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Krajowa Rada Kuratorów wystąpiła 11 grudnia 2013 roku z apelem o solidarne dochodzenie należności
z tytułu niewaloryzowanych wynagrodzeń za pracę (pismo KRK 82/III/2013 w załączeniu). Dziękujemy za Wasz odzew
na ten apel i wszystkie pozwy, jakie zostały skierowane do sądów. Pomimo słuszności naszych żądań postępowania
w tych sprawach są umarzane. W każdym działaniu ważna jest konsekwencja i doprowadzenie go do końca, stąd
za istotne uznajemy wykorzystanie wszystkich, dostępnych instrumentów prawnych. Wysokość roszczeń sprawia,
że od orzeczeń kończących postępowanie przed sądami drugiej instancji przysługuje kasacja. Krajowa Rada Kuratorów
podjęła inicjatywę w zakresie sporządzenia wzoru kasacji, która mogłaby być wykorzystana przez wszystkich
kuratorów, którzy wystąpili z pozwami o waloryzację. Jednakże przedsięwzięcie to wymaga zaangażowania
profesjonalistów, a co za tym idzie także dosyć znacznych środków materialnych.
6 lipca bieżącego roku przedstawiciele Krajowej Rady Kuratorów oraz Pan Andrzej Martuszewicz- Prezes
Fundacji Probare spotkali się z przedstawicielami Kancelarii prawnej Pietrzak Sidor & Wspólnicy z siedzibą
w Warszawie przy ul. Sandomierskiej 8/5. Kancelaria ta posiada doświadczenie w realizacji podobnych działań,
gdyż opracowała wzór skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPC) w sprawie braku waloryzacji
wynagrodzeń sędziów. Podczas spotkania padła wstępna oferta, zgodnie z którą koszt sporządzenia wzoru kasacji
dla naszej grupy zawodowej oscylowałby wokół kwoty 20 000 złotych plus podatek VAT.
Dlatego też zwracamy się z uprzejmą prośbą o solidarne wsparcie zbiórki środków materialnych
na przeprowadzenie tego przedsięwzięcia. Apel kierujemy także do tych kuratorów zawodowych, którzy dotychczas
jeszcze nie dochodzili należności z tytułu niewaloryzowanego wynagrodzenia. Uzyskanie pozytywnego rozstrzygnięcie
w sprawie już się toczącej stworzy Koleżankom i Kolegom możliwość dochodzenia roszczeń w innej sytuacji prawnej.
Dla przeprowadzenia zbiórki zostało utworzone specjalne subkonto w ramach rachunku Fundacji na Rzecz
Rozwoju Probacji Probare. Dzięki temu, będziemy mogli przedstawić miarodajną informację na temat zgromadzonych

na nim środków i precyzyjnie rozliczyć się z ich wykorzystania po zakończeniu akcji. Prosimy o dokonywanie
do 17 sierpnia 2015 roku wpłat w kwocie 10 złotych od osoby, podając w przelewie następujące dane:
nazwa odbiorcy: Fundacja na Rzecz Rozwoju Probacji „PROBARE”
adres odbiorcy: 00-102 Warszawa, ul. Marszałkowska 115
numer rachunku odbiorcy: 41203000451110000004108190
tytułem: darowizna dla KRK, okręg…..
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