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CO W OZZKS WIOSNĄ PISZCZY... 

WITAJCIE! WITAJCIE! JUŻ PO RAZ DRUGI! 

Co tam słychać w OZZKS? 

Cytując klasyka: „ jaki tu spo-

kój…(…) nic się nie dzieje…

(…), wszyscy się nudzą (…)” 

No dobra, żart. U nas praca 

wre. Akcja CIOP – niedługo 

już ruszamy z ankietami. Akcja 

„Sprawdzam” – sprawdzamy 

co się zmieniło w kwestii 

wyposażenia kuratorów  

w sprzęty teleinformatyczne. 

Akcja „Prawnik dla każdego” -

negocjujemy umowę na obsłu-

gę prawną dla członków 

związków. Akcja „Współpra-

ca” - podjęliśmy współpracę  

z Fundacją Court Watch Po-

land, jak również z Wirtualną 

Katedrą Etyki i Prawa oraz 

zostaliśmy zaproszeni do 

udziału - jako paneliści -   

w I Ogólnopolskiej Konferen-

cji Naukowej „Razem wobec 

rozstania". Akcja „Profity” – 

pierwsze karty zniżkowe  

LOTOS rozdane, teraz czas 

na vouchery na pobyt nad 

morzem. Akcja „Tajemnica” – 

to kilka nowych projektów,  

o których na razie nie mówi-

my głośno. No i permanentna 

Akcja „Razem możemy wię-

cej” – czyli koordynujemy 

powstawanie nowych  

MOZów. I głośno wołamy: 

bądźcie z nami, zapraszajcie 

niezadeklarowanych do wstę-

powania w nasze szeregi  

i razem zmieniajmy kuratelę. 

Bo jak widać, da się! 

niesamowici! Kilka memów  

z największą ilością „lajków" 

możecie w tym numerze zoba-

czyć.  

Udanej zabawy i miłego czyta-

nia! 

Pamiętajcie czekamy na Wasze 

propozycje!  

Nasz mail: 

mozaikaozzks@gmail.com 

Przedstawiamy Wam drugi 

numer Mozaiki. Staramy się 

zbierać ważne i interesujące 

tematy. Mozaika jest też miej-

scem, gdzie możecie pochwalić 

się swoimi działaniami poza 

wykonywanymi obowiązkami 

służbowymi, np. nawiązywaniem 

ciekawych relacji,  działalnością 

charytatywną, działalnością 

Waszych ośrodków kurator-

skich. Dochodzą do nas infor-

macje, że robicie bardzo fajne 

rzeczy! Namawiamy! Miejcie 

odwagę do nas o tym napisać! 

Może będziecie inspiracją dla 

innych, a może Wasza działal-

ność uzyska wsparcie kurato-

rów z całej Polski... 

W tym numerze Łukasz Nogaj 

proponuje ciekawy temat: jak 

możemy poznać lepiej działal-

ność AA, aby wykorzystać to w 

rozmowie i motywowaniu na-

szych podopiecznych.  Nasza 

Przewodnicząca Ola Szewera-

Nalewajek opisze Wam dalsze 

działania po zebraniu i opraco-

waniu ankiet dotyczących kon-

taktów i zaległości w płatno-

ściach. Piszemy o sprawach, 

które nam doskwierają, którymi 

trzeba się zająć, aby usprawnić 

pracę – na przykład w kwestii 

wywiadów środowiskowych,  

czy przypisywaniu grup ryzyka 

naszym podopiecznym. Małgo-

rzata Lubańska wspomina trudy 

zakładania MOZ w czasie pan-

demii, znajdziecie też informację  

o nawiązaniu współpracy  

z CIOP.  

Kurator Marta Janik z Krakowa 

zabierze nas na wycieczkę  do 

swojego Ośrodka Kuratorskie-

go nr. 1 w Krakowie-

Krowodrzy. 

Paweł przedstawia Wam, jak 

wygląda sytuacja z zaopatrze-

niem w sprzęt teleinformatycz-

ny. 

Nie zabraknie też ciekawostek 

ze świata kultury i sportu. Jacek 

Kwiatek zabierze nas na prze-

jażdżkę rowerem, a potem do 

kina :-)  

A na sam koniec nowość! Woj-

tek Łata i jego pomysł na popra-

wę naszego humoru przez 

wspólne tworzenie memów o 

naszej pracy! Okazuje się, że 

kuratorzy mają świetne poczu-

cie humoru! Jesteście naprawdę 
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JAK ZAŁOŻYLIŚMY MOZ W PANDEMII 

Oczywiście będzie to potem przegłosowane na 

zebraniu założycielskim, ale chętnych wybieram 

wcześniej.  

W ustalonym dniu loguję się jako pierwsza na 

spotkanie. Mam dużo wątpliwości, czy taka 

forma spotkania się uda. Czy nie będzie uczest-

ników wyrzucać ze spotkania, czy uda się prze-

prowadzić głosowanie. Wątpliwości jest du-

żo… Ale cały czas mam wsparcie Adama Wit-

kowicza, który uczestniczy w spotkaniu. Adam 

nie jest liczony do ogólnej liczby uczestników. 

Spotkanie przebiega wg punk-

tów wypracowanych przez 

wcześniejsze MOZ-y. Udaje się 

nam powołać MOZ OZZKS 

Kraków. 

Z Nowym Rokiem zabieram 

się za sprawy „papierologii”. 

Brzmi prawie jak „metodo-

logia”, więc może być trudno. 

Pierwsze kroki zamierzam skierować do Głów-

nego Urzędu Statystycznego w Krakowie. Sko-

ro jest „narodowa  kwarantanna” to pierwsza 

moja myśl dotyczy tego, że pewnie nie przyj-

mują od razu osobiście, więc chwytam za tele-

fon. Próbuję się dodzwonić po godz. 12:00 – 

bezskutecznie. Więc plan na dzień kolejny jest 

taki: po drodze do pracy próbuję znowu telefo-

nować. Udaje się po jakiś 20 minutach - no i 

tutaj zdziwienie: bardzo miły pan informuje 

mnie, że nie muszę się umawiać, tylko mogę w 

każdej chwili przyjechać. Więc szybka decyzja i 

zamiast do Sądu kieruję się do GUS. Tu kolejne 

zdziwienie: nie ma nikogo w kolejce, pani ob-

sługuje mnie w ciągu 15 minut. Bez żadnych 

problemów zdobywam REGON.  

Dla potomnych robię zdjęcie druku jaki jest 

potrzebny do zdobycia tegoż numeru.  

Kolejne kroki kieruję do Urzędu Skarbowe-

go… I tu zaczynają się schody. Pani obsługująca 

mnie jest bardzo miła i stara się być pomocna. 

Jednak nie jest zorientowana w sprawie NIP dla 

organizacji związkowej. Problem widzi w tym, 

że ja figuruję jako przewodnicząca zebrania 

założycielskiego i jako przewodnicząca MOZ. 

Trudno jest pani wytłumaczyć, że organizowa-

łam zebranie założycielskie, w związku z czym 

podpisuję dokumenty, jakie wtedy powstały 

jako przewodnicząca zebrania i aktualnie wy-

stępuję do urzędu o nadanie NIP jako prze-

wodnicząca MOZ. Dla pani jest to niepojęte, w 

związku z czym najchętniej wzięłaby ode mnie 
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„Podejmuję więc 

decyzję, że ostatni raz 

próbujemy w naszym 

okręgu założyć MOZ. 

Decyduję się 

kandydować na 

Przewodniczącą okręgu 
krakowskiego.” 

Małgorzata Lubańska  

Kurator specjalista 

Sąd Rejonowy  

Kraków-Krowodrza 

MOZ Kraków 

Okręg krakowski, ponad 180 kuratorów 

zawodowych. W zeszłym roku myśla-

łam, że zebranie 10 osób chcących zało-

żyć MOZ OZZKS nie będzie trudne. 

Niestety – myliłam się. Dwa podejścia 

całkowicie nieudane – przychodziło kil-

kanaście osób, ale nie udało się zebrać 

dziesięciu zdecydowanych. Trzecie po-

dejście w grudniu 2019 – udało się ze-

brać ponad 10 osób, więc zakładamy 

MOZ! Ale w trakcie okazuje się, że nikt 

nie odważy się podjąć 

funkcji przewodniczą-

cego. Całe zebranie na 

nic… 

Rok 2020 – dziwny 

czas. W pierwszym 

lockdownie nie myśla-

łam nawet, aby dalej 

pociągnąć temat zakła-

dania MOZ. Dopiero akcja w mediach 

społecznościowych dotycząca naszego 

rozporządzenia o mnożnikach pokazała, 

że jest siła i razem możemy więcej.  

Podejmuję więc decyzję, że ostatni raz 

próbujemy w naszym okręgu założyć 

MOZ. Decyduję się kandydować na 

Przewodniczącą okręgu krakowskiego. I 

pojawiają się wątpliwości – jak w cza-

sach obostrzeń epidemicznych zwołać 

ludzi i założyć związek? 

Adam Witkowicz  [Sekretarz Zarządu 

OZZKS—red.] rozwiewa wątpliwości, 

czy zebranie online będzie uznane za 

ważne – skoro tak, to zaczynam zbierać 

chętnych.  

Z dwunastu sądów okręgu udaje się 

zainteresować sześć. W sumie będzie 

jakieś 16 osób. Jak na tak duży okręg – 

rewelacja…☹ 

No ale jest ponad 10 osób już zdecydo-

wanych do założenia MOZ Kraków, 

ustalamy dzień spotkania i godzinę. W 

związku z pandemią  jest łatwiej  to 

ustalić. Nie ma też problemu z wybo-

rem miejsca spotkania. Trzeba tylko 

wybrać platformę, na której zorganizuję 

zebranie. Wybór pada na Google Meet. 

Generuję link do spotkania i wysyłam 

zainteresowanym kuratorom. Z kilkoma 

osobami ustalam „funkcje” spotkania, 

czyli protokolanta i komisji skrutacyjnej. 

