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                         Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty 

miejscowość, data 

sygn. pisma 

 

Starosta Igrekowski 
Prezydent Miasta Igrekowa 
Burmistrz Igrekowa 
Wójt Igrekowa 

 

 

Uprzejmie informuję, że w dniu …………..……….. otrzymałem od Zarządu Oddziału 
Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Igrekowie pismo z zawartymi w nim 
żądaniami (kopia w załączeniu). W związku z faktem, że jako kierownik jednostki 
organizacyjnej starostwa/ gminy nie posiadam uprawnień i możliwości spełnienia żądań 
wymienionych w piśmie, przekazuję te informacje do organu prowadzącego. 

 

Z poważaniem 

 

 

podpis dyrektora 

Załącznik: 
Kopia pisma Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego  
w Igrekowie z dnia ……… . 
 
 
Do wiadomości: 
aa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.oskko.edu.pl/
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                         Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty 

 
miejscowość, data 

sygn. pisma 

 

Pan 
Roman Związkowy 

Prezes Oddziału Powiatowego 
Związku Nauczycielstwa Polskiego 
w Igrekowie 
ul. Wielka 99 
34-155 Igrekowo 

 
 
 
 
W związku z pismem z dnia ……………………. syg. …………………. w odpowiedzi na żądania w nim 
zawarte uprzejmie wyjaśniam: 

• odnośnie pkt 1 i 2  – nie mam możliwości spełnienia tych żądań, 
• odnośnie pkt 3 i 4 – informuję, że ich realizacja nie leży w kompetencji dyrektora 

szkoły. 

Z poważaniem 

 

 

podpis dyrektora 

 
 
Do wiadomości: 
aa 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.oskko.edu.pl/
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                         Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty 

 
 

miejscowość, data 

sygn. pisma 

 

Państwowa Inspekcja Pracy 
Okręgowy Inspektorat Pracy 
w Igrekowie 
 
ul. Mała 23 
34-155 Igrekowo 

 
 
Na postawie art. 8 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz.U. 
z 2015 r. poz. 295 ze zm.) zawiadamiam o powstaniu sporu zbiorowego pomiędzy Zarządem 
Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Igrekowie a Szkołą Podstawową/ Gimnazjum/ 
Liceum nr .. w Igrekowie w związku z pismem zawierającym żądania (kopia w załączeniu) oraz 
mojej odpowiedzi na to pismo (kopia w załączeniu). 

 
 

podpis dyrektora 

 
 
Załączniki: 

1. Kopia pisma Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego 
w Igrekowie z dnia ……… . 

2. Kopia odpowiedzi na pismo. 
 
 
Do wiadomości: 
aa 
 

http://www.oskko.edu.pl/

