą na sprawne 
wprowadzenie nowych rozwiązań w zakresie wynagradzania pracowników oświaty  

3 000,00 zł

za aktywną pracę w Zespole d.s. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego i Komisji 
d.s. Edukacji i Mediów Unii Metropolii Polskich oraz duże zaangażowanie w realizację zadań miasta z zakresu oświaty, w 
szczególności związanych z wdrażaniem kolejnych etapów reformy systemu edukacji, co zaowocowało m.inn. 
przyznaniem miastu po raz dziewiąty tytułu "Samorządowy Lider Edukacji" oraz wyróżnienia "Lider Edukacji Praktycznej" 
w Ogólnopolskim Programie Certyfikacji Gmin, Powiatów i Samorządnych Województw

2 700,00 zł

z tytułu wykonywania dodatkowych zadań polegających na monitorowaniu i konsultowaniu efektów wdrożenia projektu 
„Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin” 
dotyczącego 27 obszarów tematycznych realizowanych w szkołach i placówkach oświatowych, których organem 
prowadzącym jest gmina Lublin, w szczególności:
1.organizowanie spotkań z dyrektorami szkół dotyczących celu, założeń i harmonogramu wdrażania projektu;
2.monitorowanie etapów wdrażania aplikacji dotyczącej sekretariatu szkoły ze szczególnym uwzględnieniem 
szkół/placówek, w których dotychczas nie funkcjonował elektroniczny system obsługi;
3.monitorowanie wdrażania dziennika elektronicznego, konsultacje w sprawie funkcjonalności na poziomie dyrektora 
szkoły, wychowawcy, nauczyciela, ucznia i rodzica;
4.monitorowanie zakresu działań programów służących do planowania cyklu budżetowego i analiz budżetowych oraz ich 
funkcjonalności z poziomu kierowanego wydziału;
5.analiza funkcjonalności aplikacji dotyczącej planowania organizacji placówki, dostosowania raportów do obowiązujących 
przepisów prawa i potrzeb organu nadzoru pedagogicznego oraz jej wykorzystania do sporządzania planu finansowego
6.monitorowanie wdrażania aplikacji umożliwiającej kontrolę obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, 
obowiązku szkolnego i obowiązku nauki;
7.monitorowanie wdrażania aplikacji umożliwiającej rekrutację do przedszkoli, szkół i placówek.

1 500,00 zł

za wzorowe i samodzielne wykonywanie obowiązków służbowych, innowacyjność, szczególne zaangażowanie w 
wykonywanie ważnych i pilnych zadań, w tym przygotowanie i koordynowanie wdrażania reformy systemu edukacji tj. 
przekształcania i likwidacji gimnazjów, tworzenia czteroletnich liceów ogólnokształcących i pięcioletnich techników. 
Przygotowanie i koordynowanie elektronicznego systemu rekrutacji do przedszkoli, szkół podstawowych, burs a 
szczególnie podwójnego rocznika do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/ 2020

2 700,00 zł

z tytułu wykonywania dodatkowych zadań polegających na monitorowaniu i konsultowaniu efektów wdrożenia projektu 
„Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin” 
dotyczącego 27 obszarów tematycznych realizowanych w szkołach i placówkach oświatowych, których organem 
prowadzącym jest gmina Lublin, w szczególności:
1.organizowanie spotkań z dyrektorami szkół dotyczących celu, założeń i harmonogramu wdrażania projektu;
2.monitorowanie etapów wdrażania aplikacji dotyczącej sekretariatu szkoły ze szczególnym uwzględnieniem 
szkół/placówek, w których dotychczas nie funkcjonował elektroniczny system obsługi;
3.monitorowanie wdrażania dziennika elektronicznego, konsultacje w sprawie funkcjonalności na poziomie dyrektora 
szkoły, wychowawcy, nauczyciela, ucznia i rodzica;
4.monitorowanie zakresu działań programów służących do planowania cyklu budżetowego i analiz budżetowych oraz ich 
funkcjonalności z poziomu kierowanego wydziału;
5.analiza funkcjonalności aplikacji dotyczącej planowania organizacji placówki, dostosowania raportów do obowiązujących 
przepisów prawa i potrzeb organu nadzoru pedagogicznego oraz jej wykorzystania do sporządzania planu finansowego
6.monitorowanie wdrażania aplikacji umożliwiającej kontrolę obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, 
obowiązku szkolnego i obowiązku nauki;
7.monitorowanie wdrażania aplikacji umożliwiającej rekrutację do przedszkoli, szkół i placówek.

