
Etatowi Nieetatowi

Wynagrodzenie w gabinecie 

politycznym
Gabinet polityczny

- -

brak zatrudnienia nie dotyczy
3 osoby: dieta 

w wys. 1.306,00 

zł

Sarosta: 9.474,00 zł | 

Wicestarosta: 7.940,00
Sekretarz powiatu: 6.675,00 zł

Sekretarz powiatu: 9.099,60 zł 

Styczeń-marzec '15 r.: 9.728,00 zł; 

kwiecień-grudzień '15 r.: 9.968,00

nie dotyczy

w 2015 wakat

Powiaty

Urząd Miejski Bytów Doradca ds. Rozwoju gminy
Od 2000 - 6900 zł + dodatek za 

wieloletnią pracę, nagroda 

jubileuszowa i "13"

Wynagrodzenie Zarządu 

Powiatu *za rok 2015
Sekretarz Powiatu

nie dotyczy

Starostwo Powiatowe w 

Człuchowie

Doradca Koordynator | 

Doradca ds. Stowarzyszeń i 

Organizacji Pozarządowych

1/2 etatu: 1560,00 zł | 1/4 etatu: 

1200,00 zł | w tym uwzględnione 

dodatki za wysługę lat

- - brak danych 

Urząd Miejski Człuchów brak zatrudnienia nie dotyczy - - nie dotyczy

Wynagrodzenie starosty i 

wicestarosty *za rok 2015

nie dotyczy

Starosta: 12,310 zł | 

Wicestarosta: 11,300 zł 

(średnio)

nie dotyczy 1 689,18 zł
Starostwo Powiatowe 

Chojnice
brak zatrudnienia 

9379 zł (średnio) + 

nagroda jubileuszowa 

28,080 zł

- - nie dotyczy

Urząd Miasta Gdańska

Doradca ds. Bezpieczeństwa | 

Doradca ds. metropolitalnego 

rozwoju Gdańska | Doradca ds. 

polityki społecznej

0,25 etatu: 1.645,00 zł | 0,75 etatu: 

4.955,00 zł | 1 etat: 6.520,00 zł
- - nie dotyczy

Urząd Miasta Gdynia nie dotyczy--nie dotyczybrak zatrudnienia 

Starostwo Powiatowe 

Kartuzy
brak zatrudnienia nie dotyczy -

3 osoby: 

ryczałt 

miesięczny w 

wys. 1.855,00 zł

Starosta: 11.165,00 zł | 

Wicestarosta: 10.360,00 zł

Sekretarz powiatu: 9.268,00 (do 

30.06.15), 9.873,00 (od 01.07.15) + premia 

uznaniowa w wys. 7.000,00 zł

Starostwo Powiatowe 

Kościerzyna

nie dotyczyUrząd Miasta Kartuzy
Doradca burmistrza ds. 

współpracy
nie dotyczy

- - nie dotyczy nie dotyczy

Starostwo Powiatowe 

Kwidzyn
brak zatrudnienia nie dotyczy

2 osoby: mies. 

9.190, 00 zł 
-

Starosta: 12.360,00 zł | 

Wicestarosta: 11.400,00 zł

nie dotyczy

nie dotyczy

Urząd Miejski w Kwidzynie Asystent | 2-óch Doradców
Etat: 3.663,00 zł | 1/10 etatu: 

600,00 zł | 1/10 etatu: 585,00 zł



-

Starosta (za 01.01-10.07.15): 82.924,77 

zł; po zmianie składu (10.07-31.12.15): 

65.645,00 zł | Wicestarosta (za 01.01-

10.07.15): 68.951,17 zł; po zmianie 

składu (10.07-31.12.15): 58.526,09 zł

Sekretarz: 7.095,60 zł
Starostwo Powiatowe 

Malbork
brak zatrudnienia nie dotyczy

1 osoba: mies. 

9.017,80 zł

2 osoby: nie 

podano

Starosta: 12.364,00 zł | 

Wicestarosta: 11.400,00 zł

Sekretarz powiatu: 101.710 zł + 1.170 zł 

ryczałt za rozmowy telefoniczne, 2.000 zł 

nagordy, 8.7000,60 zł wynagordzenia 

dodatkowego rocznego

Urząd Miasta 

Malborka

Doradca ds. pozyskiwania środków 

pozabudżetowych, Doradca ds. współpracy 

z przedsiębiorcami i pozyskiwania nowych 

inwestycji, Asystent ds. Administracyjnych, 

Asystent ds. koordynowania działań 

związanych z promocją miasta i 

organizacją imprez miejskich (w różnych 

okresach)

Na tych stanowiskach przysługujące 

wynagrodzenie: 4.959,99 zł, 4.198 zł, 

4.130 zł (nie podano dla konkretnego 

stanowiska) + dodatek za wysługę lat 

oraz dla jednej z nich (nie 

wymieniono której) dodatek specjalny 

3,75% wynagrodzenia zasadniczego

- - nie dotyczy nie dotyczy

Starostwo Powiatowe w 

Lęborku
brak zatrudnienia nie dotyczy -

doradca ds. Oświaty w 

pełnym wymiarze czasu

4.101,00 zł dodatek 20% w wys. 

