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1. JS : Odzyskaj zaległe świadczenie z odsetkami / JS // „Głos Nauczycielski”. – 2014, nr 

8, dod., s. III-IV 

[Wypłata zaległych świadczeń z ZUS] 

 

2. Koło ratunkowe // „Głos Pedagogiczny”. – 2014(56),  s. 60-61 

[Porady prawne: wydłużenie czasu pracy pedagogów, obowiązek przechowywania 

zwolnień uczniowskich, dyżury w czasie przerw]  

 

3. Konarska, Teresa : Doraźna zawsze płatna / Teresa Konarska // „Głos Nauczycielski”. 

– 2014, nr 6, dod., s. I 

[Zasady obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny zastępstw] 

 

4. Konarska, Teresa : Kodeksowa umowa o pracę / Teresa Konarska // „Głos 

Nauczycielski”. – 2014, nr 9, dod., s. II 

[Na podstawie Kodeksu pracy z uwzględnieniem Karty]  

 

5. Konarska, Teresa : Konieczna zgoda dyrektora / Teresa Konarska // „Głos 

Nauczycielski”. – 2014, nr 7, dod., s. I-II 

[Zasady przyznawania urlopu na żądanie] 

 

6. Konarska, Teresa : Odprawa a porozumienie stron / Teresa Konarska // „Głos 

Nauczycielski”. – 2014, nr 8, dod., s. I 

[Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron z przyczyn dotyczących pracodawcy] 

 

7. Konarska, Teresa : Odszkodowanie albo przywrócenie / Teresa Konarska // „Głos 

Nauczycielski”. – 2014, nr 9, dod., s. I-II 

[Finansowe i faktyczne konsekwencje wadliwego wypowiedzenia umowy o pracę] 

 

8. Konarska, Teresa : Samorządowe zasady / Teresa Konarska // „Głos Nauczycielski”. – 

2014, nr 8, dod., s. II 

[Świadczenia pieniężne dla pracowników administracji i obsługi szkół] 

 

9. Konarska, Teresa : Uzupełnienie albo utrata części wynagrodzenia / Teresa Konarska 

// „Głos Nauczycielski”. – 2014, nr 7, dod., s. I 

 

10. Konarska, Teresa : Wcześniejsza wysługa lat / Teresa Konarska // „Głos 

Nauczycielski”. – 2014, nr 6, dod., s. II-III 

[Zaliczanie do stażu pracy w gospodarstwie domowym] 

 

11. Konarska, Teresa : Za szczególne zasługi w dziedzinie oświaty / Teresa Konarska // 

„Głos Nauczycielski”. – 2014, nr 6, dod., s. II-III 

[Zasady nadawania Medalu Komisji Edukacji Narodowej] 

 

12. Konarska, Teresa : Zaległy odpoczynek / Teresa Konarska // „Głos Nauczycielski”. – 

2014, nr 7, dod., s. II 

[Zasady udzielania urlopu uzupełniającego] 

 



13. Kowalski, Radosław : Szkoła podatnikiem VAT? / Radosław Kowalski // „Dyrektor 

Szkoły”. – 2014, nr 2, s. 44-46 

 

14. Kuźmińska, Krystyna : Porady prawne / Krystyna Kuźmińska // „Poradnik 

Bibliotekarza”. – 2014, nr 2, s. 21-24 

[Deregulacja zawodu bibliotekarza, pokazy filmów w bibliotece] 

15. Lesińska, Iwona : Jedziemy na wycieczkę / Iwona Lesińska // „Głos Pedagogiczny”. – 

2014(56),  s. 50-51 

[Obowiązki dyrektora, kierownika wycieczki, opiekuna wycieczki] 

 

16. Łyszczarz, Michał : Kwesty, kiermasze, loterie – aspekty prawne / Michał Łyszczarz // 

„Dyrektor Szkoły”. – 2014, nr 2, s. 47-50 

 

17. Michalak, Dorota : Ocena pracy nauczyciela / Dorota Michalak // „Głos 

Nauczycielski”. – 2014, nr 7, dod. Poznaj Swoje Prawa, nr 6, s. 1-8 

[(Prawie) wszystko o tym, kto jest oceniany, według jakich kryteriów i jakie to rodzi 

skutki]   

 

