
    MPKZP przy MZOPO  

             w MYSŁOWICACH 

 ul. Powstańców 6a                                   tel. 32 666 31 13 
                MYSŁOWICE – IMIELIN 
NR KONTA: 40 1240 4315 1111 0000 5302 2664 

                TO WARTO WIEDZIEĆ! 

                                                     KWARTALNIK                                              Nr 2/21 
  
Szanowni Członkowie naszej Kasy, za nami kolejne w tej kadencji Walne zebranie 
sprawozdawcze delegatów. Zarząd serdecznie dziękuje za zaufanie i udzielone 
absolutorium za miniony rok.  
 
A teraz kilka informacji dla każdego członka MPKZP o których warto pamiętać: 
  1.Wnioski na wszystkie świadczenia muszą być złożone na obowiązujących w naszej Kasie drukach! 
  2.Muszą być dokładnie i CZYTELNIE wypełnione, bez pomijania żadnych danych zwłaszcza numeru  
     telefonu! 
  3.Jeżeli członek wpłacił  sam pozostałe zadłużenie, tuż przed złożeniem nowego wniosku, warto 
     dołączyć potwierdzenie wpłaty, bo może ona być jeszcze nie zaksięgowana przez pracownika MZOPO  
     prowadzącego naszą księgowość.  
  4.Przed złożeniem wniosku sprawdźmy swój stan zadłużenia i wysokość wkładów które posiadamy na  
     osobistym koncie, żeby wiedzieć w jakiej wysokości  możemy otrzymać pożyczkę. 

5.Pamiętajmy, że poręczycielem naszej pożyczki musi być członek kasy! W innym przypadku 
     zostanie ta kwota pomniejszona. 
  6.Wszystkie regulaminy i obowiązujące wnioski  dostępne są na stronie internetowej ZNP- Mysłowice,  
     w zakładce informacje związkowe, warto się z nimi zapoznać przed złożeniem wniosku i nie być  
     rozczarowanym decyzją Zarządu jeżeli będzie inna niż nasze oczekiwania. Powodem są błędy 
     formalne. 
  7.O terminach posiedzeń Zarządu od września 2021 roku poinformujemy, zgodnie z wnioskiem  
     Delegatów na Walnym zebraniu, na stronie ZNP. Informację będzie można uzyskać również w MZOPO  
     u pracownika Funduszu Socjalnego.  
 
Mamy nadzieję, że informacje te ułatwią  Członkom  MPKZP korzystanie ze świadczeń, a Zarządowi Kasy 
realizowanie wniosków zgodnie z ich oczekiwaniami. 
 

 
 
 
 
   

  
 

                                   Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy. 
    Za nami niezwykle trudny rok szkolny, w którym tak poważnym wyzwaniem stała się epidemia  
     i związane z tym kształcenie na odległość. Ten rok szkolny wymagał dużego poświęcania .  
    Był to rok wyjątkowy, nikt nie wyobrażał sobie, w jak długą edukacyjną podróż  wyruszycie.   
    Nadszedł długo oczekiwany moment – wakacje!  
    Czas zasłużonego odpoczynku po wielu miesiącach ciężkiej pracy. 
    Życzymy Państwu zaczerpnięcia głębszego oddechu  i bezpiecznego powrotu do przedszkoli, 
    szkół i placówek oświatowych 1 września 2021r.  
    Aby nadchodzące wakacje były spokojne i bezpieczne.  
                                                                                    ZARZĄD  MPKZP 
 

  



 

 

 

 

 

 

                                                                                          


