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Lista pracowników Urzędu Miasta Lublin pełniących funkcje publiczne którym wypłacono nagrody w 2018 r. wraz z kwotą nagród i uzasadnieniem

LP NAZWISKO I IMIĘ KWOTA [ZŁ] UZASADNIENIE

1 SZYMCZYK ARTUR

2 LIPIŃSKA MONIKA

3 BANACH MARIUSZ

4 SZUMLAK IRENA

10 000,00 zł

za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych, sprawną koordynację i nadzór nad realizacją zadań przez 
poszczególne Wydziały i Biura w Departamencie Inwestycji i Rozwoju oraz podległe jednostki organizacyjne, a także za 
szczególne zaangażowanie w realizację wielomilionowych inwestycji na ternie miasta Lublin, takich jak m. in.: 
zakończenie realizacji projektu pn. „Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. 
Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin – wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin 
Sławinek (S12/S17/S19)”, zakończenie przebudowy deptaka w ramach projektu "Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta 
Lublin", zakończenie modernizacji stadionu lekkoatletycznego oraz zakończenie budowy żłobka przy ul. Zelwerowicza, za 
który Miasto otrzymało nagrodę w XVIII edycji Konkursu „O Kryształową Cegłę” – na najlepszą inwestycję budowlaną  po 
obu stronach wschodniej granicy Unii Europejskiej w kategorii budynków użyteczności publicznej, a także za 
uruchomienie ważnej inwestycji oświatowej przy ul. Berylowej.

10 000,00 zł

za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych, sprawną koordynację i nadzór nad realizacją zadań przez 
poszczególne Wydziały i Biura w Departamencie Spraw Społecznych oraz podległe jednostki organizacyjne, w tym m.in. 
za liczne działania na rzecz rozwoju sieci wsparcia społecznego dla osób starszych i niepełnosprawnych, utworzenie 4 
nowych klubów seniora, rozwój form wsparcia m.in. punków domowej opieki, usług opiekuńczych weekendowych i 
nocnych; koordynację organizacji wydarzeń o tematyce społecznej – Dni Solidarności Międzypokoleniowej, Dni Seniora, 
Gala Aktywni z Lublina, Odczaruj Jesień życia, Miejsca Przyjazne Seniorom, Targi Aktywności ON, dni profilaktyki i inne 
liczne akcje promujące zdrowie m.in. Lublin silny siłą kobiet-warsztaty aktywizacyjne dla kobiet, Podmiot Przyjazny Dużej 
Rodzinie, Super Żłobek; koordynację przygotowania wniosków i skuteczną aplikację o środki z NFZ na realizację 
programów profilaktyki zdrowotnej; nadzór i koordynację nad opracowaniem i wdrażaniem Programu Ochrony Zdrowia 
Psychicznego; koordynację skutecznej aplikacji o środki na realizację programu Lublin dla zdrowia psychicznego w 
ramach dotacji MRPiPS z programu Oparcie społeczne dla osób z zburzeniami psychicznymi; nadzór nad realizacją 
projektów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych,w tym ze środków z Unii Europejskiej (m.in. projekty: Aktywni i 
samodzielni, LUBinclusiON, Bank Usług Środowiskowych, projekty w zakresie aktywizacji zawodowej realizowane przez 
MUP, projekty partnerskie na rzecz ON i seniorów) na kwotę łączną ponad 30 mln zł; nadzór i koordynację nad 
uruchomieniem i rozpoczęciem działalności nowego żłobka przy ul. Zelwerowicza; organizację spotkania Komisji Polityki 
Społecznej Związku Miast Polskich w Lublinie w dniach 9 i 10 października 2018 r.; reprezentację miasta w pracach 
komisji ds. społecznych Unii Metropolii Polskich i Związku Miast Polskich; reprezentację miasta i udział w roli eksperta w 
pracach Narodowej Rady Rozwoju; wysoki poziom realizacji zadań i działań, za który miasto otrzymuje liczne wyróżnienia, 
w tym m.in. na rzecz osób niepełnosprawnych – Miasto Lublin: zostało podwójnym laureatem IX edycji konkursu 
Samorząd Równych Szans w kategorii „Przyjazne zatrudnienie w jednostkach Miasta Lublin dla osób z 
niepełnosprawnościami”, otrzymało statuetkę i tytuł Samorządu Równych Szans 2017 oraz Nagrodę Specjalną Prezesa 
Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a także wyróżnienie Super Lodołamacz 2018; w 
działaniach na rzecz osób starszych – Lublin otrzymał I miejsce i tytuł Gmina Przyjazna Seniorom w konkursie 
Województwa Lubelskiego, w działaniach na rzecz profilaktyki zdrowotnej – tytuł Samorządowego Lidera Zwalczania 
Grypy oraz III miejsce w konkursie na najzdrowszy samorząd w Polsce, w kategorii miast na prawach powiatu w Rankingu 
Zdrowia Polski organizowanym przez Dziennik Gazetę Prawną.

