
Imienny wykaz pracowników Urzędu Miasta Szczecin pełniących funkcje publiczne 

wraz z kwotą/kwotami przyznanej nagrody/przyznanych nagród w 2020 r. oraz 

okolicznościami uzasadniającymi przyznanie nagrody/nagród: 
 

Wysokość nagród brutto przyznanych w roku 2020 osobom pełniącym funkcje publiczne 

zajmującym najwyższe stanowiska w Gminie Miasto Szczecin: 

 

Lp Imię i nazwisko/ 

Stanowisko   

 

Kwota Osiągnięcia w pracy zawodowej 

stanowiące podstawę przyznania tej 

nagrody/tych nagród 

1. Michał Przepiera – 

Zastępca Prezydenta 

Miasta 

10.000 

 

 

- za całokształt pracy w roku 2019 

 
1) Wysokość nagród brutto przyznanych w roku  2020 osobom pełniącym funkcje 

publiczne – wydającym decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta Szczecin: 

 

Lp Imię i nazwisko 

-Stanowisko  

Kwota Osiągnięcia w pracy zawodowej 

stanowiące podstawę przyznania tej 

nagrody/tych nagród 

1. Monika Adamczyk- 

Główny Specjalista 

2.700 - za całokształt pracy w roku 2020 

2. Paweł Adamczyk –

Dyrektor Wydziału 

5.000 

 

 

5.000 

 

5.500 

2.000 

- za wkład pracy oraz szczególne 

zaangażowanie w realizacji zadań 

zawodowych  

- za szczególne zaangażowanie w 

realizację obowiązków służbowych 

- za całokształt pracy w roku 2020 

- za szczególne zaangażowanie w 

realizację obowiązków służbowych 

3. Agata Baran- Zastępca 

Dyrektora   

3.000 

 

 

5.000 

- za wkład pracy oraz szczególne 

zaangażowanie w realizację dodatkowych 

zadań związanych z COVID-19  
- za całokształt pracy w roku 2020 

4. Agnieszka Bąk-

Inspektor 

2.500 - za całokształt pracy w roku 2020 

5. Bręcz Ewa-Główny 

Specjalista  

3.200 - za całokształt pracy w roku 2020 

6. Brożek Ewa – Główny 

Specjalista 

1.900  - za całokształt pracy w roku 2020 

7. Brzozowska Dorota – 

Dyrektor Wydziału 

5.500 - za całokształt pracy w roku 2020 

8. Beata Bugajska – 

Dyrektor Wydziału 

5.000 

 

 

7.000 

 

 

 

 

5.500  

- za wkład pracy oraz szczególne 

zaangażowanie w realizację zadań 

zawodowych 

- za wkład pracy oraz szczególne 

zaangażowanie w realizację zadań 

zawodowych związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem  

i zwalczaniem COVID-19 

- za całokształt pracy w roku 2020 

9. Małgorzata 

Bukowiecka- Główny 

Specjalista 

2.350 - za całokształt pracy w roku 2020 

10. Katarzyna Bukowska – 

Główny Specjalista 

1.500 - za całokształt pracy w roku 2020 



11. Agnieszka Bylińska- 

Główny Specjalista 

2.500 - za całokształt pracy w roku 2020 

12. Zofia Byra – Inspektor 2.900 - za całokształt pracy w roku 2020 

13. Marcin Charęza-

Kierownik Referatu 

5.500 - za całokształt pracy w roku 2020 

14. Justyna Chmiel-

Podinspektor 

2.100 - za całokształt pracy w roku 2020 

15. Bartosz Chorąży – 

Zastępca Dyrektora 

3.000 

 

 

4.500 

- za wkład pracy oraz szczególne 

zaangażowanie w realizację zadań 

zawodowych 

- za całokształt pracy w roku 2020 

16. Sylwia Cichecka 

Kierownik Referatu 

3.750 - za całokształt pracy w roku 2020 

17. Aleksandra Ciszewska – 

Zastępca Dyrektora 

4.000 

 

