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Odpowiadając na Pana wniosek  z dnia 11 października 2022 r. dotyczący udostępnienia 

informacji publicznej w zakresie: 

1. Ilu pracowników jest zatrudnionych w Urzędzie? Jak osobowo-liczbowo rozkłada się 

podział względem zajmowanych stanowisk? 

2. Czy w 2022 roku w Państwa jednostce zostały przyznane pracownikom Urzędu 

podwyżki w „związku z inflacją”? Pytanie dotyczy wyłączenie podwyżek systemowych 

obejmujących wszystkich pracowników. 

3. W jakiej wysokości były te podwyżki? Pytanie dotyczy ujęcia kwotowego lub 

procentowego. Jeśli był podział względem zajmowanych stanowisk, to jak zostało to 

przez Państwa podzielone? 

4. Czy w obecnej chwili przewidujecie Państwo (lub jest w przygotowaniu) projekt 

podwyższenia wynagrodzenia w „związku z inflacją”? Pytanie dotyczy okresu do 

końca maksymalnie 1 półrocza 2023 r.  

5. Ile indywidualnych wniosków o podwyżkę wynagrodzenia od 1 stycznia 2022 r. złożyli 

pracownicy i jakie było ich rozstrzygnięcie (negatywne/pozytywne i na jaką kwotę)? 

działając na podstawie art. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji 

publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 902), poniżej podaje żądane informacje: 

Stan zatrudnienia w Urzędzie Miasta Szczecin na dzień 24 października 2022 r. wynosi 1091 

osób. Poniżej tabelka przedstawiająca osobowo-liczbowy podział względem zajmowanych 

stanowisk:  

STAN ZATRUDNIENIA NA DZIEŃ     24.10.2022 r. 

LP. STANOWISKO LICZBA ZATRUDNIONYCH 

1 prezydent/zastępcy prezydenta  5 

2 skarbnik/zastępca skarbnika/sekretarz 3 

3 kierownik USC/zastępca kierownika 2 

4 dyrektor wydziału/biura 27 

5 zastępca dyrektora wydziału/biura 31 

6 kierownik biura 7 

7 kierownik referatu/zespołu 68 

8 miejski konserwator 1 

9 geodeta miasta 1 

10 miejski rzecznik konsumentów 1 



11 geolog 1 

12 ogrodnik miasta 1 

13 rzecznik prasowy 1 

14 inspektor danych osobowych  1 

15 koordynator ds. dostępności 1 

16 stanowisko ds. BHP 1 

17 radca prawny 13 

18 audytor wewnętrzny 2 

19 główny specjalista  489 

20 inspektor  224 

21 podinspektor 182 

22 referent  3 

23 młodszy referent 2 

24 starszy magazynier 1 

25 magazynier 2 

26 pomoc administracyjna  2 

27 prac. I st. w ramach robót publ. 5 

28 prac. II st. w ramach robót publ. 14 

Odnosząc się natomiast do pytania dotyczącego podwyżek dla pracowników Urzędu Miasta 

Szczecin, uprzejmie informuję, że w 2022 roku nie zostały przyznane podwyżki w „związku  

z inflacją”. Obecnie nie są również prowadzone żadne działania zmierzające do regulacji 

wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta o wskaźnik inflacji. 

Ponadto od dnia 1 stycznia 2022 r. do Referatu Kadr i Szkoleń Wydziału Organizacyjnego 

Urzędu Miasta Szczecin wpłynęło pięć indywidualnych wniosków o podwyżkę złożonych 

przez pracowników. Z tego dwa wnioski zostały rozpatrzone negatywie, jeden pozytywnie 

(wzrost wynagrodzenia o kwotę 500 zł brutto), w dwóch przypadkach z kolei nie podjęto 

jeszcze decyzji.   

 

 