1 500,00 zł

za wzorowe i samodzielne wykonywanie obowiązków służbowych, skuteczność w aplikowaniu o środki finansowe na 
realizację programów i projektów oświatowych, szczególne zaangażowanie w realizację projektów finansowanych ze 
środków Unii Europejskiej, rozwijanie współpracy z partnerami zewnętrznymi, w tym w szczególności z  pracodawcami w 
celu lepszego dostosowania kształcenia zawodowego w Lublinie do potrzeb rynku pracy oraz przygotowanie aplikacji do 
tegorocznej edycji Samorządowego Lidera Edukacji co  przyczyniło się do pozyskania przez Miasto Lublin tytułu 
„Samorządowego Lidera Edukacji”, certyfikatu „Lider wśród Liderów” oraz wyróżnienia nadzwyczajnego – „Lider Edukacji 
Praktycznej”
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81 Nowakowska Iwona

82 Romańczuk Mirosław

83 Hagemejer Mirosław za zaangażowanie w przygotowanie i wdrażanie modelu 3D dla miasta Lublina

84 Żurkowska Małgorzata

85 Adamowicz Anna

86 Bieżyca Bożena

87 Chmielewska Anna

88 Chołożyńska Magdalena za wzorowe i samodzielne wykonywanie obowiązków służbowych wynikających z zakresu czynności

89 Cyrankiewicz Danuta

90

91 Kałużna Marta

92 Kokoszka Anna za wzorowe i samodzielne wykonywanie obowiązków służbowych wynikających z zakresu czynności

93 Kowaleńko Wioleta

94 Łyś Grażyna

95 Ozimek Iwona

96 Polak Aldona

97 Raczkowski Jan

98 Śmigielski Michał

2 400,00 zł

z tytułu wykonywania dodatkowych zadań polegających na monitorowaniu i konsultowaniu efektów wdrożenia projektu 
„Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin” 
dotyczącego 27 obszarów tematycznych realizowanych w szkołach i placówkach oświatowych, których organem 
prowadzącym jest gmina Lublin, w szczególności:
1.organizowanie spotkań z dyrektorami szkół dotyczących celu, założeń i harmonogramu wdrażania projektu;
2.monitorowanie etapów wdrażania aplikacji dotyczącej sekretariatu szkoły ze szczególnym uwzględnieniem 
szkół/placówek, w których dotychczas nie funkcjonował elektroniczny system obsługi;
3.monitorowanie wdrażania dziennika elektronicznego, konsultacje w sprawie funkcjonalności na poziomie dyrektora 
szkoły, wychowawcy, nauczyciela, ucznia i rodzica;
4.monitorowanie zakresu działań programów służących do planowania cyklu budżetowego i analiz budżetowych oraz ich 
funkcjonalności z poziomu kierowanego wydziału;
5.analiza funkcjonalności aplikacji dotyczącej planowania organizacji placówki, dostosowania raportów do obowiązujących 
przepisów prawa i potrzeb organu nadzoru pedagogicznego oraz jej wykorzystania do sporządzania planu finansowego
6.monitorowanie wdrażania aplikacji umożliwiającej kontrolę obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, 
obowiązku szkolnego i obowiązku nauki;
7.monitorowanie wdrażania aplikacji umożliwiającej rekrutację do przedszkoli, szkół i placówek.

