
         

                                                          

 

Kuratorzy Okręgowi 

      Delegaci do Krajowej Rady Kuratorów 

      Kuratorzy Zawodowi 

 

 Szanowni Państwo! 

 Mamy zaszczyt przekazać Państwu informację dotyczącą rozpoczęcia 

działalności przez nową organizację, tj. Fundację na Rzecz Rozwoju Probacji 

„PROBARE”. 

Do celów działalności Fundacji „PROBARE”, zgodnie z jej statutem należą: 

1. Rozwój idei probacji w zakresie propagowania i rozwoju kar 

nieizolacyjnych, alternatywnych oraz nowoczesnych rozwiązań 

resocjalizacyjnych i wychowawczych.  

2. Wspieranie rozwoju i promocji kurateli sądowej w Polsce. 

3. Wspieranie działalności organów samorządu kuratorskiej służby 

sądowej. 

4. Działanie na rzecz poprawy porządku i bezpieczeństwa publicznego 

oraz przeciwdziałania patologiom społecznym. 

5. Działalność na rzecz rodziny i upowszechniania ochrony praw 

dziecka. 

Inauguracyjne posiedzenie Zarządu Fundacji odbyło się  w dniu  

29 maja 2013 roku w gościnnych progach  Wyższej Szkoły Nauk 

Społecznych PEDAGOGIUM w Warszawie, w której dzięki życzliwości jej 



Rektora prof. dr. hab. Marka Konopczyńskiego Fundacja ma swoją  siedzibę. 

Fundacja rozpoczyna swą działalność od niezwykle ważnego dla Nas - 

Kuratorów Zawodowych przedsięwzięcia, tj. podniesienia bezpieczeństwa 

pracy, poprzez zawarcie umowy ubezpieczenia grupowego, adekwatnego  

z punktu widzenia ekonomicznego i specyfiki pracy kuratora. Dlatego też 

Fundacja od końca maja 2013r. prowadzi negocjacje z udziałem firmy 

„Mercer” – dysponującej zespołem brokerskim, będącej jednym z liderów 

krajowych i międzynarodowych w dziedzinie doradztwa ubezpieczeniowego, 

zatrudniającej w Warszawie ok. 330 osób.  

Produkt będzie uwzględniał nie tylko sposób i charakter 

wykonywanych zadań, lecz także potrzeby w żaden sposób dzisiaj 

nierealizowane, tj. użytkowanie samochodów prywatnych dla celów 

służbowych, ryzyko wykonywanych zadań służbowych w terenie, czy 

możliwość samodzielnego budowania ubezpieczenia dla indywidualnych 

potrzeb. Ponadto, w zależności od stopnia zainteresowania przewidujemy 

powstanie dodatkowych produktów, m.in. od odpowiedzialności cywilnej, 

ochrony prawnej, dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego, czy korzystanie 

ze specjalnej oferty rabatowej ubezpieczenia samochodowego.  

Fundacja równocześnie oprócz spraw związanych z przygotowaniem 

dla Kuratorów Zawodowych specjalnej oferty ubezpieczeniowej zamierza 

podejmować działania zmierzające do poszerzenia w społeczeństwie wiedzy 

o probacji, karach alternatywnych, funkcjonowaniu ośrodków kuratorskich, 

humanitarnego i adekwatnego do ich sytuacji postępowania z nieletnimi oraz 

ostrożnej ingerencji we władzę rodzicielską. Pragniemy informować o roli 

kuratorskiej służby sądowej w wykonywaniu różnego rodzaju orzeczeń 

sądów oraz dbałości o standardy postępowania. 

Jednym z elementów tych działań będzie powołanie Rady Naukowej 

Fundacji.  



Informacja o zrealizowanych przedsięwzięciach i najbliższych 

zamierzeniach Fundacji została przedstawiona delegatom do Krajowej Rady 

Kuratorów w dniu 19 czerwca 2013r.  

Fundacja na Rzecz Rozwoju Probacji „PROBARE”  jest  organizacją 

non – profit skupiającą się na  wspieraniu dobra publicznego. Fundacja nie 

prowadzi działalności gospodarczej, wszystkie jej środki finansowe będą 

przeznaczane na realizację celów statutowych, a członkowie Zarządu 

Fundacji nie będą pobierać wynagrodzenia.  

Zarówno początki działalności, które związane są z ponoszeniem 

kosztów formalno – organizacyjnych jak i realizacja zamierzeń Fundacji 

wymagać będzie wsparcia finansowego.   

Dobrowolne wpłaty, służące realizacji celów Fundacji proszę wpłacać 

na konto:   Bank BGŻ  nr  konta 10203000451110000002655300 

Informacje formalne o Fundacji znajdziecie Państwo tutaj: 

http://www.krs-online.com.pl/fundacja-na-rzecz-rozwoju-probacji-krs-837804.html 

O działaniach Fundacji będziemy informować Państwa na bieżąco, 

także za pośrednictwem tworzonej obecnie strony internetowej. 

 W załączeniu przedstawiamy Państwu harmonogram tworzenia 

ubezpieczenia grupowego „Kurator Zawodowy” oraz statut Fundacji. 

          

   Z poważaniem  

                                                                  w imieniu Zarządu Fundacji 

 

Andrzej Martuszewicz 


