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Charkiewicz, Dorota : Ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy w przepisach 
prawa pracy / Dorota Charkiewicz // „Wychowanie w Przedszkolu”. – 2015, nr 6 (8), 
s. 32-34 
Zasady dotyczące wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za urlop. Stałe składniki wynagrodzenia. 
Zmienne składniki wynagrodzenia. Co w sytuacji gdy nastąpiła zmiana składników 
wynagrodzenia? Obliczanie wysokości ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. 
 
Czub-Kiełczewska, Sylwia : Jak bezpiecznie i mądrze udostępniać dane osobowe / 
Sylwia Czub-Kiełczewska. – (Ochrona danych osobowych w pracy bibliotekarza. 
Doświadczenia i praktyka) // „Bibliotekarz”. – 2015, nr 6, s. 45-48 
 
Grelewicz, Marianna : Zwolnienia pracowników niepedagogicznych / Marianna 
Grelewicz // „Dyrektor Szkoły”. – 2015, nr 6, s. 32-36 
Przestrzeganie ustawowych okresów i terminów wypowiedzenia, różnych dla 
poszczególnych rodzajów umów. 
 
Konarska, Teresa : Awans finansowy / Teresa Konarska // „Głos Nauczycielski”. – 
2015, nr 26, dod., s. I-II 
Przeszeregowanie po nadaniu stopnia awansu zawodowego. 
 
Konarska, Teresa : Bez opinii i ocen / Teresa Konarska // „Głos Nauczycielski”. – 
2015, nr 26, dod., s. II 
W świadectwie pracy tylko konkretne i aktualne dane. 
 
Konarska, Teresa : Bieg przedawnienia / Teresa Konarska // „Głos Nauczycielski”. – 
2015, nr 24, dod., s. II 
Roszczenia pracowników i pracodawców. 
 
Konarska, Teresa : Pracowita bezczynność / Teresa Konarska // „Głos 
Nauczycielski”. – 2015, nr 24, dod., s. I-II 
Warunki formalne przeniesienia w stan nieczynny i podjęcie dodatkowej pracy. Bez 
uzasadnienia i bez konsultacji związkowej. Dodatkowy stosunek pracy. Obowiązek 
przywrócenia do pracy. Brak możliwości kontynuowania zatrudnienia. Uzasadnione 
roszczenie. Możliwość rozwiązania stosunku pracy i przeniesienia. Dla zatrudnionych na 
umowę o pracę korzystniejszy jest stan nieczynny. 

 
Konarska, Teresa : Sięgnij po fundusz zdrowotny / Teresa Konarska // „Głos 
Nauczycielski”. – 2015, nr 25, dod., s. II 
Ustalenie i dysponowanie środkami na pomoc zdrowotną. 
 
Konarska, Teresa : Urlopowy kontredans / Teresa Konarska // „Głos Nauczycielski”. 
– 2015, nr 25, dod., s. I-II 
Ustalenie urlopu uzupełniającego. 
 
Konarska, Teresa : Uwaga na porozumienie / Teresa Konarska // „Głos 
Nauczycielski”. – 2015, nr 23, dod., s. I-II 
Wypowiedzenie zmieniające a mianowanie. Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron 
czy na podstawie art. 27 KN? Cofnięcie skierowania do nauczania religii nie tylko w ruchu 
służbowym. 



 
Lesińska, Joanna : Nauczyciele a dni wolne na opiekę nad dzieckiem / Joanna 
Lesińska // „Wychowanie w Przedszkolu”. – 2015, nr 6 (8), s. 30-31 
Opieka nad chorym dzieckiem. Opieka nad zdrowym dzieckiem. 
 
Lesińska, Joanna : Prostowanie dokumentacji przedszkolnej / Joanna Lesińska // 
„Wychowanie w Przedszkolu”. – 2015, nr 6 (8), s. 35-36 
Możliwość dokonywania zmian w dokumentacji. Inne osoby upoważnione do prostowania 
uchybień. Sposób korygowania błędów. Prostowanie druków przedszkolnych. 
 
Lesińska, Joanna : Zaświadczenie o niekaralności / Joanna Lesińska // „Dyrektor 
Szkoły”. – 2015, nr 6, s. 42-44 
Pracownicy niepedagogiczni. Osoby na umowach cywilnoprawnych. Wolontariusze i 
wychowawcy. 
 
Łyszczarz, Michał : Odwołanie od wyniku egzaminu / Michał Łyszczarz // „Dyrektor 
Szkoły”. – 2015, nr 6, s. 38-41 
Zasady wglądu do sprawdzianu i egzaminów. Nowe zasady (procedura odwoławcza). 
Zastrzeżenia do egzaminu. Zaskarżenie wyniku. 
 
Majchrzak, Marcin : Kserowanie dziennika zajęć / Marcin Majchrzak // „Głos 
Pedagogiczny”. – 2015 (70), s. 44-45 
Właściwy sposób prowadzenia i przechowywania dokumentacji przebiegu nauczania. 
Ochrona danych osobowych uczniów w szkole. Instrukcja określająca sposób postępowania 
z dokumentacją przebiegu procesu nauczania. 
 