1 200,00 zł

za wzorowe i samodzielne wykonywanie obowiązków służbowych, innowacyjność, szczególne zaangażowanie w 
wykonywanie ważnych i pilnych zadań, w tym przygotowanie informacji o wynikach sprawdzianu i egzaminów za rok 
szkolny 2018/2019, udział w opracowaniu aplikacji Samorządowy Lider Edukacji

3 000,00 zł

3 000,00 zł
za szczególne zaangażowanie w koordynowanie i prowadzenie polityki miasta w zakresie opracowywania miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego, ze szczególnym uwzględnieniem prowadzonego dialogu z poszczególnymi 
interesariuszami

5 000,00 zł

za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej, tj. za zaangażowanie w wykonywanie ważnych i pilnych zadań 
realizowanych przez Wydział Planowania, w szczególności związanych z planami miejscowymi, sprawną koordynację 
prac planistycznych i szybką reakcję na potrzeby planistyczne Miasta, a także pracę w warunkach kryzysowych np. 
związanych ze spiętrzeniem prac planistycznych z wykorzystaniem nabytej wiedzy i doświadczenia.

2 000,00 zł za właściwy nadzór i koordynowanie powierzonych zadań, zaangażowanie w ich realizację, inicjatywę w usprawnianiu 
pracy, wspieranie pracowników w podnoszeniu kompetencji i kwalifikacji

1 000,00 zł za wzorowe i samodzielne wykonywanie obowiązków służbowych wynikających z zakresu czynności, zaangażowanie 
przy realizacji dodatkowych zadań oraz pomoc w adaptacji społeczno-zawodowej nowo zatrudnionego pracownika

1 400,00 zł
za wzorowe, samodzielne i sprawne wykonywanie obowiązków służbowych, inicjatywę w rozwiązywaniu problemów 
związanych z realizowanymi zadaniami, szczególne zaangażowanie w wykonywaniu zadań pilnych i ważnych oraz 
podnoszenie kwalifikacji i kompetencji

1 000,00 zł

1 000,00 zł za wzorowe i samodzielne wykonywanie obowiązków służbowych wynikających z zakresu czynności, zaangażowanie 
przy realizacji dodatkowych zadań oraz pomoc w adaptacji społeczno-zawodowej nowo zatrudnionego pracownika

Gładosz-Tarnowska 
Grażyna 1 000,00 zł za wzorowe i samodzielne wykonywanie obowiązków służbowych wynikających z zakresu czynności oraz pomoc w 

adaptacji społeczno-zawodowej nowo zatrudnionego pracownika

1 200,00 zł za wzorowe i samodzielne wykonywanie obowiązków służbowych wynikających z zakresu czynności, zaangażowanie w 
wykonywanie ważnych i pilnych zadań oraz wyróżniający się stosunek do podatników

1 000,00 zł

1 000,00 zł za wzorowe i samodzielne wykonywanie obowiązków służbowych wynikających z zakresu czynności oraz wyróżniający 
się stosunek do podatników

1 000,00 zł za wzorowe i samodzielne wykonywanie obowiązków służbowych wynikających z zakresu czynności oraz pomoc w 
adaptacji społeczno-zawodowej nowo zatrudnionego pracownika

1 000,00 zł za wzorowe i samodzielne wykonywanie obowiązków służbowych wynikających z zakresu czynności, zaangażowanie 
przy realizacji dodatkowych zadań oraz pomoc w adaptacji społeczno-zawodowej nowo zatrudnionego pracownika

1 000,00 zł za wzorowe i sumienne wykonywanie obowiązków służbowych wynikających z zakresu czynności oraz zaangażowanie 
przy realizacji dodatkowych zadań

1 000,00 zł za wzorowe i samodzielne wykonywanie obowiązków służbowych wynikających z zakresu czynności, zaangażowanie 
przy realizacji dodatkowych zadań oraz pomoc w adaptacji społeczno-zawodowej nowo zatrudnionego pracownika

1 400,00 zł
za wzorowe i samodzielne wykonywanie obowiązków, właściwy nadzór nad realizacją zadań przez podległych 
pracowników, stałe podnoszenie kompetencji, wyróżniający się stosunek do współpracowników i podatników i tworzenie 
dobrej atmosfery pracy
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99 Woszczek Anna

