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Taki papierowy model 

kurateli budzi we mnie 

ogromny sprzeciw. Nie 

zgadzam się na traktowanie 

podopiecznych jako nume-

rów, nie zgadzam się na 

pozorne „papierowe” dzia-

łania pomocowe czy kon-

trolne. Pozwólcie nam 

pracować w terenie, real-

nie współpracować z insty-

tucjami i NGO’sami, two-

rzyć lokalne systemy 

wsparcia, przeciwdziałania 

przemocy. Niech doku-

menty będą tylko dodat-

kiem, a nie clue naszej pra-

cy! 

 

„PAPIEROWY” KURATOR 

Ktoś kiedyś uznał, że o 

dobrze wykonywanej pracy 

przez kuratora świadczy 

ilość dokumentów przez 

niego wyprodukowanych i 

wpiętych do akt w termi-

nie, mimo że i tak w więk-

szości sędziowie nie zapo-

znają się z nimi na bieżąco. 

Ktoś kiedyś uznał, że pa-

pier przyjmie wszystko… I 

nie ważne, jakie realne 

działania podejmujesz na 

rzecz swoich podopiecz-

nych – ważne, żeby papiery 

się zgadzały i były złożone 

w terminie.  

Przerażające jest, że lepiej 

będzie oceniony kurator, 

który w terminie złożył 

wywiad z informacją 

„byłem, nie zastałem” niż 

kurator, który złożył wy-

wiad po terminie (kiedy nie 

było wyznaczonego termi-

nu posiedzenia ani rozpra-

wy), ale z pełnymi, zweryfi-

kowanymi informacjami. 

Ba! Lepiej będzie także 

oceniony kurator, który 

złoży wywiad w terminie 

bez weryfikacji danych, bo, 

jak kiedyś usłyszałam, 

„kurator nie jest od wery-

fikowania informacji”. Prze-

rażające jest to, że lepiej 

będzie oceniony kurator, 

który „współpracuje” z 

instytucjami poprzez wysy-

łanie dokumentów niż ten, 

który utrzymuje z nimi 

realny kontakt, spotyka się, 

weryfikuje telefonicznie 

informacje (zgłosili się 

ostatnio do mnie kurato-

rzy, którym w kontroli 

wytknięto, że informacje 

od policji uzyskują telefo-

nicznie zamiast wysyłać 

pisma). 

Przerażające jest to, że 

kurator dla dorosłych musi 

wypełnić 6 stron druku 

sprawozdania z objęcia 

dozoru mimo, że część 

tych informacji nie jest 

niezbędna do pracy z do-

zorowanym. Ale im wyka-

że się większym talentem 

pisarskim, tym lepiej będzie 

oceniony.  

Przerażające jest to, że w 

dobie, kiedy coraz więcej 

mówi się o braku realnego 

systemu przeciwdziałania 

krzywdzeniu dzieci i prze-

ciwdziałania przemocy, 

kuratela dąży do coraz 

większej biurokracji, do 

stworzenia modelu 

„papierowego kuratora” - 

na papierze wszystko musi 

się zgadzać, a co w terenie, 

to nie ważne. 
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19.10.2021r. w Ministerstwie Sprawiedliwości odbyła się narada robocza przedstawicieli 

OZZKS z przedstawicielami Ministerstwa Sprawiedliwości. Z ramienia MS obecni by-

li:  Sekretarz Stanu Michał Woś, Zastępca Dyrektora DWOiP K. Rybka, Dyrektor DBiEF  

A. Strumnik, Dyrektor Biura Ministra – M. Łukaszewicz oraz Dyrektor Departamentu Spraw 

Rodzinnych i  Nieletnich – Beata Turek. 

Podczas spotkania poruszone zostały następujące tematy: 

 Projekt zmian w  ustawie o kuratorach sądowych  

 Kwestia uregulowania długości trwania, czasookresu trwania kontaktów małoletniego 

z osobą uprawnioną w obecności kuratora 

 Stanu wyposażenia kuratorów sądowych w sprzęt teleinformatyczny  

 Plan awansów w 2022 r, w szczególności w okręgu katowickim 

 Postulaty OZZKS dot. kary ograniczenia wolności i prac społecznie użytecznych 

 Poruszono kwestię mobbingu w sądach m.in. w Sądzie Okręgowym w Rybniku 

Spotkanie trwało 2 godziny. Agenda spotkania nie przewidywała rozmowy o podwyżkach 

oraz sposobie ich realizacji. Podczas spotkania zdecydowanie nie było woli ze strony Mini-

stra Sprawiedliwości do rozmowy na w/w tematy. 

Na spotkaniu przekazano przedstawicielom Ministerstwa Sprawiedliwości egzemplarze do-

tychczasowych numerów MOZaiki. 

Warto nadmienić, że 04.10.20221r. Przewodnicząca OZZKS – Aleksandra Szewera - Nale-

wajek i Sekretarz Prezydium OZZKS – Adam Witkowicz spotkali się z Sekretarzem Stanu 

Michałem Wosiem oraz Dyrektorem Biura – Markiem Łukaszewiczem. Poruszone zostały 

postulaty protestacyjne m.in wzrostu wynagrodzeń o 12 %. Nie doszło do porozumienia.* 

 

*04.10.2021r. Ministerstwo Sprawiedliwości podpisało porozumienie z trzema związkami zawodowymi (MOZ NSZZ 
„Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury”, NSZZ Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP z siedzibą  
w Poznaniu, ZZPWS RP z siedzibą w Warszawie) 05.10.2021r. OZZKS wydał oświadczenie, w którym krytycznie odniósł 

się do w/w porozumienia i wyraził poparcie dla „Czerwonego Miasteczka”. 

 

 

Wizyta przedstawicieli OZZKS  

w Ministerstwie Sprawiedliwości 

Adam Witkowicz  

Kurator specjalista  

Sekretarz Zarządu Krajowego 

OZZKS 

Sąd Rejonowy w Zawierciu 

Przew. MOZ Częstochowa 
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Co w Związku piszczy - kalendarium minionych wydarzeń 

15.02.2022 Mijają 3 lata od powołania OZZKS! 

02.02.2022 Stanowisko OZZKS dot. pisma Departamentu Wykonywania Orzeczeń i Probacji DWOiP w zakresie prowa-

dzenia nadzorów trudnych  

24.01.2022 Pismo do Prezesów Sądów Rejonowych o ograniczenie pracy w terenie z uwagi na wzrost zachorowań na wariant 

Omikron wirusa SARS-Cov-2 

20.01.2022 Pismo do Prezesów Sądów o podjęcie działań prawnych i organizacyjnych dot. poprawy warunków pracy 

kuratorów sądowych zgodnie z raportem CIOP-PIB 

20.01.2022 Wysłanie pisma do Dyrektorów Sądów Apelacyjnych o zabezpieczenie środków finansowych na poprawę 

warunków pracy kuratorów sądowych w związku z raportem CIOP-PIB 

13.01.2022 Udział Przewodniczącej OZZKS – Aleksandry Szewery-Nalewajek  jako prelegentki w Konferencji 

"Przeciwdziałanie, wykrywanie i zwalczanie zjawiska przemocy w rodzinie" zorganizowanej przez Koło Naukowe Prawa 

Rodzinnego Uniwersytetu SWPS, której jednym z patronów był OZZKS   

16.12.2021 Uwagi OZZKS do projektu ustawy o zmianie ustawy o kuratorach sądowych. 

10.12.2021r. i 14.12.2021 Spotkanie Przedstawicieli OZZKS z przedstawicielami Krajowej Rady Kuratorów, związków 

zawodowych i organizacji pozarządowych skupiających kuratorów sądowych w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy 

o kuratorach sądowych  

08.12.2021 Udział Sekretarza Prezydium OZZKS – Adam Witkowicza w XII Edycji Wyróżnienia Białej Wstążki, której 

jednym z patronów był OZZKS 

07.12.2021 Uwagi OZZKS do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych 

ustaw. 

02.12.2021 Pismo OZZKS do MRPiPS i MS o podjęcie prac legislacyjnych mających na celu wpisanie zawodu kuratora 

sądowego do wykazu prac wykonywanego w warunkach szczególnych 

23.11.2021 Uwagi OZZKS do zmian w Kodeksie Karnym Wykonawczym 

08.11.2021 Pismo OZZKS do Ministerstwa Sprawiedliwości sprzeciwiające się wytycznym dot. podziału środków na na-

grody 

07.11.2021 Raport CIOP - PIB „Przeprowadzenie analizy zagrożeń związanych z pracą kuratora sądowego oraz opracowanie 

zaleceń służących ich ograniczaniu” 

03.11.2021 Pismo OZZKS do Prezesa Rady Ministrów, Ministra Sprawiedliwości i Ministra Finansów w sprawie podwyżek  

28.10.2021 Wysłanie Raportu OZZKS do MS dot. wyposażenia kuratorów sądowych w sprzęt teleinformatyczny  

22.10.2021 Powołanie Międzyzakładowej Organizacji Związkowej OZZKS SO w Zamościu  

19.10.2021 Wizyta przedstawicieli OZZKS w Ministerstwie Sprawiedliwości  

14.10.2021 Pismo do Prezesa Rady Ministrów w sprawie podwyżek  

Październik 2021 Udział przedstawicieli MOZ Kielce i MOZ Bydgoszcz w Czerwonym Miasteczku 

 

Adam Witkowicz 

Czy korzystacie z kart zniżkowych na paliwo i bufet na stacjach paliw Lotos? Ja osobiście korzystam  

z ochotą, nie tylko jeżdżąc po terenie, ale też np. na wakacjach. Rozbawia mnie, kiedy podjeżdżam 

swoim „mocno dorosłym” autem na stację, tankuję i przy kasie wyciągam kartę Lotos Biznes!  