4.750 

- za szczególne zaangażowanie w 

realizację obowiązków służbowych 

- za całokształt pracy w roku 2020 

18. Marek Ciszewski – 

Kierownik Referatu 

3.000 

 

 

4.300 

- za wkład pracy oraz szczególne 

zaangażowanie w realizację dodatkowych 

zadań związanych z COVID-19  

- za całokształt pracy w roku 2020   

19. Magdalena 

Czerniawska-

Podinspektor   

2.000 - za całokształt pracy w roku 2020 

20. Ramona Czopko-

Michnik – Główny 

Specjalista 

2.000 - za całokształt pracy w roku 2020 

21. Witold Daniłkiewicz – 

Dyrektor Wydziału 

5.000 

 

 

5.000 

 

5.500 

- za wkład pracy oraz szczególne 

zaangażowanie w realizację zadań 

zawodowych 

- za szczególne zaangażowanie w 

realizację obowiązków służbowych 

- za całokształt pracy w roku 2020 

22. Michał Dębowski – 

Miejski Konserwator 

Zabytków 

5.500 - za całokształt pracy w roku 2020 

23. Joanna Diug-

p.o.Kierownik Referatu 

2.900 - za całokształt pracy w roku 2020 

24. Dorota Dobrowolska-

Kierownik Referatu 

3.800 - za całokształt pracy w roku 2020 

25. Katarzyna Dziekan-

Podinspektor 

2.700 - za całokształt pracy w roku 2020 

26. Magdalena Fijoł-

Główny Specjalista 

2.500 - za całokształt pracy w roku 2020 

27. Katarzyna Fiszer – 

Inspektor 

1.500 - za całokształt pracy w roku 2020 

28. Anna Frankowska – 

Zastępca Dyrektora 

500 

 

4.000 

 

4.500 

- z dotacji na prowadzenie stałego 

rejestru wyborców    

- za szczególne zaangażowanie  

w realizację obowiązków służbowych 

- za całokształt pracy w roku 2020 

29. Mariola Frąckowiak-

Mosiężny –Zastępca 

Dyrektora 

4.000 

 

5.000 

2.000 

- za szczególne zaangażowanie w 

realizację obowiązków służbowych 

- za całokształt pracy w roku 2020 

- za szczególne zaangażowanie w 

realizację obowiązków służbowych 

30. Iwona Frydrychowicz – 4.000 - za wkład pracy, podejmowanie działań 



Kierownik Referatu  

 

 

 

3.000 

mających na celu usprawnienie realizacji 

nałożonych zadań, innowacyjność oraz 

rzetelność w zakresie postępowań 

podatkowych 

- za całokształt pracy w roku 2020 

31. Dorota Furmańczyk-

Główny Specjalista  

2.900 - za całokształt pracy w roku 2020 

32. Joanna Gabinowska-

Kierownik Referatu 

4.000 - za całokształt pracy w roku 2020 

33. Krzysztof Gach- 

Inspektor 

2.500 - za całokształt pracy w roku 2020 

34. Mirosław Gadomski- 

Główny Specjalista 

2.300 - za całokształt pracy w roku 2020 

35. Anna Gajewska – 

Podinspektor 

2.100 - za całokształt pracy w roku 2020 

36. Leon Gajewski-

Zastępca Dyrektora 

4.000 - za całokształt pracy w roku 2020 

37. Ariadna Galikowska-

Główny Specjalista 

3.100 - za całokształt pracy w roku 2020 

38. Elżbieta Głowacka – 

Zastępca Dyrektora 

4.000 

 

5.000 

2.000 

- za szczególne zaangażowanie w 

realizację obowiązków służbowych 

- za całokształt pracy w roku 2020 

- za szczególne zaangażowanie w 

realizację obowiązków służbowych 

39. Piotr Gonerko – 

Zastępca Dyrektora 

4.500 - za całokształt pracy w roku 2020 

40. Iwona Greszta- Główny 

Specjalista  

2.600 - za całokształt pracy w roku 2020 

41. Marta Olejnik – 

Podinspektor 

700 

 

