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Fiedorowicz, Ewa : Nauczyciel przedszkola a przemoc w rodzinie – rola nauczyciela / 
Ewa Fiedorowicz // „Wychowanie w Przedszkolu”. – 2015, nr 5 (7), s. 34-36 
 
Grelewicz, Marianna : Formalne warunki wypowiedzenia / Marianna Grelewicz // 
„Dyrektor Szkoły”. – 2015, nr 5, s. 32-35 
Przyczyna prawna i konkretna. Ochrona przed zwolnieniem. Usprawiedliwiona nieobecność. 
Szczególna ochrona działacza związkowego. Poinformowanie związków. Tożsama 
przyczyna wypowiedzenia. Forma wypowiedzenia. Odwołanie od wypowiedzenia. 
 
Howorka, Bolesław : O własnym użytku osobistym / Bolesław Howorka. – (Refleksje 
bibliotekarza prawnika) // „Bibliotekarz”. – 2015, nr 5, s. 43-47 
Analiza ustawy o prawie autorskim. 
 
Kalendarium zmian prawnych // „Dyrektor Szkoły”. - 2015, nr 5, s. 9 
Rozporządzenia, które weszły w życie w marcu i kwietniu 2015 r. 
 
Kobus, Iwona : Odwołanie od wyników rekrutacji / Iwona Kobus // „Dyrektor Szkoły”. 
– 2015, nr 5, s. 38-41 
Wniosek rodziców o uzasadnienie odmowy. Przykład odwołania od wyników rekrutacji 
(wzór). Przykład uzasadnienia rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w sprawie odmowy 
przyjęcia dziecka do przedszkola (wzór). Odwołanie do dyrektora placówki. Skarga do sądu 
administracyjnego. 
 
Konarska, Teresa : Dwa terminy i pozew / Teresa Konarska // „Głos Nauczycielski”. – 
2015, nr 20, dod., s. I-II 
Ochrona przedemerytalna w szkołach wygaszanych. Objęcie szkoły działalnością 
związkową. Dyrektor może informować, a nie sugerować. Dwa terminy dla wniosku o stan 
nieczynny. Skutki mianowania w wakacje. 
 
Konarska, Teresa : Poświadczenie dochodów / Teresa Konarska // „Głos 
Nauczycielski”. – 2015, nr 19, dod., s. II 
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. 

 
Konarska, Teresa : Przeniesienia i powroty / Teresa Konarska // „Głos 
Nauczycielski”. – 2015, nr 21, dod., s. I-II 
Stan nieczynny a pozew o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne. Powrót do szkoły 
macierzystej. Tylko dyrektor weryfikuje uzwiązkowienie. Wcześniejsza emerytura a 
wypowiedzenie. Skrócenie okresu wypowiedzenia. 
 
Konarska, Teresa : Uwaga na formalności / Teresa Konarska // „Głos Nauczycielski”. 
– 2015, nr 19, dod., s. I-II 
Ruch służbowy 2015/2016 – problemy, wątpliwości, pytania. 
 
Konarska, Teresa : Zobowiązania przy wypowiedzeniu / Teresa Konarska // „Głos 
Nauczycielski”. – 2015, nr 22, dod., s. I-II 
Wakat a zastępstwo. Rozwiązanie umowy a roszczenia finansowe. „Trzynastka”, 
jubileuszówka i ekwiwalent za urlop przed rozwiązaniem umowy. 
 



Łyszczarz, Michał : Przyjmowanie uczniów z zagranicy / Michał Łyszczarz // 
„Dyrektor Szkoły”. – 2015, nr 5, s. 42-45 
Najpierw ostudź emocje. Udostępnianie informacji publicznej. I 4 dni na odpowiedź. 
Uzasadnienie odmowy. Szkolny rzecznik prasowy. Autoryzacja i sprostowanie. Szkolna 
strategia. 
 
Majchrzak, Marcin : Nieletni (nie)odpowiedzialny? / Marcin Majchrzak // „Głos 
Pedagogiczny”. – 2015 (69), s. 20-24 
Odpowiedzialność cywilna osób nieletnich. Odpowiedzialność osób, które ukończyły 13. rok 
życia. Nadzór nad osobą nieletnią. Odpowiedzialność karna osób nieletnich. Oznaki 
demoralizacji. Zasady prowadzenia postępowania z udziałem nieletniego. Możliwe do 
zastosowania środki wychowawcze. 
 
Mądrowska, Wiesława : Analityczno-oceniające rady pedagogiczne w przedszkolu / 
Wiesława Mądrowska // „Wychowanie w Przedszkolu”. – 2015, nr 5 (7), s. 30-33 
 
Nauczycielu, dyrektorze – to warto znać / wybór orzecznictwa Teresa Konarska // 
„Głos Nauczycielski”. – 2015, nr 21, dod., s. II 
Orzeczenie Sądu Najwyższego dotyczące przekształceń i wypowiedzenia stosunku pracy. 
 
Pecyna, Maria : Przerwy w odbywaniu stażu. Przedłużanie i kontynuacja / Maria 
Pecyna // „Głos Pedagogiczny”. – 2015 (69), s. 57-59 
 
Pytania do eksperta / odpowiada Joanna Lesińska, Krzysztof Lisowski // „Dyrektor 
Szkoły”. – 2015, nr 5, s. 46 
Ruch kadrowy. 
 