10 000,00 zł

za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych, sprawną koordynację i nadzór nad realizacją zadań przez Wydział 
Oświaty i Wychowania w Departamencie Oświaty i Wychowania oraz podległe jednostki organizacyjne, w tym m.in. za: 
powołanie do życia i bieżącą współpracę z Zespołem ds. dzieci i młodzieży, w tym opracowanie regulaminu 
młodzieżowego budżetu obywatelskiego; nadzór nad realizacją zadań związanych z reformą systemu oświaty i 
wynikających z wdrożenia rozwiązań opisanych m.in. w ustawach Prawo oświatowe oraz Przepisy wprowadzające ustawę 
– Prawo oświatowe oraz ustawy o finansowaniu zadań oświatowych; przygotowanie koncepcji i sieci szkół do przyjęcia 
podwójnego rocznika w roku szkolnym 2019/2020 w związku z reformą systemu oświaty; czynne uczestnictwo w pracach 
Komisji ds. edukacji i mediów w ramach Unii Metropolii Miast Polskich.

10 000,00 zł

za wzorowe, profesjonalne i efektywne wykonywanie obowiązków służbowych, sprawną koordynację pracy i nadzór nad 
realizacją zadań przez poszczególne Wydziały w Departamencie Finansów, terminowość wykonywanych zadań, także w 
sytuacjach znacznej presji czasowej, skuteczną inicjatywę w pozyskiwaniu nowych źródeł finansowania, profesjonalne 
prowadzenie gospodarki finansowej Miasta, w tym za uzyskanie pozytywnej opinii biegłego rewidenta dotyczącej 
sprawozdania finansowego Miasta za 2017 roku, a także za znaczący wkład w poprawę funkcjonowania Urzędu.
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LP NAZWISKO I IMIĘ KWOTA [ZŁ] UZASADNIENIE

5 WOJEWÓDZKI ANDRZEJ

6 BOGUSZ DARIUSZ

7 BOGUTA EWA

8 BOROWSKI ANDRZEJ

9 BUREK PIOTR

10

11 HAGEMEJER MIROSŁAW

12 JAROSIŃSKI MIROSŁAW

13 JEDZINIAK ANDRZEJ

14 LEBIODA ANNA

15 MALICKA-ZĄBEK BEATA

10 000,00 zł

za wzorowe, pełne profesjonalizmu i zaangażowania wykonywanie obowiązków służbowych, w tym między innymi za: 
sprawną organizację pracy i funkcjonowania Urzędu; właściwą koordynację i nadzór nad realizacją zadań przez 
poszczególne Wydziały, Biura i Wieloosobowe Stanowisko Pracy w Departamencie Organizacji i Administracji;
udział w pracach i realizację zadań w zespołach zadaniowych, w tym w zespole do spraw opracowania i wdrożenia 
zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych Miasta Lublin; udział w propagowaniu i rozwoju 
samorządności, kreowaniu i popularyzowaniu w regionie i w kraju zadań realizowanych przez samorząd Lublina poprzez 
działalność w Zarządzie Związku Gmin Lubelszczyzny, Zarządzie Forum Sekretarzy Województwa Lubelskiego, w 
Krajowej Radzie Forów Sekretarzy Jednostek Samorządu Terytorialnego, w komisjach merytorycznych Unii Metropolii 
Polskich i Związku Miast Polskich, w tym  za przygotowywanie stanowisk i propozycji rozwiązań prawnych; wdrożenie i 
doskonalenie w Urzędzie Miasta Lublin oraz współdziałanie we wdrożeniu w jednostkach organizacyjnych Miasta Lublin w 
zakresie minimalnych wymogów Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, w tym Polityki Bezpieczeństwa 
Informacji, Przetwarzania Danych Osobowych oraz cyberbezpieczeństwa.