„Pierwsze kroki 

zamierzam skierować 

do Głównego Urzędu 

Statystycznego  

w Krakowie. Skoro jest 

„narodowa  

kwarantanna” to 
pierwsza moja myśl 

dotyczy tego, że 

pewnie nie przyjmują 

od razu osobiście, więc 

chwytam za telefon.” 
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listę osób, które mnie wybrały. Udaje mi 

się wyjaśnić, że lista jest tajna – nawet 

pracodawca nie zna osób uczestniczą-

cych w zebraniu. Pani  konsultuje się z 

koleżankami, co zrobić w takiej sytuacji. 

Ostatecznie odsyła mnie na inny dzień, 

kiedy będzie jej zwierzchnik. 

Ponownie pojawiam się w urzędzie ty-

dzień później. Jest pani kierownik działu. 

Już przeszkolona w sprawie – prosi jedy-

nie o dołączenie statutu OZZKS gdzie 

widnieje, że przewodniczący reprezen-

tuje związek. 

Dokumenty zostają przyjęte i teraz tylko 

mam czekać, aż urząd prześle mi numer 

NIP.  

Urząd przesyła mi NIP – ale poczta mi 

nie wydaje korespondencji, bo odbiór 

muszę potwierdzić pieczątką związkową. 

Próbuję tłumaczyć pani na poczcie, że 

właśnie to, co jest w tej kopercie, jest 

mi potrzebne do wyrobienia pieczątki – 

nie da rady wydać przesyłki. A więc naj-

pierw trzeba wyrobić pieczątkę… W 

moim mniemaniu nie będzie problemu – 

Kraków, duże miasto, wokół sądu kilka 

punktów ksero z możliwością wyrobie-

nia pieczątek. No i znowu 

zaskoczenie… Owszem, 

mogę zamówić pieczątkę, ale 

termin odbioru za kilka dni. 

A te kilka dni to może być 

za mało, aby przesyłka na 

poczcie  na mnie poczekała.  

Dobrze, że kurator pracuje 

na gminie – tam mały punkt 

ksero, pieczątki robią od 

ręki. Zamawiam więc, a w trakcie czeka-

nia zdążam zrobić wywiadzik.  

Jest pieczątka, odbieram przesyłkę – jest 

NIP! 

Teraz bank… Skoro wszędzie wchodzi-

łam bez umawiania się, więc do banku 

tak samo próbuję wejść prosto z ulicy. Z 

polecenia innych MOZ-ów wybieram 

Santander – filia jest w miejscowości, w 

której mieszka skarbniczka. Udajemy się we 

dwie, zaopatrzone we wszystkie dokumenty, 

jakich do tej pory potrzebowali inni. No i 

znowu zaskoczenie: pani chce od nas wszyst-

kie dokumenty, skanuje je i wysyła do praw-

nika bankowego. Jest zdziwiona, że przyszły-

śmy osobiście, skoro wszystko można zała-

twić drogą mailową… 

Mamy czekać na telefon. Po kilku dniach jest 

telefon, że bank potrzebuje oryginałów 

uchwał powołujących zarząd – nie ma zmiłuj 

się, nie może być poświadczenie zgodności. 

Więc opadają mi ręce.  

Ale od czego jest dr Google? Hasło: konto 

bankowe dla związków zawodowych w któ-

rym banku – pojawia się BNP Paris Bank. 

Nauczone doświadczeniem najpierw ustala-

my „reguły gry” z bankiem drogą telefonicz-

ną. Bardzo miła pani przesyła mailem wykaz 

dokumentów potrzebnych do założenia kon-

ta. Konto nie jest niestety bezpłatne – 7 zł 

miesięcznie za użytkowanie karty, która musi 

być wydana, poza tym nie ponosimy żadnych 

opłat. Brzmi dobrze.  

Udajemy się we dwie, już z mocnym posta-

nowieniem, że teraz musi się udać. I byłoby 

się udało, gdyby nie awaria strony KRS. Pani 

z banku nie jest w stanie nas zi-

dentyfikować. Więc znowu po-

rażka... ale już z nadzieją, że damy 

radę za kilka dni.  

Po kilku dniach pani z banku od-

dzwania, że dokumenty są w su-

mie ok, ale zapis statutu dotyczą-

cy reprezentowania organizacji 

jest nie wystraczający. Więc zno-

wu musimy się zebrać Zarządem i 

uchwalić, że Przewodniczący i Skarbnik będą 

mieli moc sprawczą w Banku – kolejne ze-

branie online, uchwała podjęta. Tup-tup do 

banku – i MAMY TO!!! 

Tak więc w czasie pandemii udaje się 

„ogarnąć” związek w cztery miesiące - 

choć wiem, że niektórym udało się 

szybciej. :) 

Str. 3 

„Mamy czekać na 

telefon. Po kilku 

dniach jest telefon, 

że bank potrzebuje 

oryginałów uchwał 

powołujących zarząd 

– nie ma zmiłuj się, 
nie może być 

poświadczenie 

zgodności. Więc 

opadają mi ręce.” 

„Urząd przesyła mi 

NIP – ale poczta mi 

nie wydaje 

korespondencji, bo 

odbiór muszę 

potwierdzić 

pieczątką 
związkową. Próbuję 

tłumaczyć pani na 

poczcie, że właśnie 

to, co jest w tej 

kopercie, jest mi 

potrzebne do 

wyrobienia pieczątki 

– nie da rady wydać 

przesyłki.” 
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„PANI KURATOR, A JA TO JESTEM KATEGORIA C”? 

REFLEKSJA NAD GRUPAMI RYZYKA. 

Pamiętam skazanego, który zadał mi pytanie, „Pani 

kurator, a ja to jestem kategoria C”? Poczułam się 

zmieszana. Nie dlatego, że dozorowany zapytał, ale że 

nie umiałam odpowiedzieć na tak zadane pytanie. 

Czułam się zmieszana, bo jakoś mi te grupy nie leżą. 

Pan zgodnie z art. 169b §3 kkw obligatoryjnie był za-

kwalifikowany do grupy podwyższonego ryzyka „C”, 

tylko co to oznacza? 

Kwalifikacja osób oddanych pod dozór kuratora sądo-

wego została wprowadzona Rozporządzeniem Ministra 

Sprawiedliwości z dnia 26 lutego 2013 roku, w sprawie 

sposobu wykonywania obowiązków i uprawnień przez 

kuratorów sądowych w sprawach karnych wykonawczych. 

Dz. U. 213 poz. 335. Wprowadziło ono obligatoryj-

ność kwalifikowania każdej osoby oddanej pod dozór 

kuratora do jednej z trzech grup ryzyka: grupa obni-

żonego ryzyka (A), grupa podstawowa (B) i grupa 

podwyższonego ryzyka (C). Zmiany takie ustawodaw-

ca uzasadniał koniecznością ujednolicenia praktyki w 

kraju w zakresie kwalifikowania dozorów przez kura-

torów pod względem ich trudności oraz ujednolicenia 

oddziaływań kuratorów na dozorowanych w poszcze-

gólnych kategoriach spraw. Autorzy Rozporządzenia 

powoływali się na fakt, że podział na grupy ryzyka jest 

stosowany z powodzeniem m.in. w Anglii, Walii, Sta-

nach Zjednoczonych, Kanadzie, Australii, Nowej Ze-

landii. Ustawodawca jednak zaczerpnął z doświadczeń 

zagranicznych tylko nieznaczną część rozwiązań i wy-

rwał ją z kontekstu. Narzucił kuratorom rozwiązanie, 

jakim jest kwalifikowanie do poszczególnych grup 

ryzyka. Jednocześnie wytyczne co do poszczególnych 

zaszeregowań są całkowicie oderwane od praktyki w/

w krajów. Kuratorzy przy tym nie dostali żadnych 

narzędzi do pracy, co też stoi w sprzeczności z prak-

tyką krajów, na które powołuje się ustawodawca w 

uzasadnieniu rozporządzenia. Ustawodawca do pro-

cedur podejmowanych przez kuratora w stosunku do 

osób zakwalifikowanych do poszczególnych grup ryzy-

ka zaliczył wskazanie ilości kontaktów osobistych i 

telefonicz-

nych oraz 

miejsce 

tych kon-

taktów. 

W toku 

prac legisla-

cyjnych 

środowisko 

kuratorskie 

wyrażało 

się krytycz-

nie wobec 

planów 

Ministerstwa Sprawiedliwości w zakresie kwalifikacji dozoro-

wanych do poszczególnych grup ryzyka oraz braku dalszych 

rozwiązań w tym zakresie. Wskazywano wówczas między inny-

mi niekonstytucyjność tych zapisów. Mimo tych głosów Rozpo-

rządzenie weszło w życie. Na skutek wniosku Krajowej Rady 

Kuratorów do Trybunału Konstytucyjnego w dniu 16 grudnia 

2014r. zapadł wyrok w sprawie sygn. akt U 2/14 uznający m.in., 

że „§11 - §14 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie 

sposobu wykonywania obowiązków i uprawnień przez kuratorów 

sądowych w sprawach karnych wykonawczych (Dz, U. Poz 335) są 

niezgodne z art. 92 ust. 1 zdanie pierwsze Konstytucji Rzeczypo-

spolitej Polskiej” 

Ustawodawca mając na uwadze wyrok Trybunału Konstytucyj-

nego, nie odstąpił od wprowadzenia do kurateli karnej kwalifi-

kacji do grup ryzyka powrotu do przestępstwa osób oddanych 

pod dozór kuratora sądowego, w niezmienionej wersji wpro-

wadził je nowelizacją z dnia 20 lutego 2015 roku do kodeksu 

karnego wykonawczego art 169b.  