W środowisku kuratorskim słychać było niedosyt, że stacji Lotos w kraju nie ma za wiele i nie wszy-

scy mogą korzystać z karty Biznes. No to mamy świetną wiadomość! Właśnie zarząd OZZKS podpisał 

z Orlenem umowę na zniżki na paliwo dla kuratorów zrzeszonych w OZZKS (pomińmy wszelkie sko-

jarzenia…plis). Obecnie jesteśmy w trakcie zbierania list osób chętnych do korzystania z w/w kart. 

Szerokiej drogi Drodzy Kuratorzy! 

Jadwiga Kowalczuk 

Orlen wita kuratorów! 
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O co chodzi z Ustawą o kuratorach sądo-

wych? W ostatnim czasie wokół niej i nasze-

go środowiska bardzo dużo się dzieje. I ra-

czej nie po to, aby poprawić warunki naszej 

pracy, aby podnieść nasze wynagrodzenie, 

czy prestiż wykonywanego zawodu. Wręcz 

przeciwnie. Wydawać się może, że ustawo-

dawcom przyświeca chęć zwiększenie kon-

troli, jeszcze większe zbiurokratyzowanie i 

ubezwłasnowolnienie nas, jako pracowników 

merytorycznych. 

Jeszcze nie zdążyliśmy odetchnąć po tym, jak 

Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiło 

Projekt ustawy o kuratorskiej służbie sądowej z 

dnia 31 maja 2019 roku, który to diametral-

nie zmieniał funkcjonowanie kuratorskiej 

służby sądowej i który prawdopodobnie 

głównie z uwagi na kalendarz wyborczy nie 

został wprowadzony w życie (dla przypo-

m n i e n i a  u m i e s z c z a m  l i n k :  

h t t p s : / / l e g i s l a c j a . r c l . g o v . p l /

docs//2/12321964/12599112/12599113/

dokument399639.pdf), a już wróble ćwierka-

ły, że w Ministerstwie Sprawiedliwości po-

wstaje nowy projekt zmiany ustawy o kura-

torach sądowych. Świadomość ta przysparza-

ła w naszym środowisku niepokoju. Aby być 

przygotowanym na nadejście nieuchronione-

go, już w marcu 2021 roku w OZZKS po-

wstał zespół złożony z kuratorów sądowych, 

który rozpoczął pracę nad ustawą. Materiała-

mi wyjściowymi była obecna Ustawa o kurato-

rach sądowych z dnia 27 lipca 2001 roku oraz 

Projekt ustawy o kuratorskiej służbie sądowej z 

dnia 31 maja 2019 roku. Celem usprawnienia 

CO DALEJ Z USTAWĄ O KURATORACH SĄDOWYCH? 

Jadwiga Kowalczuk 

Kurator specjalista 

Sąd Rejonowy  

w Wołominie 

MOZ Warszawa-Praga 

prac, zespół został podzielony na grupy te-

matyczne o roboczych nazwach: Zagadnienia 

ustrojowe; Pomoc psychologiczna plus kura-

torzy społeczni plus awanse; Dodatki specjal-

ne, dodatek terenowy oraz Postępowanie 

dyscyplinarne. Prace i dyskusje zarówno w 

całym zespole, jak w grupach tematycznych 

były już w zaawansowanym stadium, kiedy to 

pod koniec listopada 2021r. został opubliko-

wany projekt zmiany ustawy o kuratorach sądo-

wych z dnia 22 listopada 2021 roku. Link:  

https://legislacja.gov.pl/

docs//2/12353752/12832094/12832095/

dokument531388.pdf.  

Ministerstwo Sprawiedliwości, na zgłoszenie 

uwag do przedstawionego projektu dało 

tylko 21 dni od dnia opublikowania. Od tego 

momentu, mimo trudnego i intensywnego 

czasu przedświątecznego oraz związanego z 

mnogością działań związkowych z tzw. do-

datkami motywacyjnymi, zabraliśmy się za 

intensywną pracę. Poruszenie miało miejsce 

w całym środowisku kuratorskim, do 

OZZKS od kuratorów z całej Polski spływały 

uwagi, stanowiska, spostrzeżenia, za co ser-

decznie dziękujemy. Różne organizacje kura-

torskie przystąpiły do analizy przedstawione-

go projektu i spisywania uwag. Krajowa Rada 

Kuratorów wystąpiła z inicjatywą podjęcia 

dyskusji nad zaaprobowanym projektem, 

zaproszenie wystosowała do organizacji 

związkowych oraz stowarzyszeń zrzeszają-

cych kuratorów. Odbyły się dwa spotkania, 

w dniu 10 grudnia 2021 roku. w siedzibie 

Krajowej Rady Kuratorów, kolejne w formie 

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs/2/12321964/12599112/12599113/dokument399639.pdf
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs/2/12321964/12599112/12599113/dokument399639.pdf
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs/2/12321964/12599112/12599113/dokument399639.pdf
https://legislacja.gov.pl/docs/2/12353752/12832094/12832095/dokument531388.pdf
https://legislacja.gov.pl/docs/2/12353752/12832094/12832095/dokument531388.pdf
https://legislacja.gov.pl/docs/2/12353752/12832094/12832095/dokument531388.pdf
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online w dniu 14 grudnia 2021 roku, w obu uczestniczyły 

przedstawicielki kuratorów zrzeszonych w OZZKS, Alek-

sandra Szewera-Nalewajek Przewodnicząca OZZKS oraz 

Agnieszka Ochal Wiceprzewodnicząca OZZKS. 

Spotkania miały na celu podjęcie dyskusji nad projektem 

oraz wypracowanie wspólnego stanowiska w najbardziej 

newralgicznych kwestiach. Spotkania, w których uczestni-

czyli przedstawiciele Krajowej Rady Kuratorów, Ogólno-

polskiego Związku Zawodowego Kuratorów Sądowych 

oraz organizacji: Dolnośląskie Stowarzyszenie Kuratorów 

Sądowych "Frontis", Fundacja na Rzecz Rozwoju Probacji 

"Probare", Krakowskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądo-

wych, MOZ KNSZZ "Ad Rem" Kuratorów Sądowych, 

MOZ NSZZ Solidarność Pracowników Sądownictwa i 

Prokuratury NSZZ Pracowników Wymiaru Sprawiedliwo-

ści RP, Pomorskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych, 

Śląskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych "Auxilium" 

oraz Wielkopolskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych 

odbyły się w duchu współpracy i zaangażowania we wspól-

ną sprawę. Następnie część z organizacji w oparciu o po-

czynione ustalenia, przesłała do Ministerstwa Sprawiedli-

wości przygotowane przez siebie uwagi (do sprawdzenia 

na stronie RCL). 

Jeżeli chodzi o uwagi OZZKS, szczególne zasługi mają tutaj 

Aleksandra Szewera-Nalewajek, Agnieszka Ochal i Adam 

Witkowicz, którzy nasze propozycje oraz ustalenia poczy-

nione z innymi organizacjami kuratorskimi zebrali, opisali a 

następnie merytorycznie uzasadnili. Można się z nimi zapo-

znać pod linkiem:  

https://legislacja.gov.pl/docs//2/12353752/12832094/12832

097/dokument535168.pdf. 

Można zapytać, co teraz? Czy ustawa wejdzie w życie? Czy 

uwagi organizacji zrzeszających kuratorów zostaną 

uwzględnione? Analizując stronę RCL, a w szczególności 

stanowisko Rządowego Centrum Legislacji oraz Minister-

stwa Finansów nie można mieć pewności, że do tego doj-

dzie.  

Rządowe Centrum Legislacji wskazuje na wiele błędów, 

błędnych założeń, nieścisłości, jak też zbyt daleko idącą pod-

ległość i kontrolę kuratorów w przedstawionym projekcie. 

Link: dokument535174.pdf (legislacja.gov.pl) 

Natomiast Ministerstwo Finansów w swoim stanowisku 

przekazało, że (kolokwialnie ujmując) „Ustawę możecie 

zmieniać, ale bezkosztowo”. Link: 

Pismo_z upowaznienia_Ministra_Finansów_pl 

(legislacja.gov.pl). 

Podsumowując warto zauważyć, iż projekt z dnia 22 listopa-

da 2021 roku jest bardziej liberalny, niż ten z 2019 roku. W 

projekcie tym można by rzec, iż nieśmiało zostały zauważo-

ne niektóre z problemów dotykających naszą służbę, takich 

jak np. potrzeba zapewnienia pomocy psychologicznej, po-

mocy prawnej, ponoszenie przez kuratorów kosztów wyko-

nywanej pracy. Jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach czy 

powtarzającym się słowie „może”. Projekt skupia się bardzo 

na postępowaniu dyscyplinarnym kuratorów, strukturze 

wielokrotnej podległości kuratorów, ograniczeniu samo-

rządności, przewiduje likwidację rozporządzenia Ministra 

Sprawiedliwości  z dnia 09.06.2003 roku w sprawie standardów 

obciążenia pracą kuratorów zawodowych zastępując je enigma-

tycznym art. 13 ust. 3, który otrzymuje brzmienie: „3. Minister 

Sprawiedliwości ogłasza do 30 września, w drodze obwieszcze-

nia, w Dzienniku Urzędowym Ministra Sprawiedliwości, dane 

obejmujące średnie obciążenia pracą kuratora zawodowego dla 

dorosłych oraz kuratora zawodowego rodzinnego według stanu 

na dzień 31 grudnia roku poprzedniego.”  

