
UCHWAŁA NR XXIV/195/2020
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 26 listopada 2020 r.

zmieniająca uchwałę Nr XV/106/2019 z dnia 25 października 20219 r. w sprawie ustalenia 
regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, 

dla których organem prowadzącymjest Miasto Maków Mazowiecki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., 
poz. 713 ze zm.) oraz art. 30 ust. 6 i 6a i art. 33 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 
z 2019 r., poz. 2215), po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli, uchwala się, 
co następuje:

§ 1. W załączniku do obowiązującej uchwały §3 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości i na zasadach określonych 
w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz § 7 rozporządzenia.

2. Dodatek za wysługę lat przysługuje:

1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym 
nauczyciel nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło 
w ciągu miesiąca,

2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub jego wyższej stawki nastąpiło od pierwszego 
dnia miesiąca.

3. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi za okres urlopu dla poratowania zdrowia 
oraz za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Dodatek 
ten przysługuje również za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby 
bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, 
za który nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego.
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UZASADNIENIE 
DO UCHWAŁY NR XXIV/195/2020

RADY MIEJSKIEJ W MĄKO WIE MAZOWIECKIM

z dnia 26 listopada 2020 r.

zmieniającej uchwalę Nr XV/106/2019 z dnia 25 października 20219 r. w sprawie 
ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach 

oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Maków Mazowiecki

W § 3 obowiązującego Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych 
w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Maków 
Mazowiecki, nie uwzględniono szczegółów dotyczących terminów wypłat dodatku za wysługę 
lat oraz wypłat dodatku za okres urlopu dla poratowania zdrowia i usprawiedliwionej 
nieobecności w pracy. Uzupełnienie ww. § 3 pozwoli na uregulowanie kwestii wynagrodzenia 
za wieloletnią pracę i wprowadzi przejrzyste zasady przyznawania ww. dodatku.

PRZEWODNICZĄCY RADY