„Art. 169b. Kodeksu karnego wykonawczego § 1. W celu zapewnie-

nia optymalnego oddziaływania na osoby, wobec których sprawowa-

ny jest dozór, oraz zastosowania właściwej metody kontroli tych 

osób ustala się trzy grupy ryzyka powrotu do przestępstwa:  

1) grupa obniżonego ryzyka (A); 

2) grupa podstawowa (B); 

3) grupa podwyższonego ryzyka (C)” 

Z uwagi na obszerność art. 169b kkw, nie przytoczę go w cało-

ści. W dalszych paragrafach wskazane zostały wytyczne, na 

podstawie których skazani kwalifikowani są do poszczególnych 

grup ryzyka, jakie czynności wobec przedstawicieli poszczegól-

nych grup powinien podejmować kurator, a także nakłada zo-

bowiązania na osoby poddane dozorowi kuratora. Serdecznie 

zapraszam do wnikliwej lektury tego artykułu.  

Po pobieżnym przeczytaniu art 169b kkw, może się wydawać, 

że wszystko jest oczywiste – wiadomo kogo do jakiej grupy 

zakwalifikować i jakie podejmować w stosunku do niego czyn-

ności. Jednak z doświadczenia stwierdzam, że kiedy ma się 

przed sobą konkretną osobę, żywego człowieka, z jego proble-

mami i potencjałami, z jego życiową historią, gdzie fakt popeł-

nienia przestępstwa to tylko jeden z aspektów – to ta kwalifika-

cja wcale nie jest już taka oczywista. Dla mnie, jako doświad-

czonego już kuratora, chyba nie kwalifikacja jest najbardziej 

frustrująca, a fakt, że nic za tym nie idzie. Kurator nie jest wy-

posażony w żadne narzędzia diagnostyczne ani programy reso-

cjalizacyjne czy pomocowe. Czy sama ilość kontaktów ma aż 

takie znaczenie? Czy fakt, że skazany nie zadzwonił do kuratora 

dwa razy w miesiącu, jest tak naprawdę ważny? A może on jest 

zarobiony i nie ma głowy, aby pamiętać, może ma tyle proble-

mów, że najzwyczajniej „nie ogarnia”, a może nie ma pieniędzy 

na telefon? Czy tylko z powodu braku kontaktu telefonicznego 

z kuratorem sąd zarządzi skazanemu karę? Czy skazany, który 

pracuje całe dnie, ma zwalniać się z pracy, aby stawić się u ku-
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Jadwiga Kowalczuk  

Kurator specjalista 

Sąd Rejonowy w Wołominie 
MOZ Warszawa-Praga 

podejmować kurator. To ustawodawca „wie 

lepiej” jak bardzo zdemoralizowany jest skaza-

ny.  

W ocenie ustawodawcy wprowadzenie kwalifika-

cji do grup ryzyka i związane z nimi procedury 

miały spowodować zminimalizo-

wanie działań kuratora w spra-

wach łatwych (A) oraz zintensyfi-

kowanie działań w sprawach trud-

nych (C). Niestety, rzeczywistość 

okazała się zgoła inna. Do grupy 

ryzyka A są kwalifikowani wszyscy 

dozorowani, bez znaczenia jaki 

czyn karalny popełnili, wobec któ-

rych sąd warunkowo umorzył po-

stępowanie karne. Zdarza się więc 

dość często tak, że osoba stosująca przemoc 

nadal mieszka z pokrzywdzonym, nadal stosuje 

przemoc, natomiast z uwagi na warunkowe 

umorzenie postępowania karnego zakwalifiko-

wana jest do grupy obniżonego ryzyka, gdzie 

obowiązki kuratora są zupełnie inne i zdecydo-

wanie mniej intensywne niż w grupie podwyższo-

nego ryzyka. W takim też przypadku, zgodnie z 

założeniami ustawodawcy, dozór ten powinien 

być prowadzony przez kuratora społecznego. 

Na drugim biegunie mamy skazanych, którzy z 

uwagi na wielokrotną karalność, zgodnie z kryte-

riami muszą być zakwalifikowani do grupy C, 

bez znaczenia również za jakie czyny byli ska-

zani. I tak, zdarza się, że do grupy podwyższo-

nego ryzyka trafiają starsze osoby, mieszkańcy 

malutkich wiosek, słabo skomunikowanych ze 

światem, gdzie głównym środkiem transportu 

jest rower. Złamanie zakazu prowadzenia rowe-

ru zdarza się dość często, natomiast osoby te 

nie wykazują cech wysokiej demoralizacji. Nato-

miast zgodnie z procedurami, wobec tych osób 

powinny być prowadzone zintensyfikowane od-

działywania i z uwagi na ich karalność pozostają 

w grupie ryzyka C (bo zdecydowanie jest duża 

szansa, że znowu zostaną zatrzymani podczas 

jazdy rowerem, czyli ponownego  złamania za-

kaz prowadzenia rowerów).Kwalifikacje do grup 

ryzyka powodują stygmatyzację dozorowanych, 

ponieważ diagnozie, w głównej mierze, opierają 

się na czynnikach statycznych, których nie da się 

już zmienić. Natomiast narzędzia oceny ryzyka 

recydywy stosowane w innych krajach opierają 

się w głównej mierze na czynnikach dynamicz-

nych, z uwzględnieniem czynników statycznych, 

a ich głównym celem jest przypisanie skazane-

mu optymalnego programu oddziaływań korek-

cyjnych. 

Narzędzia szacowania ryzyka, dobrze opraco-

wane i wystandaryzowane mogą być pomocne w 

pracy kuratora. Natomiast procedury, które 

obecnie obowiązują w Polsce, nie spełniają wy-

ratora, mimo że dozór przebiega prawi-

dłowo i pozostaje w stałym kontakcie z 

kuratorem? Albo ten, którego nie stać na 

dojazd? Czy ten, który nie ma czym doje-

chać, bo nie ma samochodu, a komunikacji 

miejskiej i podmiejskiej też 

brak? Kurator w mojej oce-

nie nie jest wyposażony w 

żadną ofertę dla dozorowa-

nych.  

W tym miejscu nie sposób 

nie wspomnieć o badaniach 

przeprowadzonych przez 

kuratora specjalistę Aleksan-

drę Szewerę-Nalewajek, na 

grupie 125 kuratorów (114 

zatrudnionych przed wejściem w życie 

Rozporządzenia z dnia 26 luty 2013r. i 11 

kuratorów zatrudnionych po wejściu w 

życie przedmiotowego Rozporządzenia), 

dotyczących przydatności w pracy kurato-

ra sądowego przedmiotowej kwalifikacji 

do poszczególnych grup  ryzyka i przypisa-

nych im procedur, opublikowanych w pra-

cy dyplomowej „Problematyka kwalifikacji 

skazanych do grupy ryzyka powrotu do prze-

stępstwa”. Wyniki badań dla doświadczo-

nego kuratora sądowego do spraw kar-

nych nie są zaskakujące. Wręcz przeciw-

nie, potwierdzają spostrzeżenia i obawy 

środowiska, które były zgłaszane do Mini-

sterstwa Sprawiedliwości w toku prac 

legislacyjnych. Niestety, pozostały bez 

echa. Nie sposób nie zamieścić w całości 

podsumowania badań autorki ba-

dań:„Obecny system prawny koncentruje się 

w pracy kuratora na oddziaływaniach pre-

wencyjno-kontrolnych, na wskaźniku powrotu 

osób dozorowanych do przestępstwa. Powo-

duje to odchodzenie od oddziaływań wycho-

wawczych nastawionych na małe sukcesy we 

wprowadzaniu zmian w zachowaniu podo-

piecznych, na rzecz rozliczania ich z kontak-

tu telefonicznego z kuratorem, wizyt w są-

dzie, przedstawiania dokumentów. Kwalifika-

cje do grup ryzyka powrotu do przestępstwa 

sprowadzają kuratora do roli kontrolera, 

ograniczają jego autonomię, zwłaszcza swo-

bodę oceny potrzeb, sytuacji życiowej oraz 

społecznej dozorowanego i podejmowania 

dotyczących go decyzji. Przed wprowadze-

niem kwalifikacji kurator samodzielnie okre-

ślał, która sprawa jest trudna, jakich oddziały-

wań wymaga skazany. Natomiast narzucenie 

kuratorowi sztywno określonych procedur i 

sposobów działania pomniejsza znaczenie 

wiedzy i umiejętności kuratora. To ustawo-

dawca „wie lepiej”, jakie działania powinien 
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mogów ani naukowych ani empirycznych. Są nieudaną 

próbą przeniesienia na nasz grunt światowych rozwiązań, 

opracowanych na podstawie wieloletnich badań teoretycz-

nych i empirycznych, konsultacji z praktykami, tworzenia 

programów korekcyjnych. Do Polski została przeniesiona 

jedynie idea szacowania ryzyka powrotu do przestępstwa, 

z pominięciem badań naukowych, konsultacji tworzenia 

programów, a przede wszystkim z pominięciem głosu tych, 

którzy tym szacowaniem się głównie zajmują, czyli kurato-

rów sądowych.” 

Analizując wyniki przytoczonych badań zastanawiająca, 

a może nawet i niepokojąca jest analiza ich wyników w 

zakresie rozbieżności poglądów kura-

torów, którzy rozpoczęli pracę za-

wodową przed wejściem w życie 

Rozporządzenia, a kuratorami przyję-

tymi już po jego wejściu. Moje su-

biektywne spostrzeżenia są takie, że 

jako kuratorska służba sądowa jeste-

śmy coraz bardziej pozbawiani auto-

nomii w zakresie wykonywania pracy. 

Coraz więcej czynności i ich często-

tliwość jest nam z góry narzucone i 

musimy je wykonywać niezależnie od 

sytuacji czy aktualnej potrzeby. Kura-

torzy, którzy są nauczeni innej pracy odczuwają tęsk-

notę za innym warsztatem pracy. Pamiętają, że własny 

warsztat pracy nie oznacza gorszy czy mniej efektyw-

ny. Wręcz przeciwnie. Kuratorzy świeżo przyjęci do 

pracy zastali inną rzeczywistość, inaczej byli przygoto-

wani do pracy, inaczej szkoleni. W moje ocenie to 

może być przyczyną ich zdecydowanie większej akcep-

tacji narzucanych przepisami rozwiązań. 

