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Na powitanie słowo wstępu
od Przewodniczącej OZZKS
To już rok odkąd przewodniczę
Ogólnopolskiemu Związkowi
Zawodowemu Kuratorów Sądowych. Rok, który przewrócił
od góry nogami moje życie i dał
mi nadzieję, że pozytywne zmiany w kurateli są możliwe. Rok
wytężonej pracy, ale też nauki
pokory i nabierania doświadczenia. Rok radości z sukcesów,
ze współdziałania środowiska
kuratorskiego, z odkrywania
potencjału tych „co na dole
w MOZole”. Rok skutecznego
działania na rzecz poprawy
warunków pracy i płacy kuratorów sądowych. Rok promocji
kurateli, kontaktów z dziennikarzami, przedstawicielami organizacji i samorządów prawni-

czych, urzędów.
Ale był to też rok mierzenia się
z trudnościami, pomówieniami,
zazdrością, próbami sabotowania. Rok, który obnażył fałszywych „przyjaciół”. I mimo, że
momentami miałam już dość, to
Wasza energia, Wasze telefony,
wiadomości, komentarze dodawały mi skrzydeł do działania –
bo to jasne, że razem możemy
więcej.

Jesteśmy z Wami i dla Was!

Jak doszło
do powołania OZZKS
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Udział OZZKS
w Seminarium
u Rzecznika Praw
Obywatelskich Adama
Bodnara
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Dlaczego warto być
członkiem OZZKS?
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Odzież robocza?
Ekwiwalent?
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OK! Tczew czyli o powstaniu
ośrodka kuratorskiego
słów kilka...
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Krótka historia
o podwyżkach, czyli:
„GDZIE DIABEŁ
NIE MOŻE, TAM
KURATORA POŚLE”.
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Styczeń - czas decyzji
Pracowniczych Planów
Kapitałowych
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Nadsyłajcie na adres:
mozaikaozzks@gmail.com

Praca w czasach
COVID-19
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Życzę Wam również Szczęśliwego Nowego Roku!

Mamy to WE KRWI!
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Bieszczady według (nie
całkiem)
świętego Pawła
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Kuratorzy biegają :-)
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Nasze MOZy
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Informacje
o Zarządzie
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Aleksandra
Szewera-Nalewajek

Tak więc, bez zadęcia i nadęcia,
ale z wysoko podniesioną głową, działamy wraz z Zarządem
dalej! A Wy? A Wy twórzcie
z nami MOZaikę, twórzcie
z nami OZZKS.

Przewodnicząca OZZKS
MOZ Warszawa-Praga

Razem zmieniajmy kuratelę!

A teraz słowo od Naczelnej ;-)
Małe grono członków OZZKS
wpadło na pomysł utworzenia
takiego biuletynu, aby zebrać
najważniejsze informacje, wydarzenia w jednym miejscu. Chciałabym, aby było to także miejsce, gdzie będziemy dzielić się
naszymi pasjami, którymi zajmujemy się poza godzinami pracy,
a także tym, co w pracy... i tu
mam na myśli coś z humorem :)
a na naszej grupie fb Kuratorzy
Zawodowi na Luzie widać, że
jesteśmy kreatywni, mamy dystans do świata i siebie i potrafimy się śmiać ;-) Większość z
nas obserwuje na bieżąco posty
związkowe w mediach społecznościowych, ale chcielibyśmy,
aby nasze koleżanki i koledzy,
którzy nie mają kont i nie obs e r w u j ą
n a s
na Facebooku czy Instagramie,
dzięki biuletynowi mogli być na
bieżąco z tym co robimy dla
naszej grupy zawodowej. Chciałabym też, aby biuletyn zachęcił
do zakładania kolejnych MOZ,
a niezdecydowanym kuratorom
pomógł w decyzji o przystąpieniu do OZZKS.
Przedstawiam Wam pierwszy
numer, w którym udzielili się

głównie kuratorzy pomysłodawcy tej inicjatywy, jednakże docelowo chcę, aby był to biuletyn
bez stałej redakcji, aby każdy z
Was mógł coś tutaj napisać,
poruszyć ważne tematy, opisać
ważne wydarzenia dla Waszych
MOZ! Jak widzicie nawet słowo
Naczelna jest z przymrużeniem
oka ;-) Ja po prostu zbieram od
Was materiały i układam je w
jedno miejsce :-)
Nadsyłajcie też zdjęcia i opisy
Waszych pasji, podróży. To
pomoże nam się lepiej poznać
i inspirować nawzajem. W tym
numerze Paweł zabierze nas w
Bieszczady :-)
Będąc w terenie zapisujcie zabawne sytuacje i rozmowy z
podopiecznymi, zredagujcie je
w kawał lub narysujcie, może
poznamy nowe talenty?
Wybaczcie jeśli pierwszy numer
nie będzie doskonały... dopiero
się uczymy. Wysyłamy w formie
mailowej z nadzieją, że kierownicy zespołów wydrukują, aby
każdy mógł wziąć do ręki i
poczytać przy porannej kawce ;)
W następnym numerze dowiecie się jak można założyć MOZ
w czasach panowania COVID-

19! Tekst już w przygotowaniu
przez Małgosię!
Możecie już myśleć, czym chcielibyście się z nami podzielić :-)
Więcej! Możecie już pisać!

Katarzyna Gulcz
Kurator specjalista
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ
MOZ Gdańsk
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W tym numerze:
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Jak doszło do powołania OZZKS

Jurek Parzych
Kurator specjalista
Sąd Rejonowy
w Aleksandrowie Kujawskim
MOZ Włocławek

„Na pierwsze
spotkanie przyjechało
tylu Kuratorów z całej
Polski, że ja osobiście
byłem w szoku.
Jak robiłem slajd, który
mamy na fotkach, to
nawet zastanawiałem
się, czy go wyświetlać,
bo jak będzie mało
kuratorów to będzie
głupio to wyglądać…”

A jak doszło do tego że spotkaliśmy się w
dniu 15.02.2019 roku w Toruniu i powołaliśmy do życia OZZKS? Kuratorzy Sądowi
Sadu Okręgowego we Włocławku, których
nie sposób tu wszystkich wymienić, wyszli
z inicjatywą powołania związku zawodowego kuratorów sądowych okręgu włocławskiego. Na spotkaniach doszliśmy jednak
do wniosku, że może warto spróbować
powołać ogólnopolski związek. Z Kolegą
Andrzejem Grzelakiem napisałem więc
projekt statutu takiego związku. No i
"młyn" ruszył. Następnym etapem i chyba
najważniejszym było znalezienie miejsca, w
którym moglibyśmy się spotkać. Nie było z
tym większego problemu, bo Kolega Zbigniew Szcześniak, który jest kuratorem w
Okręgu włocławskim, jest Prezesem Stowarzyszenia "Tilia", które to Stowarzyszenie zarządza miejscem - Osada Barbarka.
Zbyszek był również w gronie Kuratorów,
którym zależało na powołaniu związku,
więc tak naprawdę nie miał wyjścia i bardzo chętnie zdecydował, że spotkanie zrobimy w Dworku Barbarka. Miejsce było
rewelacyjne bo jest tam sala i miejsca noclegowe. Dodatkowo (nie wiem jak Zbyszek
przekonał swoich ludzi ze Stowarzyszenia)
mieliśmy to miejsce za 0 zł! Na pierwsze
spotkanie przyjechało tylu Kuratorów z
całej Polski, że ja osobiście byłem w szoku.

