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Czub-Kiełczewska, Sylwia : Zmiany w przepisach, czy rzeczywiście będzie łatwiej? / 
Sylwia Czub-Kiełczewska. – (Ochrona danych osobowych w pracy bibliotekarza. 
Doświadczenia i praktyka) // „Bibliotekarz”. – 2015, nr 2, s. 44-47 
 
Grelewicz, Marianna : Formalne warunki przeprowadzenia kontroli / Marianna 
Grelewicz // „Dyrektor Szkoły”. – 2015, nr 2, s. 70-74 
Współpraca z inspektorem. Przesłuchiwanie i tajemnica tożsamości. Przedmiot kontroli. 
Notatka służbowa lub protokół pokontrolny. Zalecenia i wnioski. Zgłoszenie zastrzeżeń. 
Postępowanie mandatowe. 
 
Grelewicz, Marianna : Kontrola zatrudnienia / Marianna Grelewicz // „Dyrektor 
Szkoły”. – 2015, nr 2, s. 74-78 
Wstępne badania lekarskie. Różne rodzaje umów. Odrębność umów zawartych w kilku 
szkołach. Dwa sposoby przekształcania. Przywrócenie w stanie nieczynnym. 
Wypowiedzenie umowy o pracę. Członkostwo w związku. 
 
Grelewicz, Marianna : Wynagrodzenia i inne świadczenia / Marianna Grelewicz // 
„Dyrektor Szkoły”. – 2015, nr 2, s. 78-81 
Ograniczenia wysługi lat. Odprawy. Pensum łączone i zróżnicowane. Usprawiedliwiona 
nieobecność. Prawo do zasiłku na zagospodarowanie. Urlop zdrowotny. Urlop 
wypoczynkowy.  
 
Howorka, Bolesław : O artykule 28 prawa autorskiego / Bolesław Howorka // 
„Bibliotekarz”. – 2015, nr 2, s. 38-43 
 
Kalendarium zmian prawnych // „Dyrektor Szkoły”. - 2015, nr 2, s. 8 
Rozporządzenia, ustawy które weszły w życie w styczniu 2015 r. 
 
Kobus, Iwona : Kontrola przepisów i zasad BHP / Iwona Kobus // „Dyrektor Szkoły”. – 
2015, nr 2, s. 82-85 
Najważniejsze dokumenty z zakresu bhp. Upoważnienie do kontroli. Uprawnienia inspektora 
pracy. Protokół pokontrolny. Środki prawne inspektora PIP. 
 
Konarska, Teresa : Bez zbędnych formalności / Teresa Konarska // „Głos 
Nauczycielski”. – 2015, nr 8, dod., s. I-II 
Dopełnienie etatu.  
 
Konarska, Teresa : Czasowa i uzasadniona dyspozycja / Teresa Konarska // „Głos 
Nauczycielski”. – 2015, nr 6, dod., s. I 
Przeniesienie pracownika administracji i obsługi. 

 
Konarska, Teresa : Każdy może być obrońcą / Teresa Konarska // „Głos 
Nauczycielski”. – 2015, nr 7, dod., s. II 
Prawo do obrony w postępowaniu dyscyplinarnym. 
 
Konarska, Teresa : Pieniądze albo czas wolny / Teresa Konarska // „Głos 
Nauczycielski”. – 2015, nr 9, dod., s. II-III 
Pracownicy administracji i obsługi. Rekompensata za godziny nadliczbowe. 
 



Konarska, Teresa : Po rozwiązaniu stosunku pracy / Teresa Konarska // „Głos 
Nauczycielski”. – 2015, nr 6, dod., s. II 
Warunki przyznawania odpraw pracowniczych dla nauczycieli. 

 
Konarska, Teresa : Przedłużenie umowy i stażu / Teresa Konarska // „Głos 
Nauczycielski”. – 2015, nr 7, dod., s. I 
Uzupełnienie przygotowania pedagogicznego. 
 
Konarska, Teresa : Sumowanie wymiaru godzin / Teresa Konarska // „Głos 
Nauczycielski”. – 2015, nr 8, dod., s. II 
Łączenie godzin z kilku przedmiotów lub ustanowienie zróżnicowanego pensum nie zmienia 
warunków pracy i płacy. 

 
Konarska, Teresa : Upoważnienie do reprezentowania / Teresa Konarska // „Głos 
Nauczycielski”. – 2015, nr 9, dod., s. I-II 
Warunki formalne ochrony działacza związkowego. 
 
Lesińska, Joanna : Awans zawodowy w pytaniach i odpowiedziach / Joanna 
Lesińska // „Wychowanie w Przedszkolu”. – 2015, [nr 2], s. 34-36 
 
Lesińska, Joanna : Wypadek w przedszkolu / Joanna Lesińska // „Wychowanie w 
Przedszkolu”. – 2015, [nr 2], s. 30-33 
Odpowiedzialność za wypadek. Postępowanie w razie wypadku. 
 
Lesińska, Joanna : Zasady rekrutacji na rok szkolny 2015/2016 / Joanna Lesińska // 
„Dyrektor Szkoły”. – 2015, nr 2, s. 42-46 
Zasady obowiązujące w przedszkolach. Rekrutacja do podstawówek i gimnazjów. Szkoły 
ponadgimnazjalne. Kto ma jakie kompetencje. Jak ustrzec się błędów. 
 