Warto przytoczyć słowa innego kuratora specjalisty, 

jednocześnie adiunkta w Zakładzie Pedagogiki Resocja-

lizacyjnej Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjali-

zacji Uniwersytetu Warszawskiego Pana Bartłomieja 

Skowrońskiego. W „Probacja. Teoria i praktyka” pisze on: 

„W Polsce mamy do czynienia z rozwiązaniem, które sta-

nowi w pewnym sensie „sztukę dla sztuki”. W rozwiąza-

niach amerykańskich stosowanie tego typu narzędzi jest 

uzasadnione przede wszystkim dostosowaniem odpowied-

niego programu do konkretnej osoby, dotyczy to zarówno 

jakości programu, jak i intensywności. Innymi słowy szaco-

wanie ryzyka popełnienia przestępstwa jest jednocześnie 

szacowaniem potrzeb kryminogennych. Intensywność pro-

gramu pracy jest ewidentnie dostosowana do stopnia ryzy-

ka w myśl zasady: wysokie ryzyko – wysoka intensywność 

oddziaływań. W Polsce zostało przyjęte rozwiązanie błęd-

ne z uwagi na zastosowanie niewłaściwego pomiaru, w 

istocie bowiem jest to pomiar nominalny. Tymczasem w 

rozwiązaniach zachodnich z reguły mamy do czynienia z 

pomiarem ilościowym, czego przykładem jest Level of Se-

rvice Inventory-Revised (LSI-R) czy jego najnowsza wersja. 

W myśl funkcjonujących w Polsce kryteriów przydzielenia do 

poszczególnych kategorii, np. osoba uzależniona, która po-

pełniła przestępstwo w związku z użyciem alkoholu, środka 

odurzającego lub innego podobnie działającego środka, musi 

być automatycznie zakwalifikowana do kategorii C, czyli 

zwiększonego ryzyka. Identycznej klasyfikacji podlega także 

osoba, która spełnia kilka przesłanek, np. została skazana w 

związku z art. 64 § 1 lub 2 Kodeksu karnego, a jednocze-

śnie skazana za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej 

lub obyczajowości na szkodę małoletniego, a także przestęp-

stwo przeciwko wolności seksualnej popełnione w związku z 

zakłóceniem czynności psychicznych o podłożu seksualnym 

innym niż choroba psychiczna itd. Osoba zatem, która speł-

nia jedynie jedną przesłankę kategorii C, jest traktowana w 

myśl ustawodawcy tak samo, jak np. osoba, która hipotetycz-

nie spełnia wszystkie bądź prawie wszystkie przesłanki. Jest 

to oczywisty błąd, który nie występuje w przypadku zastoso-

wania pomiaru ilościowego. Ustawodawca nie wziął również 

pod uwagę upływu czasu. Możemy bowiem mieć osobę, któ-

ra pomimo że popełniła przestępstwo w związku z użyciem 

alkoholu, środka odurzającego lub innego podobnie działają-

cego środka, może w obecnym czasie utrzymywać abstynen-

cję, podejmować leczenie, być zmotywowana do przestrzega-

nia porządku prawnego. Kwestią dyskusyjną jest, czy rzeczy-

wiście jest to osoba o wysokim stopniu ryzyka popełnienia 

przestępstwa. Pomysłodawcy rozwiązań obecnie funkcjonują-

cych w Polsce zdają się nie zwracać zupełnie uwagi na kwe-

stie potencjału podopiecznego w ocenie ryzyka. Reasumując: 

uprawnionym jest zatem wniosek, że kuratela zawodowa nie 

ma profesjonalnych narzędzi diagnozy i to nie tylko w kwestii 

nieprzystosowania społecznego, ale także innych wymiarów. 

Trudno zatem o efektywność pracy, skoro nie wiemy, z kim 

mamy do czynienia.” 

Pozostaje tylko wyrazić ubolewanie, że ustawodawca nie 

reaguje na głosy środowiska kuratorskiego oraz pracow-

ników naukowych dotyczących potrzeby podjęcia działań 

mających na celu wypracowywanie konkretnych, narzę-

dzi pracy kuratora sądowego – narzędzi, które pozwolą 

na  skonstruowanie trafnej diagnozy każdego dozorowa-

nego, a następnie pozwolą na dopasowanie konkretnych 

programów naprawczych.  Dopiero wyposażenie kura-

torów w potrzebne narzędzia pomoże w efektywnej 

pracy resocjalizacyjnej ze skazanymi. Obrazowo ujmując, 

jak pracodawca zatrudni hydraulika i nie da mu narzędzi 

do pracy, to hydraulik mimo, iż posiada wiedzę i umie-

jętności, kranu nie naprawi. Należy tutaj stanowczo za-

znaczyć, że takie prace, aby były skuteczne i przydatne 

musiałyby być podjęte w ścisłej współpracy ze środowi-

skami kuratorów, pracowników naukowych z zakresu 

nauk pedagogicznych, psychologicznych, socjologicznych. 

Nie mogłyby być też wykonywane w pośpiechu. Czego 

sobie, wszystkim kuratorom karnym oraz dozorowanym 

życzę w jak najbliższej przyszłości :) 

Str. 6 
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tora, czym się zajmuje w swojej pra-

cy. Po kilku tygodniach spotkałem 

się z jednym z mężczyzn ze wspól-

noty, zaczęliśmy rozmawiać. Zosta-

łem przez niego zaproszony na mi-

ting bym zobaczył, czym jest wspól-

nota. Więc przyszedłem na miting… 
i tak już zostałem.  Jestem przyjacie-

lem wspólnoty AA, czyli człowie-

kiem, który nie jest uwikłany w pro-

blem alkoholowy, ale wierzy w sens 

i ideę AA.  

Zacząłem uczestniczyć w mitingach 
AA oraz coraz częściej proponować 

nadzorowanym, którzy mają pro-

blem alkoholowy, by poszli na mi-

ting, próbowali zmieniać swoje  ży-

cie poprzez pracę 

na programie  

12 kroków AA. 

Kilka osób odna-

lazło właściwą 

drogę, pracują na 

tym programie, 

utrzymują całko-

witą abstynencję. 

Aż serce rośnie, 

gdy patrzę na lu-

dzi, którzy jeszcze 

"wczoraj" nie wi-

dzieli nic poza 

butelką alkoholu 

– a dziś są fajnymi 

ludźmi, widzącymi dla siebie i swojej 

rodziny lepsze jutro. Jest także roz-

wiązanie dla rodzin, bliskich, kole-

gów alkoholików – jest to grupa 

Al-Anon, a także grupy DDA – 

Dorosłych Dzieci Alkoholików. 

Cała idea, sens AA zawarte jest w 

Wielkiej Księdze, czyli książce 

Anonimowi Alkoholicy. Polecam 

każdemu, by ją przeczytał.   

Anonimowi Alkoholicy są Wspólnotą 

mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się 

nawzajem doświadczeniem, siłą i na-

dzieją, aby rozwiązać swój wspólny 

problem, i pomagać innym w wyzdro-

wieniu z alkoholizmu..  

  - Z preambuły AA 

Pierwsza moja styczność z AA  

w zawodzie kuratora miała miejsce 

w 2016 roku, gdy trafiła mi się po-

marańczowa wizytówka z kilkoma 

imionami i telefonami oraz adre-

sem,, gdzie odbywają się mitingi. 

Pierwsza rozmowa z osobą z tej 

krótkiej listy odbyła się po pewnym 

czasie. Szukałem wówczas pomocy 

dla uzależnionego  

od alkoholu nadzoro-

wanego. W rozmowie 
z mężczyzną z tej listy 

ustaliłem, że chętnie 

pojadą do tej osoby  

i z nią porozmawiają. 

Przekazałem adres 

alkoholika, a resztą 

już zajęli się oni. Póź-

niej było podobnie,  

z tym że nadzorowa-

ny z mojego polecenia 

nawiązał kontakt z AA 

i zmienił swoje życie, 

od kilku lat nie pije 

alkoholu, dzięki cze-

mu nadzór nad ograniczeniem wła-

dzy rodzicielskiej został przez sąd 

uchylony.  

Moja osobista zaś styczność  

ze wspólnotą AA miała miejsce  

w 2018r. Wziąłem wówczas udział 

w warsztatach organizowanych 

przez wspólnotę w Zwoleniu,  

na które otrzymałem zaproszenie. 

Miałem zaprezentować zawód kura-

Str. 7 
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Ośrodek Kuratorski nr 1 przy Sądzie Rejono-

wym dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie 

został utworzony decyzją Prezesa Sądu 

Okręgowego w Krakowie z dniem 1 wrze-

śnia 2017r. Kierownikiem Ośrodka Kurator-

skiego została mianowana przez Prezesa Sądu 

Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy w Kra-
kowie pomysłodawca oraz projektodawca 

Ośrodka – Pani kurator zawodowa Marta 

Janik pracująca w I ZKSS przy Sądzie Rejono-

wym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie. 

 

Ośrodek mieści się w jednorodzinnym, pię-

trowym domu. Do dyspozycji skierowanych 

do Ośrodka znajdują się trzy pokoje, a także 

łazienka, kuchnia oraz korytarz. Łączna wy-

najmowana powierzchnia wynosi ok. 85 m². 

 

Wychowankowie ośrodka korzystają także z 

sali sportowej wynajmowanej w pobliskiej 

szkole podstawowej. Zajęcia na sali sporto-

wej odbywają się raz w tygodniu przez 2 go-

dziny. Zajęcia prowadzone są przez wykwali-

fikowanego nauczyciela wychowania fizyczne-

go. Młodzież ma możliwość wyładowania na-

gromadzonej w sobie energii i wszelkich na-

pięć, a ponadto poznaje różne, interesujące 

aspekty gier zespołowych oraz sportów indy-

widualnych.  

 

W Ośrodku prowadzone są zajęcia zgodnie z 

planem rocznym przedstawionym przez Kie-

rownika. Można wyróżnić zadania o charak-

terze kanonu oraz pozostałe zależne od możli-

wości i sposobności do ich realizacji.  