1.200 

 

2.500 

- z dotacji na prowadzenie stałego 

rejestru wyborców    

- z dotacji na prowadzenie stałego 

rejestru wyborców 

- za całokształt pracy w roku 2020 

42. Wiesława Grot-

Podinspektor 

3.000 

 

2.500 

- za całokształt pracy w związku z 

przejściem na emeryturę 

- za całokształt pracy w roku 2020 

43. Kamil Hawro- Inspektor 3.000 - za całokształt pracy w roku 2020 

44. Alicja Jadczak – 

Główny Specjalista 

1.000 

 

 

2.500 

- za wkład pracy oraz szczególne 

zaangażowanie w realizację zadań 

zawodowych 

- za całokształt pracy w roku 2020 

45. Irena Jagiełło- 

Kierownik Referatu 

3.500 - za całokształt pracy w roku 2020 

46. Angelika Jakubowska 

Inspektor 

3.000 - za całokształt pracy w roku 2020 

47. Grzegorz Jankowski –

Kierownik Referatu 

4.500 - za całokształt pracy w roku 2020 

48. Dorota Janur- Inspektor 2.400 - za całokształt pracy w roku 2020 

49. Joanna Jaszczuk- 

Gajewska – Audytor 

Wewnętrzny  

2.700 - za całokształt pracy w roku 2020 

50. Anna Jaśkowiak – 

Dyrektor Biura 

2.000 

 

2.000 

 

3.000 

- za prowadzenie zajęć w ramach służby 

przygotowawczej  

- za prowadzenie zajęć w ramach służby 

przygotowawczej  

- za wkład pracy oraz szczególne 



 

 

2.000 

 

5.000 

 

 

5.500 

zaangażowanie w realizację zadań 

zawodowych 

- za prowadzenie zajęć w ramach służby 

przygotowawczej  

- za wkład pracy oraz szczególne 

zaangażowanie w realizację zadań 

zawodowych 

- za całokształt pracy w roku 2020 

51. Małgorzata 

Jemilianowicz-

Podinspektor  

3.000 - za całokształt pracy w roku 2020 

52. Jolanta Jewiarz – 

Zastępca Dyrektora  

3.000 

 

 

 

 

5.000 

3.000 

- za wkład pracy oraz szczególne 

zaangażowanie w realizację zadań 

zawodowych związanych z zamknięciem 

Ksiąg rachunkowych za rok 2019 oraz 

zakończoną procedurą absolutoryjną 

- za całokształt pracy w roku 2020 

- za wkład pracy oraz szczególne 

zaangażowanie w realizację zadań 

zawodowych 

53.  Justyna Jóźwicka-

Główny Specjalista 

800 

 

2.200 

- z dotacji na prowadzenie stałego 

rejestru wyborców    

- za całokształt pracy w roku 2020 

54. Katarzyna Jurczak – 

Kierownik Biura 

5.000 

 

5.500 

- za wkład pracy w wykonywanie 

obowiązków służbowych 

- za całokształt pracy w roku 2020 

55. 

 

Agnieszka Jurkiewicz-

Kierownik Referatu 

3.000 

 

 

3.500 

- za wkład pracy oraz szczególne 

zaangażowanie w realizację zadań 

zawodowych 

- za całokształt pracy w roku 2020 

56. Eliza Kaberów-

Kierownik Referatu 

3.300 - za całokształt pracy w roku 2020 

57. Marcin Kacprzak- 

Główny Specjalista 

800 

 

2.500 

- z dotacji na prowadzenie stałego 

rejestru wyborców    

- za całokształt pracy w roku 2020 

58. Joanna Kaliszewska-

Podinspektor 

500 

 

2.500 

- z dotacji na prowadzenie stałego 

rejestru wyborców    

- za całokształt pracy w roku 2020 

59. Dorota Karcz-Główny 

Specjalista 

3.000 - za całokształt pracy w roku 2020 

60. Jolanta Karpierz-

Główny Specjalista 

2.500 - za całokształt pracy w roku 2020 

61. Piotr Karpiński-

Podinspektor 

2.600 - za całokształt pracy w roku 2020 

62. Tomasz Kaźmierczak- 

Główny Specjalista 

2.900 - za całokształt pracy w roku 2020 

63. Jarosław Kęsicki- 

Kierownik Referatu 

5.000 

 