Lisowski, Krzysztof : Kara porządkowa w pytaniach i odpowiedziach / Krzysztof 
Lisowski // „Głos Nauczycielski”. – 2014, nr 8, dod. „Poznaj Swoje Prawa”, nr 17, s. 5-
7 
Czy wójt, burmistrz, prezydent mogą nałożyć na dyrektora szkoły karę porządkową nagany? 
Kiedy występuje odpowiedzialność porządkowa, a kiedy dyscyplinarna? Jakie kary 
porządkowe pracodawca może nałożyć? Jaka jest procedura nakładania kary porządkowej? 
Czy dyrektor szkoły może zwolnić nauczyciela dyscyplinarnie z pracy? Do kiedy kara 
porządkowa jest wiążąca? 
 
Lisowski, Krzysztof : Naruszenie obowiązku pracowniczego / Krzysztof Lisowski // 
„Głos Nauczycielski”. – 2015, nr 8, dod. „Poznaj Swoje Prawa”, nr 17, s. 1-4 
Odpowiedzialność porządkowa w sprawach dotyczących nauczycieli. 
 
Łyszczarz, Michał : Zmiany w prawie zamówień publicznych / Michał Łyszczarz // 
„Dyrektor Szkoły”. – 2015, nr 2, s. 39-42 
Kiedy cena oferty jest za niska. Wybór wykonawcy usług niepriorytetowych. Wykluczenie 
wykonawcy z postępowania. Wybór bezpłatnego podręcznika. Pieniądze na zakup 
podręczników. Zamawianie materiałów edukacyjnych.  
 
Majchrzak, Marcin : Symbole religijne w szkole / Marcin Majchrzak // „Głos 
Pedagogiczny”. – 2015(66), s. 43-45 
Wolność wyznania w przepisach niższej rangi. Manifestowanie przynależności do wyznania. 
Zwolnienie od nauki na czas świąt. 



 
Pytania do eksperta / odpowiada Joanna Skrobisz // „Głos Nauczycielski”. – 2015, nr 
6, dod., s. IV 
Dodatkowe wynagrodzenie po urlopie bezpłatnym. Urlop macierzyński i dodatkowy 
macierzyński. Urlop zdrowotny a „trzynastka”. „Trzynastka” po wypowiedzeniu. 
 
Pytania do eksperta / odpowiada Joanna Skrobisz // „Głos Nauczycielski”. – 2015, nr 
7, dod., s. IV 
Skrócenie urlopu macierzyńskiego. Staż pracy. Wypłata świadczeń. Urlop dla poratowania 
zdrowia a zasiłek chorobowy. 
 
Pytania do eksperta / odpowiada Joanna Skrobisz // „Głos Nauczycielski”. – 2015, nr 
8, dod., s. IV 
Rozwiązanie umowy z chorym pracownikiem. Przejęcie pracowników przez nowego 
pracodawcę. Wynagrodzenie urlopowe. Dni opieki nad dzieckiem. Wymiar urlopu 
wypoczynkowego. 
 
Pytania do eksperta / odpowiada Joanna Skrobisz // „Głos Nauczycielski”. – 2015, nr 
9, dod., s. IV 
Ciąża a umowa terminowa. Praca przy komputerze podczas ciąży. Ochrona przed 
zwolnieniem pracownicy w ciąży. Zwolnienie od pracy na badania lekarskie. 
 
Skrobisz, Joanna : Dla kogo zasiłek chorobowy? / Joanna Skrobisz // „Głos 
Nauczycielski”. – 2015, nr 9, dod., s. III-IV 
Okres pobierania zasiłku. Wysokość zasiłku chorobowego. Obniżenie wysokości zasiłku. 
 
Skrobisz, Joanna : Przerwa na karmienie / Joanna Skrobisz // „Głos Nauczycielski”. – 
2015, nr 7, dod., s. III-IV 
Liczba przerw. Przerwa na karmienie w ewidencji czasu pracy. Inne przerwy. 

 
Skrobisz, Joanna : Siedem dni czy dwa tygodnie? / Joanna Skrobisz // „Głos 
Nauczycielski”. – 2015, nr 6, dod., s. III-IV 
Terminy na dokonanie określonych czynności prawnych. Zatrudnienie pracownika. Zmiana 
warunków pracy lub płacy. Dyscyplinowanie pracownika. Przedstawienie roszczeń. 

 
Skrobisz, Joanna : Świadczenia chorobowe / Joanna Skrobisz // „Głos 
Nauczycielski”. – 2015, nr 8, dod., s. III 
Okres wyczekiwania. Jak długie świadczenie chorobowe. Przełom roku – wynagrodzenie czy 
zasiłek. 
 
Skrzyński, Dariusz : Prawnik odpowiada / Dariusz Skrzyński // „Biblioteka w Szkole”. 
– 2015, nr 2, s. 10-11 
Zakończenie stanu nieczynnego. Zatrudnienie po zakończeniu stanu nieczynnego. 
Zgłoszenie zbiorów danych osobowych do GIODO. Wykorzystywanie informacji ze strony 
WWW szkoły na prywatnej stronie nauczyciela. Kontynuowanie konkursu szkolnego a prawo 
autorskie. Otwarte zasoby edukacyjne. Domena publiczna. 
 
TK : Warto wiedzieć : przeszeregowanie w czasie roku szkolnego / TK // „Głos 
Nauczycielski”. – 2015, nr 8, dod., s. VI 
Kolejny stopień awansu. Podniesienie kwalifikacji i inne przyczyny. Zmiana szkoły. 
 



Wiśniewska, Katarzyna : Ustawa podręcznikowa wkracza do gimnazjum / Katarzyna 
Wiśniewska // „Dyrektor Szkoły”. – 2015, nr 2, s. 60-61 
Wybór i zakup podręczników. Wysokość dotacji. Obowiązki dyrektora. Zdaniem praktyka. 
 
 

 
 