 

W ramach zadań o charakterze przyjętego ka-

nonu zaliczamy: 

 Wyżywienie skierowanych do Ośrodka 

 Czas poświęcony nauce oraz odrabianiu 
zadań domowych 

 Zajęcia sportowe oraz ogólnorozwojowe 

 Rozmowy indywidualne 

 Wsparcie psychologiczne 

 Pomoc wolontariuszy przy nauce nieletnich 

– w ramach umowy podpisanej pomiędzy 

Ośrodkiem a Krakowskim Centrum Wo-

lontariatu 

 

W ramach zadań o charakterze okresowym 

zaliczamy: 

 Arteterapia 

 Muzykoterapia 

 Rozmowy profilaktyczne 

 Dyskusje grupowe. 

 

Należy odnotować, iż w ramach dotychczas 

prowadzonej działalności Ośrodka miały miej-

sce między innymi następujące wydarzenia: 

- w czerwcu 2018r. doszło do organizacji 

oraz przeprowadzenia Pierwszych Mi-

strzostw z Pomocy połączonych z Pięcio-

bojem Nowoczesnym. Impreza odbyła się 

we współpracy z Centrum Placówek Resocjali-

zacyjnych oraz Socjoterapeutycznych przy ul. 

Górka Narodowa 116 w Krakowie. Mistrzo-

Str. 8 

OŚRODEK KURATORSKI W KRAKOWIE-KROWODRZY 
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Strefą Nastolatka pt.: „Coraz bliżej 

święta” 

- nagrano własną piosenkę wraz 

z wideoklipem w stylu hip-hop, 

którą od początku do końca stwo-

rzyli nieletni przy niewielkim udziale 

osób trzecich, tekst oraz muzykę do 
piosenki pisali sami nieletni, zdjęcia 

oraz montaż klipu również wykony-

wali nieletni 

- zorganizowano wyjście do Mu-

zeum Inżynierii Miejskiej 

- udział w zawodach piłkarskich 

organizowanych przez Ośrodek ku-

ratorski przy Sądzie Rejonowym dla 

Krakowa – Podgórza 

- wyjście do „Przewrotki” czyli 

miejsca przeznaczone do uprawnia 

wrotkarstwa  

- wyjście do Mocak – Muzeum 

Sztuki Współczesnej w Krako-

wie 

- zorganizowano spotkanie z Rafa-

łem Szopą, właścicielem Szopa 

Fight Team, zawodnikiem oraz 

trenerem sztuk walki. 
 

stwa dedykowane były wychowan-

kom placówek resocjalizacyjnych 

oraz socjoterapeutycznych z terenu 

Krakowa i okolic. W Mistrzostwach 

udział wzięło 11 placówek na 12 za-

proszonych, w tym ośrodki kurator-

skie, placówki typu MOW oraz 
MOS. Mistrzostwa odbyły się pod 

honorowym patronatem Prezesa 

Sądu Okręgowego w Krakowie oraz 

przy wsparciu i udziale firm spon-

sorskich.  

- zorganizowano spotkanie nielet-

nich skierowanych do Ośrodka z 

trenerem reprezentacji naro-

dowej w tzw. Amp Football, 

czyli reprezentacji naszego kraju 

osób niepełnosprawnych grających 

w piłkę nożną – Panem Markiem 

Dragoszem 

- zorganizowano spotkanie z funk-

cjonariuszami Wydziału ds. 

Nieletnich i Patologii rodziny z 

KP IV, którzy przeprowadzili poga-

dankę na temat cyberprzestępczości 

oraz środków psychoaktywnych 

- zorganizowano spotkanie  

z przedstawicielem Ośrodka 

Interwencji Kryzysowej na temat 

Nastolatków – kryzys wieku rozwo-

jowego 

- zorganizowanie spotkanie nielet-

nich z triathlonistą Jakubem 

Woźniakiem 

- nagrano piosenkę świąteczną 

w Dworku Białoprądnickim wraz ze 

Str. 9 

Marta Janik  

Starszy kurator zawodowy 

Sąd Rejonowy  

dla Krakowa-Krowodrzy 
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WIOSNA, ZATEM… 

KTO ŻYW - NA ROWERY! 

 O zaletach ruchu i aktywności 

fizycznej nie będę wspominał, bo 

to oczywiste. Podstawą piramidy 

zdrowego żywienia jest aktywność 

fizyczna, a więc polecam… i smacz-

nego! 

Za nami majówka, zbliża się lato  

i wakacje… Mam nadzieję, że bę-

dziemy „odmrożeni” z możliwością 

podróżowania przynajmniej po 

naszym pięknym kraju. Wszystkim 

chętnym, zarówno doświadczonym 

jak i początkującym rowerzystom, 

chcę polecić Kaszuby, a ściślej tra-

sę rowerową wokół Jeziora Cha-

rzykowskiego i Jeziora Karsińskie-

go. Piękno natury, lasy, jeziora, 

urozmaicone uksztaltowanie tere-

nu, urokliwe miejscowości, regio-

nalna kuchnia, dialekt lub język ka-

szubski, żeby nikogo nie urazić – 

niech będzie jeszcze etnolekt. Cóż 

więcej potrzeba, aby trafić  

do Swornychgaci! (nazwa miejsco-

wości nie ma nic wspólnego z tek-

styliami). 

Proponuję aby naszą wycieczkę 

zacząć od Chojnic. Mnie zaciekawia 

historia i urzeka architektura tego 

miasta. Bazę noclegową możemy zorgani-

zować np. w miejscowościach: Charzyko-

wy, Swornegacie, Małe Swornegacie, Fun-

ka lub Bachorze.  

A jak ja jeździłem? Z namiotem rozbiłem 

się w Małych „Sworach” (jak mówią oko-

liczni kuratorzy). Pierwszego dnia na roz-

grzewkę zrobiłem trasę wokół Jeziora 

Karsińskiego, to jest około 20 km, o róż-

nicy wzniesień około 30 m. Trasa wiedzie 

dobrze przygotowanymi szutrowymi  

i utwardzonymi drogami rowerowymi, 

które są czytelnie oznakowane. Kierowa-

łem się na Chociński Młyn  

i „Swory” (Swornegacie wg miejsco-

wych). Następnie  kierowałem się na 

Owink, wjeżdżając w Park Narodowy 

Bory Tucholskie. Z licznych atrakcji, któ-

re za i przed nami, polecam stanowisko 

Rosiczki (to niewinna roślinka, która po-

żera…!), a dla lubiących historię – opo-

wieści o walczących partyzantach.  

Drugi dzień to trasa wokół Jeziora Cha-

rzykowskiego licząca około 40 km, przy 

różnicy wzniesień 55 m. Pierwsza część 

trasy prowadzi ścieżką rowerową rów-

noległą do drogi asfaltowej. Od Charzy-

kowych – gdzie kierujemy się na  Łuko-

mie i Kopernicę – poruszamy się duktami 

leśnymi i drogami asfaltowymi. Wszystko 

jest przyzwoicie oznakowane i opisane.  

Będąc w Charzykowych polecam odpo-

czynek z posiłkiem, a na deser pejzaż  

z mariną (bez przesady kaszubska Riwie-

ra), a widok jachtów i żaglówek na tle 

błękitu jeziora i nieba pozostaje na długo 

w pamięci.  

Czy damy radę z dziećmi? Maluchy  

w koszyku u taty. Kształtowanie hartu 

ducha i wytrwałości dwunastolatka? Cze-

mu nie! Zalecany rower to trekking, 

cross, lub góral na kołach 26 cali, mapa 

też się może przydać. Nie zapomnijcie  

o bezpieczeństwie. 

A kto zakocha się w tym pięknym rejo-

nie, to polecam kajaki, żagle, piesze wę-

drówki… 

Ale to opowieść na inną okazję.  

Str. 10 MOZAIKA 
KURATORSKI BIULETYN ZWIĄZKOWY OZZKS 

Jacek Kwiatek  

Kurator specjalista 

Sąd Rejonowy w Słupsku 

MOZ Słupsk 
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KULTURA Z KURATOREM W TLE 

Emmanuelle Bercot. W obsadzie fil-

mu zobaczymy Roda Paradota jako Malo-

ny`ego - młodego, zbuntowanego głów-

nego bohatera,  Catherine Deneuve jako 

sędzinę rodzinną oraz Benoîta Magimel 

jako kuratora. 

Czym mnie urzekł i przekonał propono-

wany film? Przede wszystkim autentycz-

nością gry aktorów, przedstawionymi 

problemami i realizmem pokazanego 

świata. Rzeczywistością, którą dobrze 

znamy, zwłaszcza postacią zdemoralizo-

wanego małoletniego bohatera z patolo-

gicznego środowiska. Obejrzymy „alfa-

bet” naszej pracy, genezę przypadku: 

rozbita rodzina, przemoc, agresja, eduka-

cja, placówki wychowawcze, wykluczenie 

społeczne, konflikty z prawem i wymiar 

sprawiedliwości – z sędzią i kuratorem. 

Kuratorem jako urzędnikiem postępują-

cym zgodnie z przepisami prawa i proce-

durami, ale też człowiekiem nie pozba-

wionym słabości, wątpliwości, który ule-

ga emocjom, ponosi porażki. Obraz 

identyfikuje źródła zła i stara się pokazać, 

gdzie należy szukać pomocy i co można 

zaproponować. Pozostaje jeszcze pasjo-

nujące pytanie, czy uda się uratować 

młodego, wrażliwego człowieka. Film  

w sferze społecznej i prawnej osadzony 

jest w realiach francuskich, odmiennych 

od naszych. W przekazie emocji i prze-

żyć jest jednak uniwersalny i mi bliski. 

Polecam. 

Tytuł naszego pisma zobowiązuje. Ze 

swojej strony proponuję zatem, aby 

kawałeczkiem Mozaiki była również 

rubryka kulturalna. Chciałbym, abyśmy 

dzielili się tym, co nam się podoba, 

urzeka, zachwyca lub nie podoba, znie-

smacza, brzydzi w szeroko rozumianej 

kulturze. Jednak jest jedno „ale”: aby 

rekomendowane dzieła, będące efek-

tem natchnienia muz sztuki,  

w jakiejś formie czyniły użytek z wyko-

nywanej przez nas profesji.   

