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Fiedorowicz, Ewa : Delegacje niebędące dokumentem księgowym / Ewa Fiedorowicz 
// „Wychowanie w Przedszkolu”. – 2015, nr 3 (5), s. 30-33 
Dokumentowanie i rozliczanie podróży służbowej. Środek transportu w delegacji. Podróż 
służbowa (czas odjazdu i uczestnictwo) a czas pracy nauczyciela. Szkolenia a podróż 
służbowa (delegacja). 
 
Howorka, Bolesław : O cytowaniu / Bolesław Howorka. – (Refleksje bibliotekarza 
prawnika) // „Bibliotekarz”. – 2015, nr 3, s. 46-49 
Analiza ustawy o prawie autorskim. 
 
Janicki, Tomasz : Kontrola podatkowa / Tomasz Janicki // „Dyrektor Szkoły”. – 2015, 
nr 3, s. 82-85 
Podmioty, cel i czas kontroli. Przebieg postępowania kontrolnego. Szkoła jako podmiot 
kontroli. Podatek dochodowy od osób fizycznych. Podatek od towarów i usług. 
Podsumowanie. 
 
Kalendarium zmian prawnych // „Dyrektor Szkoły”. - 2015, nr 3, s. 9 
Rozporządzenia, które weszły w życie w styczniu i lutym 2015 r. 
 
Kiełbowicz-Dziwulska, Agnieszka : ZUS z wizytą u płatnika składek / Agnieszka 
Kiełbowicz-Dziwulska // „Dyrektor Szkoły”. – 2015, nr 3, s. 78-80 
Co podlega kontroli ZUS. Uprawnienia przedstawiciela ZUS i dyrektora szkoły. Procedura 
kontroli. Miejsce kontroli. Najczęściej wykrywane błędy. Protokół bez zaleceń.  
 
Konarska, Teresa : Emerytura w kilku odsłonach / Teresa Konarska // „Głos 
Nauczycielski”. – 2015, nr 12, dod., s. I-II 
Warunki przejścia na emeryturę nauczycieli urodzonych po 31.12.1948 r., ale przed 
1.01.1969 r. 

 
Konarska, Teresa : Kładka do emerytury / Teresa Konarska // „Głos Nauczycielski”. – 
2015, nr 11, dod., s. II 
Ustalenie i korzystanie ze świadczenia kompensacyjnego. 
 
Konarska, Teresa : Na wniosek pracownika / Teresa Konarska // „Głos 
Nauczycielski”. – 2015, nr 10, dod., s. I-II 
Urlop bezpłatny nauczycieli i innych pracowników szkoły. 
 
Konarska, Teresa : Osobowość i zasady współżycia społecznego / Teresa Konarska 
// „Głos Nauczycielski”. – 2015, nr 11, dod., s. I 
Ustalenie kryteriów dobrej pracy. 

 
Konarska, Teresa : Prawo do ograniczenia zatrudnienia / Teresa Konarska // „Głos 
Nauczycielski”. – 2015, nr 13, dod., s. I 
Przekształcenie stosunku pracy dokonywane na czas określony lub nieokreślony. 
 
Konarska, Teresa : Uwaga na okresy rozliczeniowe / Teresa Konarska // „Głos 
Nauczycielski”. – 2015, nr 10, dod., s. II 
Wynagradzanie godzin nadliczbowych. 
 



Konarska, Teresa : W stanie nieczynnym. Część I / Teresa Konarska // „Głos 
Nauczycielski”. – 2015, nr 12, dod., s. II 
Roszczenie o przywrócenie poprzednich warunków lub o przywrócenie do pracy. 
 
Konarska, Teresa : W stanie nieczynnym. Część II / Teresa Konarska // „Głos 
Nauczycielski”. – 2015, nr 13, dod., s. II 
Roszczenie o przywrócenie poprzednich warunków lub o przywrócenie do pracy. 
 
Łyszczarz, Michał : Opieka nad uczniami w czasie rekolekcji / Michał Łyszczarz // 
„Dyrektor Szkoły”. – 2015, nr 3, s. 40-42 
Sposób organizacji rekolekcji. Zajęcia po rekolekcjach. Wniosek proboszcza. 
 
Mądrowska, Wiesława : Prawo rodzica w przedszkolu / Wiesława Mądrowska // 
„Wychowanie w Przedszkolu”. – 2015, nr 3 (5), s. 34-36 
Prawo do gromadzenia funduszy. Wpływ na program przedszkola. Ocena pracy nauczyciela. 
Prawo do wniosków i opinii. Prawo do poznania statutu. Prawo do wiedzy o dziecku. 
Współpraca przedszkola z rodziną. 
 
Oleszak, Anna :Bezpieczeństwo na korytarzu i w szatni szkolnej / Anna Oleszak. – 
(Bezpieczeństwo w Szkole Aktualności) // „Głos Pedagogiczny”. – 2015 (67), s. 55-56 
Analiza aktów prawnych. 
 