Jak robiłem slajd, który mamy na fotkach,
to nawet zastanawiałem się, czy go wyświetlać, bo jak będzie mało kuratorów to
będzie głupio to wyglądać...
No, ale wiadomość o spotkaniu głównie
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w grupie Kuratorzy Zawodowi poszła w świat!
Frekwencja była szokująca! Na pierwszym spotkaniu założycielskim Kuratorzy zdecydowali, że chcą
powołać OZZKS. Zgłoszone zostały poprawki do
projektu statutu i ustaliliśmy termin kolejnego
spotkania na dzień 15.02.2019 roku. Na pierwszym spotkaniu poznałem przyszłych członków
Komitetu Założycielskiego Adama Witkowicza,
Jakuba M. Nowaka, Magdę Huzar.
Z Mirkiem Kruszewskim i Pawłem Szymanowskim

znamy się od lat. No i co się stało 15.02.2019
roku? No to, że Kuratorzy tam obecni przyjęli
Statut OZZKS i powołali do życia Ogólnopolski
Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych!!
Wspominam kilka humorystycznych akcentów
z tamtych wcale nie odległych czasów. Pierwszy to
taki że po pierwszym spotkaniu w Dworku Barbarka zrobiliśmy imprezę, na której Zbyszek nie
mógł być i zadzwonił do mnie. Powiedział coś
w rodzaju: "Jurek, ale zrób tak, żeby jutro Dworek
jeszcze stał". Drugi to pewnego wieczoru, jak
z Andrzejem poprawiałem Statut, wypiliśmy trochę więcej "wody mineralnej" i na drugi dzień
Andrzej do mnie zadzwonił... Powiedział, że ten
Statut powstał tylko dzięki tej "wodzie", bo inaczej
to nie chciałoby mu się go pisać :-). A trzeci, to
taki że pewnego razu dzwoni do mnie moja córka
i pyta: "Tato jak wpisuje nasz adres w Mapach
Google to wyskakuje, że jest to siedziba Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Kuratorów
Sądowych… O co chodzi? Sprzedaliście dom?”
I tym sposobem 15.02.2021 będziemy obchodzić
2 lata OZZKS!
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Udział OZZKS w Seminarium u Rzecznika Praw
Obywatelskich Adama Bodnara
W dniu 10 września 2020r.
w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich odbyło się seminarium
zorganizowane przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich oraz
OZZKS poświęcone sytuacji kuratorów sądowych pt. „Zaufanie do
kuratora sądowego”. Było ono
konsekwencją spotkania przedstawicieli Ogólnopolskiego Związku
Zawodowego Kuratorów Sądowych z Adamem Bodnarem
Rzecznikiem Praw Obywatelskich
w lipcu ubiegłego roku.
Rzecznik Praw Obywatelskich
otwierając spotkanie wyraził nadzieję, że efektem debaty będzie
„zestaw rekomendacji i wniosków,
które będziemy mogli przedstawić
organom władzy”.
Seminarium pozwoliło praktykom
na konstruktywną, rzeczową i
merytoryczną dyskusję dotyczącą
między innymi analizy porównawczej warunków pracy w różnych
okręgach sądowych w Polsce.
Podjęto próbę zdefiniowania najbardziej optymalnej formy kontaktu osoby uprawnionej z małoletnim w obecności kuratora.
W pierwszym panelu „ Kurator
sądowy – zawód zaufania publicznego” dużo miejsca poświęcono
warunkom pracy w biurze i poza
nim, a także jak to wpływa na
codzienną pracę kuratorów. Moderator, pan Marcin Malecko
z BRPO, postawił pytanie: Czy
kuratorzy są w stanie zapewnić,
dzięki posiadanemu sprzętowi,
poszanowanie godności i poczucia

bezpieczeństwa swoim podopiecznym? Panelistki: Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku
Zawodowego Kuratorów Sądowych Aleksandra SzeweraNalewajek, przedstawicielka
kuratorów z Sądu Rejonowego
Wrocław-Krzyki – Honorata
Czajkowska, oraz sekretarz
Krajowej Rady Kuratorów –
Aleksandra Dźwigulska zastanawiały się nad tym, co w tym
zakresie można byłoby poprawić, wskazywały jak warunki
pracy kuratorów przekładają się
na poszanowanie podmiotowości podopiecznych. W kwestii
zadbania o bezpieczeństwo
kuratorów – jako przykład dobrej praktyki – wskazano program Bezpieczny Kurator.
Pierwszy panel zakończyły rozważania na temat roli kuratorów
w systemie probacji i współpracą ze służbą więzienną.
Drugi panel w całości poświęcony został tematyce udziału kuratora w kontaktach osoby
uprawnionej z małoletnim.
W roli moderatora wystąpiła
Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Kuratorów Sądowych Aleksandra
Szewera-Nalewajek, która dyskusję zainicjowała pytaniem:
„Jaki jest cel udziału kuratora w
kontaktach? Jakie są związane z
tym problemy i próby rozwiązania ich?” Wśród panelistów
znaleźli się: przedstawiciel Okręgowej Rady Adwokackiej w
Warszawie adw. Aleksander

Krysztofowicz, przedstawicielka
Stowarzyszenia Sędziów Sądów
Rodzinnych w Polsce SSO Dorota
Trautman, przedstawicielka
Okręgowej Rady Radców Prawnych radczyni prawna Magdalena
Bartosiewicz, Przedstawiciel Biura
RPO Naczelnik Wydziału Prawa
Rodzinnego pan Michał Kubalski,
Przewodnicząca Zespołu ds. rodzinnych i nieletnich OZZKS –
Anna Kolińska, Przewodniczący
Krajowej Rady Kuratorów pan
Grzegorz Kozera. Uczestnicy
podjęli próbę zdefiniowania celu
udziału kuratora w kontaktach –
każdy z uczestników przedstawił
ten cel ze swojej zawodowej
perspektywy. Sporo emocji wzbudził temat udziału kuratora w dni
ustawowo wolne od pracy. Wszyscy zgodzili się, że kontakty powinny być orzekane w wyjątkowych sytuacjach, powinny mieć
określone miejsce i czas, jak również, że kurator nie pełni roli
diagnosty ani nie jest gwarantem
bezpieczeństwa. Rola kuratora
w świetle aktualnych przepisów
to „strażnik miejsca i czasu”.
Przewodnicząca Ogólnopolskiego
Związku Zawodowego Kuratorów Sądowych Aleksandra Szewera-Nalewajek podziękowała
Rzecznikowi Praw Obywatelskich
dr Adamowi Bodnarowi za spotkanie z przedstawicielami
OZZKS, wysłuchanie, a przede
wszystkim spojrzenie na naszą
perspektywę.
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Agnieszka Ochal
Starszy Kurator Zawodowy
Sąd Rejonowy w Radomiu
MOZ Radom

Seminarium
pozwoliło praktykom
na konstruktywną,
rzeczową
i merytoryczną
dyskusję dotyczącą
(…) warunków
pracy w różnych
okręgach sądowych
w Polsce.

Wszyscy zgodzili się,
że kontakty powinny
być orzekane
w wyjątkowych
sytuacjach, powinny
mieć określone
miejsce i czas, jak
również,
że kurator nie pełni
roli diagnosty ani nie
jest gwarantem
bezpieczeństwa. Rola
kuratora w świetle
aktualnych przepisów
to „strażnik miejsca
i czasu”.
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Dlaczego warto być członkiem OZZKS?
Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych kończy już dwa lata. Był to bardzo pracowity okres dla wszystkich
osób zaangażowanych w jego tworzenie, a następnie rozpoczęcie działalności. W tym czasie miało miejsce wiele nagłych,
bardzo ważnych dla naszej grupy zawodowej sytuacji, które
wymuszały podejmowanie szybkich i zdecydowanych działań.
Można powiedzieć, że OZZKS dojrzewa w boju.
A jak to wszystko się zaczęło?
Pomysł i pierwsze działania wyszły od kuratorów z Okręgu
Włocławskiego. Pierwszą ich koncepcją było powołanie związku
zawodowego kuratorów sądowych w okręgu. Następnie pomysł ewaluował, podjęto decyzję o próbie utworzenia Ogólnopolskiego Związku Kuratorów Sądowych.
W międzyczasie na Facebook powstała grupa „Kuratorzy Zawodowi”. Większość z nas pamięta poruszenie, kiedy otrzymywała do niej zaproszenie. Grupa rosła z minuty na minutę, coś
się działo. Umieszczane na niej były m.in. informacje o planowanym powołaniu związku, terminie i miejscu spotkania kuratorów chcących w tym uczestniczyć. I tak w dniu 15 lutego 2019
roku, w Toruniu Uchwałą nr 1/2019 Grupy Założycielskiej
powołano
do
życia
Związek
Zawodowy
pod nazwą: Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów
Sądowych, a już w dniu 11 kwietnia 2019 roku został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym. Od tego czasu
można było zakładać Międzyzakładowe Organizacje Związkowe
OZZKS oraz Zakładowe Organizacje Związkowe OZZKS.
Pierwszą Międzyzakładową Organizację Związkową powołali w
dniu 18 czerwca 2019 roku kuratorzy sądowi z okręgu częstochowskiego.
Obecnie w OZZKS mamy 21 Międzyzakładowe Organizacje
Związkowe oraz 1 Zakładową Organizację Związkową, zrzeszające ponad 1.200 członków.
Warto przypomnieć, że powstawanie OZKSS przypadało na
czas, kiedy Ministerstwo chciało „przepchnąć” ustawę o kuratorskiej służbie sądowej, a środowisko kuratorskie było silnie
poruszone i pełne obaw. Być może działania MS niechcący przyczyniły się do tego, iż część z nas poczuła potrzebę przynależenia do organizacji, która zadbałaby o interesy naszej grupy zawodowej.
Czas szybko upływał i dnia 10 stycznia 2020 roku w Toruniu
odbył się I Zjazd Delegatów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Kuratorów Sądowych, na którym między innymi wybrano Przewodniczącą Związku – Aleksandrę SzeweręNalewajek, Zarząd Krajowy oraz Komisję Rewizyjną.
Część z Was – Koleżanki i Koledzy Kuratorzy – jest już członkami OZZKS, część pewnie zastanawia się, czy warto do nas
dołączyć, czy może lepiej kibicować z boku, dołączyć do innego
związku, lub skupić się na swoich sprawach i swojej pracy. Rozumiem, że może nie każdy ma duszę rewolucjonisty, niemniej
pragnę Wam zdradzić tajemnicę, że w OZZKS odnaleźli się nie
tylko rewolucjoniści.
W zawodzie jestem 12 lat. Może nie jest to bardzo długo, ale
zdążyłam przejść różne burze. Od dłuższego czasu miałam poczucie, że nie mam na nic wpływu. Prestiż naszego zawodu
niknie w oczach. Lawinowo przybywa obowiązków i wymagań,
sprawy są coraz trudniejsze, podopieczni coraz bardziej roszczeniowi, pensja nie tylko nie wzrasta od wielu lat, ale dodatkowo jej faktyczna siła nabywcza maleje z miesiąca na miesiąc. Czy
mieliście podobne wrażenia?
Sytuacja z ustawą o kuratorskiej służbie sądowej, której projekt
z pewnością wszyscy pamiętają, był momentem krytycznym.
Determinacja Ministerstwa Sprawiedliwości w doprowadzeniu
procesu legislacyjnego do końca i ogłoszenia ustawy była
ogromna. Mimo ogromnej mobilizacji ze strony środowiska
kuratorów, prawdopodobnie tylko kalendarz wyborczy uchro-