Chciałbym zachęcić Koleżanki i Kole-

gów do dzielenia się swoimi wrażenia-

mi, opiniami, recenzjami na temat sze-

roko pojętej twórczości artystycznej, 

w której występuje kurator. Sądzę, że 

spojrzenie na nasz zawód i pracę oczy-

ma artysty może dostarczyć wielu, 

także pozytywnych, refleksji, spostrze-

żeń i być dla nas inspirującymi. Może 

ułatwi nam szukanie odpowiedzi na 

pytanie: jeśli nie „jaki chcę być?” - to 

może: „Jaki nie powinienem być?”. 

Nabywanie dystansu do wykonywanej 

pracy i zdrowa, krytyczna ocena są 

elementami wpływającymi na naszą 

samoocenę i decydują także o poczu-

ciu własnej wartości.   

Ze swej strony, na początek chcę po-

lecić i zachęcić do obejrzenia francu-

skiego filmu pt. „Z podniesionym 

czołem” z 2015 roku, w reżyserii 

Str. 11 

Jacek Kwiatek  

Kurator specjalista 

Sąd Rejonowy w Słupsku 

MOZ Słupsk 

Rod Paradot jako Malony.  

Młody, zbuntowany - czyli nasz podopieczny. 
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JAK TO SŁUŻBIE WIĘZIENNEJ Z KURATORAMI (NIE) PO DRODZE… 

W trudnych czasach pandemii (z którą 

na co dzień żyjemy i zmagamy się w 

wykonywaniu naszych czynności służbo-

wych) czasami mam wrażenie, że tylko 

my kuratorzy myślimy i troszczymy się o 

innych. Jako kurator zawodowy dla do-

rosłych rozmyślania te prowadzę w 

szczególności mając na myśli wywiady 

środowiskowe zlecane przez jednostki 

penitencjarne. Dlaczego wybrałam aku-

rat te wywiady? Dlatego, że mamy tutaj 

– wydawałoby się – realną szansę na 

wysłuchanie naszych próśb, szansę na 

rozmowę ze Służbą Więzienną, aby zmi-

nimalizować ryzyko narażenia zdrowia. 

Kiedy obserwowaliśmy wzrastającą ilość 

zachorowań na Covid-19 (jeszcze zanim 

pojawiła się szansa na szczepienia dla 

kuratorów) zakłady karne i areszty śled-

cze nie zwolniły tempa z wysyłaniem 

zleceń wywiadów środowiskowych. 

Oczywiście w niektórych sądach mamy 

zarządzenia prezesów, o wykonywaniu 

tylko pilnych wywiadów, ale w praktyce 

sumienie nie pozwala mi odmówić wy-

konania czynności już zleconych. 

Gdy widzimy w wywiadach, że osadzony 

wykonuje karę maksymalnie 6 miesięcy, 

do końca zostało na przykład 3 miesiące 

to zastanawiamy się: czemu taki wywiad 

i narażanie nie tylko kuratorów na zaka-

żenie ma służyć? Nie czarujmy się, że w  

3 do 6 miesięcy uda się przeprowadzić 

ze skazanym pracę wychowawczą... A o 

terapii uzależnień (chociaż na etapie 

motywującym) możemy zapomnieć. 

Warto w tym miejscu się zastanowić, 

jak wygląda generowanie danych doty-

czących miejsca zamieszkania tuż przed 

osadzeniem. Na niektórych zleceniach 

widać, że nie podjęto wysiłku w dopyta-

nie skazanego o dokładność adresu (na 

przykład numer mieszkania, bądź litera 

klatki), nie widzę też próby dopytania, 

czy ten adres to miejsce skąd można 

uzyskać jakiekolwiek infor-

macje na temat funkcjono-

wania skazanego. Bo na 

przykład: jeśli wynajmował 

pokój w domu, gdzie pokoje 

są wynajmowane robotni-

kom i mieszkał tam chwilę 

przed osadzeniem, to z ca-

łym szacunkiem, ale nic nie 

ustalimy i pozostajemy (przynajmniej ja) z po-

czuciem źle wykonanej pracy…  A wystarczy-

łoby dopytać z kim mieszkał, jak długo… Jeśli 

mieszkał z rodziną, to w czasach pandemii wy-

syłaliśmy prośby o pozyskiwanie numerów 

telefonów, aby ustalić czy adres jest właściwy, 

kompletny, czy są osoby chore lub na kwaran-

tannie zanim pójdziemy w teren narażając się 

na zakażenie i narażając innych na zakażenie od 

nas.   

W czerwcu 2020 roku OZZKS wystąpił do 

Generalnego Dyrektora Służby Więziennej z 

prośbą o umieszczanie numerów telefonów 

rodzin osadzonych. Doczekaliśmy się odpo-

wiedzi zasłaniającej się ochroną danych osobo-

wych, ale z zapewnieniem, że  „rozumiejąc trud-

ną sytuację w  jakiej znaleźli się kuratorzy podjęte 

zostaną działania zmierzające do weryfikacji real-

nych potrzeb związanych ze zlecaniem wywiadów 

środowiskowych  w trybie art. 14 kkw”. Nie do-

czekaliśmy się żadnych zmian… 

Mając nadzieję, że na poziomie okręgu prośby 

nasze będą zrozumiane jako  MOZ Gdańsk 

dwukrotnie podjęliśmy czynności zmierzające 

do zwrócenia uwagi SW na ten problem. Napi-

saliśmy do Dyrektora Okręgowego Inspekto-

ratu SW w Gdańsku, aby przesłał naszą prośbę 

jednostkom podległym….bez odpowiedzi i 

rezultatu. Za drugim razem wysłaliśmy prośbę 

bezpośrednio do Dyrektorów jednostek na 

terenie okręgu gdańskiego. Niestety efekt na-

szych próśb jest marny… Wiem, że nasza 

prośba dotarła do wychowawców – niestety i 

tutaj polegliśmy... Choć, aby być sprawiedliwą, 

muszę zaznaczyć, że zdarzyły się pojedyncze 

przypadki zleceń, gdzie podano numer telefonu 

rodziny np. ZK Kwidzyn, ZK Gdańsk-

Przeróbka, za co mogę tutaj podziękować i 

prosić o więcej takich ;-) 

Boli mnie osobiście fakt, kiedy widzę zlecenia 

wywiadów dotyczące znanych nam już  osób, 

których sprawy cały czas wracają, gdzie wiem, 

że zdobycie numeru telefonu do rodziny nie 

jest kłopotem. Mam poczucie zlekceważenia 

naszych próśb. Choć oczywiście może być 

inaczej, może po prostu naszej prośby nie 

przekazano funkcjonariuszom, którzy te wy-

wiady zlecają.... A może powodów jest wiele 

więcej. Obawiam się, że nie doczekamy się 

żadnych zmian, których tak bardzo potrzebuje-

my, aby jakość zleceń wywiadów (a co za tym 

idzie jakość wykonanych przez nas czynności) 

była na takim poziomie, aby praca ze skazanym 

przynosiła realne efekty. 

Tymczasem wszystkim Wam życzę zdrowia! 

Str. 12 MOZAIKA 
KURATORSKI BIULETYN ZWIĄZKOWY OZZKS 

Katarzyna Gulcz 

Kurator specjalista  

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ 

MOZ Gdańsk 

„W trudnych czasach 

pandemii czasami mam 

wrażenie, że tylko my 

kuratorzy myślimy  

i troszczymy się  

o innych.”  

„Kiedy obserwowaliśmy 

wzrastającą ilość 

zachorowań  

na Covid-19 (jeszcze 

zanim pojawiła się 

szansa na szczepienia 

dla kuratorów) zakłady 
karne i areszty śledcze 

nie zwolniły tempa  

z wysyłaniem zleceń 

wywiadów 

środowiskowych.” 



13 

KĄCIK HUMORU POD RED. WOJTKA ŁATY 

Poniżej prezentujemy kilka obrazków, które Wojtek Łata - kurator MOZ 

Radom podrzucił jako pretekst do kreatywnej zabawy dla kuratorów na gru-

pie FB „Kuratorzy zawodowi - na luzie”. Najciekawsze opisy ilustracji, rów-

nież w kontekście naszych codziennych zmagań i obserwacji środowisko-

wych, poniżej. [red.] 

Autorzy tekstów: Paweł Grędziński, Witold Czubak, Wojtek Łata. 

Str. 13 
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„Pendrive to normalność” 

Mamy rok 2021, a poziom wy-

posażenia kuratorów w urzą-

dzenia teleinformatyczne wska-

zuje, że czas w kurateli zatrzy-

mał się przynajmniej dwie deka-

dy temu. Dostępność do inter-

netu, telefonu, komputera to 
chleb powszedni zwykłego Ko-

walskiego – ale nie zwykłego 

kuratora zawodowego w Pol-

sce.  

Kiedy rozpocząłem swoją przy-

godę z kuratelą w około roku 

2006 było dla mnie niemałym 

zaskoczeniem, że w sądzie pra-

cuje się przede wszystkim za 

pomocą długopisu, kalki, maszy-
ny do pisania, a kilkunastooso-

bowy zespół posiada jeden 

komputer, na który każdego 

dnia obowiązują zapisy. Zdaję 

sobie sprawę z tego, że nie był 

to na ówczesne czasy szczyt 

zacofania, niemniej wspomi-

nam to z lekkim zażenowa-

niem. Na szczęście były telefo-

ny stacjonarne, jeden na dwie 

osoby, także nie trzeba było 

szukać budki telefonicznej. :)  

Czy od tamtej pory nastąpił 

skok jakościowy w tym zakre-

sie? I tak, i nie. Tak – bo są ze-

społy, które mają telefony ko-

mórkowe, stacjonarne, laptopy i 

komputery stacjonarne dla każ-

dego kuratora. Nie – bo są jesz-

cze zespoły, które poza jednym 

komputerem stacjonarnym na 

dwóch kuratorów nie mają nic. 

