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Burmistrz Wiednia odchodzi ze stanowiska po 24 latach 
 

 
Po prawie 24 latach z urzędu burmistrza austriackiej stolicy Wiednia, 

ustępuje Michael Häupl (SPÖ). Jego następcą będzie dotychczasowy 
członek zarządu miasta odpowiedzialny za politykę mieszkaniową, Michael 
Ludwig (SPÖ).  
 

Era Michaela Häupla w roli burmistrza Wiednia dobiegła 24 maja 2018 r., 
końca. Przed Radą Miasta wygłosił swoje pożegnalne przemówienie, w którym 
podkreślał m.in. znaczenie Wiednia jako miasta uniwersyteckiego, innowacji, nauki 
i badań. Podziękował przy tej okazji pracownikom miasta, międzynarodowym 
instytucjom oraz wszystkim wiedeńczykom, bez wsparcia, których jego kolejne 
kadencje nie byłyby możliwe. W trakcie późniejszej debaty różne frakcje polityczne 
odniosły się do osiągnięć długoletniego burmistrza. 

 
Przed zebranym plenum zaprezentował się następca Häupla, Michael 

Ludwig, wygłaszając mowę inauguracyjną. Aby zostać nowym burmistrzem 
Ludwig potrzebował zwykłą większość ważnych, oddanych głosów radnych. W 
praktyce oznaczało to przy pełnej frekwencji 100 radnych, co najmniej 51 głosów. 
Wiedeńska koalicja socjaldemokratów (SPÖ) z Zielonymi (Grüne) dysponuje w 
sumie 54 głosami. Michael Ludwig został oficjalnie wybrany na urząd burmistrza 
Wiednia większością 56 głosów. 

 
Nowo wybrany burmistrz już kilka dni wcześniej zakomunikował, z kim 

będzie współpracował w zarządzie miasta. Stanowiska utrzymali członek zarządu 
miasta ds. edukacji, Jürgen Czernohorszky oraz członkini zarządu miasta ds. 
ochrony środowiska, Ulli Sima. Większością głosów zostały wybrane i 
bezpośrednio po tym zaprzysiężone cztery nowe osoby do zarządu miasta: Kathrin 
Gaal ds. polityki mieszkaniowej, Peter Hacker ds. zdrowia i spraw socjalnych, 
Peter Hanke ds. finansów oraz Veronica Kaup-Hasler ds. kultury. 

 
Häupl pozostawał na najwyższym urzędzie w wiedeńskim ratuszu z 

ramienia austriackich socjaldemokratów (SPÖ) przez prawie 24 lata i jest tym 
samym jednym z najdłużej urzędujących burmistrzów w Europie. W 2012 r. został 
wyróżniony Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej za 
wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju polsko-austriackiej współpracy 
regionalnej.  

Wybory burmistrzów i prezydentów miast nie są w Austrii bezpośrednie, 
dlatego możliwa jest zmiana na stanowisku bez przeprowadzenia wyborów 
powszechnych. 
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