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Tychy, dnia 9. września 2021 roku 

 

UCHWAŁA NR 1/2021 ZARZĄDU ŚSKS AUXILIUM 
z dnia 9. września 2021 roku 

w sprawie poparcia protestu pracowników sądów i prokuratur oraz postulatów zarządu 
Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Kuratorów Sądowych 

 
 
 

W dniu 10 września 2021 roku ulicami Warszawy przejdzie manifestacja - protest pracowników sądów, 

prokuratur i kuratorów sądowych organizowany m.in. przez KNSZZ Ad Rem, Związek Zawodowy 

Prokuratorów i Pracowników Prokuratury oraz Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych.  

 
Śląskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych AUXILIUM, realizując między innymi swoje cele statutowe, 

w pełni solidaryzuje się, wspiera i popiera działania wszystkich Protestujących. Sądownictwo zostało 

poważnie dotknięte skutkami kryzysu wywołanego pandemią, pomimo tego pracownicy sądownictwa, 

w tym kuratorzy sądowi rzetelnie wykonywali swoje zadania i obowiązki w tym trudnym okresie, a jakość 

ich pracy, ich kwalifikacje oraz codzienny trud zasługują na szacunek i godziwe wynagrodzenie.  

 
Pragniemy także wyrazić nasze pełne poparcie dla postulatów zarządu Ogólnopolskiego Związku 

Zawodowego Kuratorów Sądowych (w załączeniu), których spełnienie, w naszym przekonaniu jest 

niezmiernie ważne w kontekście dalszego utrzymania wysokich efektów naszej pracy, motywacji do 

rozwoju swoich kompetencji, co z kolei jednoznacznie przełoży się na uzyskiwanie jeszcze lepszych 

efektów działalności oraz na sam wizerunek wymiaru sprawiedliwości w społeczeństwie.  

 
Podejmując przedmiotową uchwałę i wyrażając nasze poparcie, szczególnie mamy na uwadze, że: 

Kuratorzy sądowi, to grupa zawodowa już z przeszło 100-letnią historią działalności na rzecz wymiaru 

sprawiedliwości i społeczeństwa polskiego. Zakres zadań wykonywanych przez tę grupę zawodową 

przekłada się na poziom porządku i bezpieczeństwa obywateli. Z punktu widzenia społeczeństwa, 

a zwłaszcza społeczności lokalnych, kuratorzy sądowi są podstawową instytucją zajmującą się readaptacją 

osób społecznie marginalizowanych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, wykazujących problemy 

z dostosowaniem się do norm społeczno-prawnych.1 Przywracają człowieka społeczeństwu.2 Bycie 

kuratorem to trudna służba. Ludzie, którzy ją pełnią, muszą mieć w sobie dużo empatii, potrzebna jest też 

siła. Trzeba mieć odpowiednie predyspozycje, żeby być kuratorem.3 

 

    Zarząd ŚSKS Auxilium: 
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 Marek Biernacki, Interpelacja nr 23698 do ministra sprawiedliwości. Sejm VIII kadencji. 

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=7474393E  (dostęp: 09.09.2021.). 
2
 Michał Woś, sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości – wypowiedź z dnia 08.09.2021. Ministerstwo Sprawiedliwości podsumowało 20 

lat samorządu kuratorskiego i zapowiedziało zmiany w ustawie - Ministerstwo Sprawiedliwości - Portal Gov.pl (www.gov.pl) (dostęp 09.09.2021.) 
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 Michał Wójcik, minister-członek Rady Ministrów – tamże. 


