
        Szczecin, dnia 05 maja 2022 r.  

 

 

WO-S.1431.5.2022 

 

      

      

 

Dotyczy: odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej. 

 

Odpowiadając na wniosek o udostępnienie  informacji publicznej z dnia  

27  kwietnia  2022 r.  - działając na podstawie art. 2 i 4 ust. 3 ustawy z dnia 06 września 2001 

r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2022 r.poz.902) w przedmiocie, jak następuje:  

 

 „1. Ilu pracowników było  zatrudnionych w Urzędzie Miasta w  2019 roku, ilu na dzień 30 marca 

2020 roku, ilu na dzień 30 marca 2021 roku  oraz ilu na dzień 30 marca 2022 roku ?  

2. Ile wynosiło  średnie wynagrodzenie pracownika Urzędu Miasta w roku 2019,ile w roku 2020, 

ile w roku 2021?   

3. Ile wynosiło średnie wynagrodzenie pracownika Urzędu Miasta  w okresie od 01 stycznia 

2022 r. do 30 marca 2022 r. ?   

4.  Jaka była suma  nagród, dodatków specjalnych  oraz premii otrzymana przez  prezydenta 

miasta  w roku  2020, jaka  w roku 2021 ? 

5.  Jaka była  suma  nagród,  dodatków specjalnych  oraz premii otrzymana przez  Prezydenta  

Miasta Szczecin  w  okresie od   01 stycznia do 20 kwietnia 2022 r. 

6. Jaka była suma  nagród i dodatków specjalnych  oraz premii otrzymana przez  każdego 

 z zastępców  prezydenta miasta  w roku  2020, jaka w roku 2021 ? 

7. Jaka była suma  nagród  i  dodatków specjalnych  oraz premii otrzymana przez    zastępców  

prezydenta  miasta   w  okresie od   01 stycznia do 20 kwietnia 2022 r.? 

 8. Jaka była  średnia wysokość nagród, dodatków specjalnych oraz premii  otrzymanych przez 

pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta na stanowiskach innych niż kierownicze  

w przeliczeniu na jednego pracownika   w roku 2020, jaka  w roku 2021 ?  

9.  Jaka była  średnia wysokość nagród, dodatków specjalnych oraz premii  otrzymanych przez 

pracowników zatrudnionych  w Urzędzie Miasta , na stanowiskach innych niż kierownicze  

w przeliczeniu na jednego pracownika w okresie od 01 stycznia  do 20 kwietnia 2022 roku ?: 

10. Jaka  była średnia wysokość nagród, dodatków specjalnych oraz premii  otrzymanych 

przez pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta na stanowiskach kierowniczych,  

w przeliczeniu na jednego pracownika w roku 2020, jaka w roku 2021 ? 

11.Jak była średnia wysokość nagród, dodatków specjalnych oraz premii  otrzymanych przez 

pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta na stanowiskach kierowniczych,  



w przeliczeniu na jednego pracownika w okresie od 01 stycznia 2022 do 20 kwietnia 2022 

roku? 

12. Ile delegacji służbowych odbył  prezydenta miasta w roku 2020, ile w roku 2021 oraz jaki 

był ich  łączny koszt rozbijając to  na wskazane lata ?:   

 13. Ile delegacji służbowych odbył  prezydenta miasta w  okresie  od 1 stycznia  do 20 kwietnia 

2022 roku oraz  jaki był łączny koszt ?”    

 

poniżej udostępniam żądane dane: 

 

Ad1.  

Liczba  pracowników   zatrudnionych w Urzędzie Miasta wynosi: na dzień 30 marca 2019 r. -
1108,  na dzień 30 marca 2020 r.  - 1104,  na dzień 30 marca 2021 r. - 1057,  na dzień  
30 marca 2022 roku – 1086.  

Ad.2 .  

Wysokość  średniego  wynagrodzenia pracownika Urzędu Miasta wynosi: w roku 2019: 
5068,92 zł,  w roku 2020: 5349,28 zł, w roku 2021: 5 464,05 zł.  

Ad.3.  

Wysokość   średniego  wynagrodzenia pracownika Urzędu Miasta  w okresie od 01 stycznia 
2022 r. do 30 marca 2022 r. wynosi 5656,21 zł. 

Ad.4.  