Tak więc zauważając niewielką odwilż w podejściu do nasze-

go środowiska ze strony MS stwierdzam, że do wiosny jesz-

cze daleko. 

https://legislacja.gov.pl/docs/2/12353752/12832094/12832097/dokument535168.pdf
https://legislacja.gov.pl/docs/2/12353752/12832094/12832097/dokument535168.pdf
https://legislacja.gov.pl/docs/2/12353752/12832088/12832091/dokument535174.pdf
https://legislacja.gov.pl/docs/2/12353752/12832088/12832091/dokument535261.pdf
https://legislacja.gov.pl/docs/2/12353752/12832088/12832091/dokument535261.pdf
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W listopadzie 2021 otrzymaliśmy 

raport z Centralnego Instytutu 

Ochrony Pracy – Państwowego 

Instytutu Badawczego dot. bada-

nia „Przeprowadzenie analizy 

zagrożeń związanych z pracą 

kuratora sądowego oraz opra-
cowanie zaleceń służących ich 

ograniczeniu” (o zbiórce i bada-

niu pisaliśmy w drugim numerze 

MOZaiki).  

Wyniki jednoznacznie wska-

zały, iż psychospołeczne i fi-

zyczne warunki pracy kurato-

rów sądowych, oraz niebez-

pieczeństwo z nią związane 

czynią postulat wpisania za-

wodu kuratora sądowego do 

wykazu prac o szczególnym 

charakterze o których mowa 

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 

19 grudnia 2008 r. o emery-

turach pomostowych w pełni 

uzasadniony. 

 

Niezwłocznie po otrzymaniu ra-

portu zwróciliśmy się do Mini-

sterstwa Rodziny i Polityki Spo-

łecznej o podjęcie działań legisla-

cyjnych zmierzających do wpisa-

nia nas do wykazu zawodów o 

szczególnym charakterze, co de-

terminowałoby możliwość uzy-

skania wcześniejszej emerytury 

czy ubiegania się o rekompensatę. 

Wystąpiliśmy także do Ministra 

Sprawiedliwości o poparcie w/w 
postulatu. Niestety  z odpowiedzi 

Ministerstwa wynika, że zmiany w 

systemie emerytur pomostowych 

w kierunku rozszerzenia upraw-

nień do tych emerytur są nieuza-

sadnione. Jako absurdalny argu-

ment podano, iż w pracy nad 

ustawą o emeryturach pomosto-

wych „...wykorzystano wiele opi-

nii i analiz znanych ośrodków nauko-

wo-badawczych. Ostatecznie po-

wstały, oparte na obiektywnych 

(medycznych) kryteriach, wykazy 

prac w szczególnych warunkach i o 

szczególnym charakterze 

(stanowiące załączniki do ustawy o 
emeryturach pomostowych), które 

swym zakresem nie obejmują prac 

wykonywanych przez kuratorów są-

dowych” Tyle, że Ministerstwo nie 

potrafi wskazać dokładnie jakie bada-

nia i opinie miało na myśli. Z kolei 

Minister Sprawiedliwości przesłał pi-

smo do MRiPS, nie zajmując stanowi-

ska w sprawie.  

Oczywiście OZZKS nie zraża się tym 

stanowiskiem MRiPS i  podjął już ko-

lejne działania zmierzające do wypisa-

nia naszego zawodu do wykazu prac 

o szczególnym charakterze. 

 

Co jeszcze wynika  

z raportu CIOP – PIB? 
W grupie zawodowej kuratorów 

sądowych ujawniono najwyższe 

poziomy określonych cech pra-

cy w porównaniu do poziomów 

obserwowanych w innych gru-

pach zawodów polegających na 

kontakcie z drugim człowie-

kiem. Dodatkowo, cechy te silnie 

negatywnie korelują z symptomami 

stresu zawodowego, co pozwala na-

zwać je zagrożeniami dla zdrowia 

psychicznego i samopoczucia pra-

cowników tej grupy zawodowej. 

Działania ukierunkowane  

na organizację: 

- zmniejszenie negatywnego wpływu 

obciążenia psychicznego oraz nie-

pewności wynikającej ze zmian w 

organizacji pracy, pośpiechu, obcią-

Str. 6 
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SZCZEGÓLNY CHARAKTER PRACY KURATORÓW 

SĄDOWYCH 

Adam Witkowicz  

Kurator specjalista  

Sekretarz Zarządu 

Krajowego OZZKS 

Sąd Rejonowy w Zawierciu 

MOZ Częstochowa 
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- wprowadzenie sprawiedliwego systemu wyna-

grodzeń oraz częste  

(w miarę możliwości) przyznawanie nagród, po-

chwał i wyróżnień,  

- zapewnienie szkoleń przełożonym wszystkich 

szczebli w celu zapoznania ich z metodami obniża-

nia ilościowego i jakościowego obciążenia pracą, 
uświadomienie przełożonym roli wsparcia w miej-

scu pracy i korzyści z niego płynących, takich jak 

np.: wzrost zadowolenia z pracy podwładnych, a w 

efekcie wzrost ich zaangażowania w 

pracę i przywiązania do organizacji, 

mniejsze ryzyko wypalenia zawodo-

wego  

- ograniczanie sprzecznych wymagań 

w pracy (np. poleceń typu: bądź em-

patyczny, ale nie przejmuj się skar-

gami podopiecznych)  

- zapewnienie pomocy psychologicz-

nej i psychiatrycznej  

- wyposażanie wszystkich kurato-

rów (rozwiązania systemowe) w 

środki ochrony tj. gaz pieprzowy, paralizator, od-

straszacz na zwierzęta, itp.  

- zapewnienie środków ochrony przed czynnikami 

biologicznymi tj. jednorazowe rękawiczki i maski, 

żele i płyny antybakteryjne  

- zapewnienie niezbędnego do pracy na stanowi-

sku kuratora sądowego wyposażenia i sprzętu tj. 

komputer, telefon służbowy, samochód służbowy, 

bądź zwrot kosztów paliwa i eksploatacji samo-

chodu prywatnego 

- zapewnienie odzieży i obuwia roboczego 

Działania ukierunkowane na pracowników 

- rozwijanie indywidualnego potencjału zdolności i 

umiejętności oraz kompetencji zawodowych pra-

cowników może odbywać się za pośrednictwem 
odpowiednich szkoleń i treningów 

- treningi w zakresie rozwijania inteligencji emo-

cjonalnej  

- trening budowania zasobów osobistych  

- treningi uważności (MBSR – mindfulness-based 

stress reduction)  

- szkolenia w zakresie prewencji agresji ze strony 

podopiecznych/klientów  

- szkolenia oparte na metodzie wirtualnej rzeczy-

wistości. 

 

żeń nowymi bądź  

nagłymi obowiązkami/zadaniami, odpowie-

dzialności za zadania, poprzez:  wcześniejsze 

planowanie prac; ustalanie harmonogramu 

działań wspólnie z pracownikami;  wcześniej-

sze informowanie pracowników o planowa-

nych zmianach;  
- ograniczanie godzin nadliczbowych oraz 

pracy w soboty, niedziele i święta, ogranicza-

nie konieczności wykonywania obowiązków 

zawodowych w czasie wolnym 

od pracy;  

- zmniejszanie ilości pracy 

związanej z raportowaniem i 

„biurokracją”,  

ograniczanie liczby obowiąz-

ków administracyjnych;  

- ograniczanie - w miarę możli-

wości liczby procedur;  

- dostosowywanie liczby pra-

cowników do potrzeb kadro-

wych, działania zmierzające do 

zapobiegania brakom kadrowym  

- dostosowanie ilości pracy do możliwości 

pracowników, a także umożliwienie pracy w 

tempie dostosowanym do indywidualnych 

możliwości oraz cech temporalnych pracow-

ników;  

- zapewnienie bardziej elastycznego czasu 

pracy zmniejszającego ryzyko  

konfliktu praca–rodzina,  

- dostosowanie ilości pracy do możliwości 

pracowników w kontekście wieku i doświad-

czenia pracowników,  

- ograniczanie częstego przerzucania” pra-

cownika z jednej czynności do drugiej, unika-

nie zaskakiwania go przez przełożonych na-
głymi zadaniami, o ile działania te nie mają na 

celu zmniejszania monotonii pracy, 

- wprowadzenie procedur zwiększających 

poczucie kontroli oraz autonomii w pracy 

poprzez zwiększenie uprawnień decyzyjnych, 

wprowadzanie w miarę możliwości bardziej 

elastycznego czasu pracy,  

- zapewnienie pracownikom sprawiedliwego 

traktowania poprzez zwiększenie poczucia 

związku między indywidualnym wkładem w 

pracę a uzyskiwanymi nagrodami,  
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Niniejszy raport wysłaliśmy do Ministra Sprawiedliwości, Prezesów Sądów Okręgowych ( z prośba o 

przesłanie także do Prezesów Sądów Rejonowych) w celu podjęcia działań prawnych i organizacyj-

nych zmierzających do poprawy warunków pracy kuratorów sądowych. W piśmie do Prezesów 

zwróciliśmy się w szczególności o aktualizację kart oceny ryzyka zawodowego, poprzez wpisanie 

wszystkich najważniejszych zagrożeń występujących na tym stanowisku pracy, oraz wprowadzenie 

odpowiednich działań profilaktycznych (m.in. odpowiednich szkoleń, zapewnienia pomocy psycholo-

gicznej i psychiatrycznej, środków ochrony indywidualnej, sprzętu teleinformatycznego, odzieży i 

obuwia roboczego) zmierzających do zminimalizowania ryzyka wskazanego w w/w raporcie. 