820,20 zł
-

1 osoba: 

1914,00 zł

Starosta: 6.000,00 zł + 1.950,00 zł + dodatek w wys. 

40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i 

dodatku funkcyjnego | Wicestarosta: 5.200 zł + 

dodatek fukncyjny 2.200,00 zł + dodatek w wys. za 

wieloletnią pracę w wys. 20% wynagrodzenia 

zasadniczego + dodatek specjalny 3.560,00 zł

Sekretarz: 4.800,00 zł + dod. 

funkcyjny 1.500,00 zł + 960,00 zł dod. 

za wysługę + dodatek służbowy 

1.350,00 (średnio)

4.550,00 zł + dodatek funkcyjny 

1.474,00 zł + wynagrodzenie za 

wieloletnią pracę 910,00 zł + 

nagrody 3.700 zł (październik) i 

3.000,00 zł (grudzień)

Urząd Miejski Nowy Dwór 

Gdański
doradca ds. Rozwoju infrastruktury 

komunalnej i gospodarki niskoemisyjnej Etat: 3.540,00 zł - - nie dotyczy nie dotyczy

Starostwo Powiatowe 

Pruszcz Gdański

Starostwo Powiatowe w 

Nowym Dworze Gdańskim
brak zatrudnienia nie dotyczy -

3 osoby: dieta 

w wys. 1.483,82 

zł

Starosta: 5,000,00 zł + dodatek funkcyjny 

1.900,00 zł + dodatek specjalny 2.760,00 zł + 

wynagrodzenie za wieloletnią pracę 1.000,00 

zł | Wicestarosta: 4.800,00 zł + dodatek 

funkcyjny 1.540,00 zł + dodatek specjalny 

1.236,30 zł + wynagrodzenie za wieloletnią 

pracę 720,00 zł

nie dotyczy

Urząd Miasta Sopot
Asystent Prezydenta | Doradca ds. 

ochrony dzidzictwa 

kulturowego | Doradca

Wynagrodzenie w przedziale: 

2,000,00 - 6.000,00 zł (2015 r.) oraz 

1.000,00 - 6.000,00 zł (2016 r.)

- - nie dotyczy nie dotyczy

Urząd Miasta Puck brak zatrudnienia nie dotyczy - - nie dotyczy

Sekretarz: 8,750,00 zł (średnia)

Urząd Miasta Starogard 

Gdański

Doradca ds. Osób 

niepełnosprawnych

4.110,00 oraz dod. 20% za 

wieloletnią pracę
- - - nie dotyczy

Starostwo powiatowe Slupsk brak zatrudnienia nie dotyczy
1 osoba: mies. 

5.900,00 zł 
-

Starosta: 12.216,00 zł | 

Wiceprezes: 10.024,00 zł

Sekretarz: 95.913,36 zł + Nagroda 

2.800,00 zł

Urząd miasta i gminy Sztum brak zatrudnienia nie dotyczy - - nie dotyczy nie dotyczy

Starostwo Powiatowe Sztum brak zatrudnienia nie dotyczy

2 osoby: diety 

(wys. nie 

podano)

-
Starosta: 132.563,16 zł | 

Wicestarosta: 113.135,10 zł 



Wykonanie:                                                                                                                                                                                                                           
Robert Iwanicki, Koordynator Klub Republikański Gdańsk,                                                                                                                    

Karol Kardasiński, Klub Republikański Pruszcz Gdański

Urząd Miasta 

Wejherowa
2 doradców i 1 asystent

Asystent: 4.000,00 zł (+dodatek 

stażowy i funkcyjny - kwot nie 

podano) | Doradca: 4.700,00 zł 

(+dodatek stażowy i funkcyjny - 

kwot nie podano) | Doradca: 

2.950,00 zł (+dodatek stażowy)

- - nie dotyczy nie dotyczy

Starostwo Powiatowe w 

Wejherowie
brak zatrudnienia nie dotyczy

2 osoby: 113.540,00 zł 

oraz 11.190,00 zł 

(wynagrodzenia 

roczne)

1 osoba: bez 

wynagrodzen

ia

Starosta: 147.360,00 zł | 

Wicestarosta: 131.520,00 zł 

(wynagrodzenia roczne)

Nie podano wynagrodzenia; 

otrzymał nagrodę w wys. 2.000,00 zł

Starostwo Powiatowe Tczew brak zatrudnienia nie dotyczy
2 osoby: 

8.000,00 zł
-

Starosta: 12.297 zł | 

Wicestarosta: 11.640 zł

Sekretarz: 10.100,00 zł + 2.600,00 zł 

jako suma nagród

Urząd Miejski Tczew
Średnia z 12-u mies. ~0,83 os. tj. 

0,20 etatu (2015 r.) oraz 1 osoba 

~0,25 etatu (2016 r.)

1.265,00 zł - - nie dotyczy nie dotyczy