Pełen obraz sytuacji w tym za-

kresie znajduje się w Opracowa-

niu dot. wyposażenia kuratorów 

zawodowych i okręgowych w 

sprzęt teleinformatyczny, jakie wykonał 

OZZKS w związku z wystosowanym 

w kwietniu 2020 roku zapytaniem w 

tej sprawie do Prezesów Sądów 

Okręgowych. W opracowaniu czyta-

my m.in. „z pozyskanych danych wyni-

ka, że na obszarach nie tylko apelacji, 
ale i w poszczególnych okręgach sądo-

wych wyposażenie kuratorów w sprzęt 

teleinformatyczny jest bardzo zróżnico-

wane. Ogólna liczba telefonów komórko-

wych pozostająca do dyspozycji kurato-

rów wynosi 1 382, a więc tylko 26,85 % 

kuratorów ma telefon służbowy. Jeszcze 

mniejszą liczbę stanowią telefony z do-

stępem do Internetu. W skali kraju jest 

ich zaledwie 644 – czyli 12,5% kurato-

rów posiada telefony służbowe z dostę-

pem do Internetu. Podobne pytanie za-

daliśmy odnośnie laptopów. O ile liczba 

laptopów wynosi 3 356 (to znaczy, że 

65% kuratorów posiada służbowego lap-

topa), to już liczba laptopów z możliwo-

ścią pracy zdalnej w systemach typu Ku-

rator/Kuratela wynosi zaledwie 1 063 

(ok. 20%)”. Z całym opracowaniem 

można się zapoznać na stronie 

www.ozzks.pl.  

Powszechność dostępu do wszelkiej 

maści urządzeń, a także rozwój tech-

niki jest niesamowity, nowość goni 

nowość! Ale w tym kontekście kura-

tela wygląda wciąż słabo. Kurator w 

Polsce jest wyposażony w sprzęt tele-

informatyczny nie przystający do ota-

czającej go rzeczywistości. Jeśli kura-

tela ma sprostać stawianym jej zada-

niom i wymogom, sytuacja powinna 

ulec zmianie. Służbowy telefon ko-

mórkowy z dostępem do internetu, 

laptop z możliwością pracy zdalnej 

(VPN), a także komputer stacjonarny 

do dyspozycji dla każdego kuratora. 

Str. 14 MOZAIKA 
KURATORSKI BIULETYN ZWIĄZKOWY OZZKS 

Paweł  Grędziński  

Kurator Specjalista 

Sąd Rejonowy w Wołominie 

MOZ Warszawa-Praga 

„Mamy rok 2021,  

a poziom wyposażenia 

kuratorów  

w urządzenia 

teleinformatyczne 

wskazuje, że czas  

w kurateli zatrzymał 
się przynajmniej dwie 

dekady temu.” 

„Tylko ok. 26% 

kuratorów ma telefon 

służbowy.” 

„O ile liczba laptopów 

wynosi 3 356  

(to znaczy, że 65% 

kuratorów posiada 

służbowego laptopa),  

to już liczba laptopów  

z możliwością pracy 
zdalnej w systemach 

typu Kurator/Kuratela 

wynosi zaledwie 1 063 

(ok. 20%)”. 

„Jeśli kuratela ma 

sprostać stawianym jej 

zadaniom i wymogom, 

sytuacja powinna ulec 

zmianie.” 
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Czy to dużo? Czy to wybujałe wymagania? 

Nie sądzę. Warto podkreślić, że obowiąz-

kiem pracodawcy jest zapewnienie narzędzi 

niezbędnych do wykonywania pracy. Poza 

tym posiadanie powyższego sprzętu nie 

tylko ułatwia pracę, ale czyni ją bezpiecz-

niejszą, z uwagi na specyfikę wykonywane-
go przez nas zawodu, jak również z powo-

du pandemii. Ułatwia także oddzielenie ży-

cia prywatnego od zawodowego – w końcu 

nie naraża nas na ponoszenie dodatkowych 

kosztów z własnej kieszeni.   

Istotną kwestią jest także nasze nastawie-

nie, mentalność, przyzwyczajenia względem 

wyposażenia i używania powyższych urzą-

dzeń. Często słyszę w naszym środowisku 

obawy dotyczące śledzenia nas w terenie 
poprzez posiadane urządzenia, ciągłego 

sprawdzania i kontrolowania przez przeło-

żonych, obawa przed dostępnością 24h. 

Doświadczenia osób używających takiego 

sprzętu są zgoła odmienne. Oczywiście nie 

można wykluczyć, że gdzieś miały lub będą 

miały miejsce pewne nadużycia z tym zwią-

zane i należy im się stanowczo przeciwsta-

wiać. Osobiście od kilku lat mam służbowy 

telefon komórkowy i laptop. Już po kilku 

miesiącach ich użytkowania mogłem stwier-

dzić, że to skok jakościowy w mojej pracy. 

Po pierwsze nie ponoszę dodatkowych 

kosztów na zakup i użytkowanie telefonu 

prywatnego czy komputera, mogę praco-

wać w domu bezpośrednio na programie 

Kurator i innych dostępnych w sądzie pro-

gramach (SAWA, Orcom, Noe-Sad, Pesel-

Sad itd.) po drugie – udało mi się wyraźnie 

oddzielić życie prywatne od zawodowego. 

Mam wrażenie, że piszę rzeczy bardzo 

oczywiste,  

a nawet trywialne, ale śledząc dyskusje na ku-

ratorskich grupach nieraz przecierałem oczy 

ze zdziwienia. Chciałbym również zwrócić 

uwagę, że pracodawcy dość często zawierają 

z pracownikami umowy, na mocy których 

pracownik wykorzystuje do celów służbo-
wych prywatny samochód, telefon lub inne 

narzędzia pracy. Pracodawcy dość często zga-

dzają się, aby pracownik wykorzystywał swój 

własny telefon do celów służbowych, później 

zwracając część lub całość poniesionych  

na ten cel kosztów. Proszę się zastanowić, 

czy Wasz pracodawca zawarł z Wami umowę 

na korzystanie np. z telefonu prywatnego  

do celów służbowych i czy zwraca później 

poniesione koszty? Nie słyszałem o takim 

przypadku. 

OZZKS stoi na stanowisku, że kuratorzy po-

winni być wyposażeni w stosowne narzędzia 

do wykonywania swojej pracy, dlatego w lu-

tym 2021 r. ponownie zwróciliśmy się z zapy-

taniem do Prezesów Sądów Okręgowych  

i Rejonowych o udzielenie informacji w za-

kresie wyposażenia kuratorów zawodowych 

w sprzęt teleinformatyczny. Zamierzamy mo-

nitorować tą kwestię na bieżąco i sukcesyw-

nie wpływać na poprawę warunków pracy  

w tym zakresie. Kolejnego raportu ze stanu 

wyposażenia kuratorów należy oczekiwać 

niebawem. 

Nawiązując do tytułu artykułu, zaczerpnięte-

go z odpowiedzi udzielonej przez jeden z są-

dów o wyposażenie kuratorów, że „pendrive 

to normalność” życzę nam, aby telefony, lap-

topy, komputery i dostęp do internetu stały 

się naszą normalnością.   
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 Wcześniejsza emerytura kuratorów 
 - myślenie życzeniowe czy realna 

perspektywa?  

ły zostać sfinansowane ze środków 

Ogólnopolskiego Związku Kuratorów 

Sądowych oraz Międzyzakładowych Or-

ganizacji Związkowych, które jednomyśl-

nie zadeklarowały wsparcie tej inicjaty-

wy. Jednak – zupełnie nieoczekiwanie – 

wsparcie dla naszej inicjatywy wyraziła 

również firma ITM Polska SA 

(odpowiadająca za program Bezpieczny 

Kurator), która zadeklarowała kwotę 20 

tysięcy złotych. W tej sytuacji koszty 

zostaną pokryte ze zbiórki publicznej 

oraz darowizny. Serdecznie dziękujemy 

ITM Polska SA, niskie ukłony dla każdego 

ze wspierających naszą zbiórkę! 
 

Jaki jest cel badania?  

Zakładając, że wyniki badania potwier-

dzą, iż kuratorzy sądowi pracują w bar-

dzo trudnych warunkach, to następnym 

etapem będzie podjęcie działań zmierza-

jących do wpisania zawodu 

kuratora sądowego jako 

wykonywanego w warun-

kach szczególnych, które 

określa Rozporządzenie Rady 

Ministrów z dnia 7 lutego 

1983 roku w sprawie pracow-

ników zatrudnionych w szczególnych warun-

kach lub szczególnym charakterze, oraz o 

których mowa w Ustawie z dnia 19 grud-

nia 2008 r. o emeryturach pomostowych.  

Wpisanie nas do w/w wykazu zawodów 

otworzy możliwość przejścia na wcze-

śniejszą emeryturę, czy też rekompensa-

tę z tytułu pracy w szczególnych warun-

kach.  

Tymczasem życzymy Wam bezpiecznych 

warunków pracy, większej wyrozumiało-

ści i życzliwości ze strony pracodawcy. 

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim za 

udział w realizacji tego projektu! 

Str. 16 MOZAIKA 
KURATORSKI BIULETYN ZWIĄZKOWY OZZKS 

Adam Witkowicz  

Kurator specjalista 

Sąd Rejonowy w Zawierciu 

MOZ Częstochowa 

Przewodniczący Zespołu  

ds.. Bezpieczeństwa  

i Warunków Pracy OZZKS 

„Postulat, aby 

kuratorzy zawodowi 

mogli przechodzić  

na wcześniejszą 

emeryturę, w naszym 

środowisku pojawia się 

od wielu lat.” 

„Wynikiem 

wielomiesięcznych 

rozmów i konsultacji 

jest podpisanie przez 

OZZKS umowy  

na pracę badawczą  

w w/w zakresie  
z Centralnym 

Instytutem Ochrony 

Pracy – Państwowym 

Instytutem 

Badawczym.” 