Raport został przesłany także do Dyrektorów Sądów Apelacyjnych w celu zapewnienia środków fi-

nansowych na poprawę warunków pracy kuratorów sądowych. Obecnie OZZKS prowadzi rozmo-

wy w Zespole roboczym ds. emerytur pomostowych, który działa w ramach Zespołu ds. ubezpie-

czeń społecznych Rady Dialogu Społecznego  

 

Troska czy podważanie raportu CIOP- BIP? 
Należy nadmienić, iż ankieta badawcza była w pełni anonimowa, a do badań wykorzystano naukowe 

metody standaryzowane m.in.: Kopenhaski Kwestionariusz Psychospołeczny COPSOQ III, czy też 

Kwestionariusz Działań Negatywnych tzw. NAQ, dlatego też OZZKS z dużym zdziwieniem i niepo-

kojem przyjął inicjatywę jednego z Kuratorów Okręgowych, który w piśmie do Kierowników ZKSS 

zwrócił się o informację, czy zagrożenia wskazane w raporcie występują w Zespołach Kuratorskich 

wraz z udokumentowaniem tych zagrożeń w miarę możliwości.  

 

Rodzi się pytanie jak kierownicy mają zdiagnozować w/w zagrożenia, w tym m.in. mobbing, objawy 

stresu w pracy, nieprawidłowe zachowania ze strony przełożonego, czy też współpracowników? Jak 

mają udokumentować występujące zagrożenia (nagrania głosowe, wideo, dokumentacja medyczna)? 
Tymczasem życzymy Wam poprawy warunków pracy oraz wsparcia ze strony Ministerstwa i przeło-

żonych. I jeszcze raz dziękujemy wszystkim, którzy aktywnie włączyli się w realizację tego projektu.  

 

Z inicjatywy kuratorów zrzeszonych w MOZ OZZKS Sądu Okręgowego w Radomiu powstała akcja 

mikołajkowa "Niech Wam Mikołaj przyniesienie pełen worek szczęścia i pociechy dla serca" skiero-

wana do dzieciaków przebywających w jednym z domów dziecka. Do akcji włączyli się również ku-

ratorzy z całego okręgu niezrzeszeni w MOZ. Mamy nadzieję, że dzięki temu dzieciaki miały super 

fajny dzień i czuły się choć trochę mniej samotne!  

MOZ Radom tą akcją chciał przełamać stereotypy i pokazać, że zawsze i wszędzie leży im na serdu-

chu dobro małoletnich. Dziękujemy koleżankom i kolegom za pomysł, wielkie serca i zaangażowanie. 
Radość dzieciaków była wielka, kuratorzy od dzieciaków i wychowawców otrzymali podziękowania 

w formie własnoręcznie wykonanych kartek świątecznych. 

Mikołaje z MOZ Radom pomagają dzieciom 
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na naszą pracę). Liczebność organizacji 

stanowi również o reprezentatywności 

danej organizacji związkowej, a więc 

konieczności włączenia w wiele waż-

nych zmian ze strony pracodawcy, mię-

dzy innymi dotyczących warunków pra-

cy i zatrudnienia. Ponadto – włączając 

się do związku – mamy możliwość sko-

rzystać z pomocy prawnej, ochrony 

przed niezasadnym wypowiedzeniem 

umowy o pracę, a także mamy wpływ 

na podział środków z funduszu świad-

czeń socjalnych, premii i nagród.  

W przypadku OZZKS składka człon-

kowska wynosi 1% kwoty bazowej, 

czyli aktualnie 20,32 zł miesięcznie. 

Bez względu na to, czy uważamy, że 

to dużo czy mało – teraz mamy moż-

liwość, aby to państwo poniosło część 

kosztów ochrony naszych praw pra-

cowniczych przez opisaną tutaj ulgę 

podatkową. Gorąco zatem zachęcamy 

niezdecydowanych jeszcze kuratorów 

do wstąpienia w nasze szeregi, do 

wzmocnienia naszej siły przebicia.  

Pamiętajcie, że Ogólnopolski Związek 

Zawodowy Kuratorów Sądowych jest 

jedyną organizacją związkową, w której 

członkowie to w 100% kuratorzy sądo-

wi. To my sami najlepiej znamy trudno-

ści trapiące naszą grupę zawodową; 

wiemy, co nas uwiera, a czasem fru-

struje. Jesteśmy przekonani, że tylko 

RAZEM możemy stawić czoła wyzwa-

niom, jakie niosą nam dzisiejsze gwał-

towne zmiany w sądownictwie oraz 

sposób zarządzania m.in. naszą grupą 

zawodową. I jesteśmy pewni, że RA-

ZEM ZMIENI(a)MY NASZĄ KURATE-

LĘ… Bo jak nie my – to kto?  

Jakub Gładys iak  

Kurator zawodowy 

Sąd Rejonowy  

dla Warszawy-Woli 

MOZ Warszawa 

ULGA PODATKOWA DLA CZŁONKÓW ZWIĄZKÓW 

ZAWODOWYCH 

1 stycznia br. w życie weszły przepisy 

do projektu ustawy o podatku docho-

dowym od osób fizycznych, dające moż-

liwość skorzystania z nowej ulgi podat-

kowej. Ulga ta polega na tym, że już w 

przyszłym roku dokonując rozliczenia 

podatkowego za rok 2022 członek 

związku zawodowego będzie mógł odli-

czyć od dochodu składki na rzecz 

związku zawodowego, do którego nale-

ży. Maksymalna kwota odliczenia to 300 

zł. Przepisy te nakładają na zarządy 

związków zawodowych obowiązek 

imiennego ewidencjonowania wpłat 

swoich członków, by na koniec roku 

wystawić im oświadczenie o wysokości 

wniesionych składek, potrzebne do sko-

rzystania z ulgi.  

Powyższe rozwiązanie było długo wy-

czekiwane przez organizacje związko-

we. Przewiduje się bowiem, że pozwoli 

ono wyeliminować czynnik finansowy 

jako jedną przyczyn zniechęcających 

pracowników do wstępowania do 

związków zawodowych.  

I choć niekiedy z perspektywy kuratora 

wystarczającym wydawać się może, że 

skoro w danym sądzie funkcjonuje 

związek zawodowy (lub jego ZOZ/

MOZ), to interesy pracowników są za-

bezpieczone. Pragnę jednak w tym miej-

scu przypomnieć, że nie tylko istnienie, 

ale również LICZEBNOŚĆ danego 

związku ma ogromne znaczenie, ponie-

waż to ona stanowi siłę danego związku 

w każdej negocjacji z pracodawcą, a 

także władzą ustawodawczą czy wyko-

nawczą (np. aktualne prace nad Ustawą 

o kuratorach sądowych czy zmianami w 

ustawach bezpośrednio wpływających 
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W dzisiejszych czasach słuchanie 

muzyki z fizycznych nośników za-

krawa na zboczenie, wariactwo albo 

pasję. Wybieram to ostatnie. Muzy-

ka jest szeroko dostępna za darmo 

w internecie, ale ja uwielbiam mieć 

coś namacalnego, postawić płytę na 
półce, obejrzeć jej wkładkę, poczy-

tać teksty, powąchać świeżo rozfo-

liowaną poligrafię.   

Muzyka towarzyszy mi niemalże 

przez całe życie. Z rodzinnych po-

dań i legend wynika, że już w wieku 
2 lat zasłuchiwałem się w audycjach 

z muzyką klasyczną. Podobno wtedy 

całkowicie milknąłem z przyklejo-

nym uchem do radiowego odbiorni-

ka. W wieku około 10 lat rozpoczę-

ło się moje szaleństwo kolekcjono-

wania muzyki, najpierw na kasetach 

magnetofonowych, potem na pły-

tach CD, a na końcu na najwspanial-

szym nośniku jakim jest płyta winy-

lowa.  

Dlaczego tak? Przyczyna jest banal-

na. Kiedy dorastałem muzykę po-

znawało się z radia, z zakupionych 

kaset i płyt oraz dzięki kolegom, 

którzy polecali, pożyczali i przegry-

wali albumy. Jeśli wspomnienia mnie 

nie zawodzą to moje pierwsze zaku-

pione kasety magnetofonowe to 

Michael Jackson „Dangerous”, Ro-

bert Palmer „Don’t Explain” i Bon 

Jovi „New Jersey”. W ten sposób 

ruszyła lawina.  