nił nas przed jej wejściem w życie.
W tym trudnym dla kurateli sądowej czasie powstaje OZZKS. Dla mnie
jest to czas nadziei, powiew optymizmu, poczucie siły i sprawczości.
Na początku OZZKS nie odpuszcza w sprawie ustawy o kuratorskiej
służbie sądowej. Jak wcześniej wspomniałam, udało się, pewnie nie tylko
na skutek naszych działań. Najważniejsze, że byliśmy razem, podejmowaliśmy działania, mieliśmy poczucie wpływu. Rok 2020 był rokiem bardzo
trudnym. W czasie pandemii SarsCov2, wykonywane przez nas na co
dzień zadania zaczęły stwarzać zagrożenie dla nas, naszych bliskich, ale też
naszych podopiecznych, ich rodzin i innych osób, w stosunku do których
podejmujemy czynności lub z którymi współpracujemy. OZZKS wystosował liczne pisma do prezesów sądów apelacyjnych, okręgowych, rejonowych, Ministerstwa Sprawiedliwości, Głównego Inspektora Sanitarnego,
Rzecznika Praw Obywatelskich – aby zapewnić nam warunki pracy, które
będą bezpieczne dla nas i osób, z którymi mamy kontakt.
Koronawirus towarzyszył nam przez cały rok i prowokował podejmowanie licznych działań przez Zarząd OZZKS, jak też przez zespół ds. bezpieczeństwa i higieny pracy. Niemniej nasze działania szły szeroko dalej.
OZZKS podejmuje działania w zakresie wypłacania kuratorom sądowym
ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia. W wielu sądach ekwiwalent jest już przyznany, w wielu prace są zaawansowane. Jako związek
zawodowy przesłaliśmy do kuratorów sądowych w całej Polsce ankiety:
dotyczące „udziału kuratora w kontaktach, zaległości
w płatnościach za wywiady rozwodowe” oraz „dostępu do systemów
innych instytucji”. W ramach ustawy o dostępie do informacji publicznej
zwróciliśmy się do prezesów sądów z zapytaniem o wyposażenie kuratorów zawodowych w sprzęt teleinformatyczny. Pierwsza ankieta jest
w trakcie opracowywania. Opracowanie drugiej oraz danych uzyskanych
od prezesów sądów zostały opublikowane i przesłane do Ministerstwa
Sprawiedliwości oraz prezesów sądów apelacyjnych i sądów okręgowych.
Warto zaznaczyć, że w ramach OZZKS działają cztery zespoły tematyczne: ds. kuratorów rodzinnych, ds. kuratorów karnych, ds. bezpieczeństwa
i warunków pracy oraz zespół prawny. Zespoły te tworzą kuratorzy zaangażowani w działania mające na celu poprawę naszej sytuacji zawodowej w
określonych obszarach. Osoby chętne do współpracy serdecznie zapraszamy :).
OZZKS podjął także współpracę z Rzecznikiem Praw Obywatelskich. W
dniu 6 lipca 2020r. doszło do spotkania z Panem Adamem Bodnarem, na
kanwie którego przez BRPO i OZZKS w dniu 10 września 2020r. zostało
zorganizowane seminarium „Zaufanie do kuratora sądowego”.
Chyba najbardziej emocjonującym przedsięwzięciem OZZKS, jak też
wszystkich kuratorów sądowych, było podejmowanie interwencji w sprawie braku podpisania rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w
sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich.
Zarząd OZZKS z przewodniczącą Aleksandrą Szewera-Nalewajek oraz
inni członkowie związku byli nieugięci, pisaliśmy jako OZZKS i jako kuratorzy liczne pisma do posłów i senatorów z prośbą o wstawiennictwo, co
poskutkowało licznymi interpelacjami. Pisaliśmy też do ministrów, do
premiera. Pełno nas było w mediach. OZZKS przygotował petycję do
Prezesa Rady Ministrów „Kuratorzy Sądowi - grupa lekceważona przez
rząd”, która błyskawicznie rozeszła się po kuratorach i w ciągu kilku dni
została podpisana przez 3.577 osób. Nasza wspólna akcja przyniosła oczekiwany rezultat i w dniu 06 listopada 2020 roku Rozporządzenie Rady
Ministrów z dnia 9 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w
sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich
zostało podpisane przez Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego. Cóż to była za radość! Szczęścia i gratulacji nie było końca!
Kolejnym sukcesem jest wynegocjowanie karty zniżkowej dla kuratorów
sądowych będących członkami OZZKS na paliwo, myjnię, bufet na stacjach
paliw Lotos. Może od tej pory ciut lżej będzie nam się jeździć w teren :).
Powyżej przedstawiłam tylko część z inicjatyw podejmowanych przez
OZZKS. Nie spoczywamy na laurach, kończymy rozpoczęte projekty,
mamy pomysły na kolejne. Prawdopodobnie w najbliższym czasie najważniejszym będzie monitorowane, konsultowanie i interweniowanie w sprawie rozpoczętych prac nad ustawą o kuratorskiej służbie sądowej. Bazą
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Dlaczego warto być członkiem OZZKS (c.d)
najważniejszym będzie monitorowane, konsultowanie i interweniowanie w sprawie rozpoczętych
prac nad ustawą o kuratorskiej służbie sądowej.
Bazą do nich jest poprzedni projekt ustawy, który
wzbudzał tak wiele kontrowersji.
OZZKS podejmuje działania obejmujące wszystkich kuratorów lub wszystkich członków związku.
W sprawach indywidualnych, np. w sytuacji przeniesienia do innego sądu, postępowania dyscyplinarnego, mobbingu, czy wytoczonego postępowania, wsparciem i pomocą służy/będzie nam służyć
odpowiednio MOZ OZZKS lub ZOZ OZZKS.
W tych bezpośrednio nas dotykających sprawach
OZZKS nie pozostawi swoich członków bez
pomocy.
Zapraszając Was do wstąpienia w nasze szeregi,
nie można nie wspomnieć, że OZZKS ma na
Facebook dwa profile, na których na bieżąco
informujemy o podejmowanych działaniach,
umieszczamy ważne informacje dotyczące działań
OZZKS, bezpośrednio naszej pracy, ale również
zmian legislacyjnych… Są one też miejscem wymiany doświadczeń, zadawania pytań, dzielenia się
sukcesami i troskami. Profil o nazwie Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych
(https://www.facebook.com/
groups/1333314540199951), jest otwarty, każdy z
Was może dołączyć do grupy, obserwować nasze
poczynania, być aktywny w wyrażaniu opinii, czy
zadawaniu pytań. Profil o nazwie OZKSS (https://
www.facebook.com/groups/2516407811724186),
jest grupą zamkniętą. Zapraszamy na nią tylko
członków naszego Związku. Tutaj umieszczane są
wiadomości, podobne lub niekiedy tożsame, co na
grupie otwartej, a dodatkowo też informacje,
które bezpośrednio dotyczą członków związku,
podejmowanych czy planowanych działaniach,
które na obecnym etapie powinny pozostać do
wiadomości węższego grona. Jest to też miejsce
do konsultacji, pytania członków grupy o opinię,
szukanie propozycji rozwiązań. Oczywiście, jeżeli
macie ochotę zadać pytanie, podzielić się czymś
dla Was ważnym w węższym gronie, jak najbardziej, to jest to miejsce.
Pewnie nie jedna/jeden z Was zastanawia się,
dlaczego mam się zapisać do OZZKS,