100 Zagórska Dorota
823,93 zł

101 Bulińska Anna

102 Kwaśniewski Sylwester za wyróżniająca się postawę w zakresie działalności kontrolnej podmiotów realizujących zadania zlecone

103 Daniewski Jarosław

104 Gąsior Dorota

105 Różański Józef

106 Smoleń Krystyna za sumienne wykonywanie obowiązków służbowych i wyróżniający się stosunek do współpracowników

107 Szerlak Andrzej

108 Kępa Tomasz

109 Chlebowicz Beata

110 Lebioda Anna

111 Lipińska Ewa

112 Najda Agnieszka

113 Wojcieszczuk Teresa

2 000,00 zł za wzorowe i rzetelne wykonywanie powierzonych zadań, skuteczność w działaniu oraz właściwy nadzór nad realizacją 
zadań przez podległych pracowników, za inicjatywę i samodzielność w realizacji zadań
a wykonanie zadania ustawowo zleconego gminie, przekraczającego zakres obowiązków służbowych, tj. sporządzenie 
spisu członków Lubelskiej Izby Rolniczej uprawnionych do głosowania w wyborach do rad powiatowych izb rolniczych.

1 000,00 zł za wzorowe i samodzielne wykonywanie obowiązków służbowych wynikających z zakresu czynności oraz wyróżniający 
się stosunek do współpracowników i podatników

1 400,00 zł

za wzorowe, samodzielne i sprawne wykonywanie obowiązków służbowych, stałe podnoszenie kompetencji w zakresie 
prawa stosowanego w procesie podejmowania decyzji, szczególne zaangażowanie przy wykonywaniu zadań ważnych i 
pilnych oraz znaczący wkład w poprawę jakości procesów, a także wyróżniający się stosunek do współpracowników i 
podatników oraz pomoc w adaptacji zawodowej nowym pracownikom

1 750,00 zł

1 250,00 zł
za wyróżniającą się postawę w zakresie pełnienia funkcji przewodniczącego komisji konkursowej w zakresie 
przygotowywania dotacji organizacjom pozarządowym.

1 500,00 zł

za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych, wyróżniający się stosunek do współpracowników i klientów, 
innowacyjność oraz osiąganie szczególnych wyników indywidualnych i zespołowych w realizowaniu zadań, szczególne 
zaangażowanie w wykonywanie ważnych i pilnych zadań, wykonywanie zadań wykraczających poza zakres obowiązków i 
powodujących szczególne obciążenie obowiązkami, współpracę i nadzór  w przygotowaniu rejestru spisów wyborców w 
wyborach do Sejmu i Senat i do rad dzielnic Miasta Lublin.  Za  koordynację i aktualizację portalu pojedynczego punktu 
kontaktowego. 

1 400,00 zł

za wzorowe i samodzielne wykonywanie obowiązków służbowych, wyróżniający się stosunek do współpracowników i 
klientów, innowacyjność oraz osiąganie szczególnych wyników indywidualnych i zespołowych w realizowaniu zadań, 
szczególne zaangażowanie pracownika w wykonywanie ważnych i pilnych zadań, wykonywanie zadań wykraczających 
poza zakres obowiązków i powodujących szczególne obciążenie obowiązkami, wysoko ocenioną pracę w zespołach 
zadaniowych; współpracę i nadzór  w przygotowaniu rejestru spisów wyborców w wyborach do Sejmu i Senatu i do rad 
dzielnic Miasta Lublin

1 200,00 zł

2 000,00 zł

za wzorowe i samodzielne wykonywanie obowiązków służbowych, wyróżniający się stosunek do współpracowników i 
klientów, innowacyjność pracownika oraz osiąganie szczególnych wyników indywidualnych i zespołowych w realizowaniu 
zadań, szczególne zaangażowanie w wykonywanie ważnych i pilnych zadań, wykonywanie zadań wykraczających poza 
zakres obowiązków lub powodujących szczególne obciążenie obowiązkami, wysoko ocenioną pracę w zespołach 
zadaniowych, szczególnie w zakresie uruchomienia i pracy ewidencji dowodów osobistych i zameldowań w aplikacji 
Źródło - w Systemie Rejestrów Państwowych, przygotowanie i aktualizację rejestru spisów wyborców w wyborach do 
Sejmu i Senatu i do rad dzielnic Miasta Lublin  