Prezydentowi  Miasta Szczecin wypłacono dodatek specjalny w wysokości łącznie: 
w roku  2020  - 37 716,66 zł , w roku 2021  - 54 050,00 zł (kwota zawiera również nagrodę, 
którą wypłacono Prezydentowi Miasta Szczecin, w związku z pełnieniem funkcji 
Gminnego Komisarza Spisowego w ramach przeprowadzonego spisu powszechnego - 
na podstawie odrębnych przepisów).  Biorąc pod uwagę przepisy ustawy z dnia  
21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530) oraz fakt, 
iż stosunek pracy Prezydenta Miasta Szczecin nawiązany jest na podstawie wyboru, 
Prezydentowi Miasta Szczecin nie przysługuje premia ani  nagroda uznaniowa.  

Ad.5   

Prezydentowi Miasta Szczecin wypłacono dodatek specjalny w okresie od  
01 stycznia 2022 r. do 20 kwietnia 2022 r. w wysokości łącznie:  16 560,00 zł. 

Ad.6  

Suma  nagród  i  dodatków specjalnych  oraz premii otrzymana przez  każdego z zastępców  

prezydenta miasta  wynosi: w roku  2020 - 242 740,00 zł, w roku 2021- 388 380,00 zł. 

Ad.7  

Suma  nagród  i  dodatków specjalnych  oraz premii otrzymana przez  zastępców  prezydenta  

miasta  w  okresie od  01 stycznia do 20 kwietnia 2022 r. to kwota  łącznie: 130 181,67 zł. 

Zastępcy prezydenta miasta, których stosunek pracy, zgodnie z ustawą o pracownikach 
samorządowych, nawiązany jest na podstawie powołania, nie otrzymują  premii 
regulaminowej, Premia regulaminowa, stosownie do zapisów regulaminu 



wynagradzania obowiązującego w Urzędzie Miasta Szczecin, stanowiącego załącznik 
do zarządzenia Nr 458/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 września 2021 r.  
w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Szczecin 
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, przysługuje bowiem jedynie pracownikom, 
których stosunek pracy został nawiązany na podstawie umowy o pracę.  

Ad.8   

Średnia wysokość nagród, dodatków specjalnych oraz premii otrzymanych przez pracowników 

zatrudnionych  w Urzędzie Miasta na stanowiskach innych niż kierownicze w przeliczeniu na 

jednego pracownika  wynosi: w roku 2020 - 3794,66 zł, w roku 2021 - 4203,36 zł . 

Ad.9   

Średnia wysokość nagród, dodatków specjalnych oraz premii otrzymanych przez pracowników 

zatrudnionych  w Urzędzie Miasta, na stanowiskach innych niż kierownicze w przeliczeniu na 

jednego pracownika  w  okresie od 01 stycznia 2022 do 20 kwietnia 2022 roku wynosi - 
196,73 zł brutto. 

Ad.10.  

Średnia wysokość nagród, dodatków specjalnych oraz premii otrzymanych przez pracowników 

zatrudnionych w Urzędzie Miasta na stanowiskach kierowniczych, w przeliczeniu na jednego 

pracownika   wynosi: w  roku 2020  łącznie -10 079,75 zł brutto, w roku 2021 łącznie -  
9 992,30 zł brutto.    

Ad.11  

Średnia wysokość nagród, dodatków specjalnych oraz premii otrzymanych przez pracowników 

zatrudnionych  w Urzędzie Miasta  na stanowiskach   kierowniczych, w przeliczeniu na jednego 

pracownika  w  okresie od 01 stycznia  2022 do 20 kwietnia 2022 roku wynosi  łącznie: 
1033,04 zł brutto. 

Ad.12  

Prezydent Miasta Szczecin: 

- w 2020 roku odbył 4 delegacje krajowe, których łączny koszt wyniósł 883,70 zł oraz  
1 delegację zagraniczną, o łącznym koszcie 70,00 zł. 

-  2021 roku odbył 11 delegacji krajowych, których łączny koszt wyniósł 3393,23 zł. 

Ad.13.  

Prezydent Miasta Szczecin w okresie od 01 stycznia do 20 kwietnia 2022 r. odbył  
5 delegacji krajowych, których łączny koszt wyniósł 1931,59 zł.  

 

    

   

          