a nie do innego związku zawodowego, który działa
w wymiarze sprawiedliwości. Odpowiedź jest bardzo
prosta: OZZKS jest jedynym związkiem branżowym.
W naszych szeregach nie ma reprezentantów innych
zawodów. Wszyscy zgodzimy się, że specyfika naszej
pracy, wykonywanych obowiązków i zadań nie jest
możliwa do porównania z zadaniami np. urzędników
czy protokolantów. Jesteśmy też bardzo nieliczną
grupą zawodową, więc jeśli pozapisujemy się do
innych związków zawodowych, znikniemy w tłumie.
Istnieje też poważne zagrożenie, że znikną nasze
problemy i interesy. Może niekoniecznie ze złej woli.
Warto zaznaczyć, że OZZKS działa prężnie, niestandardowo, nie mówi: „nie da się”, tylko szuka rozwiązań. Jak nas wyrzucą drzwiami, wejdziemy oknem.
Dlatego mimo, że jako związek jesteśmy bardzo
młodzi i z niewielkim doświadczeniem, mamy tak
wiele sukcesów. Nawiązujemy współpracę z mediami, innymi instytucjami czy organizacjami.
Dla mnie osobiście bycie członkiem OZZKS ma
jeszcze jeden, nie mniejszy walor. Poznałam tu wspaniałych ludzi, nowych przyjaciół, osoby, które wykonują ten sam zawód co ja, ale też patrzą podobnie na
swoją pracę, ludzi i świat. Mają podobne wartości.
Ludzi, którym „chce się chcieć” i działają. Wzajemnie
nakręcamy się do działania. Z pasji zrodził się
OZZKS i to ona powoduje, że nasz Związek się
rozwija. Serdecznie Was zapraszamy do naszego
grona. Silne związki – silna kuratela!
Korzystając z okazji, wszystkim czytającym
i ich bliskim, życzę na ten Nowy 2021 Rok wszystkiego co najlepsze. Mnóstwo zdrowia (oby Covid-19
Was omijał szerokim łukiem), spokoju
w sercu, mnóstwo szczęścia i miłości, spotkań –
szczególnie w realu, które dają radość i wsparcie,
tworzenia cudownych dzieł, podejmowania trafnych
decyzji, cudownych przyjaciół, którzy zawsze są blisko i spokoju w pracy. W skrócie, Dobrego 2021
Roku :).
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Jadwiga Kowalczuk
Kurator specjalista
Sąd Rejonowy w Wołominie
MOZ Warszawa-Praga

„Chyba najbardziej
emocjonującym
przedsięwzięciem
OZZKS, jak też
wszystkich kuratorów
sądowych, było
podejmowanie
interwencji w sprawie
braku podpisania
rozporządzenia
zmieniającego
rozporządzenie
w sprawie wynagrodzeń
kuratorów zawodowych
i aplikantów
kuratorskich.”

„Dla mnie osobiście bycie
członkiem OZKSS
ma jeszcze jeden,
nie mniejszy walor.
Poznałam tu wspaniałych
ludzi, nowych przyjaciół,
osoby, które wykonują
ten sam zawód co ja,
ale też patrzą podobnie
na swoją pracę, ludzi
i świat.”

MOZaika
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Bartłomiej Gesek
Kurator zawodowy
Sąd Rejonowy
Gdańsk-Południe
MOZ Gdańsk

„Zaprezentowane
przez Głównego
Inspektora Pracy
stanowisko
jednoznacznie
wskazuje, iż nie można
utożsamiać dodatku
terenowego
z ekwiwalentem
za używanie własnej
odzieży i obuwia
w naszej pracy.”

Kuratorski Biuletyn Związkowy OZZKS

Powstanie Ogólnopolskiego Związku
Zawodowego Kuratorów Sadowych
zrodziło wiele możliwości zaprezentowania „naszego” tj. kuratorskiego
(czyt. kuratorów liniowych) spojrzenia
na kwestie związane z naszą pracą.
W świecie idealnym mielibyśmy zunifikowane zasady co do każdego
„procesu”, zachodzącego w naszej
pracy. Jednak należy przyznać, że pracujemy z ludźmi, gdzie nie ma gotowych odpowiedzi czy rozwiązań. Zastanawiając się nad poprawą jakości
pracy Kuratorów sądowych, zgodnie
podnieśliśmy, że wykonujemy nasze
zadania przede wszystkim w terenie,
a co za tym idzie – pracujemy w warunkach zmiennych. W myśl za tym
doszliśmy do wniosku, że kuratorzy –
oprócz oczywistych kwestii, np. samochodu (ale na ten temat trochę później
- bo intensywnie myślimy o nowych
wyzwaniach), muszą dokładać również
w swoją pracę tzw. „ubranie robocze”.
Wszyscy wiemy, jak wyglądają miejsca
zamieszkania naszych podopiecznych… Często spotykamy się również
z nieprzychylnością „milusińskich”
w domach naszych dozorowanych/
nadzorowanych. W związku z tym
podjęliśmy starania o przyznanie kuratorom zawodowym odzieży i obuwia
roboczego bądź też ekwiwalentu za
jego używanie i konserwację. Zaczęliśmy od instytucji stworzonej do zabierania głosu w takich spawach tj. Inspekcji Pracy. Zaprezentowane przez
Głównego Inspektora Pracy stanowi-
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Odzież robocza? Ekwiwalent?
sko jednoznacznie wskazuje, iż nie można
utożsamiać dodatku terenowego z ekwiwalentem za używanie własnej odzieży i obuwia
w naszej pracy. Co też pozwoliło nam podjąć
dalsze działania w tym zakresie.
Jak wiecie z doświadczenia – „co kraj to obyczaj”. Nie we wszystkich sądach spotkaliśmy
się z przychylną opinią dotyczącą zaprezentowanego stanowiska. Mimo upływu czasu zdarzają się „przepychanki” na pisma i prezentacje własnych stanowisk oraz pomysłów na tę
kwestię. Niemniej jednak są takie sądy,
w których przyznano nam rację, a ekwiwalenty zostały już wypłacone. I tu mała prywata
– chodzi o mój rodzimy Sąd Rejonowy
Gdańsk-Południe w Gdańsku.
Oby był wzorem dla innych.
Mogę Was zapewnić, że nie poprzestajemy tylko na zwróceniu uwagi na tę kwestię.
Nadal prowadzimy działania zarówno na polu
regionalnym jak i ogólnopolskim. Jesteśmy
z Wami i dla Was! A razem możemy więcej!

Str. 7

OK! Tczew - czyli o powstaniu ośrodka
kuratorskiego słów kilka...
7 grudnia 2020 roku swoją działalność rozpoczął Ośrodek Kuratorski nr 1 przy Sądzie Rejonowym w Tczewie. To ważne wydarzenie,
bo w Tczewie nigdy dotąd nie było ośrodka.
Realizacja projektu stała się możliwa dzięki
przychylności i zaangażowaniu wielu osób
z Prezesem Andrzejem Lubowieckim i Dyrektor Teresą Sroczyńską na czele. Pomysłodawczynią była Iwona Dąbrowska-Cieślik – kierownik ZKSS rodzinnych.
Wraz z ogłoszeniem informacji o pandemii
i pierwszej „kwarantannie narodowej” stanęliśmy przed pytaniem: „Czy to się uda?”. Niepodjęcie wyzwania spowodowałoby zapewne,
że na wiele lat musielibyśmy odsunąć marzenie
o Ośrodku w Tczewie. Wynika to z faktu,
że jego siedziba mieści się w pomieszczeniach,
które jeszcze do niedawna były pomieszczeniami sądowymi (Sąd Rejonowy w Tczewie uzyskał w tym roku całkowicie nową siedzibę),
a które to trzeba byłoby zdać.
Podczas prac związanych z powoływaniem
Ośrodka często spotykaliśmy się z pytaniami
„Po co Wam to?”, „Kto to będzie robił?” czy
„Jaki to ma sens?”. Sami na te pytania odpowiedzieliśmy sobie już dużo wcześniej i swoimi
wnioskami chcielibyśmy podzielić się z Wami.
Wyszliśmy z założenia, że Ośrodek Kuratorski
w tczewskim wydaniu nie będzie tylko środkiem wychowawczym stosowanym w ramach
u.p.n. Wdrażamy w nim zasady odpowiedzialności społecznej działając pod hasłem
„RAZEM” – razem gotujemy, razem sprzątamy,