Gusta muzyczne zmieniały się wtedy 

dość szybko. Z miesiąca na miesiąc 

lądowało się w innej stylistyce i ga-

tunku muzycznym. Był we mnie du-

ży głód i ciekawość poznawania 

świata muzyki. W pewnym stopniu 

mój gust muzyczny został ugrunto-

wany w dość przypadkowy, ale ma-

ło oryginalny sposób… 

To była piąta, może szósta klasa 

szkoły podstawowej. Kumplowałem 

się wtedy z Leszkiem, nazwiska nie 

potrafię sobie przypomnieć, ale po-

trafię odnaleźć jego dom. Połączyła 

nas miłość do piłki nożnej i kloc-

ków lego. Spotykaliśmy się u niego 

i budowaliśmy z klocków, choć naj-

częściej rozgrywaliśmy zbudowany-
mi z nich piłkarzami turnieje piłki 

nożnej. Polska piłka przeżywała 

wtedy potężny kryzys, a my potrze-

bowaliśmy takich symboli. Z tzw. 

kwadratów budowaliśmy drużyny i 

staraliśmy się nadać ich strojom 

kolor zbliżony do barw reprezenta-

cyjnych. Potem budowaliśmy bram-

kę, z kawałka firanki montowaliśmy 

siatkę, za piłkę służyła nam mała 

metalowa bądź plastikowa kulka. 

Nasze rozgrywki umilała nam mu-

zyka puszczana przez starszą sio-

strę Leszka - Ulę. Byłem zafascyno-

wany tą drobną, kruchą blondynką, 

a jeszcze bardziej wiszącymi nad jej 

łóżkiem plakatami, logami zespołów 

narysowanymi długopisem i flama-

strem na plecaku oraz podartych 

jeansach, a przede wszystkim pusz-

czaną przez nią muzyką. Bon Jovi, 

Guns N ’Roses, Metallica, Scor-

pions, Deep Purple, Led Zeppelin, 

Pink Floyd, Genesis, Sepultura, 

Slayer i wiele wiele innych. Mój 

umysł został zainfekowany takim 

graniem. Zacząłem marzyć o tym, 

żeby poznać wszystkie te zespoły i 

zebrać ich dyskografię na kasetach. 

Str. 10 

KLOCKI LEGO, STARSZA SIOSTRA KOLEGI I...  

PŁYTY WINYLOWE! 

Paweł  Grędziński  

Paweł Grędziński 

Kurator Specjalista 

Sąd Rejonowy w Wołominie 

MOZ Warszawa-Praga 
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były latami świetności przysłowiowego 

„placka”. Poza tym format opakowania po-

zwala cieszyć oko. Niejednokrotnie okładki 

albumów to dzieła sztuki, a więc w tym 

przypadku rozmiar ma znaczenie. Na sa-

mych płytach znajduje się też nalepka wy-

twórni, jej logotyp, która również potrafi 
być małym dziełem sztuki. Płyty także przy-

bierają rożne barwy, potrafią kolorami 

oczarować. Płyta winylowa posiada też ten 

ludzki pierwiastek przemijalności. Można ją 

zajechać na śmierć, trzeba o nią dbać i od 

czasu do czasu umyć. Z okładką też trzeba 

się obchodzić ostrożnie, jest podatna na 

uszkodzenia. Podsumowując, jest to nośnik 

kruchy, wymagający opieki, ale też ducho-

wy, piękny. Zupełnie jak my.  

Do tego wszystkiego możemy jeszcze do-

dać całą kulturę winylową jaka wyrosła na 

popularności „placka”. Giełdy płytowe, an-

tykwariaty, fora internetowe, knajpy, kafejki, 

gdzie gra się muzykę z gramofonu. Dodat-

kowo możemy pobawić się w poszukiwanie 

optymalnego sprzętu do słuchania muzyki z 

winyla. Wybór jest przebogaty, za stosun-

kowo nieduże pieniądze, można 

cieszyć oko i ucho znakomitym 

zestawem audio z lat 70 czy 80 

XX-wieku. 

Jeśli pytacie czy warto w to 

wejść? Odpowiadam zdecydo-

wane TAK. Jeśli muzyka jest 

bliska waszemu sercu i jest 

ważną częścią waszego życia, 

warto zwrócić swoje uszy, oczy 

i duszę ku płycie winylowej.  

Zaczęło się ciułanie groszy i latanie po oko-

licznych bazarach, targowiskach i sklepikach, 

gdzie z rozkładanych polówek tuzy handlu 

lat 90 sprzedawały, wtedy jeszcze pirackie, 

kasety magnetofonowe. Z pirackich kaset 

przyszedł czas na oryginalne. Pod koniec 

podstawówki mieliśmy z kumplami rytuał 
wyjazdu do Warszawy, gdzie w sklepie 

„Dziupla” mieszczącym się na ul. Ząbkow-

skiej kupowaliśmy kolejne kasety, czasem 

płyty CD, by potem wspólnie ich słuchać, 

wymieniać się nimi, przegrywać.  

Szaleństwo zbieractwa, ale przede wszyst-
kim muzycznej przygody, mistycznych 

dźwiękowych uniesień trwa do dzisiaj. Przez 

te lata uzbierało się parę tysięcy muzycz-

nych nośników, które zalegają od parteru 

po strych. W okolicach roku 2009 r. zwró-

ciłem uwagę na płyty winylowe. Nośnik, 

który obecnie ponownie święci triumfy, a 

jego sprzedaż z roku na rok rośnie i bije 

kolejne rekordy, wtedy nieśmiało zaznaczał 

swoją obecność po latach zapomnienia. Za-

kupiłem pierwszy gramofon, a na efekt kuli 

śniegowej długo nie musiałem czekać.  

Co jest takie magicznego 

w płycie winylowej? W 

głównej mierze jej 

brzmienie i opakowanie. 

Płyta gra ciepło, natural-

nie, bywa, że trzeszczy 

(ale dotyczy to głównie 

już starych, wysłużonych 

nośników). Walory jej 

brzmienia najlepiej poznać 

z płyt nagranych i wytło-

czonych w latach 60 i 70 

ubiegłego wieku, które 

Str. 11 



12 

Często czytamy opracowania kwestiona-
riuszy ankiet, które wypełniliśmy w ce-
lach naukowych, jako zinterpretowane 
przez teoretyków. Osobiście cenię każde-
go, ale opracowania praktyka podejmują-
cego badania w swojej dziedzinie, który z 
pomocą teoretyka przeleje wyniki na 
papier są jeszcze cenniejsze. Tak napisa-
ne opracowanie jest czytelne, a używana 
terminologia pozwala po prostu na zapo-
znanie się z wynikami, bez szukania w 
słowniku języka polskiego kolejnego po-
jęcia naukowego, co od razu zniechęca 
do czytania…  
Do lektury  książki dra Łukasza Wirkusa 
oraz dra hab. Roberta Opory, prof. Uni-
wersytetu Gdańskiego, możesz spokojnie 
usiąść i zapoznać się ze świetnym porów-
naniem statystycznym o pracy kuratorów 
przed i w czasie pandemii Covid-19.  
Nie musimy zastanawiać się czy autor wie 
jak wykonujemy nasze zadania, czy w 
ogóle wie o czym pisze, ponieważ dr Łu-
kasz Wirkus jest praktykiem - kurator 
specjalista rodzinny, Kierownik III Zespołu 
Kuratorskiej Służby Sądowej w Sądzie 
Rejonowym w Słupsku. Dra hab. Roberta 
Opory, prof. UG, który jest cenionym 
naukowcem w dziedzinie wychowania, 
terapii i resocjalizacji, gronu pedagogów 
nie trzeba przedstawiać, gdyż publikacje i 
artykuły profesora są ogólnodostępne i 
każdy kto podejmuje działania w kierun-
ku dokształcania i  rozwoju osobistego w 
tej dziedzinie, na pewno miał okazję się z 
nimi zapoznać. 
W publikacji „Funkcjonowanie Kurator-
skiej Służby Sądowej przed i w czasie 
pandemii COVID-19” w ośmiu rozdziałach 
dowiemy się o regulacjach w pracy kura-
tora sądowego, związanych z przeciw-
działaniem COVID-19, o podjętych działa-
niach związków zawodowych (w tym 
OZZKS), Ministerstwa Sprawiedliwości 
oraz KRK. Możemy dowiedzieć się, jak 
wygląda praca służb probacyjnych w kra-
jach europejskich takich jak Hiszpania, 
Chorwacja, Czechy i in. Rozwiązania tam 
wprowadzone są bardzo podobne do 
tych w Polsce. Rozdział ten przeczytałam 
z wyjątkową ciekawością. W rozdziale 
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WYNIKI BADAŃ DOTYCZĄCYCH PRACY KURATORÓW SĄDOWYCH  