Pecyna, Maria :Kontrola organu prowadzącego w zakresie przestrzegania 
obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników 
i uczniów / Maria Pecyna. – (Bezpieczeństwo w Szkole Aktualności) // „Głos 
Pedagogiczny”. – 2015 (67), s. 57-63 
Kontrola: cel, rodzaje, zasady przeprowadzania, program, zakres i przedmiot, protokół, 
wykorzystanie wyników kontroli. 
 
Pytania do eksperta / odpowiada Joanna Skrobisz // „Głos Nauczycielski”. – 2015, nr 
10, dod., s. IV 
Urodzenie dziecka w czasie urlopu wychowawczego. Macierzyński po wychowawczym. 
Podstawa wymiaru „trzynastki”. Wysokość odprawy. Wykup mieszkania od gminy. 
 
Pytania do eksperta / odpowiada Joanna Skrobisz // „Głos Nauczycielski”. – 2015, nr 
11, dod., s. IV 
Rozwiązanie umowy w czasie urlopu rodzicielskiego. Czas pracy pracownika 
niepełnosprawnego. Zatrudnienie pracownika samorządowego. 
 
Pytania do eksperta / odpowiada Joanna Skrobisz // „Głos Nauczycielski”. – 2015, nr 
12, dod., s. IV 
Podnoszenie kwalifikacji. Umowa o pracę w szkole niepublicznej. Dofinansowanie 
odpoczynku. Umowa na zastępstwo. Ochrona przeciwpożarowa.  
 
Pytania do eksperta / odpowiada Joanna Skrobisz // „Głos Nauczycielski”. – 2015, nr 
13, dod., s. IV 
Odprawa emerytalna. Prawo do urlopu. Obniżenie wymiaru zatrudnienia. Kontynuacja stażu. 
Wypłata wynagrodzenia. Staż pracy. Kontrola stołówek szkolnych. 
 
Sakowska-Baryła, Marlena : Kontrola ochrony danych osobowych / Marlena 
Sakowska-Baryła // „Dyrektor Szkoły”. – 2015, nr 3, s. 74-77 



Kto przeprowadza kontrolę. Co podlega kontroli. Obszary kontroli inspektorów GIODO. 
Czynności kontrolne. Protokół kontroli. Efekty kontroli GIODO. 
 
Sewastianowicz, Monika : Marcowe zmiany w oświacie / Monika Sewastianowicz // 
„Dyrektor Szkoły”. – 2015, nr 3, s. 38-40 
Gminna spółka poprowadzi szkoły. Rodzice za darmo sprawdzą oceny. Łatwiej będzie 
zorganizować zajęcia finansowane przez UE. Urlop macierzyński nie przerwie stażu. 
Wizytator nie uprzedzi o kontroli. Nauczyciele częściej zastosują oceny opisowe. Klasy I-III 
będzie można powiększyć. Egzaminator nie od razu ukarze za ściąganie. Mniej Karty dla 
niektórych pracowników. 
 
Skrobisz, Joanna : Etat na urlopie rodzicielskim / Joanna Skrobisz // „Głos 
Nauczycielski”. – 2015, nr 13, dod., s. III 
Powrót do pracy. Zmniejszamy zasiłek. Uprawnienia do świadczeń chorobowych. Praca u 
dwóch pracodawców a uprawnienia rodzicielskie. 
 
Skrobisz, Joanna : Prawie wszystko o pensum / Joanna Skrobisz // „Głos 
Nauczycielski”. – 2015, nr 12, dod., s. III 
Rozliczanie czasu pracy nauczyciela. 

 
Skrobisz, Joanna : Świadczenie rehabilitacyjne / Joanna Skrobisz // „Głos 
Nauczycielski”. – 2015, nr 10, dod., s. III-IV 
Wysokość świadczenia. Bez prawa do świadczenia. Decyzja o pozbawieniu prawa do 
świadczenia. Zasady postępowania przy wypłacie świadczenia.  

 
Skrobisz, Joanna : Urlop dla poratowania zdrowia / Joanna Skrobisz // „Głos 
Nauczycielski”. – 2015, nr 11, dod., s. III-IV 
Warunek siedmiu lat. Udzielenie urlopu zdrowotnego. Posiadanie gospodarstwa rolnego a 
urlop zdrowotny. Urlop zdrowotny nauczyciela a działalność gospodarcza. Urlop zdrowotny a 
emerytura. Urlop dla poratowania zdrowia czy urlop macierzyński. 
 
Skrzyński, Dariusz : Prawnik odpowiada / Dariusz Skrzyński // „Biblioteka w Szkole”. 
– 2015, nr 3, s. 10-11 
Dofinansowanie zakupu okularów korygujących. Zastępstwa. Kopiowanie audiobooka. 
Nagrywanie nauczycieli. Urlop okolicznościowy. 
 
TK : Warto wiedzieć : jak obliczyć sobie świadczenie kompensacyjne? / TK // „Głos 
Nauczycielski”. – 2015, nr 12, dod., s. II 
 
TK : Warto wiedzieć : po likwidacji długi spłaca organ prowadzący / TK // „Głos 
Nauczycielski”. – 2015, nr 13, dod., s. II 
Zobowiązania likwidowanej szkoły. 
 
 
 

 
 