18. Pytania do eksperta  / odpowiada Joanna Skrobisz // „Głos Nauczycielski”. – 2014, nr 

6, dod., s. IV 

[Dodatek za staż pracy, śmierć pracownika a „trzynastka”, uzupełnienie etatu a 

„trzynastka”, urlop dla pracowników z dziećmi w wieku szkolnym, refundacja 

kosztów odprawy, urlop wypoczynkowy po wychowawczym] 

 

19. Pytania do eksperta / odpowiada Joanna Skrobisz // „Głos Nauczycielski”. – 2014, nr 

7, dod., s. IV 

[Zwolnienie nauczyciela ze świadczenia pracy, zasiłek macierzyński, pierwszy urlop 

wypoczynkowy, dodatkowy urlop wypoczynkowy, wyrównanie świadczeń 

pracowniczych, prawo do nagrody jubileuszowej] 

 

20. Pytania do eksperta / odpowiada Joanna Skrobisz // „Głos Nauczycielski”. – 2014, nr 

8, dod., s. IV 

[Godziny ponadwymiarowe dla dyrektora, wyrównanie świadczeń pracowniczych, 

potrącenia komornicze, dodatkowe roczne wynagrodzenie] 

 

21. Pytania do eksperta / odpowiada Joanna Skrobisz // „Głos Nauczycielski”. – 2014, nr 

9, dod., s. IV 

[Dodatek za staż pracy, minimalna podstawa wymiaru zasiłku chorobowego, termin 

trwania umowy na okres próbny, dla kogo świadczenie kompensacyjne] 

 

22. Skrobisz, Joanna : Do ZUS po świadczenie / Joanna Skrobisz // „Głos Nauczycielski”. 

– 2014, nr 6, dod., s. III 

[Zasady obliczania i wypłaty zawieszonych emerytur] 

 

23. Skrobisz, Joanna : Pracownik jako rodzic / Joanna Skrobisz // „Głos Nauczycielski”. – 

2014, nr 7, dod., s. III 

[Uprawnienia z tytułu rodzicielstwa] 

 



24. Skrobisz, Joanna : Regulamin pracy / Joanna Skrobisz // „Wychowanie w 

Przedszkolu”. – 2014, nr 2, dod., s. IV 

[Co powinien uwzględniać oraz na jakich zasadach można dokonać zmiany 

regulaminu pracy]   

 

25. Skrobisz, Joanna : Zasiłek za czas choroby / Joanna Skrobisz // „Głos Nauczycielski”. 

– 2014, nr 9, dod., s. III-IV 

[Ubezpieczenia chorobowe – „trzynastka” w podstawie wymiaru świadczeń] 

 

26. Skrzyński, Dariusz : Prawnik odpowiada / Dariusz Skrzyński  // „Biblioteka w 

Szkole”. – 2014, nr 2, s. 12-13 

[Wyjazd nauczyciela do sanatorium, zwiększenie etatu nauczycielowi-

bibliotekarzowi, uzupełnienie etatu, skontrum, zwrot kosztów za okulary korygujące, 

świadczenie urlopowe dla nauczycieli w 2014 r., doskonalenie zawodowe ]  

 

27. Starzyńska, Grażyna : Rodzina zastępcza / Grażyna Starzyńska // „Głos 

Pedagogiczny”. – 2014(56),  s. 47-49 

[Kto może zostać rodziną zastępczą/rodzinnym domem dziecka, umieszczenie dziecka 

w pieczy zastępczej, procedura ustanowienia rodziny zastępczej] 

 

28. Szymczak, Maja : Umowa o pracę na czas zastępstwa / Maja Szymczak // 

„Wychowanie w Przedszkolu”. – 2014, nr 2, dod. s. 1 

[Poradnik prawny nauczyciela i dyrektora przedszkola] 

 

29. TK : Zatrudnienie małżonka i osób bliskich / TK // „Głos Nauczycielski”. – 2014, nr 

9, dod., s. II 

[Wzór oświadczenia] 

 

30. Warto wiedzieć : ulgowe przejazdy również dla nauczycieli przedszkoli publicznych i 

niepublicznych // „Wychowanie w Przedszkolu”. – 2014, nr 2, dod. s. 3                                                                                                           

[Poradnik prawny nauczyciela i dyrektora przedszkola] 

 

 

 

  

 

                                                                                                                                                                  