W CZASIE PANDEMII COVID-19 

szóstym zaspokoimy ciekawość dotyczącą ob-
ciążeń kuratorów przed i w czasie pandemii, a 
w ostatnich rozdziałach zobaczycie bardzo 
czytelnie opracowane wyniki badań, dotyczące 
funkcjonowania Kuratorskiej Służby Sądowej. 
Mamy okazję przekonać się, jakie zmiany za-
chodzą w pracy kuratorów sądowych, co im 
przeszkadza i co chcielibyśmy pozostawić w 
naszej pracy po pandemii. Wyniki badań sta-
nowią diagnozę aktualnej sytuacji ze szczegól-
nym podkreśleniem znaczenia oraz przygoto-
wania kuratorów do używania w swojej pracy 
technologii komunikacyjno-
informatycznych. Celem badań było poznanie 
opinii kuratorów sądowych na temat funkcjo-
nowania Kuratorskiej Służby Sądowej przed i 
w czasie pandemii, a także sytuacji rodzinnej i 
osobistej, w jakiej znaleźli się ich podopieczni. 
W obszarze zainteresowania Autorów książki 
są również wątki związane z funkcjonowaniem 
zawodowym, osobistym, a także kwestie doty-
czące dobrostanu psychicznego i higieny pracy 
kuratora sądowego. 
Badania zrealizowano za pośrednictwem pre-
zesów sądów okręgowych i kuratorów okręgo-
wych. Kwestionariusz ankiety rozesłano w 
formie elektronicznej. Link z kwestionariuszem 
ankiety został przygotowany w aplikacji MS 
Forms. Badania miały charakter anonimowy i 
dobrowolny. Przeprowadzono je w 12 losowo 
wybranych okręgach sądowych w Polsce. 
Na koniec dodam, że w badaniach wzięło 
udział 109 kuratorów rodzinnych oraz 107 
kuratorów dla dorosłych. Razem 216 kurato-
rów na ponad 5 tysięcy etatów. Staż pracy 
kuratorów, którzy wzięli udział w wypełnieniu 
kwestionariusza nie przekroczył 7 lat. Ciekawa 
jestem, jak wyglądałyby wyniki badań, gdyby 
pozyskać więcej danych od kuratorów ze sta-
żem powyżej 10 lat … 
 Chciałabym też, aby ta refleksja oraz 
polecane opracowanie były punktem do roz-
ważań, dlaczego tak mało angażujemy się w 
inicjatywy, takie jak te badania naukowe, któ-
re mogą stanowić punkt wyjścia do zmian or-
ganizacji oraz warunków pracy kuratora sądo-
wego.  
Opracowanie to jest dostępne bezpłatnie w 
Repozytorium Centrum Otwartej Nauki i 
można ją ściągnąć poprzez identyfikator:  
https://
depot.ceon.plhandle/123456789/20783  

Katarzyna Gulcz  

Kurator specjalista  

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ 

MOZ Gdańsk 

https://depot.ceon.pl/
https://depot.ceon.pl/handle/123456789/20783
https://depot.ceon.pl/handle/123456789/20783
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MOZAIKA - KIEDY SIĘ NARODZIŁ POMYSŁ? 

i zauważyliśmy witających nas ludzi. 

Od pierwszego momentu wymieniali-

śmy się pozytywną energią – no i 

oczywiście doświadczeniami, bo jak 

kurator z kuratorem się spotka… 

Mimo, iż założenie spotkania było 

czysto prywatne. 

I tak przy blasku ogniska i zapachu 

magicznego kociołka tworzyliśmy wi-

zję działalności Związ-

ku. Byliśmy tak podeks-

cytowani, że rzucaliśmy 

pomysłami jak z ręka-
wa. Istna burza mó-

zgów! Wtedy też przy-

szło nam do głowy, że 

warto by było rozpro-

pagować nasze pomy-

sły, działania, sukcesy, przemyślenia 

itp.  Nie od razu wpadliśmy na po-

mysł biuletynu. Dojrzewał on w nas 

przez najbliższe kilka miesięcy, aż na-

daliśmy mu nazwę i kształt dzisiejszej 

MOZaiki ;)  

Jak wiecie chcemy aby MOZaika do-

cierała do jak największej ilości osób 

(nie tylko kuratorów zrzeszonych w 

OZZKS). Myślimy intensywnie nad 

odpowiednim kolportażem i być mo-

że drukiem. Chcemy dzielić się z Wa-

mi naszą pracą, ale i dać też Wam 

miejsce do zaprezentowania siebie, 

swoich pasji, rozważań czy osobiste-

go warsztatu pracy. Bo przecież  

MOZaika jest tworzona przez kura-

torów, dla kuratorów i z kuratorami! 

Zapewne nie napiszę nic odkryw-

czego, gdy stwierdzę, że jesteśmy 

dumni i szczęśliwi z tego, że udaje 

nam się wydać kolejny już numer 

naszej MOZaiki. Jednak czy nie za-

stanawialiście się, jak powstał po-

mysł naszego biuletynu?  

Sprawa sięga początków funkcjono-

wania OZZKS pod przewodnic-

twem Aleksandry 

Szewery-Nalewajek. 

Zakładając MOZ 

Gdańsk byłem w sta-
łym kontakcie 

(telefonicznym lub 

mailowym z uwagi na 

wybuch pandemii) z 

Olą i Adamem by 

niczego nie przeoczyć i ruszyć z 

działalnością MOZu pełną parą. Z 

uwagi na tak częsty kontakt naj-

zwyczajniej w świecie się polubili-

śmy i zaczęliśmy myśleć o tym, by 

się poznać „w realu”.  I tak ktoś 

rzucił pomysł spotkania na Mazu-

rach, gdy tylko obostrzenia zelżeją. 

Ustaliliśmy datę, miejsce i zaczęli-

śmy zjeżdżać z całego kraju w ma-

lownicze okolice Szczytna. Przy-

znam szczerze, że jadąc tam nie 

miałem zielonego pojęcia, kogo tam 

poznam i czy odnajdę się w tym 

towarzystwie, bo przecież wszyscy 

z dużo większym doświadczeniem 

kuratorskim i związkowym ode 

mnie.  

Gdy tylko przekroczyliśmy bramę, 

od razu poczuliśmy zapach ogniska 

Str. 13 

Bart łomie j  Gesek  

Kurator zawodowy 

Sąd Rejonowy  

Gdańsk-Południe 

MOZ Gdańsk 
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Minął kolejny rok. Od dwóch lat 

żyjemy w zwariowanym świecie 

naznaczonym pandemią. W wielu 

sądach prezesi wydali zarządzenia 

dotyczące pracy kuratorów w tym 

trudnym czasie. Prezesi zezwalali 

na pracę zdalną jak również na 
kontaktowanie się z uczestnikami 

postępowań za pomocą środków 

porozumiewania się na odległość 

tj. telefonów, komunikatorów, 

maila.  

I co z tego, że mie-
liśmy taką możli-

wość??? Jak się 

okazuje dla wielu z 

nas było to nie-

możliwe do zreali-

zowania, bowiem 

służbowy telefon 

komórkowy, na 

dodatek z dostę-

pem do Internetu, 

czy też system do 

pracy zdalnej VPN 

nadal jest nieosiągalnym luksusem. 

Po raz pierwszy zwróciliśmy się na 

początku pandemii tj. w kwietniu 

2020r. z pytaniem do prezesów o 

wyposażenie kuratorów zawodo-

wych i okręgowych w sprzęt tele-

informatyczny. Obraz jaki się 

wówczas wyłonił wskazał na liczne 

zaniedbania i braki. Wyposażenie 

kuratorów w telefony służbowe 

kształtowało się wówczas się na 

bardzo niskim poziomie i wynosiło 

26%, z czego tylko 12% posiadało 

dostęp do Internetu. Lepiej sytua-

cja wyglądała w zakresie wyposa-

żenia kuratorów w laptopy – 65%, 

jednakże tylko 20% kuratorów 

miało możliwość pracy zdalnej w 

systemach sądowych typu Kurate-

la lub Kurator. 

Str. 14 
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Służbowy telefon - luksus czy już norma kuratorska? 

 Zespół ds. bezpieczeństwa i warunków 

pracy OZZKS nie odpuścił tematu. Swój 

raport we wrześniu 2020r wysłaliśmy 

do Ministerstwa Sprawiedliwości, a po 

kilku miesiącach postanowiliśmy prze-

prowadzać akcję  Sprawdzam. 

 Od  marca do  maja 2021r. zbierali-

śmy informacje  dot. wyposażenia ku-

ratorów mając nadzieję na poprawę w 

tym zakresie. Po zebraniu wszystkich 

danych stwierdziliśmy, że co prawda 

poziom wyposażenia kuratorów zawo-

dowych w sprzęt tele-
informatyczny ulega 

poprawie, jednakże 

jest to proces zdecy-

dowanie za wolny i 

jest niewystarczający. 

Np. „ogólna liczba 

służbowych telefonów 

komórkowych pozo-

stająca do dyspozycji 

kuratorów w sądach 

rejonowych wynosi 

1468 tj. 29,22% kura-

torów ma telefon (wzrost o 86 sztuk 

w stosunku do badania przeprowadzo-

nego w 2020r.)” 

Jeszcze mniejszą liczbę stanowią tele-

fony z dostępem do Internetu. W skali 

kraju jest ich zaledwie 975 – tj. 19,41% 

(było 644 - wzrost o 331). Kuratorzy 

okręgowi na 34 telefony komórkowe 

w 27 przypadkach posiadają dostęp do 

internetu ( 27,27%).  

Analogiczne pytanie zadaliśmy odno-

śnie laptopów. O ile liczba laptopów 

kuratorów sądowych zatrudnionych w 

sądach rejonowych wynosi 3821 ( tzn, 

że 76,05 % kuratorów ma laptopa 

(było 3356 - wzrost o 456), to już licz-

ba laptopów z możliwością pracy zdal-

nej w systemach typu VPN wynosi za-

ledwie 1449 - co stanowi 37,92% lap-

topów pozostających w dyspozycji ku-

ratorów sądowych.” 

Agnieszka  Ochal 

Starszy Kurator Zawodowy 

Sąd Rejonowy w Radomiu 

MOZ Radom 
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Działania naszych związkowców z międzyzakładowych organizacji związkowych przynoszą kolejne 

efekty w zakresie przyznania kuratorom sądowym odzieży i obuwia roboczego lub ekwiwalentu za 

ich używanie i pranie.  

Od stycznia 2022r. kuratorzy sądowi z Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej i Grudziądzu mają wy-

płacany ekwiwalent pieniężny za używanie własnej odzieży i obuwia oraz za ich pranie, a w sądzie 

Rejonowym w Legnicy trwają ostatnie dopracowania w tej kwestii. 