 

1.300 

 

 

 

 

4.000 

- za wkład pracy oraz szczególne 

zaangażowanie w realizacji zadań 

zawodowych  

- za duże zaangażowanie w realizację 

zadań związanych z koordynacją działań 

związanych z wydobyciem w dniu 23 

sierpnia 2020 roku niewybuchu z czasów 

II wojny światowej z rejonu Portu Gryf  

- za całokształt pracy w roku 2020 

64. Anetta Kieszkowska – 5.000 - za wkład pracy oraz szczególne 



Dyrektor Wydziału  

 

5.500 

zaangażowanie w realizacji zadań 

zawodowych  

- za całokształt pracy w roku 2020 

65. Halina Klocek-

Kowalska – Kierownik 

Referatu  

4.000 

 

- za całokształt pracy w roku 2020 

66. Beata Klukowska 

Główny Specjalista 

2.500 - za całokształt pracy w roku 2020 

67. Krzysztof Klusek- 

Główny Specjalista 

2.000 

 

 

2.500 

- za wkład pracy oraz szczególne 

zaangażowanie w realizację zadań 

zawodowych 

- za całokształt pracy w roku 2020 

68. Agata Kmiecik - 

Podinspektor 

2.600 - za całokształt pracy w roku 2020 

69. Magdalena Koksa – 

Kierownik Zespołu 

4.000 - za całokształt pracy w roku 2020 

70. Beata Kopczyńska-

Sawoń - Podinspektor 

3.000 - za całokształt pracy w roku 2020 

71. Małgorzata Kopeć- 

Główny Specjalista  

500 

 

2.500 

- z dotacji na prowadzenie stałego 

rejestru wyborców    

- za całokształt pracy w roku 2020 

72. Jolanta Kopocińska- 

Kierownik Referatu 

4.000 

 

 

 

 

3.000 

- za wkład pracy, podejmowanie działań 

mających na celu usprawnienie realizacji 

nałożonych zadań, innowacyjność oraz 

rzetelność w zakresie postępowań 

podatkowych 

- za całokształt pracy w roku 2020 

73. Anna Kosińśka – 

Główny Specjalista 

2.900 - za całokształt pracy w roku 2020 

74. Joanna Kosowska – 

Główny Specjalista 

2.000 

 

 

2.700 

- za wkład pracy oraz szczególne 

zaangażowanie w realizację zadań 

zawodowych 

- za całokształt pracy w roku 2020 

75. Stefan Kotliński – 

Główny Specjalista 

2.000 

 

 

2.500 

- za wkład pracy oraz szczególne 

zaangażowanie w realizację zadań 

zawodowych 

- za całokształt pracy w roku 2020 

76. Adriana Kozak- Główny 

Specjalista  

2.500 - za całokształt pracy w roku 2020 

77. Katarzyna Krysztofik- 

Kierownik Referatu 

3.500 - za całokształt pracy w roku 2020 

78. Dorota Kubacka- 

Inspektor 

1.500 - za całokształt pracy w roku 2020 

79. Karolina Kuczyńska-

Wielgus – Główny 

Specjalista 

2.200 - za całokształt pracy w roku 2020 

80. Bożena Kufel – Główny 

Specjalista  

2.000 - za całokształt pracy w roku 2020 

81. Marta Kujawska –

Podinspektor  

2.600 - za całokształt pracy w roku 2020 

82. Krzysztof Kupis – 

Dyrektor Wydziału 

5.000 

 

 

5.500 

- za wkład pracy oraz szczególne 

zaangażowanie w realizację zadań 

zawodowych 

- za całokształt pracy w roku 2020 

83. Małgorzata Kurp-

Szymborska – Główny 

2.000 

 