razem bawimy się i uczymy. Pomagamy sobie
nawzajem nie tylko w relacji wychowawcadziecko, ale również (a nawet przede wszystkim)
dziecko-dziecko. W świecie pełnym rywalizacji,
galopującej konsumpcji i pędu za pieniądzem ważnym jest by mieć miejsce, gdzie czas zwalnia i liczy
się człowiek – taki właśnie jest i ma być nasz
Ośrodek. Brzmi utopijnie? W pierwszej chwili
pewnie tak, ale to praca nie na dzień czy dwa – to
zadanie na lata! W Ośrodku pracują pasjonaci –
każdy z nas specjalizuje się w czymś innym
i co innego może dać podopiecznym. Mamy
otwarte głowy (chociaż trzeba przyznać, że dzieciaki mają je otwarte dużo bardziej) i dlatego
chcemy, by w przyszłości Ośrodek prócz zadań
typowo ustawowych był również platformą wymiany myśli, dobrych praktyk oraz współtworzył
lokalną społeczność. Obecnie nas zespół tworzy
troje wychowawców (nie przez przypadek również związkowców OZZKS) oraz dwie wolontariuszki. Wraz ze wzrostem ilości podopiecznych
pewnie będziemy musieli rozwijać się kadrowo,
ale to przyszłość, której się nie boimy!
Jeśli zatem rozważacie uruchomienie ośrodka
w swoim rejonie, to nie bójcie się wyzwań
i twórzcie je! To super sposób na oderwanie się
od pracy typowo biurowej i realny wpływ
na kształtowanie młodych ludzi. To również,
w naszej ocenie, świetny sposób na przypomnienie sobie, jaka jest rola kuratora rodzinnego. Zastanawiasz się nad tworzeniem ośrodka? Nie
wiesz, jak rozwiązać jakiś problem organizacyjny?
Zapraszamy do kontaktu – RAZEM coś wymyślimy!
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Rafał Narloch
Kurator Zawodowy
Sąd Rejonowy w Tczewie
MOZ Gdańsk

„Wraz z ogłoszeniem
informacji o pandemii
i pierwszej „kwarantannie
narodowej” stanęliśmy przed
pytaniem: „Czy to się uda?”.
Niepodjęcie wyzwania
spowodowałoby zapewne,
że na wiele lat musielibyśmy
odsunąć marzenie o Ośrodku
w Tczewie.”
„Wdrażamy w nim zasady
odpowiedzialności społecznej
działając pod hasłem
„RAZEM” – razem gotujemy,
razem sprzątamy, razem
bawimy się i uczymy.”

„W świecie pełnym
rywalizacji, galopującej
konsumpcji i pędu za
pieniądzem ważnym jest,
by mieć miejsce, gdzie czas
zwalnia i liczy się człowiek...”

MOZaika
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Krótka historia o podwyżkach, czyli:
„GDZIE DIABEŁ NIE MOŻE, TAM KURATORA POŚLE”.

Magdalena Adamek
Kurator specjalista
Sąd Rejonowy
w Kędzierzynie-Koźlu
MOZ Opole

„Próbowano nas
wyciszać informacjami,
że działania w tym
zakresie są
podejmowane, że to
(kolokwialnie rzecz
ujmując): „Już za
chwilę, już za
momencik”. A czas
nam się kurczył.
Negatywne emocje
wzrastały.”
„To było prawdziwe
„pospolite ruszenie”.
Kto tylko mógł i jak
tylko mógł
zaangażował się
w walkę o to, co nasze.
Pomysły spływały
z każdej strony Polski.
Każdy szukał
kontaktów do osób,
które mogłyby pomóc.
(…) Myślę, że posłowie
i senatorzy
w całej swojej karierze
politycznej nie usłyszeli
tyle o kuratorach,
co w tamtym czasie.”

O tym, że po latach zamrożenia ma nam
wzrosnąć wynagrodzenie, wiedzieliśmy
od czasu podpisania porozumienia
w „miasteczku”. Nie wiedzieliśmy tylko,
kiedy to nastąpi.
Docierały do nas co raz to nowe komunikaty,
mające na celu uspokoić i tak już nerwową
atmosferę. Próbowano nas wyciszać informacjami, że działania w tym zakresie są podejmowane, że to (kolokwialnie rzecz ujmując):
„Już za chwilę, już za momencik”. A czas nam
się kurczył. Negatywne emocje wzrastały.
Wraz z upływającym czasem, do OZZKS
zaczęły wpływać liczne prośby oraz sugestie,
aby podjąć zdecydowane działania w tym
zakresie. Pisaliście o tym, że nie można już
dłużej czekać, że nie chcecie już słuchać deklaracji bez pokrycia, że po prostu macie
dość. Złość i frustracja rosły z każdym dniem,
a ich wymiar wzrastał wraz z kolejnymi komunikatami od osób, które powinny
z założenia dbać o nasze interesy (i deklarowały, że dbają jak nikt).
Frustracja, Wasze prośby, zgłaszanie gotowości do działania (nawet tego radykalnego)
i brak zgody na bierne oczekiwanie spowodowały, że przewodnicząca OZZKS – Aleksandra Szewera- Nalewajek pewnego dnia postanowiła sama sprawdzić, ile prawdy jest
w przekazywanych nam wszystkim informacjach.
I ustaliła. Ojjjj, ustaliła! I od tamtego, zamieszczonego pod wpływem emocji filmiku, zostało przez Olę zapoczątkowane to, co wydarzyło się później. Chyba tylko my – zwykli
kuratorzy, mieliśmy wtedy świadomość, że
jeśli nie uda się załatwić sprawy w przeciągu
kilku następnych dni, to pozbawi nas to tych
podwyższonych wynagrodzeń na kolejne
długie lata.
Jednak zanim osiągnęliśmy sukces, Ola spotkała się z falą krytyki. Nie, nie od szeregowych kuratorów! Nie od tych, co „ na dole w
mozole”. Od osób, które miały nas wszystkich reprezentować, które uspakajały nas, że
nasze rozporządzenie nie jest w żaden sposób zagrożone, że wszystko idzie drogą formalną tak, jak powinno.
Zarzucano jej brak dyplomacji, brak umiejętności prowadzenia rozmów z osobami na
najwyższym szczeblu władzy, nawet brak
elementarnej kultury osobistej. Sugerowano,
że swoimi działaniami i dociekliwością zniszczyła to, na co inni pracowali przez długi czas,
że musieli się za nią tłumaczyć, a nawet wsty-
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dzić. Poddawano w wątpliwość jej prawdomówność
o przeprowadzonych rozmowach, a także tych zaplanowanych. Krytykujący żyli bowiem w przekonaniu,
że tylko oni potrafią, tylko oni się liczą, tylko oni mają
„moc sprawczą” (jakże bardzo się mylili – wyszło w
trakcie).
Ola – na szczęście dla nas wszystkich – twardo stała
przy swoim. To od Was wszystkich dostawała tyle
wsparcia i tyle energii, że ani przez chwilę nie zawahała się, nie zwątpiła, NIE PODDAŁA.
A potem to już wszystko poszło siłą rozpędu nas
wszystkich. To było prawdziwe „pospolite ruszenie”.
Kto tylko mógł i jak tylko mógł zaangażował się
w walkę o to, co nasze. Pomysły spływały z każdej
strony Polski. Każdy szukał kontaktów do osób, które mogłyby pomóc. Wykorzystywał znajomości, angażował media, prasę. Myślę, że posłowie i senatorzy
w całej swojej karierze politycznej nie usłyszeli tyle
o kuratorach, co w tamtym czasie.
Teraz, kiedy o tym piszę, wracają do mnie te same
emocje. Co to był za dzień! Informacja zastała mnie
„w terenie”. Jaka to była radość!!! Nie było możliwym nie okazywać szczęścia. Musiałam zjechać
z „terenu” w obawie, aby podopieczni nie zaczęli się
martwić o moje zdrowie psychiczne. Emocje miałam
wypisane na twarzy, w gestach i artykułowanych
dźwiękach.
Dla mnie osobiście nie była to radość z tych kilkuset
złotych. Ja byłam szczęśliwa, że się nam udało, że to
NASZ sukces, że nie musimy być uzbrojeni w garnitury i krawaty, żeby ktoś się z nami liczył… Że wystarczył przysłowiowy „kuratorski notes”…
Że potrafimy!!!
I do dzisiaj nie wiem, które z działań miały wpływ na
to, że zapomniane (a być może tak po prostu zignorowane) rozporządzenie, zostało wtedy podpisane,
a chwilę później ogłoszone. W ostatnim momencie!
Działania Oli, maile do posłów i senatorów, wpływ
mediów, niezliczone telefony do kogo tylko się dało,
czy kontakt jednej z kuratorek z samym Premierem
Mateuszem Morawieckim (całe szczęście, że kiedy
podano jej telefon i zasugerowano, aby porozmawiała
z w.w zachowała „ zimną krew”. Jakby to powiedział
jeden z moich podopiecznych: SZACUN!!!).
Liczebnie jesteśmy niewielką grupą zawodową. I
wiele się o nas mówiło: że brak nam jedności, brak
solidarności. Tamte chwile pokazały jednak, że kiedy
zagrożone jest nasze dobro, to potrafimy stanowić
jedność i potrafimy działać zgodnie z zasadą:
„Wszystkie ręce na pokład”.
Wszyscy dołożyliśmy swoją cegiełkę do tego wspólnego sukcesu. I wszystkim nam należą się gratulacje.
A na koniec pozwólcie, że zacytuję klasyka:
„Nam si ę t e p i en i ądz e p o p rost u n al eż ał y ”.
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Styczeń - czas decyzji
Pracowniczych Planów Kapitałowych
Od 1 stycznia 2021 wszystkie osoby zatrudnione,
które nie ukończyły 55. roku życia przystąpią
automatycznie do programu Pracowniczych Planów Kapitałowych – w skrócie PPK. Jednakże nie
jest tak, że jesteśmy zmuszeni przyjąć tę ofertę.
Jeżeli nie chcemy pozostawać w programie,
od dnia 02.01.2021 można złożyć pisemną rezygnację. Rezygnację należy odnawiać co 4 lata,
w przeciwnym wypadku automatycznie przystąpimy do PPK. Uwaga! Rezygnując z PPK w styczniu
2021, następną rezygnację należy złożyć w 2023
roku! Oddziały Kadr mają obowiązek nam o tym
przypominać. Osoby po 55. roku życia mogą
przystąpić do programu dobrowolnie, składając
odpowiedni wniosek.
Aby podjąć taką decyzję musimy wiedzieć,
o co chodzi w tym programie. Najprościej można
nazwać to programem oszczędzania. Cały program został zawarty w ustawie o PPK –
Dz.U.2020.1342.
Na dzień dzisiejszy wszystkie sądy powinny mieć
już wybraną instytucję, która zajmie się naszymi
oszczędnościami. W wyborze tych instytucji aktywny udział brali przedstawiciele Międzyzakładowych Organizacji Związkowych OZZKS.
Przystępując do programu musimy się liczyć
z tym, że z pensji będzie potrącane na ten cel 2%
liczone od kwoty brutto, potrącane z kwoty netto. Możemy jeszcze dorzucić dobrowolne 2%.
Pracodawca wpłaca na nasze konto PPK 1,5%
i ewentualnie - jeśli ma „gest” - dorzuci nam dobrowolne 2,5%.

