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UZASADNIENIE 

Pani Daniela Lampert posiada łącznie ponad 37-letni staż pracy.  

Uchwałą nr 15/IV/90 Rady Miasta Rybnika z dnia 27 czerwca 1990 roku powołana 

została na stanowisko Sekretarza Miasta Rybnika. W czasie pełnienia tej funkcji dała 

się poznać jako osoba sumienna i dokładna, którą cechuje poczucie 

odpowiedzialności za powierzone zadania, posiadająca predyspozycje 

organizatorskie i kierownicze. Skrupulatne wypełnianie swoich obowiązków przy 

dużym zaangażowaniu osobistym oraz ciągła analiza sytuacji  

i szybkiej reakcji na pojawiające się zagrożenia, jak i szanse były i są wyrazem 

dbałości i troski o dobre imię naszego Miasta. Umiejętność długofalowego 

 i perspektywicznego myślenia, a także stosowanie rozwiązań wychodzących poza 

utarte szlaki postępowania, zaangażowanie oraz fachowa wiedza niejednokrotnie 

przyczyniły się do wielu sukcesów odnoszonych przez Miasto, wśród których 

wymienić należy m.in.: 

1. 2001 r. ISO 9001:2000 – Urząd Miasta Rybnika jako pierwsza na Śląsku i druga 

w Polsce instytucja administracji samorządowej wdrożył system zarządzania 

jakością na zgodność z międzynarodową normą ISO 9001:2000. 

2. 2001 r. – Złota @ - nagroda za system DDM 9000, którego zadaniem było 

zarządzanie obiegiem dokumentów oraz zarządzanie i sterowanie przepływem 

informacji oraz zadań. 

3. 2003 r. – Śląska Nagroda Jakości – Urząd Miasta Rybnika został laureatem  

w V edycji konkursu. 

4. 2003 r. – Polska Nagroda Jakości – Urząd Miasta Rybnika został wyróżniony  

w IX edycji konkursu polskiej nagrody jakości w kategorii organizacje publiczne. 

5. 2006 r. – przyjazny urząd administracji samorządowej – 1 miejsce - Rybnik został 

nagrodzony za wdrożenie projektu RSIP, czyli Rybnickiego Systemu Informacji 

Przestrzennej.  

6. 2006 r. - Europejska nagroda jakości – wyróżnienie za projekt e-karty,  

konkurs organizowany przez europejską grupę administracji publicznej (EGPA). 

7. 2007 r. – Finalista konkursu lider informatyki 2007 – sektor publiczny. 

8. 2008 r. – Finalista konkursu lider informatyki 2008 – sektor publiczny. 

9. 2008 r. – Europejska nagroda jakości w zakresie sektora publicznego – Urząd 

Miasta Rybnika, jako jedyna jednostka administracji samorządowej w Polsce 

wyróżniony został europejską nagrodą w zakresie sektora publicznego. 

10. 2008 r. – Złota @ - samorządowy lider elektronicznej administracji. 



11. 2008 r. – Samorządowy lider zarządzania – w kategorii miasta na prawach 

powiatu. Realizowany w mieście projekt wygrał w dziedzinie transport  

za wdrożenie e-karty.  

12. 2009 r. – EPSA – Urząd Miasta Rybnika został uhonorowany certyfikatem  

za najlepsze praktyki w konkursie europejskiej nagrody sektora publicznego 

(European Public Sector Award) za projekt Rybnicki System Informacji 

Przestrzennej.  

13. 2011 r. – III miejsce w konkursie organizowanym przez Ministerstwo Spraw 

Wewnętrznych i Administracji na „Przejrzystą Stronę BIP”. W konkursie 

nagrodzono jednostki samorządu zapewniające jawność funkcjonowania 

administracji publicznej. 

14. 2012 r. – I miejsce w monitoringu dostępu do informacji publicznej 

przeprowadzonym przez Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „BONA FIDES”. 

Pełniąc funkcję Sekretarza Miasta Pani Daniela Lampert miała i ma okazję 

współpracować z kolejnymi prezydentami Miasta Rybnika: z Józefem Makoszem, 

Adamem Fudali oraz Piotrem Kuczerą.  

Przez wiele lat była i jest aktywnym członkiem następujących stowarzyszeń: Forum 

Sekretarzy Samorządów Polski Południowej, Śląskim Forum Sekretarzy  

przy Ośrodku Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. W. Pańki Fundacji Rozwoju 

Demokracji Lokalnej w Katowicach, a także Forum Sekretarzy Gmin i Powiatów 

Województwa Śląskiego (pełniąc w nim aktualnie również funkcję członka zarządu). 

W trakcie swojej pracy na rzecz Miasta koordynowała przygotowanie  

i przebieg wyborów powszechnych, referendów oraz spisów powszechnych 

odbywających się na terenie Rybnika, pełniąc funkcję urzędnika wyborczego  

oraz Pełnomocnika właściwych terytorialnych komisji wyborczych.   

Za swoją postawę oraz wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków 

wynikających z pracy zawodowej otrzymała następujące medale i wyróżnienia: 

1) Medal Srebrny za Długoletnią Służbę (2010) 

2) Srebrny medal "Za zasługi dla Obronności Kraju" (2013) 

3) Nagroda Narcyz 2014 - dla kobiet, które swoją pracą społeczną i zawodową 

w szczególny sposób zapisały się w życiu społecznym Śląska. 

4) W 2017 roku nominowana w kategorii najbardziej wpływowych kobiet  

w mieście, plasując się finalnie na 3 miejscu rankingu.  

5) Krzyż 30-lecia Straży Miejskich i Gminnych w Polsce (2021).  


