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Załącznik nr 5  

do pisma OZZKS z 16 sierpnia 2022r., znak OZZKS\2\VIII\2022 

Uwagi Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Kuratorów Sądowych do Projektu 

Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie ośrodków kuratorskich – nr 

wykazu A 454. 

 

§ 13. Do obowiązków wychowawcy należy:  

prowadzenie zajęć z nieletnimi w wymiarze 8 godzin zegarowych tygodniowo zgodnie z 

rocznym planem pracy ośrodka – jeśli wychowawcą jest zawodowy kurator sądowy; 

 

W ocenie OZZKS powyższy zapis może spowodować brak zainteresowania podjęcia 

pracy w ośrodkach kuratorskich przez kuratorów zawodowych. Uważamy, że zasadnym 

byłoby dodanie zapisu o miesięcznym okresie rozliczania godzin przepracowanych w ośrodku 

kuratorskim przez kuratora zawodowego. Dodatkowo sprawi to możliwość lepszego 

gospodarowania zasobami ludzkimi kierownikowi ośrodka, gdyż będzie możliwość ustalania 

elastycznych planów pracy dla kuratorów obciążonych pracą w terenie.  

 

§ 10. 1. Ośrodek jest czynny w ciągu całego roku kalendarzowego, w czasie nie 

krótszym niż 20 godzin zegarowych tygodniowo. 

2. Prezes sądu rejonowego może zawiesić prowadzenie zajęć w ośrodku na okres 

nieprzekraczający łącznie trzech miesięcy w roku kalendarzowym, w szczególności w 

okresach przerw w nauce szkolnej.  

 

Proponujemy wykreślić zapis „w szczególności w okresach przerw w nauce szkolnej”. 

W naszej ocenie będzie to możliwość do szukania oszczędności w poszczególnych sądach. Co 

więcej czas wolny od nauki szkolnej jest wykorzystywany przez kadrę ośrodków na wyjazdy 

czy organizację zajęć dla nieletnich co pozwala na ich kontrolę i zaangażowanie w czasie 

wolnym. Wydaje się, że proponowana forma spędzania czasu wolnego w ośrodku przez 
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nieletnich będzie przynosiła więcej pożytku w procesie resocjalizacji niż brak takiej ofert.  

Dodatkowo należy zauważyć, że kuratorzy czy inni specjaliści zatrudnieni w ośrodkach 

kuratorskich będą pozbawieni wynagrodzenia w czasie ich zamknięcia.  

Ponadto zauważamy konieczność dodania zapisu o obowiązku dokonywania regularnej 

wypłaty wynagrodzenia za każdy przepracowany miesiąc. Obecna sytuacja prawna uzależnia 

to od środków jakimi dysponuje dany sąd co powoduje bardzo częste sytuacje gdy kuratorzy i 

inni specjaliści muszą czekać wiele miesięcy na wynagrodzenie za wykonaną pracę.  
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