Do tego wspólnego koszyka na powitanie przystąpienia do PPK państwo wpłaca 250 złotych,
ale dopiero po 3 miesiącach kalendarzowych uczestnictwa. Państwo dorzuci nam do puli 240 zł co rok.
Na indywidualnym koncie PPK, będziemy widzieć
zakupione za składki jednostki uczestnictwa. Działa
to tak jak w Funduszach Oszczędnościowych.
Po 60. roku życia uczestnik może wypłacić środki.
100% w minimum 120 ratach (10 lat) lub 15% jednorazowo i 75% w minimum 120 ratach. Od każdej
wypłaty potrącany jest oczywiście podatek
od zysków kapitałowych. Jeśli jednak zrezygnujemy
z PPK przed 60. r.ż. do puli wypłaty nie wliczają się
wpłaty od państwa, a 30% wpłat pracodawcy przechodzi do ZUS. W trakcie oszczędzania można też
wypłacić środki w szczególnych sytuacjach życiowych
określonych w ustawie.
Środki zgromadzone na PPK są dziedziczone. Uczestnik wskazuje osobę uprawnioną, a jeśli tego nie
zrobi odbywa się dziedziczenie środków na zasadach
ogólnych. Wskazana osoba uprawniona ma pierwszeństwo przed spadkobiercą. Jednak nie dotyczy to
całości środków a tylko 50%. Drugie 50% otrzymuje
małżonek lub były małżonek w zakresie, w jakim
stanowiły przedmiot wspólności majątkowej.
To tak w wielkim skrócie. Wszystkie informacje
dotyczące PPK można też odnaleźć na stronie internetowej www.mojeppk.pl.
Większość z Was ma doświadczenia z lokatami,
funduszami, III filarami... Decyzję co do pozostania
w PPK lub rezygnacji musicie podjąć sami.
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Katarzyna Gulcz
Kurator specjalista
Sąd Rejonowy
Gdańsk-Północ
MOZ Gdańsk

Do programu
przystępujemy
automatycznie.
Jeśli nie mamy takiej woli trzeba złożyć pisemną
rezygnację.

Rezygnację należy
odnawiać co 4 lata,
w przeciwnym wypadku
automatycznie
przystąpimy do PPK.
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J a k u b G ł a dy s i a k
Kurator zawodowy
Sąd Rejonowy
dla Warszawy-Woli
MOZ Warszawa

„Wiosenny lockdown,
letni „sukces” w walce
z epidemią oraz jesienna
druga fala – tak mniej
więcej kształtowały się pory
roku w tym wyjątkowym
2020.”
„Od pojawienia się
pierwszych informacji
o rozprzestrzenianiu się
zagrożenia epidemicznego
OZZKS upominał się
o bezpieczeństwo kuratorów
pracujących w terenie.”
„Zarząd Krajowy oraz
Międzyzakładowe
Organizacje Związkowe
OZZKS zwracały się
bezpośrednio do prezesów
sądów okręgowych
i rejonowych o wydanie
adekwatnych do sytuacji
zarządzeń w celu ochrony
zdrowia kuratorów.”