- za wkład pracy oraz szczególne 

zaangażowanie w realizację zadań 



Specjalista  

2.500 

zawodowych 

- za całokształt pracy w roku 2020 

84. Jolanta Kurylczyk – 

Podinspektor 

3.000 - za całokształt pracy w roku 2020 

85. Monika Kusz- 

Kierownik Referatu 

3.500 - za całokształt pracy w roku 2020 

86. Remigiusz Kwiatek 

Główny Specjalista 

3.200 - za całokształt pracy w roku 2020 

87. Maria Latkowska – 

Dyrektor Wydziału 

5.000 

 

5.500 

- za szczególne zaangażowanie w 

realizację obowiązków służbowych 

- za całokształt pracy w roku 2020 

88. Konrad Leszkiewicz – 

Podinspektor 

2.700 - za całokształt pracy w roku 2020 

89. Małgorzata 

Lewandowska- Główny 

Specjalista  

1.500 

1.500 

- za całokształt pracy w roku 2020 

- za wkład pracy, podejmowanie działań 

mających na celu usprawnienie realizacji 

nałożonych zadań, innowacyjność oraz 

rzetelność w zakresie czynności 

dotyczących decyzji w sprawie podatku 

od nieruchomości od osób fizycznych za 

2020 r. 

90. Iwona Lipczyńska – 

Kierownik Referatu 

3.750 - za całokształt pracy w roku 2020 

91. Beata Litwinowicz –

Główny Specjalista  

2.000 - za całokształt pracy w roku 2020 

92. Maciej Łabuń – 

Dyrektor Wydziału 

5.000 

 

5.500 

- za szczególne zaangażowanie w 

realizację obowiązków służbowych 

- za całokształt pracy w roku 2020 

93. Monika Łukasiewicz – 

Kierownik Referatu 

4.000 - za całokształt pracy w roku 2020 

94. Katarzyna Łukaszewicz 

– Główny Specjalista 

2.800 - za całokształt pracy w roku 2020 

95. Agnieszka 

Maciejowska-Szulińska-

Inspektor 

3.000 - za całokształt pracy w roku 2020 

96. Krzysztof Maczewski-

Podinspektor 

2.500 - za całokształt pracy w roku 2020 

97. Joanna Majdańska- 

Kierownik Referatu 

1.100 

 

4.000 

 

1.200 

 

3.500 

- z dotacji na prowadzenie stałego 

rejestru wyborców    

- za szczególne zaangażowanie w 

realizację obowiązków służbowych 

- z dotacji na prowadzenie stałego 

rejestru wyborców    

- za całokształt pracy w roku 2020 

98. Katarzyna Majdzińska-

Główny Specjalista 

2.500 - za całokształt pracy w roku 2020 

99. Dariusz Matejski- 

Zastępca Dyrektora 

4.000 

 

5.100 

- za szczególne zaangażowanie w 

realizację obowiązków służbowych 

- za całokształt pracy w roku 2020 

100. Sylwia Matusow-

Podinspektor 

2.600 - za całokształt pracy w roku 2020 

101. Aleksandra 

Matuszewska-

Podinspektor 

2.700 - za całokształt pracy w roku 2020 

102. Anna Mazaraki-Nurek- 

Podinspektor 

2.500 - za całokształt pracy w roku 2020 



103. Katarzyna Mazurczak-

Główny Specjalista 

1.900 - za całokształt pracy w roku 2020 

104. Jakub Mądry – Główny 

Specjalista 

4.000 - za całokształt pracy w roku 2020 

105. Dagmara Michalska-

Inspektor 

2.000 - za całokształt pracy w roku 2020 

106. Bartłomiej Miluch – 

Zastępca Dyrektora 

1.200 

 

1.200 

 

1.200 

 

5.000 

- za prowadzenie zajęć w ramach służby 

przygotowawczej  

- za prowadzenie zajęć w ramach służby 

przygotowawczej  

- za prowadzenie zajęć w ramach służby 

przygotowawczej  

- za całokształt pracy w roku 2020 

107. Bożena Mirek-

Kierownik Referatu 

4.000 - za całokształt pracy w roku 2020 

108. Marzena Miszczuk-

Główny Specjalista 

2.000 

 