W Sądzie Rejonowym w Myszkowie została przyznana natomiast kurtka i obuwie robocze oraz 

ekwiwalent za ich pranie. Zaawanasowane prace w tym zakresie trwają w Sądzie Rejonowym  

w Zawierciu (ma być przyznana kurtka i obuwie robocze). Podobnie w Sądzie Rejonowym Kato-

wice-Wschód została przyznana kurtka i obuwie robocze.  

Przewodniczący poszczególnych MOZ oczywiście prowadzą dalsze działania, aby kuratorzy w każ-

dym sądzie z właściwości MOZ byli wyposażeni w odzież lub obuwie robocze lub był wypłacany 

ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia.  

Docierają do nas sygnały, że od momentu opublikowania II raportu na ten temat kuratorzy doposaża-

ni są w/w sprzęt. W wielu miejscach dochodzi jednak dalej do surrealistycznych sytuacji, kiedy to są 

zakupione telefony, ale nie ma do nich kart sim - lub też odwrotnie. 

Czy to jest naprawdę tak dużo, abyśmy mogli mieć łatwy dostęp do naszych podopiecznych, a oni do 

nas???  

Pracodawca nie może od nas wymagać, abyśmy wykorzystywali sprzęt prywatny, który nie zawsze jest 

wystarczająco zabezpieczony. A my, przede wszystkim z uwagi na własne bezpieczeństwo, nie powin-

niśmy gromadzić na telefonie prywatnym danych osób objętych postępowaniem sądowym. 

Życząc Wam wszystkim zdrowia przy kolejnych falach pandemii. Obiecujemy, że nadal będziemy mo-

nitorować sytuację w tej kwestii z nadzieją na to, że kiedyś służbowy telefon nie będzie kojarzony z 

luksusem w naszej pracy. 

Z opracowaniami zespołu ds. bezpieczeństwa i warunków pracy OZZKS z 2020r i 2021r można zapo-

znać się na stronie www.ozzks.pl. 

Opracowania OZZKS dotyczące wyposażenia kuratorów w sprzęt teleinformatyczny oraz dotyczące 

dostępu do systemów innych instytucji – Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych 

Opracowanie OZZKS dot. wyposażenia kuratorów zawodowych i okręgowych w sprzęt teleinforma-

tyczny – Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych 

Str. 15 

Ekwiwalent, odzież i obuwie robocze 

http://www.ozzks.pl
https://ozzks.pl/2020/09/08/opracowania-ozzks-dotyczace-wyposazenia-kuratorow-w-sprzet-teleinformatyczny-oraz-dotyczace-dostepu-do-systemow-innych-instytucji/
https://ozzks.pl/2020/09/08/opracowania-ozzks-dotyczace-wyposazenia-kuratorow-w-sprzet-teleinformatyczny-oraz-dotyczace-dostepu-do-systemow-innych-instytucji/
https://ozzks.pl/2021/10/28/opracowanie-ozzks-dot-wyposazenia-kuratorow-zawodowych-i-okregowych-w-sprzet-teleinformatyczny/
https://ozzks.pl/2021/10/28/opracowanie-ozzks-dot-wyposazenia-kuratorow-zawodowych-i-okregowych-w-sprzet-teleinformatyczny/
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KURATORSKI BIULETYN ZWIĄZKOWY OZZKS 

Powiedzieć – a właściwie napisać – o VII 

Białołęckim Biegu Wolności, że był epicki, 

to tak jakby nic nie napisać. Doborowe 

towarzystwo biegaczy, atmosfera, której 

próżno szukać na wielkich komercyjnych 

biegach masowych, no i trasa wiodąca ma-

lowniczym szlakiem wśród białołęckich 

lasów, które nie raz sprawiały wrażenie, 

jakby przeniosły biegacza do powieściowej 

krainy Narnii. Ten bieg ma jeszcze jedną 

istotną cechę stanowiącą o jego wyjątko-

wości, a konkretnie kategorię dodatkową: 

pracownicy służby więziennej i kuratorzy 

sądowi, co dla piszącego te słowa nie pozo-

staje bez znaczenia, gdyż jest kuratorem 

sądowym, który (niestety what a shame) 

pięć lat temu nie 

wiedzieć czemu 

zawiesił swe buty 

biegowe na kołku 

i gdyby nie BBW 

to te buty z pew-

nością ciągle by 

tam wisiały…. 

Ale od początku i 

dla porządku: 

Białołęcki Bieg 

Wolności to co-

roczna sportowa 

impreza biegowa, 

która w dniu 12 

grudnia 2021r. odbyła się po raz siódmy. 

Celami towarzyszącymi tej sportowej ry-

walizacji na równi z popularyzacją biegania 

jako najprostszej formy ruchu i promocją 

zdrowego stylu życia jest upamiętnienie 

wiedzy o wprowadzonym w 1981 r. stanie 

wojennym w Polsce, w szczególności nt. 

osób aresztowanych i osadzonych w aresz-

cie na warszawskiej Białołęce oraz uczcze-

nie pamięci osób internowanych w stanie 

wojennym (dlatego bieg odbywa się przy 

miejscu internowania osób walczących za 

walkę o wolność i demokrację, tj. przy 

Areszcie Śledczym na warszawskiej Białołę-

ce).  

Wreszcie promocja biegania wśród kurato-

rów sądowych oraz pracowników i funk-

cjonariuszy Służby Więziennej jako jednej z 

metod zapobiegania wypaleniu zawodowemu 

jest w mojej subiektywnej ocenie dla nas 

kuratorów argumentem creme de la creme 

zachęcającym do podjęcia wyzwania i stanię-

cia na linii startu. Wszak pomysłodawczynią 

biegu jest kurator zawodowa Anna Myśliń-

ska. Impreza jest organizowana przy wspar-

ciu warszawsko-praskich kuratorów sądo-

wych. Co roku patronat nad biegiem mają 

również organizacje zrzeszające kuratorów z 

całej Polski i tak po patronacie OZZKS w 

2019 roku tym razem patronat biegu objęła 

Krajowa Rada Kuratorów. 

Dystans nieprzypadkowy, wręcz symboliczny 

– 13 km. Tym razem trasa była wyznaczona 

leśnymi ścieżkami z honorowym startem 

spod Aresztu 

Śledczego War-

szawa-Białołęka. 

Pierwszy raz o tej 

imprezie usłysza-

łem w 2019 r. na 

kilka tygodni 

przez wyznaczo-

nym terminem. 

Było zbyt późno, 

aby solidnie przy-

gotować się do 

startu, więc udział 

zaplanowałem na 

kolejny rok, tj. na 

ten nieszczęsny rok, w którym pojawiła się 

pandemia wywracająca wszystko do góry 

nogami. Organizator, mierząc się z realiami, 

zaproponował wówczas zdalną edycję biegu. 

Dla mnie jako osoby ceniącej sobie realny i 

bezpośredni kontakt było mało przekonują-

ce, aby brać udział w wirtualnym współza-

wodnictwie. Natomiast w 2021 r. z utęsknie-

niem i zniecierpliwieniem weszło mi w na-

wyk sprawdzanie postów na fejsie oczekując 

publikacji informacji o organizacji biegu. 

Tym większe było moje zadowolenie, gdy w 

2021 r. potwierdzono informację o organiza-

cji biegu w tradycyjnej formie, a data wyda-

rzenia przypadła na dzień 12 grudnia 2021 r. 

tj. w przeddzień 40. rocznicy wprowadzenia 

stanu wojennego. Jak wyżej wskazano bieg 

jest jednym z elementów wydarzeń składają-
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BIAŁOŁĘCKI BIEG WOLNOŚCI 

Łukasz Bieszczad  

starszy kurator zawodowy 

Sąd Rejonowy  

w Ropczycach  
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szem w oczy zajrzała mi mityczna "ściana", tak! – ta, któ-

ra łapie maratończyków po 30. kilometrze. Wówczas 

przyznam, że trochę odpuściłem. "Ta w fioletowych rę-

kawkach" wykorzystała to i prześcignęła mnie. Ale dla 

mnie to było ok. Tłumaczyłem to tym: dziewczyno zrobi-

łaś dobrą robotę, należy Ci się! Biegnij przede mną ku 

chwale i w tryumfie! Na mecie okazało się, że "ta w fio-

letowych rękawkach" ma na imię Paulina i jest osobą z 

mojej branży, tj. kuratorką z Wrocławia. Wzajemnie 

podziękowaliśmy sobie za niewypowiedzianą, podjętą 

bez werbalnej komunikacji współpracę w trakcie biegu.  

Z kronikarskiego obowiązku warto odnotować, że  na 

mecie czekali nie tylko kuratorzy, ale pamiątkowy medal 

i posiłek regeneracyjny (w tym roku grochówka i krup-

nik w wersji vege). 

Wśród mężczyzn dwa pierwsze miejsca podium „w na-

szej kategorii” okupowali funkcjonariusze Służby Wię-

ziennej. Honor kuratorów sądowych obronił Arkadiusz z 

Mińska Mazowieckiego, zajmując trzecie miejsce. Za to 

kuratorki pokazały prawdziwe girl power. Wszystkie trzy 

miejsca na podium zajęły kuratorki sądowe! Wygra-

ła Wiola z Gdyni, reprezentująca jednocześnie OZZKS. 

Miejsce drugie zajęła Paulina z Wrocławia. Podium uzu-

pełniła „sprawczyni całego zamieszania” tj. Ania z War-

szawy. 