1 500,00 zł

za wzorowe i samodzielne wykonywanie obowiązków służbowych, wyróżniający się stosunek do współpracowników i 
klientów, innowacyjność pracownika oraz osiąganie szczególnych wyników indywidualnych i zespołowych w realizowaniu 
zadań, szczególne zaangażowanie pracownika w wykonywanie ważnych i pilnych zadań, wykonywanie zadań 
wykraczających poza zakres obowiązków lub powodujących szczególne obciążenie obowiązkami, sprawne przygotowanie 
i przeprowadzenie naboru w 2019 r. wniosków na najem mieszkań komunalnych

1 170 zł

za duży profesjonalizm przy wykonywaniu obowiązków służbowych oraz perfekcyjną znajomość obowiązujących przepi-
sów z zakresu dodatków mieszkaniowych, bardzo dobry kontakt ze współpracownikami i interesantami, wnikliwe rozpo-
znawanie sytuacji przy wykorzystaniu dostępnych źródeł

1 170 zł

za profesjonalne nadzorowanie i wykonywanie prac związanych z przygotowywaniem wykazów finansowych celem wypła-
ty dodatków mieszkaniowych, dobrą znajomość przepisów niezbędnych do wykonywania obowiązków gwarantującą wy-
soki poziom merytoryczny realizowanych zadań, bardzo dobry kontakt ze współpracownikami

2 000,00 zł

za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych, wyróżniający się stosunek do współpracowników i klientów, 
innowacyjność pracownika oraz osiąganie szczególnych wyników indywidualnych i zespołowych w realizowaniu zadań, 
szczególne zaangażowanie pracownika w wykonywanie ważnych i pilnych zadań, wykonywanie zadań wykraczających 
poza zakres obowiązków i powodujących szczególne obciążenie obowiązkami, sprawne przygotowanie i przeprowadzenie 
naboru w 2019 r. wniosków na najem mieszkań komunalnych i realizację polityki mieszkaniowej Miasta Lublin w zakresie 
mieszkań komunalnych

1 300 zł

za sumienne i wzorowe wykonywanie powierzonych obowiązków służbowych, dobry kontakt z interesantami, właściwy 
nadzór nad realizacją zadań referatu i pracownikami bezpośrednio podległymi, posiadanie dużej wiedzy z zakresu wyko-
nywanych zadań oraz wykonywanie dodatkowych zadań zleconych przez przełożonego 

1 170 zł

za duży profesjonalizm przy wykonywaniu obowiązków służbowych oraz doskonałą znajomość obowiązujących przepisów 
z zakresu dodatków mieszkaniowych, bardzo dobry kontakt ze współpracownikami i interesantami, wnikliwe rozpoznawa-
nie sytuacji przy wykorzystaniu dostępnych źródeł
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114 Działo Dariusz

115 Niezgoda Arkadiusz
1000

2 000,00 zł za zorganizowanie pracy nowego wydziału, wdrożenie procedur jego funkcjonowania i podejmowanie inicjatyw w zakresie 
poprawy funkcjonowania systemu ITS

1 500,00 zł
za profesjonalizm i zaangażowanie we wdrażanie nowoczesnych rozwiązań w zakresie organizacji ruchu i inicjatywę w 
kreowaniu zmian w tym zakresie w celu usprawnienia ruchu w mieście
za duże zaangażowanie w wykonywanie ważnych i pilnych zadań w trakcie pracy w Wydziale Planowania, związanych z 
planami miejscowymi, w szczególności dotyczących problematyki komunikacyjnej, zaangażowanie i dodatkową pracę w 
sytuacji spiętrzenia prac planistycznych z wykorzystaniem nabytej wiedzy i doświadczenia.
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