 

3.000 

- za wkład pracy oraz szczególne 

zaangażowanie w realizację zadań 

zawodowych 

- za całokształt pracy w roku 2020 

109. Joanna Mroczkowska – 

Kierownik Referatu 

5.000 - za całokształt pracy w roku 2020 

110. Monika Muszyńska-

Kodrzycka- Główny 

Specjalista 

2.600 - za całokształt pracy w roku 2020 

111. Alicja Narożna-

Kierownik Zespołu 

3.500 - za całokształt pracy w roku 2020 

112. Robert Niewiadomski-

Główny Specjalista 

2.700 - za całokształt pracy w roku 2020 

113. Anna Nuckowska-

Kierownik Referatu 

3.700 - za całokształt pracy w roku 2020 

114. Teresa Okoń-Inspektor 2.500 - za całokształt pracy w roku 2020 

115. Ewa Ostrowska-Główny 

Specjalista 

600 

 

2.000 

- za wkład pracy oraz zaangażowanie w 

realizację bieżących zadań zawodowych  

- za całokształt pracy w roku 2020 

116. Krzysztof Oślizło-

Inspektor 

2.700 - za całokształt pracy w roku 2020 

117. Wiesława Pałosz- 

Główny Specjalista 

3.000 - za całokształt pracy w roku 2020 

118. Mirosław Pieczykolan-

Zastępca Dyrektora 

5.000 

 

 

1.300 

 

 

 

 

5.000 

 

5.500 

- za wkład pracy oraz szczególne 

zaangażowanie w realizacji zadań 

zawodowych  

- za duże zaangażowanie w realizację 

zadań związanych z koordynacją działań 

związanych z wydobyciem w dniu 23 

sierpnia 2020 roku niewybuchu z czasów 

II wojny światowej z rejonu Portu Gryf  

- za szczególne zaangażowanie w 

realizację obowiązków służbowych 

- za całokształt pracy w roku 2020 

119. Małgorzata Pilawska-

Główny Specjalista 

2.500 - za całokształt pracy w roku 2020 

120. Małgorzata 

Piwowarska-Główny 

Specjalista 

2.700 - za całokształt pracy w roku 2020 

121. Iwona Potrykus- 

Zastępca Dyrektora 

5.000 

 

- za wkład pracy oraz szczególne 

zaangażowanie w realizację zadań 



 

3.000 

 

 

5.000 

zawodowych 

- za wkład pracy oraz szczególne 

zaangażowanie w realizację zadań 

zawodowych 

- za całokształt pracy w roku 2020 

122. Aleksandra Półtorak- 

Kierownik Referatu 

3.500  - za całokształt pracy w roku 2020 

123. Dorota Pudło-Żylińska 

– Dyrektor Wydziału 

Księgowości 

10.500 

 

1.200 

 

5.000 

 

 

 

 

1.200 

 

1.200 

 

5.000 

- za szczególne zaangażowanie w 

realizację obowiązków służbowych 

- za prowadzenie zajęć w ramach służby 

przygotowawczej  

- za wkład pracy oraz szczególne 

zaangażowanie w realizację zadań 

zawodowych związanych z zamknięciem 

Ksiąg rachunkowych za rok 2019 oraz 

zakończoną procedurą absolutoryjną 

- za prowadzenie zajęć w ramach służby 

przygotowawczej  

- za prowadzenie zajęć w ramach służby 

przygotowawczej  

- za całokształt pracy w roku 2020 

124. Marlena Rabiej-

Gwadera-Główny 

Speckjalista 

3.000 - za całokształt pracy w roku 2020 

125. Wiesława Rabińska- 

Dyrektor Wydziału  

5.000 

 