Skoro dobiegłem do mety tej relacji wypada złożyć po-

dziękowania. Pierwszorzędne gratki dla organizatorów i 

całej armii wolontariuszy czuwających nad przebiegiem 

biegu. To dzięki wam nie zgubiłem się w tej krainie Nar-

nii:)) Serdecznie gratuluję Wioli za pierwsze miejsce i 

zdobyty przez nią tytuł najszybszej wśród kuratorek.  

Pozdrawiam pozostałych kuratorów biorących udział w 

biegu: Paulinę, Agnieszkę, Karolinę, Roberta, Arkadiusza 

and last but not least Anię, która wpadła na pomysł, aby 

biegowo rozruszać nas kuratorów (wybaczcie, jeśli o 

kimś zapomniałem; tyle emocji, że nie sposób wszystko 

ogarnąć). Liczę, że zachęciłem czytających kuratorów do 

biegania. Życzę szerokości na trasach, zdrowia, wytrwa-

łości i do zobaczenia na starcie BBW w przyszłym roku. 

Pozdrawiam! 

cych się na obchody upamiętniające kolejne rocznice 

wprowadzenie stanu wojennego w Polsce w 1981 r. 

Po części oficjalnej, w której delegacje (prezydencka, 

parlamentarna, samorządowa i wiele innych) wygłasza-

ły okolicznościowe przemowy i składały hołd represjo-

nowanym, rozpoczął się bieg, którego start nastąpił o 

symbolicznej godzinie 12:13. A w tle unosiły się dźwię-

ki szlagierów z tamtej epoki. 

 Na starcie stanęło około 430 uczestników – w tym 

skromna pod względem liczebnym, ale za to waleczna 

grupa kuratorów sądowych. Białołęcki Bieg Wolności 

angażuje i integruje kuratorów sądowych oraz funkcjo-

nariuszy Służby Więziennej, a zatem dwie publiczne 

formacje pracujące po dwóch stronach więziennego 

muru na rzecz resocjalizacji osób skazanych. Udział w 

biegu pozwala doświadczyć poczucia wspólnoty z inny-

mi kuratorami. Białołęcki Bieg Wolności to dobra oka-

zja do akcentowania w niestandardowy (sportowy) 

sposób etosu kuratorskiej służby sądowej bez formal-

nej sztampy i rutyny, które nierzadko towarzyszą nam 

w sądowych murach. To możliwość integracji naszego 

środowiska zawodowego (tutaj nikt nie pyta i nie po-

równuje, jak się w innych sądach wykonuje np. kow 

albo jako jest wpływ „wuerów”). 

Taktykę na bieg miałem prostą: skoro się już tutaj zna-

lazłem, to trzeba czerpać z tego fun, no i cisnąć pod-

czas biegu! Jako, że w życiu trzeba umieć dobrze się 

ustawić, już na samym starcie biegu stanąłem za moją 

koleżanką Wiolą (Drogi Czytelniku zapamiętaj to 

imię!) doświadczoną biegaczką wśród kuratorów. Ale 

czyniona w trakcie biegu kontemplacja otaczającej 

przyrody (w tym roku zmieniono trasę, która prowa-

dziła przez lasek, a nie bezpośrednio przy Areszcie 

Śledczym) sprawiła, że Wiola w krótkim czasie mi od-

biegła (czytaj: była szybsza). Trasa biegu była urozmai-

cona, ciekawa, nie wolna od podbiegów nawet stro-

mych (skoro podbiegi to musiały być i zbiegi, ale nie ci 

z aresztu;) Organizatorzy zadbali, nawet o to, aby 

krótki fragment był niczym wydma (kto biegł ten wie).  

Życie, a w tym przypadku bieg nie znosi próżni więc 

gdy Wiola znikła z mojego pola widzenia pojawiła się 

inna biegaczka (którą na ten moment umownie nazwij-

my "tą w fioletowych rękawkach", kto chce poznać jej 

imię musi czytać dalej). Podświadomie, bez werbalnej 

komunikacji nawiązałem z "tą w fioletowych rękaw-

kach" pewną współpracę. Bez uzgodnienia wiedzieli-

śmy, że mamy jakiś deal. Nadawaliśmy sobie wspólnie 

tempo, które nam odpowiadało i które nie pozwalało 

odpuszczać i zwalniać tempa. Jednym słowem wiedzie-

liśmy, że pracujemy na wspólny sukces. Myślałem sobie 

wówczas: dziewczyno nawet nie zdajesz sobie sprawy 

jaki kawał dobrej i ciężkiej roboty odwalasz 

(niepotrzebnej nikomu poza nami). Jednak przed fini-
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Str. 18 
MOZAIKA 

KURATORSKI BIULETYN ZWIĄZKOWY OZZKS 

Co dalej z ustawą o kuratorach? 

Z ostatniej chwili! 

Kiedy zamykanie obecnego nr MOZaiki było na finiszu, 

zdarzyło się coś, co nie mogło się nie znaleźć w tym numerze. 

W dniu 18.02.2022r. MS opublikowało na stronie RCL ustosunkowanie do uwag 

sądów, związków zawodowych, organizacji kuratorskich… do projektu ustawy o 

kuratorach sądowych. No i czar prysł.  

Konsultacje publiczne do projektu ustawy o kuratorach sądowych to fikcja. Właści-

wie żadne ważne propozycje nie zostały uwzględnione. Główne argumenty MS: 

Uwaga nieuwzględniona. 

„Uwaga jest w istocie alternatywną propozycją uregulowania przedmiotowej mate-

rii, stanowiącą swego rodzaju polemikę z rozwiązaniem zaproponowanym przez 

projektodawcę.” 

Uwaga nieuwzględniona. 

„Propozycja wykracza poza materię regulowaną projektowaną ustawą.” 

Uwaga nieuwzględniona. 

„Uwaga stanowi polemikę z zaproponowanym w projekcie rozwiązaniem.” 

Analizując treść opublikowanych dokumentów, oświadczam, że jesteśmy dumni, że 

mamy ustawodawcę na tyle zorientowanego we wszystkich niemalże materiach, że 

nie musi uwzględniać postulatów ludzi wykonujących aktywnie zawód, którego te 

regulacje dotyczą. 

A tak na poważnie – najczęstszym stwierdzeniem jest to, że uwaga wykracza poza 

regulację ustawową. Faktycznie oznacza to pokpienie procesu konsultacji społecz-

nych, którego ideą ma być wpływ na kształt tworzonego prawa. Bezceremonialne 

odrzucenie propozycji różnych środowisk  przy tworzeniu tak dużej nowelizacji 

świadczy o egoizmie ustawodawcy i o niczym więcej. Nadto brakuje w tym zesta-

wieniu odpowiedzi na zarzuty Ministerstwa Finansów   - skąd pieniądze na wdroże-

nie zmian do ustawy, skoro nie ma ich w zapisach tegorocznego budżetu? A może 

vacatio legis dłuższe niż pierwotnie zakładano?  

Ministerstwo Sprawiedliwości nie odniosło się też do uwag Rządowego Centrum 

Legislacji, które są miażdżące dla tego projektu. Zastanawia mnie przyczyna braku 

odpowiedzi… 

Nadal bez odpowiedzi pozostaje pytanie „Co dalej z ustawą?” Wiadomo, że jeżeli 

wejdzie w życie, to w kształcie, jaki sobie obmyśliło MS. My będziemy mieli obowią-

zek funkcjonowania w jej obrębie.  

Szansa, aby poprawić funkcjonowanie kuratorskiej służby sądowej dla dobra służby, 

kuratorów, wymiaru sprawiedliwości i osób w stosunku do których kuratorzy po-

dejmują czynności, właśnie jest zaprzepaszczana.   

Zachęcam do zapoznania się z w/w uwagami. Ostrzegam, kawa jest całkowicie 

zbędna, a czytanie na własne ryzyko. 

https://legislacja.gov.pl/projekt/12353752/katalog/12832100#12832100 

https://legislacja.gov.pl/projekt/12353752/katalog/12832094#12832094 

Jadwiga Kowalczuk 

Kurator specjalista 

Sąd Rejonowy  

w Wołominie 

MOZ Warszawa-Praga 
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MOZ CZĘSTOCHOWA 

Adam Witkowicz 

mozczestochowa@gmail.com 

MOZ KIELCE 

zast. Marcin Stępnik 

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 

Marek Wieczorek 

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 

 

MOZ ZAMOŚĆ 

Krzysztof Ważny 

moz.zamosc@ozzks.pl  

NASZE MOZY 

mailto:moz.czestochowa@ozzks.pl
mailto:moz.kielce@gmail.com
mailto:bydgoszcz.ozzks@gmail.com
mailto:moz.katowice@ozzks.pl
mailto:moz.opole@ozzks.pl
mailto:moz.bialystok@ozzks.pl
mailto:moz.warszawa-praga@ozzks.pl
mailto:ozzkszagan@gmail.com
mailto:swidnica.ozzks@gmail.com
mailto:mzzks.slupsk@wp.pl
mailto:wloclawek.ozzks@gmail.com
mailto:mozgdansk@gmail.com
mailto:moz.wroclaw.ozzks@gmail.com
mailto:moz.warszawa@ozzks.pl
mailto:torun.ozzks@gmail.com
mailto:moz.lodz@ozzks.pl
mailto:ozzks.piotrkow@gmail.com
mailto:moz.lodz@ozzks.pl
mailto:moz.bielsko.biala@gmail.com
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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

