
Imienny wykaz pracowników Urzędu Miasta Szczecin pełniących funkcje publiczne 

wraz z kwotą/kwotami przyznanej nagrody/przyznanych nagród w 2021 r. oraz 

okolicznościami uzasadniającymi przyznanie nagrody/nagród: 
 

1. Wysokość nagród brutto przyznanych w roku 2021 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. 

 

 

 

  

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 3. 

 

 

 

 4. 

 

 

 

 5. 

 

 

6. 

 

  

  

Michał Przepiera 

Zastępca Prezydenta 

Miasta  

 

 

 

 

 

 

Krzysztof Soska- 

Zastępca Prezydenta 

Miasta 

 

Anna Szotkowska- 

Zastępca Prezydenta 

Miasta   

 

Daniel Wacinkiewicz 

– Zastępca Prezydenta 

Miasta  

 

Ryszard Słoka – 

Sekretarz Miasta 

 

Dorota  Pudło-

Żylińska  -  

Skarbnik Miasta 

10.000 

 

 

 

 

12.000 

 

 

 

12.000 

 

 

 

12.000 

 

 

 

12.000 

 

 

 

12.000 

 

 

 

5. 000 

- za wkład pracy oraz szczególne 

zaangażowanie w realizacji zadania 

inwestycyjnego pn.”Węzeł 

przesiadkowy Głębokie” 

- za wkład pracy oraz szczególne 

zaangażowanie w realizacji zadań 

zawodowych 

 

 

- za wkład pracy oraz szczególne 

zaangażowanie w realizacji zadań 

zawodowych 

 

- za wkład pracy oraz szczególne 

zaangażowanie w realizacji zadań 

zawodowych 

 

- za wkład pracy oraz szczególne 

zaangażowanie w realizacji zadań 

zawodowych 

 

- za wkład pracy oraz szczególne 

zaangażowanie w realizacji zadań 

zawodowych 

 

-za wkład pracy oraz szczególne 

zaangażowanie w realizacji zadań 

zawodowych związanych z udziałem w 

Zespole zadaniowym ds. wyboru 

instytucji finansowej zarządzającej i 

prowadzacej   Pracownicze Plany 

Kapitałowe w jednostkach budżetowych 

Gminy Miasto Szczecin     

 
 
 
 
 
 
 



 
2)Wysokość nagród brutto przyznanych w roku  2021 osobom pełniącym funkcje publiczne 

– wydającym decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta Szczecin wg stanu na 

dzień 23 lipca 2021r. : 

 

Lp Imię i nazwisko – 

Stanowisko  

Kwota Osiągnięcia w pracy zawodowej 

stanowiące podstawę przyznania tej 

nagrody/tych nagród 

1. Magdalena Błaszczyk – 

Dyrektor Biura 

5.500 - Za wkład pracy oraz szczególne 

zaangażowanie w realizacji zadań 

zawodowych 

2. Anna Jaśkowiak –

Dyrektor Biura 

2.100 

 

 

 

 

 

 

- za prowadzenie zajęć w ramach służby 

przygotowawczej  

 

3. 

 

 

 

Małgorzata  Waszak - 

Dyrektor Wydziału 

 

 

4.000 

 

 

 

Za wkład pracy oraz szczególne 

zaangażowanie w realizacji zadań 

zawodowych 

 Przemysław Taraciński 

– Zastępca Dyrektora  

4.000 Za wkład pracy oraz szczególne 

zaangażowanie w realizacji zadań 

zawodowych 

 4.    

 5. Dorota Brzozowska – 

Dyrektor  Wydziału 

5,000 Za wkład pracy oraz szczególne 

zaangażowanie w realizacji zadań 

zawodowych związanych z prawidłowym 

wykonaniem Budżetu Miasta Szczecin na 

2020 rok. 