5.500 

- za szczególne zaangażowanie w 

realizację obowiązków służbowych 

- za całokształt pracy w roku 2020 

126. Magdalena Rachoń-

Wójcik-Podinspektor 

1.500 - za całokształt pracy w roku 2020 

127. Katarzyna Rodacka-

Podinspektor 

2.300 - za całokształt pracy w roku 2020 

128. Alicja Rogacka- 

Kierownik Referatu 

4.500 - za całokształt pracy w roku 2020 

129. Lidia Rogaś- Dyrektor 

Wydziału 

5.000 

 

 

7.000 

 

 

 

 

 

 

5.500 

- za wkład pracy oraz szczególne 

zaangażowanie w realizację zadań 

zawodowych 

- za wkład pracy oraz szczególne 

zaangażowanie w realizację zadań 

związanych z przeciwdziałaniem 

rozprzestrzeniania się COVID – 19 oraz 

zawieszeniem prowadzenia działalności 

dydaktycznej, wychowawczej i 

opiekuńczej w szkole 

- za całokształt pracy w roku 2020 

130. Halina Rogaś – Główny 

Specjalista 

3.000 - za całokształt pracy w roku 2020 

131. Łukasz Rogowski – 

Kierownik Referatu 

2.000 

 

 

 

2.000 

 

3.500 

- za wkład pracy oraz szczególne 

zaangażowanie w realizację zadań 

zawodowych oraz podniesienie 

kwalifikacji zawodowych  

- za wkład pracy oraz zaangażowanie w 

realizację bieżących zadań zawodowych  

- za całokształt pracy w roku 2020 

132. Joanna Rudy - 

Podinspektor 

2.600 - za całokształt pracy w roku 2020 

133. Marta Rup- Główny 1.900 - za całokształt pracy w roku 2020 



Specjalista 

134. Ewa Rzymska- 

Kierownik Referatu 

4.000 - za całokształt pracy w roku 2020 

135. Piotr Samborski – 

Główny Specjalista 

2.000 

 

 

2.350 

- za wkład pracy oraz szczególne 

zaangażowanie w realizacji zadań 

służbowych 

- za całokształt pracy w roku 2020 

136. Dorota Skłodowska- 

Kierownik Referatu  

3.700 - za całokształt pracy w roku 2020 

137. Ewa Sobolewska-

Główny Specjalista 

2.500 - za całokształt pracy w roku 2020 

138. Denis Sroka – Inspektor 2.000 - za całokształt pracy w roku 2020 

139. Monika Stachy-

Inspektor  

2.500 - za całokształt pracy w roku 2020 

140. Joanna Stafińska- 

Główny Specjalista 

3.100 - za całokształt pracy w roku 2020 

141. Monika Staszak –

Główny Specjalista  

3.500 - za całokształt pracy w roku 2020 

142. Małgorzata Stefańska-

Główny Specjalista 

1.900 - za całokształt pracy w roku 2020 

143. Anna Stępień-Główny 

Specjalista 

2.400 - za całokształt pracy w roku 2020 

144. Barbara Stępień-

Kierownik Referatu 

4.000 - za całokształt pracy w roku 2020 

145. Nela Stolarczyk- 

Główny Specjalista 

1.200 

 

 

2.700 

- za wkład pracy oraz szczególne 

zaangażowanie w realizację zadań 

zawodowych 

- za całokształt pracy w roku 2020 

146. Ewa Strombek- 

Kierownik Referatu 

3.000 - za całokształt pracy w roku 2020 

147. Klaudia Styrczula-

Główny Specjalista  

3.500 - za całokształt pracy w roku 2020 

148. Waldemar Sucherski-

Główny Specjalista 

2.500 - za całokształt pracy w roku 2020 

149. Iwona Syrek- Główny 

Specjalista 

2.500 - za całokształt pracy w roku 2020 

150. Beata Szałek –Główny 

Specjalista  

3.000 - za całokształt pracy w roku 2020 

151. Włodzimierz 

Szczęśniak- Inspektor 

1.500 - za całokształt pracy w roku 2020 

152. Katarzyna Szlachta-

Główny Specjalista 

1.500 - za całokształt pracy w roku 2020 

153. Elżbieta Szydłowska-

Główny Specjalista 

3.000 - za całokształt pracy w roku 2020 

154. Marcin Śniady- 

Zastępca Dyrektora 

5.500 - za całokształt pracy w roku 2020 

155. Agnieszka Śpiewak-

Nowicka-Kierownik 

Referatu 

3.900 - za całokształt pracy w roku 2020 

156. Przemysław Taraciński- 

Zastępca Dyrektora 

5.000 

 