Za nami rok 2020. Spoglądając wstecz zapewne jednym z wielu problemów, których
nie brakowało, a które na długo zapadną nam
w pamięć, będzie walka z SARS-CoV-2
(koronawirusem) i CoViD-19. Wiosenny
lockdown, letni „sukces” w walce z epidemią
oraz jesienna druga fala – tak mniej więcej
kształtowały się pory roku w tym wyjątkowym 2020. Nie zdradzę chyba żadnej tajemnicy jeśli powiem, że zmiana w sposobie myślenia oraz reagowania na to nieznane dotąd
zagrożenie następowała nie tylko w zależności od pory roku i skali zjawiska, ale także
tego, na ile rozeznane zostało przez naukowców zagrożenie związane z Sars-CoV-2.
[Pominę w tym miejscu wszelkie aspekty
polityczne…]
Od pojawienia się pierwszych informacji
o rozprzestrzenianiu się zagrożenia epidemicznego OZZKS upominał się o bezpieczeństwo kuratorów pracujących w terenie,
w środowisku dozorowanych i rodzin objętych nadzorem oraz uczestników postępowań. Związek apelował o ograniczenie pracy
w bezpośrednim kontakcie w środowisku
do koniecznego minimum, wypracowanie
wytycznych do wdrażania procedur bezpieczeństwa (w co wiosną mocno zaangażowana
była grupa ds. BHP OZZKS oraz liczni członkowie) oraz o wskazanie ich przez Ministerstwo Sprawiedliwości, a także zapewnienie
koniecznych środków ochronnych dla kuratorów podejmujących czynności w terenie.
Efektem naszych marcowych działań było
wypracowanie proponowanych procedur
bezpieczeństwa, które zostały przekazane
do Departamentu Wykonywania Orzeczeń
i Probacji MS. W rezultacie w marcu 2020r.
Minister Anna Dalkowska zwróciła się z prośbą do prezesów sądów o wstrzymanie przeprowadzania wywiadów środowiskowych lub
wykonywanie ich z wykorzystaniem środków
komunikacji zdalnej, a także wyposażenie
kuratorów w niezbędne środki ochrony osobistej (maseczki, płyny dezynfekcyjne, rękawiczki). Wbrew pozorom łatwiej było
o wprowadzenie w życie pierwszego postula-
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tu. Z drugim początkowo był problem – maseczki,
nawet te szyte chałupniczo, to przez długi czas był
asortyment deficytowy. Doposażanie kuratorów
w wymagane środki było monitorowane przez związek do czasu, gdy udało się zażegnać ten problem.
Do dziś pamiętam, że niektóre pokoje kuratorów
były tak intensywnie dezynfekowane, że dyżurujący
w nich kuratorzy musieli się budzić nazajutrz z syndromem dnia wczorajszego. We wdrażanie wypracowanych rozwiązań zaangażowane były niekiedy całe
zespoły: wspólne poszukiwanie pokoju do rozmów
z wezwanymi wyglądały jak podchody na terenie
sądu, a drużynowe uzbrajanie biurek w pleksi – jak
rzadko spotykane w naszej instytucji wyzwanie
z zadań typu „team-building”.
Po krótkim okresie letniego odmrożenia pracy sądów, jak również działań środowiskowych kuratorów
przyszła kolejna, jesienna fala epidemii. Tym razem
strategia walki z wirusem przyjęła charakter bardziej
lokalny. Wprowadzono podział na zielone, żółte
i czerwone strefy. Szybko okazało się jednak, że w tej
ostatniej strefie znalazła się cała Polska. Zarząd Krajowy oraz Międzyzakładowe Organizacje Związkowe
OZZKS zwracały się bezpośrednio do prezesów
sądów okręgowych i rejonowych o wydanie adekwatnych do sytuacji zarządzeń w celu ochrony zdrowia kuratorów, m.in. przez ponowne ograniczenie
zlecanych wywiadów środowiskowych lub możliwość
ich wykonania telefonicznie, a także udostępnianie
numerów telefonów uczestników postępowań.
W apele te włączyła się również część kuratorów
okręgowych oraz kierowników zespołów.
W większości apele nasze zostały zrozumiane i oczekiwane zarządzenia zostały wydane przez prezesów
sądów (za co serdecznie dziękujemy). Z nieukrywanym żalem odbieramy również sygnały, że są – choć
nieliczne – sądy, w których kuratorzy pracują jak
dotychczas lub obowiązujące ich zarządzenia nadal
stawiają ich przed wyborem pomiędzy ryzykiem
osobistym a odpowiedzialnością zawodową.
Przy tej okazji w imieniu całego OZZKS
chciałbym życzyć Państwu:
ZDROWEGO NOWEGO ROKU!
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Mamy to WE KRWI!
Klub Honorowych Dawców Krwi przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu, którego działalność
zainicjowali członkowie Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych, systematycznie przeprowadza akcję krwiodawstwa pod nazwą: „Mamy TO we Krwi”.
Akcje odbywają się we współpracy z PCK Oborniki oraz Sądem Okręgowym w Poznaniu.
W ramach akcji od maja 2018 r do grudnia 2020 udało się pozyskać od honorowych
dawców 400 litrów życiodajnej krwi.
W akcji biorą udział mieszkańcy Obornik oraz kuratorzy, pracownicy Sądu Rejonowego
w Obornikach oraz kuratorzy z Poznania, Środy Wielkopolskiej jak i pracownicy Sądu
Okręgowego w Poznaniu.
Nasze działania wspiera Służba Więzienna Aresztu Śledczego w Poznaniu.
Promocja akcji jest promowana na serwisach społecznościowych oraz w mediach lokalnych.
Wspiera Nas portal kurator.info
Wszyscy chętni do organizacji akcji w swoim sądzie są proszeni o kontakt mailowy
p.cyruliczek@oborniki.sr.gov.pl celem uzyskania szczegółowych informacji.
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Piotr Cyruliczek
Starszy kurator zawodowy
Sąd Rejonowy Oborniki
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„Bieszczady są królestwem przestrzeni i zawsze wydawało mi się, że jest to kraina, gdzie moja poezja czuje się
najlepiej i gdzie moje wiersze pokrywają się zielonymi listkami.”. Jerzy Harasymowicz.

P a w e ł G r ę dz i ń s k i
Paweł Grędziński
Kurator Specjalista
Sąd Rejonowy w Wołominie
MOZ Warszawa-Praga

Kiedy myślę o Bieszczadach staje mi przed
oczami tyle uczuć, doświadczeń, widoków,
zapachów, ludzi, że opowieść musiałaby
trwać kilka godzin. Pozwolę sobie więc na
luźną impresję, zbitek miejsc, osób i wydarzeń.
Trafiłem tam po raz pierwszy w 1997 r. Najpierw trzynastogodzinna podróż PKP nieistniejącym już połączeniem z Warszawy
do Zagórza, a potem już tylko półtorej godziny PKS-em z Zagórza do Wetliny. Wpatrzony w szybę autobusu podziwiałem wstające
z gór mgły, które dość szybko, swoimi lepkimi rękami, unosiły
się ku niebu. Do
dzisiaj pamiętam to
hipnotyzujące doświadczenie obserwowania wyłaniających się z mgły gór,
snujące się w oddali
ich zarysy, a wszystko oblane niepohamowaną zielenią.
Odnosiłem wrażenie, że pobliskie
zarośla chcą dostać
się do środka autobusu, przerastały
przystanki i wyciągały swe macki ku ludziom.
Z pierwszej wizyty w Bieszczadach zapamiętałem dość liczną punkową załogę, która
włóczyła się po Wetlinie okupując przydrożne rowy, pub „Bazę Ludzi z Mgły” oraz budkę
z hamburgerami i piwem położoną naprzeciwko uroczego drewnianego kościoła. Przechodząc obok nich warto było pamiętać o
regułce: nie mam czasu, pieniędzy i papierosów. Poza tym noclegi w bacówce, pierwsze
oczarowanie Połoniną Wetlińską, Caryńską,
szczytem Małej i Wielkiej Rawki oraz morderczą (tak mi się wówczas wydawało) trasę
od Krzemieńca do Rabiej Skały, a stamtąd do
Wetliny.
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W tym roku odwiedziłem Biesy po dwuletniej przerwie. Próbowałem doliczyć się, ile razy tutaj przyjeżdżałem. Naliczyłem kilkanaście wizyt. Wizyty za kawalera, wizyty z przyszłą żoną, z żoną i bez dzieci, z
ż o n ą
i
z
d z i e ć m i ,
z kumplami, z przyjaciółmi.
Mam poczucie, że nadal tylko musnąłem tę krainę,
choć za każdym razem te muśnięcia zostawiają we
mnie
trwały
ślad.
Przyjazd
w góry to – oprócz wrażeń wizualnych, zastrzyku
adrenaliny, trzepotu motylich skrzydeł, zmagań kondycyjnych (górsko-alkoholowych:)) – również pretekst do rozważań o sprawach ważnych dla człowieka
– wolność, miłość i natura. Moje pierwsze skojarzenie z Bieszczadami to właśnie wolność i przestrzeń,
którą przede wszystkim uosabia szumiące morze
traw na połoninach.
Czasem wypada też pohulać. Można na dziko,
w leśniczówce bez prądu, wody, położonej trzy kilometry w głąb lasu. Siedzieć do rana przy ognisku,
prowadzić dysputy o wszechrzeczy otumaniając myśli
wyrobami branży monopolowej. Można korzystać
z dość licznych barów, mniej lub bardziej cywilizowanych (polecam te mniej), tańczyć w Siekierezadzie
w otoczeniu Biesów, potem wietrzyć głowę na moście kolejki wąskotorowej. Poczuć się błogo i nasycić
cudownym jedzeniem w Chacie Wędrowca po spacerze Połoniną Wetlińską, poczuć lato miłości
w Hipisówce. Na trzeźwienie myśli i ciała najlepsza
jest kąpiel w lodowatych wodach Solinki, Wetlinki
lub innych górskich potokach.
W końcu poznać ciekawych ludzi, tych przyjezdnych
i miejscowych. Zagubionego wędrowca z obrazem
Matki Boskiej, która zawsze wskazuje mu drogę,
Szalonego Mike’a ze Szkocji, który jak nikt rozkręcał
imprezy, Wilka z watahą w leśniczówce, miejscowych
zakapiorów, hulaków i swawolników, innym słowy
artystów.
Jak Bieszczady to i muzyka. Najbardziej blues, rock
psychodeliczny, folk i nieśmiertelne Bieszczadzkie
Anioły SDM-u. Udało mi się tutaj przeżyć kilka muzycznych, niezapomnianych wrażeń w czasie całonocnych jam session, choćby tych z festiwalów Bies Czad
Blues, Natchnieni Bieszczadem czy Bieszczadzkich
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Aniołów. Pewnego razu, pełny muzycznoduchowych uniesień, ujawniałem swoje „umiejętności” wokalne wraz z poznanymi w barze
śląskimi chórzystami, śpiewając nocą w Cisnej Bogurodzicę. Ależ to
brzmiało i pięknie się niosło po okolicy! Tak się niosło, że zwabiło
do nas radiowóz, jak ćmę do światła. Skończyło się na upomnieniu,
a uratowały mnie kuratorskie zapewnienia nad trzymaniem pieczy,
nadzoru i dozoru nad resztą towarzystwa. Ma się to gadane :)
Jeśli mowa o duchowości – Bieszczady są duchowe. Stając twarzą
w twarz z naturą, niejednokrotnie modliłem i kłaniałem się bukom,
klonom, bogom. Trudno ominąć bajkowe cerkwie z fantazyjnymi
kopułami. Ja ukochałem zwłaszcza jedną – Cerkiew w Bystrem.
Pamiętam jak pierwszy raz zza wzgórz ujrzałem jej zardzewiałe kopuły, które kontrastowały z zielonym tłem drzew. W środku sacrum
i profanum. Przewróceni święci, złamany krzyż, a wszystko usłane
ptasimi odchodami. Przez dziury w deskach słońce punktowo
oświetlało ołtarz.
Bieszczady to kraina z krwi i kości, gdzie za dnia stąpa się twardo
po ziemi, rąbie las, wypala drewno. W nocy wodzi wzrokiem
po nieboskłonie, pali tytoń z fajki i zwyczajnie bajki opowiada.
Pewnego dnia razem z kolegami zmierzaliśmy w stronę Połoniny
Caryńskiej. Autobus zatrzymał się pośrodku niczego, tzn. wszędzie
las i łąki. Z zarośniętego rowu wyłania się Jegomość Józef, wchodzi
do środka, widać że zna się z kierowcą. Jego strój jest mocno przechodzony, obszarpany, oblepiony igliwiem. Odwraca się do pasażerów, uśmiecha rozbrajająco, prezentując wyszczerbioną klawiaturę
zębów (kłania się zakład protetyczny Szczęki Trzy), oznajmia,
że właśnie bił się z niedźwiedziem. Wszyscy pasażerowie gromko
rżą. Po kilku kilometrach autobus ponownie zatrzymuje się pośrodku niczego. Jegomość wysiada i na odchodne rzuca do kierowcy,
to co Władek zgadamy się przez internet!
Za siedmioma górami, za siedmioma McDonaldami jest piękne Królestwo Biesów i Czadów. Kiedy tam przyjeżdżam czuję, że rosnę,
dojrzewam, kwitnę razem z otaczającym mnie zielonym dobrodziejstwem. Lubię czuć pod butem chrzęst drobnych kamieni, które
jakimś cudem wyszły z potoków, ogrzewać twarz w jeszcze ciepłych
promieniach zachodzącego słońca, delektować się zapachem łąk,
sycić oczy nieboskłonem. Siadam na schodach domostwa i zwyczajnie czuję się zahipnotyzowany pięknem.
To co, Moi Drodzy? A może by tak rzucić wszystko i wyjechać
w Bieszczady?
Spisał, wsłuchawszy się w bieszczadzkie echa Paweł (Nie Zawsze Święty).
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Katarzyna Gulcz
Kurator specjalista
Sąd Rejonowy
Gdańsk-Północ
MOZ Gdańsk