  6. Magdalena Wołowik 

Główny Specjalista 

947.00 Za wkład pracy ,podejmowanie działań 

mających na celu usprawnienie realizacji 

nałożonych zadań , innowacyjność oraz 

rzetelność w zakresie czynności 

dotyczących zwrotu podatku akcyzowego  

  7. Beata Bugajska – 

Dyrektor  Wydziału 

5.000 Za wkład pracy oraz szczególne 

zaangażowanie w realizacji zadań 

zawodowych 

   8. Wiesława Rabińska – 

Dyrektor  Wydziału 

6.000 Za wkład pracy oraz szczególne 

zaangażowanie w realizacji zadań 

zawodowych 

    

9. Mariola Frąckowiak-

Mosiężny – Zastępca 

Dyrektora  

6.000 Za wkład pracy oraz szczególne 

zaangażowanie w realizacji zadań 

zawodowych 

10. Elżbieta Głowacka – 

Zastępca Dyrektora  

6.000 Za wkład pracy oraz szczególne 

zaangażowanie w realizacji zadań 

zawodowych 

11. Agata Baran –  3.000 Za wkład pracy oraz szczególne 



Zastępca Dyrektora  zaangażowanie w realizacji zadań 

zawodowych związanych z 

opracowaniem i wdrożeniem Standardu 

Polityki Rachunkowości w Gminie 

Miasto Szczecin – w jednostkach 

oświatowych oraz jednostkach pomocy 

społecznej 

12. Iwona Potrykus – 

Zastępca Dyrektora  

3.000 Za wkład pracy oraz szczególne 

zaangażowanie w realizacji zadań 

zawodowych związanych z 

przygotowaniem i opracowaniem w 

zakresie organizacyjnym – dokumentacji 

kadrowej wytwarzanej przez szkoły i 

placówki oświatowe – do celów 

dowodowych w sprawie o dochodzenie 

od Skarbu Państwa świadczeń 

wynikających z różnicy pomiędzy 

uzyskaną od Skarbu Państwa kwotą 

części oświatowej subwencji ogólnej , a 

kosztami rzeczywistymi poniesionymi 

przez Gminę Miasto Szczecin ,na 

wydatki związane z wypłatą 

wynagrodzeń dla nauczycieli w latach 

2018-2020 

13. Anetta Kieszkowska 

Dyrektor Wydziału 

6.000 - za wkład pracy oraz szczególne 

zaangażowanie w realizacji zadań 

zawodowych  

 

14. Łabuń Maciej – Dyrektor 
Wydziału 

6.000 Za wkład pracy, podejmowanie działań 

mających na celu usprawnienie realizacji 

nałożonych zadań, innowacyjność oraz 

rzetelność 

15. Beata Kopczyńska- 

Sawoń  - Główny 

Specjalista  

3.000 W związku z zakończeniem pracy 

zawodowej i przejściem na emeryturę –za 

wkład pracy ,podejmowanie działań 

mających na celu usprawnienie realizacji 

nałożonych zadań, innowacyjność oraz 

rzetelność  

16.  Jolanta Jewiarz – 

Dyrektor Wydziału  

3.000 

 

 

 

 

 

 

 

4.000 

 

 

 

Za wkład pracy oraz szczególne 

zaangażowanie w realizacji zadań 

zawodowych związanych z 

opracowaniem i wdrożeniem Standardu 

Polityki Rachunkowości w Gminie 

Miasto Szczecin – w jednostkach 

oświatowych oraz jednostkach pomocy 

społecznej 

Za wkład pracy oraz szczególne 

zaangażowanie w realizacji zadań 

zawodowych związanych z procedurą 

zamknięcia roku obrachunkowego 2020 



5.000 Za wkład pracy oraz szczególne 

zaangażowanie w realizacji zadań 

zawodowych związanych z prawidłowym 

wykonaniem Budżetu Miasta Szczecin na 

2020r. 

17. Żaneta Konczalska- 
Zastępca Dyrektora  

4.000 

 

 

 

 

 

 

 

3.000 

-za wkład pracy oraz szczególne 

zaangażowanie w realizacji zadań 

zawodowych związanych z udziałem w 

Zespole zadaniowym ds. wyboru 

instytucji finansowej zarządzającej i 

prowadzącej   Pracownicze Plany 

Kapitałowe w jednostkach budżetowych 

Gminy Miasto Szczecin    

za wkład pracy oraz szczególne 

zaangażowanie w realizacji zadań 

zawodowych związanych z procedurą 

zamknięcia roku obrachunkowego  2020   

18. Bartłomiej Miluch – 

Zastępca Dyrektor 

1.600 - za prowadzenie zajęć w ramach służby 

przygotowawczej  

 

 