Oleszak, Anna : Szkolenia przeciwpożarowe pracowników szkoły / Anna Oleszak // 
„Głos Pedagogiczny”. – 2015 (70), s. 41-43 
 
Pytania do eksperta / odpowiada Joanna Skrobisz // „Głos Nauczycielski”. – 2015, nr 
23, dod., s. IV 
Wysokość odprawy emerytalnej dla dyrektora. Praca na roli. Dwie odprawy. Usprawnienia z 
drugiego stosunku pracy. 
 
Pytania do eksperta / odpowiada Joanna Skrobisz // „Głos Nauczycielski”. – 2015, nr 
24, dod., s. IV 
Odwołanie do sądu po wypowiedzeniu. Zasiłek chorobowy. 
 
Pytania do eksperta / odpowiada Joanna Skrobisz // „Głos Nauczycielski”. – 2015, nr 
25, dod., s. IV 
Zwolnienie lekarskie czy urlop zdrowotny. Świadczenia z funduszu socjalnego. Wypłata 
nagrody jubileuszowej. Przerwanie urlopu macierzyńskiego. Liczba uczniów a liczba 
pedagogów.  
 
Pytania do eksperta / odpowiada Joanna Skrobisz // „Głos Nauczycielski”. – 2015, nr 
26, dod., s. IV 
Świadectwo pracy dla nauczyciela na zastępstwie. Dodatek za staż pracy. Świadczenia z 
zakładowego funduszu socjalnego. Zasiłek na zagospodarowanie. 
 
Pytania do eksperta / odpowiada Krzysztof Lodziński // „Dyrektor Szkoły”. – 2015, nr 
6, s. 46-47 
Wystawianie ocen, klasyfikacji i promowanie uczniów. 



 
Skrobisz, Joanna : Bez usprawiedliwienia / Joanna Skrobisz // „Głos Nauczycielski”. 
– 2015, nr 23, dod., s. III 
Nieobecność w pracy – przyczyną zwolnienia. 
 
Skrobisz, Joanna : Płacimy za urlop / Joanna Skrobisz // „Głos Nauczycielski”. – 
2015, nr 26, dod., s. III 
Obliczamy wynagrodzenie urlopowe. 
 
Skrobisz, Joanna : Uwaga na nowe przepisy / Joanna Skrobisz // „Głos 
Nauczycielski”. – 2015, nr 24, dod., s. III-IV 
Zmiany w emeryturach od 1 maja br. 
 
Skrobisz, Joanna : Wypoczywamy w wakacje / Joanna Skrobisz // „Głos 
Nauczycielski”. – 2015, nr 25, dod., s. III 
Urlop - nauczyciele placówki feryjnej. 
 
Skrzyński, Dariusz : Prawnik odpowiada / Dariusz Skrzyński // „Biblioteka w Szkole”. 
– 2015, nr 6, s. 22-23 
Przejście w stan nieczynny czy złożenie odwołania od wypowiedzenia. Uprawnienie do 
korzystania z ZFŚS po rozwiązaniu stosunku pracy. Czas pracy nauczyciela na wycieczce 
szkolnej. Pokazy filmowe dla osób spoza szkoły. Kopiowanie audiobooka. 
 
Sobiak, Magdalena : Świadczenia kompensacyjne – wcześniejsza emerytura dla 
nauczycieli / Magdalena Sobiak // „Nowa Szkoła”. – 2015, nr 6, s. 38-39 
Analiza ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych. 
 
Te wyroki warto znać // „Głos Nauczycielski”. – 2015, nr 23, dod., s. II 
Orzeczenie Sądu Najwyższego dotyczące przekształceń i wypowiedzenia stosunku pracy. 
 
TK : Odszkodowania dla pracowników administracji i obsługi / TK // „Głos 
Nauczycielski”. – 2015, nr 23, dod., s. II 
Rozwiązanie stosunku pracy. 
 
Trocha, Olga : Ochrona prawna ofiar wykorzystywania / Olga Trocha // „Dyrektor 
Szkoły”. – 2015, nr 6, s. 78-82 
Wiek przyzwolenia, zgoda małoletniego. Przemoc, podstęp, groźba. Wykorzystanie 
szczególnej sytuacji dziecka. Prostytucja. Treści pornograficzne. Uwodzenie w sieci. 
Postępowanie przed sądem. 
 
W świetle prawa : Ty pytasz, my odpowiadamy / odpowiada Dariusz Skrzyński // 
„Bliżej Przedszkola”. – 2015, nr 6, s. 6-7 
Przeniesienie nauczyciela przedszkola do szkoły podstawowej. Muzyka z sieci. Obecność na 
radach pedagogicznych przy uzupełnieniu etatu. 
 
Warto wiedzieć : sukcesja po zmarłym pracowniku / „Głos Nauczycielski”. – 2015, nr 
23, s. II 