W grudniu 2019 roku 100 lecie kurateli sądowej w Polsce obchodziliśmy na różne sposoby.
Były m.in. konferencje, zgromadzenia. Niezwykłą mobilizację pokazaliśmy, stawiając się w bardzo licznym gronie na Białołęckim Biegu Wolności w Warszawie, gdzie prowadzona jest oddzielna klasyfikacja
dla Służby Więziennej i Kuratorów Sądowych. W historii biegu w 2019 roku stawiło się najwięcej naszych koleżanek i kolegów. Pierwszy raz w historii Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych nagrodził też najszybszych z nas :-) Nawiązaliśmy wiele nowych znajomości, a klimat biegu był
niepowtarzalny!
W 2020 roku pandemia COVID-19 nie pozwoliła nam się spotkać w Warszawie. Nie mogliśmy się
pościgać, ogrzać przy koksownikach i... cytrynówce. Mimo to duża grupa kuratorów postanowiła wystartować w biegu wirtualnym. Każdy w swojej miejscowości, na swoich ulubionych ścieżkach mógł
pokonać maksymalny dystans 13 km lub mniejszy. Najważniejsze, że choć wirtualnie, ale się spotkaliśmy!
Każdy zrobił sobie boskie selfie, a Wioletta Kaliczyńska – kurator z Sądu Rejonowego w Gdyni zebrała
nasze zdjęcia w przepięknym kolażu.

Warszawa, 14.12.2019

Cała Polska, 13.12.2020
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Nasze MOZy

MOZ CZĘSTOCHOWA

MOZ KIELCE

MOZ BYDGOSZCZ

Adam Witkowicz
mozczestochowa@gmail.com

Elżbieta Mazur
moz.kielce@gmail.com

Jakub Nowak
bydgoszcz.ozzks@gmail.com

MOZ KATOWICE

MOZ OPOLE

MOZ BIAŁYSTOK

Jarosław Kotarski
moz.katowice@ozzks.pl

Aleksandra Szydło
moz.opole@ozzks.pl

Łukasz Szekowski
moz.bialystok@ozzks.pl

MOZ WARSZAWA- PRAGA

ZOZ ŻAGAŃ

MOZ ŚWIDNICA

Aleksandra Szewera - Nalewajek
moz.warszawa-praga@ozzks.pl

Izabela Kasperowicz
ozzkszagan@gmail.com

Anita Michella
ozzks.swidnica@gmail.com

MOZ SŁUPSK

MOZ WŁOCŁAWEK

MOZ GDAŃSK

Jacek Kwiatek
mzzks.slupsk@wp.pl

Paweł Szymanowski
wloclawek.ozzks@gmail.com

Bartłomiej Gesek
mozgdansk@gmail.com

MOZ WROCŁAW

MOZ WARSZAWA

MOZ TORUŃ

Ilona Polańska
moz.wroclaw.ozzks@gmail.com

Jakub Gładysiak
moz.warszawa@ozzks.pl

Mirosław Kruszewski
torun.ozzks@gmail.com

MOZ ŁÓDŹ

MOZ
PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

MOZ RYBNIK

Anna Ryś
moz.lodz@ozzks.pl

Monika Stefańska
ozzks.piotrkow@gmail.com

MOZ BIELSKO-BIAŁA

MOZ KRAKÓW

MOZ RADOM

Agnieszka Bogusz
moz.bielsko.biala@gmail.com

Małgorzata Lubańska
moz.krakow@ozzks.pl

Agnieszka Ochal
moz.radom@ozzks.pl

MOZ LEGNICA
Aneta Zawadzka
mozlegnica@gmail.com
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Anna Tarlecka
moz.rybnik@ozzks.pl

MOZaika
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Kuratorski Biuletyn Związkowy OZZKS

Członkowie Zarządu Krajowego:
Aleksandra Beata Szewera Nalewajek – Przewodnicząca Zarządu
Agnieszka Ochal – Wiceprzewodnicząca Zarządu
Adam Karol Witkowicz – Sekretarz
Magdalena Dominika Adamek – Skarbnik

Paweł Adam Basiński – Członek prezydium
Jerzy Parzych – Członek prezydium
Tomasz Dobiesław Dziarski – Członek zarządu
Anna Bogusława Kolińska – Członek zarządu
Jarosław Ryszard Kotarski – Członek zarządu
Zbigniew Roman Szcześniak - Członek zarządu
Aleksandra Ludwika Szydło- Członek zarządu

Członkowie Komisji Rewizyjnej:
Karolina Anna Boniecka – Przewodnicząca Komisji
Wojciech Łata
Aleksandra Marta Kaszub

Dominika Agnieszka Reszpondek Marcisz
Zdzisława Teresa Ryl

Kontakt:
Adres do korespondencji:
ul. Zacisze 6/2
05-140 Serock
zarzad@ozzks.pl
+ 48 608 382 093

Więcej informacji znajdziecie:
www.ozzks.pl
Odwiedźcie nas też na:
https://www.facebook.com/groups/1333314540199951
https://twitter.com/_OZZKS
https://www.instagram.com/kuratorzy_ozzks/
Osoby, które są członkami OZZKS zapraszamy też do grupy zamkniętej
https://www.facebook.com/groups/2516407811724186.
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