
Płace burmistrzów i prezydentów na tle średniej krajowej oraz wynagrodzeo brutto 
w innych sektorach 

 

1. Relacja wynagrodzenia prezydentów i burmistrzów do średniego wynagrodzenia w gospodarce 
narodowej - zmiany w latach 2000 - 2019 

Rok 
Wynagrodzenie jako krotnośd 

średniej krajowej 

2000 5,4 

2003 5,1 

2007 4,5 

2011 3,6 

2015 3,2 

2018 2,7 

pocz. 2019 ok. 2,2 
  

2. Płace w innych sektorach wg Raportu płacowego 2018 Hays Poland: 

stanowisko minimum 
najczęściej 
oferowana 

maksimum 

bankowośd detaliczna - dyrektor oddziału regionalnego 13 000 20 000 26 000 

finanse i księgowośd - główny księgowy 13 000 16 000 25 000 

dyrektor działu prawnego 15 000 25 000 40 000 

budownictwo - dyrektor techniczny 18 000 22 000 30 000 

budownictwo - kierownik projektu 12 000 17 000 25 000 

budownictwo - kierownik budowy (infrastruktura) 10 000 14 000 23 000 

budownictwo - kierownik budowy (budownictwo ogólne) 8 000 10 000 12 000 

energetyka - dyrektor działu technicznego (ciepłownictwo) 12 000 18 000 22 000 

nieruchomości - portfolio manager (biuro) 14 000 16 000 18 000 

przemysł - kierownik działu kontroli jakości 13 000 17 000 21 000 

branża budowlana - kierownik sprzedaży 12 000 15 000 18 000 

logistyka - kierownik magazynu 8 000 12 000 14 000 

administracja - kierownik biura 9 000 11 000 13 000 

zasoby ludzkie - kierownik kadr i płac 10 000 12 000 15 000 

prezydent miasta powyżej 300.000 mieszk. (bez W-wy)   9 940 

prezydent miasta do 300.000 mieszk.   9 660 
 

Zakres obowiązków i odpowiedzialności burmistrza / prezydenta: 

1. Wykonuje uchwały rady miasta i zadania określone przepisami prawa, kieruje bieżącymi spra-

wami miasta oraz reprezentuje je na zewnątrz. Do zadań b/p należy w szczególności: 
 przygotowywanie projektów uchwał rady miasta, 

 określanie sposobu wykonywania podjętych uchwał, 

 gospodarowanie mieniem komunalnym, 
 wykonywanie budżetu, 

 zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, 

2. Ponosi jednoosobowo odpowiedzialnośd: 
 finansową (własnym majątkiem) m.in. za działania lub zaniechania, które zostaną zakwalifiko-

wane przez odrębne organy lub sądy jako rażące naruszenie prawa, 
 prawną  m.in. za naruszenie dyscypliny finansów publicznych wskutek nie tylko działao własnych, 

ale również działao innych, kontrolowanych przez niego osób, a także za naruszenie, w tym często 
także nieumyślne, szeregu przepisów karnych, np. wadliwe złożenie oświadczenia majątkowego, 
niegospodarnośd,  przekroczenie uprawnieo lub niedopełnienie obowiązków,  

 polityczną m.in. za subiektywnie wyrażoną przez organ stanowiący ocenę jego działalności, która 
może uruchomid procedurę odwołania go ze stanowiska w drodze referendum.  

 

oprac. Biuro ZMP 