„W ramach zbiórki 

publicznej zebraliśmy 

kwotę blisko 15 tysięcy 

złotych. Dziękujemy!” 

„Firma ITM Polska SA 

zadeklarowała kwotę 

20 tysięcy złotych. 

Dziękujemy!” 

Postulat, aby kuratorzy zawodowi 

mogli przechodzić na wcześniejszą 

emeryturę, w naszym środowisku 

pojawia się od wielu lat. Kuratorzy 

argumentują to bardzo trudną pracą, 

jaką na co dzień wykonują. OZZKS 

postanowił przejść od postulatów do 

czynów. Już w 2020 roku rozpoczęli-

śmy działania mające na celu naukowe 

opracowanie analizy zagrożeń związa-

nych z pracą kuratora sądowego oraz 

opracowaniu zaleceń służących ich 

ograniczaniu. Wynikiem wielomie-

sięcznych rozmów i konsultacji jest 

podpisanie przez OZZKS umowy na 

pracę badawczą w w/w zakresie z 

Centralnym Instytutem Ochrony Pra-

cy – Państwowym Instytutem Badaw-

czym, który jest najważniejszą jed-

nostką badawczą w kraju zajmującą 

się analizą zagrożeń w miejscu pracy. 

Podstawą analizy zagro-

żeń związanych z pracą 

kuratora sądowego bę-

dzie ocena psychospo-

łecznych warunków 

pracy oraz narażenia na 

negatywne zachowania 

ze strony podopiecznych ( m.in. agre-

sja psychiczna i fizyczna, nadmierne 

wymagania) w powiązaniu z ich sta-

nem zdrowia i samopoczuciem. Bada-

nie będzie przeprowadzone na grupie 

min. 500 kuratorów. Niestety koszt 

badania jest znaczny i wynosi ok 

35.000 zł. Dlatego OZZKS podjął de-

cyzję, iż w pierwszej kolejności zorga-

nizowana zostanie zbiórka publiczna, 

na którą chętni kuratorzy (nie tylko 

członkowie OZZKS) mogli wpłacać 

dowolne kwoty. W ramach zbiórki 

zebrano kwotę blisko 15 tysięcy zło-

tych! Pozostałe koszty natomiast mia-
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Myślę, że każdy z nas w swojej karierze zawodowej choć raz usłyszał taką argumentację 

od osoby doznającej przemocy, która nie była jeszcze gotowa na zmianę swojej sytuacji 

życiowej: 

• Że inni mają gorzej 

• Że przecież on (sprawca) utrzymuje rodzinę, to dzięki niemu mamy gdzie miesz-

kać, w co się ubrać 

• Że dla dobra rodziny to zniosę 

• Że nie ma co zaogniać sytuacji, że jest w miarę dobrze 

• Że dobrze, że nie bije, a przecież mógłby 

• Że w sumie to dobry człowiek, tylko trochę nerwowy, ma dużo stresów, a prze-

cież chce dla nas jak najlepiej 

• Że potrafi być miły i pięknie przeprasza 

• Że trzeba doceniać to, co się ma, że zawsze może być gorzej 

• Że bez niego sobie nie poradzę 

• Że…. 

A teraz przypomnijcie sobie różne dyskusje wśród naszej grupy zawodowej, wpisy 

odnośnie prób zmian w kurateli, dochodzenia swoich praw, dążenia do godnych 

warunków pracy i płacy. Czy coś to Wam przypomina? 

Aleksandra Szewera-Nalewajek 

 Czy coś Ci to przypomina? 

 Ruszamy zaległości... 
Kuratorzy rodzinni, zauważyliście u Was w sądach lekkie poruszenie związane z zaległy-

mi wypłatami za kontakty i wywiady rozwodowe? Dziwnym trafem zaczęło się ono po 

przesłaniu przez nas do wszystkich prezesów apelacyjnych naszego opracowania ankiety 

dotyczącej udziału kuratora w kontaktach i zaległościach w płatnościach za wywiady roz-

wodowe. 

Badanie ankietowe zostało przeprowadzone w dniach 16.09 – 10.10.2020r. Link do an-

kiety umieściliśmy na naszej zamkniętej grupie na Facebooku oraz przesłaliśmy do 

wszystkich kuratorów okręgowych z prośbą o przesłanie go do swoich ZKSS. Nie wszy-

scy kuratorzy okręgowi przychylili się do naszej prośby, co jednak nie było dla nas zbyt 

wielkim zaskoczeniem. Takie życie. 

Nasze opracowanie – tu wielki ukłon za ogrom wykonanej pracy dla Anny Kamińskiej i Wojcie-

cha Łaty – przesłaliśmy do wszystkich prezesów sądów apelacyjnych, a także do Ministerstwa 

Sprawiedliwości, Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, Biura Rzecznika Praw Dziecka, Stowarzy-

szenia Sędziów Rodzinnych w Polsce, Stowarzyszenia Iustitia oraz Stowarzyszenia Themis. 

Cieszy nas odzew części prezesów sądów, którzy podjęli działania kontrolne i naprawcze – 

świadczy to dla nas o ich odpowiedzialności i szacunku do wykonywanej przez nas pracy. I nie 

ukrywam, że miło jest wreszcie otrzymać zaległą wypłatę za swoją pracę - niektórzy otrzymali 

nawet za tę sprzed kilku lat! Państwo Prezesi - dziękujemy.  

Oczywiście, żeby nie było za różowo, spotkaliśmy się też z negatywnym odbiorem ze strony 

jednego z prezesów. To znaczy ja się spotkałam, bo to na mnie pan prezes krzyczał, żądając pod-

staw prawnych do wysłania tego opracowania i proszenia o podjęcia działań - „bo nie będę mu 

mówić, co ma robić”. W ramach „kompromisu” pan prezes zadecydował, że nasze opracowanie 

prześle do podległych sobie prezesów – dla mnie to żaden kompromis, bo od początku nam o to 

chodziło. Ale najważniejsze, że obie strony na koniec były zadowolone. 

Całe opracowanie znajdziecie na naszej stronie internetowej (www.ozzks.pl), a w przyszłym wy-

daniu MOZaiki ukaże się wywiad z Prezeską Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce,  

SSR Dorotą Hildebrand-Mrowiec. 

Aleksandra Szewera-Nalewajek 
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MOZ CZĘSTOCHOWA 

Adam Witkowicz 

mozczestochowa@gmail.com 

MOZ KIELCE 

Elżbieta Mazur 

moz.kielce@gmail.com 

MOZ BYDGOSZCZ 

Jakub Nowak 

bydgoszcz.ozzks@gmail.com 

MOZ KATOWICE 

Jarosław Kotarski 

moz.katowice@ozzks.pl  

MOZ OPOLE 

Aleksandra Szydło 

moz.opole@ozzks.pl 

MOZ BIAŁYSTOK 

Łukasz Szekowski 

moz.bialystok@ozzks.pl 

MOZ WARSZAWA- PRAGA 

Aleksandra Szewera - Nalewajek 

moz.warszawa-praga@ozzks.pl 

ZOZ ŻAGAŃ 

Izabela Kasperowicz 

ozzkszagan@gmail.com 

MOZ ŚWIDNICA 

Anita Michella 

ozzks.swidnica@gmail.com 

MOZ SŁUPSK 

Jacek Kwiatek 

mzzks.slupsk@wp.pl 

MOZ WŁOCŁAWEK 

Paweł Szymanowski 

wloclawek.ozzks@gmail.com 

MOZ GDAŃSK 

Bartłomiej Gesek 

mozgdansk@gmail.com  

MOZ WROCŁAW 

Ilona Polańska 

moz.wroclaw.ozzks@gmail.com 

MOZ WARSZAWA 

Jakub Gładysiak 

moz.warszawa@ozzks.pl  

MOZ TORUŃ 

Mirosław Kruszewski 

torun.ozzks@gmail.com 

MOZ ŁÓDŹ 

Anna Ryś 

moz.lodz@ozzks.pl  

MOZ  

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI 

Monika Stefańska 

ozzks.piotrkow@gmail.com 

MOZ RYBNIK 

Anna Tarlecka 

moz.rybnik@ozzks.pl 

MOZ BIELSKO-BIAŁA 

Agnieszka Bogusz 

moz.bielsko.biala@gmail.com 

MOZ KRAKÓW 

Małgorzata Lubańska 

moz.krakow@ozzks.pl 

MOZ RADOM 

Agnieszka Ochal 

moz.radom@ozzks.pl  

MOZ SIERADZ 

Marzena Błaszczyk 

moz.sieradz@ozzks.pl 

MOZ LEGNICA 

Aneta Zawadzka 

mozlegnica@gmail.com  

MOZ OLSZTYN 

Jakub Pawłowski 

moz.olsztyn@ozzks.pl 

 

MOZ PŁOCK 

Krzysztof Węgłowski 

moz.plock@ozzks.pl 

 

NASZE MOZY 
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Informacje o Zarządzie  

Kontakt: 

Adres do korespondencji: 

ul. Zacisze 6/2 

05-140 Serock 

zarzad@ozzks.pl  

+ 48 608 382 093 

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 

Anna Bogusława Kolińska – Członek prezydium 

Tomasz Dobiesław Dziarski – 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 

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. 

http://www.ozzks.pl
https://www.facebook.com/groups/1333314540199951
twitter.com/_OZZKS
https://www.instagram.com/kuratorzy_ozzks/?fbclid=IwAR2beW_ItpQ70vdJEKQ-pb2oFMwpx-DCfotdZvjCtTQAY9LQ15N1OQ5Kuu4
https://www.facebook.com/groups/2516407811724186
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KĄCIK POMYSŁÓW I DOBRYCH MYŚLI 

Ostatnia strona, na którą w tym numerze nie mamy już materiału, niech posłuży Wam na notatki.  

Szczególnie te dotyczące własnych pomysłów na artykuł lub temat do kolejnego numeru MOZaiki. ;-) 

REDAKCJA: 

Katarzyna Gulcz - redaktor naczelna 

Jakub Gładysiak - korekta, redakcja graficzna 

 


