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Serdecznie witamy wszystkich Członków MPKZP  

po wakacyjnej przerwie. 
 

Z okazji rozpoczynającego się nowego roku szkolnego 2019/2020 

Zarząd MPKZP składa wszystkim Nauczycielom i Pracownikom oświaty 

najserdeczniejsze życzenia spokojnej pracy, wytrwałości i wyrozumiałości. 

Niech nowy rok szkolny będzie bogaty w sukcesy dydaktyczne  

i wychowawcze, a Państwa zaangażowanie i profesjonalizm w nauczaniu 

i wychowaniu będą źródłem satysfakcji i spełnienia zawodowego, życzymy 

uznania i wdzięczności społecznej. 

 

   Pragniemy poinformować naszych Członków o kilku zmianach 

wprowadzonych przez Zarząd i obowiązujących od września 2019 roku: 

1. Opracowano nowy wniosek na pożyczki – dostępny w każdej placówce  

i MZOPO 

/do grudnia br., będziemy jeszcze rozpatrywać wnioski złożone na 

dotychczasowych blankietach, od stycznia 2020 tylko na opracowanych 

przez nas drukach!/. 
2. Opracowano wniosek na zapomogi losowe. Bez tego wniosku, podania będą   

cofnięte do uzupełnienia. Wszystkie regulaminy dostępne są na placówkach, u 

Delegatów, Prezesów ZNP, MZOPO. Bardzo prosimy o zapoznanie się z ich treścią, 
żeby niepotrzebnie nie dochodziło do nieporozumień. 

 
   Prosimy również o dokładne i czytelne /drukowanymi literami/ wypełnienie 
wniosków, nie należy pomijać żadnych rubryk, nie zapominać o podpisie! 

  
  Jeżeli macie Państwo jakieś pytania możecie je złożyć w formie pisemnej  
w MZOPO u Pani Renaty Bańkowskiej lub w siedzibie ZNP. Zapoznamy się  
z nimi i będziemy starać się na nie odpowiadać na bieżąco lub na łamach naszego 

informatora. 
 

   Spotkania Zarządu odbywać się będą w drugi lub trzeci czwartek miesiąca. Termin 
kolejnego posiedzenia ustala Zarząd i jest on uzależniony od obowiązków 
służbowych członków Zarządu MPKZP. Prosimy składać wnioski w terminie do 

drugiego czwartku miesiąca w siedzibie MZOPO, będziecie Państwo mieli gwarancję 
rozpatrzenia go w danym miesiącu. Nie róbcie tego w dniu posiedzenia, bo odbywa 
się ono w siedzibie ZNP, a Wasz wniosek musi być sprawdzony i opisany przez 

księgowość. Brak tych wpisów spowoduje cofnięcie wniosku do uzupełnienia i tym 
samym będzie rozpatrywany dopiero w następnym miesiącu. 

 

                                                                                          Zarząd MPKZP 