5.500 

- za szczególne zaangażowanie w 

realizację obowiązków służbowych 

- za całokształt pracy w roku 2020 

157. Edyta Taudul – Główny 

Specjalista 

2.500 - za całokształt pracy w roku 2020 

158.  Iga Trzepańska- 2.200 - za całokształt pracy w roku 2020 



Podinspektor 

159. Beata Trzos-Hyrcyk-

Główny Specjalista 

2.300 - za całokształt pracy w roku 2020 

160. Emilia Tudrujek-

Podinspektor 

2.000 - za całokształt pracy w roku 2020 

161. Maciej Urban- Główny  

Specjalista 

1.300 

 

 

 

 

2.500 

- za duże zaangażowanie w realizację 

zadań związanych z koordynacją działań 

związanych z wydobyciem w dniu 23 

sierpnia 2020 roku niewybuchu z czasów 

II wojny światowej z rejonu Portu Gryf  

- za całokształt pracy w roku 2020 

162. Renata Urbańska-

Inspektor 

2.200 - za całokształt pracy w roku 2020 

163. Agata Urynowicz- 

Główny Specjalista 

3.000 - za całokształt pracy w roku 2020 

164. Barbara Wachowska- 

Podinspektor 

1.500 - za całokształt pracy w roku 2020 

165. Agnieszka Walas – 

Główny Specjalista 

2.500 - za całokształt pracy w roku 2020 

166. Georgina Wardyn – 

Podinspektor 

2.300 - za całokształt pracy w roku 2020 

167. Małgorzata Waszak – 

Dyrektor Wydzialu 

5.000 

 

5.500 

2.000 

- za szczególne zaangażowanie w 

realizację obowiązków służbowych 

- za całokształt pracy w roku 2020 

- za szczególne zaangażowanie w 

realizację obowiązków służbowych 

168. Rafał Waszczuk- 

Główny Specjalista 

2.600 - za całokształt pracy w roku 2020 

169. Beata Wąsowska- 

Podinspektor 

3.000 - za całokształt pracy w roku 2020 

170. Wioletta Wiśniewska- 

Główny Specjalista 

2.700 - za całokształt pracy w roku 2020 

171. Wojciech Wnuk – 

Geodeta Miasta 

5.500 

5.000 

- za całokształt pracy w roku 2019 

- za szczególne zaangażowanie w 

realizację obowiązków służbowych 

172. Anna Wolano- Inspektor 2.000 - za całokształt pracy w roku 2020 

173. Magdalena Wołowik – 

Główny Specjalista 

1.026 

 

 

 

 

2.500 

- za wkład pracy, podejmowanie działań 

mających na celu usprawnienie realizacji 

nałożonych zadań, innowacyjność oraz 

rzetelność w zakresie czynności 

dotyczących zwrotu podatku akcyzowego 

- za całokształt pracy w roku 2020 

174. Barbara Wójcik- 

Główny Specjalista 

2.500 - za całokształt pracy w roku 2020 

175. Aleksandra Wyrwicz-

Łydzińska- Główny 

Specjalista 

2.900 

 

- za całokształt pracy w roku 2020 

176. Jerzy Zdonek-

Kierownik Referatu 

5.000 - za całokształt pracy w roku 2020 

177. Dorota Zubiak- Główny 

Specjalista 

3.000 - za całokształt pracy w roku 2020 

178. Adriana Zwolińska – 

Główny Specjalista 

2.500 - za całokształt pracy w roku 2020 

179. Anna Żywuszko- 

Główny Specjalista 

3.000 - za całokształt pracy w roku 2020 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


