
 

 

 
 

                                                                  Warszawa 10 listopada 2013r. 
Kuratorzy Okręgowi 
Delegaci do Krajowej Rady Kuratorów 
Kuratorzy Zawodowi 
Szanowni Państwo! 
 

 Uprzejmie informujemy, że Fundacja na Rzecz Rozwoju Probacji 

„PROBARE” kontynuuje działania mające służyć realizacji jej celów 

statutowych. Obecnie skupiamy się na przygotowaniu specjalnej oferty 

ubezpieczeniowej adresowanej do kuratorów zawodowych. W 

październiku 2013. prosiliśmy Państwa o wzięcie udziału w badaniu 

ankietowym dotyczącym oceny wstępnie opracowanych produktów 

ubezpieczenia grupowego, które w dalszych zamierzeniach miało być 

poszerzone o ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, ochrony 

prawnej, dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego, czy 

korzystanie ze specjalnej oferty rabatowej ubezpieczenia 

samochodowego. W badaniach wzięło udział jedynie około 750 osób. 

Badanie to miało także wskazać nam kierunek prowadzenia dalszych 

rozmów z ubezpieczycielami. 

 W korespondencji otrzymanej od Państwa zdecydowanie dominuje 

zainteresowanie kuratorów pakietem ubezpieczeń dodatkowych niż 

ubezpieczeniem grupowym. Taka informacja ukierunkowuje nasze 

dalsze rozmowy z ubezpieczycielami – najbliższe spotkanie w tej 
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sprawie odbędzie się w dniu 13 listopada 2013r. Serdecznie dziękujemy 

wszystkim którzy wzięli udział w badaniu ankietowym oraz nadesłali 

do nas swoje uwagi i sugestie. O postępie prac nad przygotowaniem 

specjalnej oferty ubezpieczeniowej będziemy Państwa informować. 

 W najbliższym czasie zamierzamy spowodować opracowanie i 

wydanie broszury informującej o działalności kuratorskiej służby 

sądowej. Chcielibyśmy nadać jej uproszczoną formę tekstową oraz 

kolorową i ciekawą oprawę graficzną. W zamierzeniach miałaby ona być 

adresowana do szerokiego grona odbiorców w tym przede wszystkim 

do osób indywidualnych i instytucji z którymi stykami się w czasie 

wykonywania obowiązków służbowych jak i do przedstawicieli 

mediów. Spełniałaby ona funkcję edukacyjno-popularyzatorską. 

 Zainicjowaliśmy zorganizowanie we współpracy z szeroko 

rozumianym środowiskiem kuratorskim oraz przedstawicielami nauki 

w pierwszej połowie 2014r. w 95-tą rocznicę powstania kurateli sądowej 

w Polsce II Kongresu Kuratorskiego. Osoby, które były zaangażowane w 

organizację lub brały udział w I Kongresie w 2009r. w Ustce mają 

świadomość jakie pracochłonne i trudne organizacyjnie jest to 

przedsięwzięcie. Uważamy jednak, że warto jest podjąć się tego zadania 

przede wszystkim z uwagi na potrzebę podkreślania znaczenia naszej 

służby dla zachowania i poprawy porządku oraz bezpieczeństwa 

publicznego oraz popularyzowania w społeczeństwie mnogości zadań 

realizowanych przez kuratorów sądowych. 

 Do realizacji planów Fundacji niezbędne są środki finansowe. 

Informujemy, że według stanu na dzień 8.11.2013r. na konto Fundacji 

wpłynęło łącznie 695 zł. 

Według podziału na okręgi sądowe wpłaty kształtowały się następująco: 



- okręg gliwicki 160 zł 

- okręg koniński 80 zł 

- okręg koszaliński 50 zł 

- okręg opolski 30 zł 

- okręg tarnowski 60 zł 

- okręg wrocławski 315 zł. 

W dniu 12.11.2013 r. zaksięgowana została wpłata w kwocie 100 zł z 

okręgu katowickiego. Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy. 

Po odliczeniu kosztów obsługi konta pozostaje do naszej dyspozycji 765 

zł co pozwali nam jedynie na uruchomienie do końca 2013r. strony 

internetowej za pośrednictwem której chcemy informować Państwa o 

bieżących działaniach Fundacji PROBARE. Realizacja zamierzeń 

Fundacji służących całej kuratorskiej służbie sądowej wymaga 

systematycznego wsparcia finansowego.  

 Dobrowolne wpłaty, służące realizacji celów Fundacji proszę 

wpłacać na konto: 

Bank BGŻ nr konta 10203000451110000002655300 

 Przypominamy, że Fundacja na Rzecz Rozwoju Probacji 

„PROBARE” jest organizacją non-profit. Fundacja nie prowadzi 

działalności gospodarczej, wszystkie jej środki finansowe będą 

przeznaczane jedynie na realizację celów statutowych, a członkowie 

Zarządu Fundacji nie będą pobierać wynagrodzenia. 

 

Z poważaniem 

w imieniu Zarządu Fundacji 

Andrzej Martuszewicz 

 



 

 