3 000,00 zł

za sprawne zarządzanie pracą kierowanej komórki organizacyjnej mimo znacznej liczby realizowanych zadań oraz 
okresami ich kumulacji, duże zaangażowanie w wykonywanie zadań często wykraczających poza standardowy zakres 
obowiązków, dążenie do usprawniania obowiązujących procedur oraz dbałość o skuteczne i stałe podnoszenie jakości 
obsługi interesantów, a także za przygotowanie procesu przeniesienia pracowników wydziału do nowej siedziby przy ul. 
Czechowskiej. 

3 000,00 zł

za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej w 2018 roku i wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych, duże zaangażowanie i 
profesjonalizm, w szczególności w zakresie współpracy z inwestorami i projektantami działającymi w ważnych obszarach przestrzeni 
miejskich w odniesieniu do możliwości prawno-budowlanych, a także za profesjonalizm i zaangażowanie we wdrożenie w Wydziale 
Architektury i Budownictwa nowej ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych i inwestycji 
towarzyszących. 

2 000,00 zł za całokształt wyróżniającej pracy w 2018 roku, dyspozycyjność, zaangażowanie w wykonywanie ważnych i pilnych 
zadań, innowacyjność, rzetelność oraz wyróżniający się stosunek do współpracowników i interesantów.

1 000,00 zł

za szczególne zaangażowanie w wykonywanie ważnych zadań związanych z funkcjonowaniem lubelskiego systemu 
oświaty, trafne diagnozowanie i rozwiązywanie problemów wynikających z realizowanych zadań związanych z 
finansowaniem szkół i placówek prowadzonych przez Miasto Lublin oraz dotowanych, prowadzonych przez podmioty inne 
niż jednostka samorządu terytorialnego, a także za wkład pracy włożony w przygotowanie aplikacji w tegorocznej edycji 
samorządowego Lidera Edukacji oraz przygotowanie Ogólnopolskiej Konferencji „Edukacji Przyszłości”.

DUMKIEWICZ-SPRAWKA 
EWA

2 000,00 zł

za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych, aktywność w pracach Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji 
Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, przygotowanie i aktywny udział w Ogólnopolskiej Konferencji „Edukacja 
Przyszłości”, a także współudział w organizacji projektu „Matura na 100 procent” oraz skuteczne kierowanie systemem 
lubelskiej oświaty, co między innymi przyczyniło się do uzyskania przez Miasto Lublin tytułu Samorządowy Lider Edukacji.

1 500,00 zł

za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej w 2018 roku, zaangażowanie w realizację ważnych i pilnych zadań związanych z 
planami miejscowymi oraz przygotowywanym projektem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, w tym 
udział w dyskusjach publicznych oraz reprezentowanie urzędu w zewnętrznych inicjatywach i projektach innych instytucji zajmujących 
się zagospodarowaniem przestrzeni publicznych. 

1 000,00 zł

za wzorowe zaangażowanie w wykonywanie ważnych i pilnych zadań związanych z wdrażaną reformą systemu edukacji, 
koordynowanie działań związanych z przygotowaniem rekrutacji do przedszkoli, szkół podstawowych, szkół 
ponadgimnazjalnych i burs na rok szkolny 2018/2019 oraz autorskie opracowanie programów użytkowych dla nowo 
projektowanych placówek oświatowych.

1 500,00 zł
za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej w 2018 roku, wysoki poziom wiedzy specjalistycznej oraz inicjatywę w doborze i 
wdrażaniu nowych technologii informatycznych w geodezji, a zwłaszcza wdrożeń aplikacji ułatwiających korzystanie z geodezyjnych baz 
danych za pomocą geoportalu. 

2 000,00 zł
za całokształt długoletniej pracy zawodowej, szczególne zaangażowanie w wykonywanie obowiązków służbowych oraz 
stwarzanie przyjaznego klimatu do współpracy i obsługi interesariuszy UM Lublin, czego wyrazem było nadanie przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Srebrnego Medalu za Długoletnią Służbę.