Pytania do eksperta / odpowiada Joanna Skrobisz // „Głos Nauczycielski”. – 2015, nr 
19, dod., s. IV 
Praca na roli a pracowniczy staż pracy. Zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia. Zasiłek 
macierzyński a staż pracy. Świadczenia z funduszu socjalnego dla rencisty. Praca w 
szczególnych warunkach. 
 
Pytania do eksperta / odpowiada Joanna Skrobisz // „Głos Nauczycielski”. – 2015, nr 
20, dod., s. IV 
Dane osobowe pracowników. Wygaśnięcie stosunku pracy. Wypadek przy pracy a 
„trzynastka”. Zmiana wymiaru zatrudnienia. 
 
Pytania do eksperta / odpowiada Joanna Skrobisz // „Głos Nauczycielski”. – 2015, nr 
21, dod., s. IV 
Nauczyciel kontraktowy na chorobowym. Jedna czy dwie odprawy. Wymiar urlopu 
ojcowskiego na bliźnięta. Nagroda jubileuszowa a składki na ZUS. 
 
Pytania do eksperta / odpowiada Joanna Skrobisz // „Głos Nauczycielski”. – 2015, nr 
22, dod., s. IV 
Wyrównanie do minimalnego wynagrodzenia. Potrącenia z wynagrodzenia. Zwolnienie od 
pracy. Kwalifikacje księgowej. 
 
Seroczyńska, Małgorzata : Równe traktowanie osób z niepełnosprawnością w prawie 
polskim / Małgorzata Seroczyńska // „Szkoła Specjalna”. – 2015, nr 2, s. 142-149 



Równe traktowanie osób z niepełnosprawnościami w zatrudnieniu. Równe traktowanie osób 
z niepełnosprawnością w innych dziedzinach życia. Postępowanie przed sądem w sprawach 
o nierówne traktowanie.  
 
Skrobisz, Joanna : Dylematy związane z uprawnieniami rodzicielskimi / Joanna 
Skrobisz // „Głos Nauczycielski”. – 2015, nr 20, dod., s. III-IV 
Stanowisko korzystne dla pracownika. Dwa urlopy wychowawcze. 
 
Skrobisz, Joanna : Kiedy zwolnienie ze składek? / Joanna Skrobisz // „Głos 
Nauczycielski”. – 2015, nr 21, dod., s. III-IV 
Urlop rodzicielski a składki na Fundusz Pracy. 
 
Skrobisz, Joanna : Urlop nie dla matki… / Joanna Skrobisz // „Głos Nauczycielski”. – 
2015, nr 22, dod., s. III 
Dni wolne z tytułu urodzenia dziecka – kiedy i dla kogo? 
 
Skrobisz, Joanna : Uwaga na kryteria. Część II / Joanna Skrobisz // „Głos 
Nauczycielski”. – 2015, nr 19, dod., s. III 
Rozwiązanie umowy o pracę. 
 
Skrzyński, Dariusz : Prawnik odpowiada / Dariusz Skrzyński // „Biblioteka w Szkole”. 
– 2015, nr 5, s. 9-10 
Przedłużenie stażu awansu zawodowego. Wypowiedzenie zmieniające umowę. Kryteria 
doboru nauczyciela do zwolnienia.  
 
Skrzyński, Dariusz : Przewodnik po zmianach w ochronie danych osobowych / 
Dariusz Skrzyński // „Biblioteka w Szkole”. – 2015, nr 5, s. 6-8 
Z dniem 1 stycznia 2015 r. zmieniły się przepisy związane z ochroną danych osobowych, 
szczególnie dotyczące administratora bezpieczeństwa informacji (ABI). Nowe uregulowania 
będą miały wpływ na kształt systemu ochrony danych w placówkach oświatowych. 
Nowelizacja może oznaczać konieczność zmian w dotychczasowych rozwiązaniach. 
 
Te wyroki warto znać / wybór orzecznictwa Teresa Konarska // „Głos Nauczycielski”. 
– 2015, nr 20, dod., s. II 
Orzeczenie Sądu Najwyższego dotyczące przekształceń i wypowiedzenia stosunku pracy. 
 
Te wyroki warto znać / wybór orzecznictwa Teresa Konarska // „Głos Nauczycielski”. 
– 2015, nr 22, dod., s. II 
Orzeczenie Sądu Najwyższego dotyczące przekształceń i wypowiedzenia stosunku pracy. 
 
TK : Warto wiedzieć! : Świadczenia urlopowe 2015 / TK // „Głos Nauczycielski”. – 
2015, nr 20, dod., s. II 
 
Trocha, Olga : Wybrane aspekty prawne cyberprzemocy / Olga Trocha // „Dyrektor 
Szkoły”. – 2015, nr 5, s. 82-85 
Jedno zjawisko, wiele przepisów. Zniewaga, zniesławienie. Groźby, zmuszanie. Naruszenie 
wizerunku. Podszywanie się, kradzież tożsamości. Uporczywe nękanie – starking. 
Zgłoszenie cyberprzemocy.  
 
 
 
 