2 000,00 zł

za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej w 2018 roku, wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych oraz kierowanie obsługą i 
pracami związanymi z działaniem Zespołu ds. wznoszenia pomników na terenie miasta Lublin, udział w pracach nad wytycznymi 
urbanistycznymi UM na zagospodarowanie Skweru Arcybiskupa J. Życińskiego do warunków konkursu organizowanego przez KUL na 
projekt pomnika Ks. Idziego Radziszewskiego, udział - jako przedstawiciela UM - w pracach zespołu KUL, którego zadaniem było 
między innymi opiniowanie projektów pomnika ks. Idziego Radziszewskiego, a także za zaangażowanie w prace w Zespole 
zadaniowym ds. rewitalizacji Miasta Lublin oraz w Komitecie Rewitalizacji Miasta Lublin.
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LP NAZWISKO I IMIĘ KWOTA [ZŁ] UZASADNIENIE

16

17 NAHULUK ARKADIUSZ

18 NOWAKOWSKA IWONA

19 PAWLIKOWSKA HANNA

20 PUTON MIROSŁAWA

21 STEFAŃCZYK LUDWIKA

22

23 ZDUNEK MAŁGORZATA

24

MOCHOL-DUL 
AGNIESZKA

2 000,00 zł

za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej, a w szczególności za zaangażowanie w  zwiększanie dochodów gminy z 
tytułu dzierżaw, systematyczne aktualizowanie opłat z tytułu użytkowania wieczystego, zaangażowanie w proces ochrony 
nieruchomości gminnych przed zasiedzeniem, nadzór nad wdrażanymi w Wydziale Gospodarowania Mieniem 
programami informatycznymi oraz przygotowanie wydziału do realizacji ustawy o przekształceniu prawa użytkowania 
wieczystego w prawo własności

3 000,00 zł za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej, wzorowe realizowanie zadań w zakresie zwiększania dochodów Gminy 
Lublin, szczególnie za realizację procesu ograniczonego prawa rzeczowego (służebności).

1 000,00 zł
za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych, przygotowanie aplikacji do kolejnej edycji konkursu Samorządowy 
Lider Edukacji, skuteczność w aplikowaniu o środki finansowe w ramach rządowych programów oświatowych i szczególne 
zaangażowanie w realizację projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

3 000,00 zł
za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej, skuteczne realizowanie projektów związanych z zielenią miejską w 
ramach programów nasadzeń roślinnych, zagospodarowania zieleni w pasach drogowych, ogrodów kieszonkowych, 
dekoracji sezonowych oraz koordynację kolejnej edycji Zielonego Budżetu

5 000,00 zł

za wzorową realizację powierzonych zadań w 2018 roku, także w sytuacjach wymagających działania pod presją czasu, 
skuteczne zarządzanie zmianami i ryzykiem, wysoko ocenioną pracę w zespołach zadaniowych, zwłaszcza o charakterze 
międzywydziałowym, a także za kreatywność i innowacyjność w realizacji zadań skutkujące korzyściami ekonomicznymi 
dla Gminy Lublin.

2 000,00 zł

za wzorowe wypełnianie obowiązków w zakresie utrzymania porządku na terenach publicznych, sprawne przejęcie 
w stałe utrzymanie po zrealizowanej modernizacji obszaru Deptaka oraz Parku Zawilcowa, sprawną realizację zadań 
zleconych od Wojewody Lubelskiego - remontu pomnika więźniów Zamku Lubelskiego w Parku Rury, remontu pomnika 
przy ul. Lipowej, remontu alejek na cmentarzu przy ul. Dr. Męczenników Majdanka, remontu wylotów kanalizacji 
deszczowej do odbiorników z pozyskaniem środków finansowych z WFOŚ oraz budowy placów m. in. przy ul. Lipińskiego 
i przy ul. Wspólnej.

WOJCIESZCZUK 
TERESA

3 000,00 zł
za całokształt długoletniej pracy zawodowej, szczególne zaangażowanie w wykonywanie obowiązków służbowych oraz 
stwarzanie przyjaznego klimatu do współpracy i obsługi interesariuszy UM Lublin, czego wyrazem było nadanie przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Złotego Medalu za Długoletnią Służbę.

2 000,00 zł

za zaangażowanie w proces wdrożenia do realizacji przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa 
użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, zwiększanie 
dochodów Skarbu Państwa w drodze aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego, a także dbałość o interes Gminy 
i Skarbu Państwa w sprawach spadków i roszczeń reprywatyzacyjnych

ŻURKOWSKA 
MAŁGORZATA

2 000,00 zł

za sprawną organizację pracy nad planami miejscowymi - w wielu rejonach Miasta jednocześnie oraz duże zaangażowanie i 
sumienność w wykonywaniu ważnych i pilnych zadań planistycznych z uwzględnieniem koordynacji prac nad Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta – kluczowego dokumentu dla polityki przestrzennej miasta Lublin na najbliższe 
lata. 
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