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CZŁONEK FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH
*********************************************************
Międzyzakładowa Organizacja Związkowa KNSZZ "Ad Rem" Kuratorów
Zawodowych z siedzibą w Kłodzku

Koleżanki i Koledzy! Drodzy Kuratorzy !
Kuratorska służba sądowa – to nasza wspólnota zawodowa, którą tworzymy wszyscy:
szeregowi kuratorzy wykonujący swe obowiązki w terenie, rozdzielający pracę
kierownicy zespołów i odpowiadający za służbę kuratorzy okręgowi i ich zastępcy.
Wspólne działania – przy zachowaniu podmiotowości - mają służyć przede wszystkim
poprawie warunków pracy i płacy naszej grupy zawodowej . Dziś już wiemy, że aby coś
zmienić musimy działać razem z innymi grupami pracowników tworzącymi wymiar
sprawiedliwości.
30 kwietnia 2020 roku powołaliśmy w ramach KNSZZ „Ad Rem” związek
kuratorów sądowych :

Międzyzakładową Organizację Związkową, która ma

łączyć, mieć szerokie perspektywy i cele, być silną i charyzmatyczną, wspierać
samorząd i Krajową Radę Kuratorów, a jednocześnie działać na rzecz
zaspokojenia potrzeb naszej grupy zawodowej.
Już dziś jesteśmy w stanie potwierdzić, że utworzenie organizacji związkowej w
ramach KNSZZ „Ad Rem” przynosi pozytywne skutki. Mamy silne wsparcie: dzięki
naszej aktywności krótkim czasie, nawiązaliśmy współpracę ze środowiskiem sędziów,
adwokatów, radców prawnych, asystentów sędziów oraz z Krajową Radą Kuratorów.
Podjęliśmy wspólne działania w przedmiocie rekomendacji dotyczących odmrażania
sądów i funkcjonowaniu w tej nowej rzeczywistości kuratorów sądowych. Kolejne
pisma kierowaliśmy w kierunku reasumpcji opracowanych przez MS rekomendacji,
zasygnalizowaliśmy poważny problem odmowy udzielania informacji kuratorom przez
Stacje Sanitarno-epidemiologiczne. Wystąpiliśmy do ministrów, polityków z apelem
odnośnie wpisania do wykazu prac legislacyjnych rozporządzenia w sprawie
wynagradzania kuratorów. Współpraca z w/w podmiotami ma charakter długofalowy i

już po pierwszych rozmowach można dostrzec pozytywną zmianę w postrzeganiu roli
kuratorów sądowych w sądach powszechnych. Jesteśmy potrzebni.
Ideą powstania „Ad Rem” jest niesienie rzeczywistej pomocy. Społecznicy
tworzący „Ad Rem” to ludzie, którzy dostrzegają łamanie praw pracowniczych i sami
ich doświadczyli. To ludzie, którzy wiedzą, że nie wolno nikogo zostawić bez pomocy,
ludzie gotowi przyjąć na siebie ryzyko trudnych rozmów i negocjacji. Dzięki takiej
postawie

KNSZZ „Ad Rem” w ciągu
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lat

osiągnął

wiele

spektakularnych sukcesów w walce o prawa pracownicze.
Szanując pluralizm związkowy zapraszam wszystkich Kuratorów sądowych do
wstąpienia do

Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Odział

Kuratorów

Sądowych „Ad Rem” Tylko razem, połączeni wspólnotą celów, silni merytoryczną
wiedzą przedstawicieli naszego środowiska i naszych partnerów, wsparci strukturą
organizacyjną dużej organizacji związkowej, możemy skutecznie działać na rzecz
poprawy warunków pracy i płacy kuratorów sądowych.
Atutem „Ad Rem” są przyjazne procedury umożliwiające wstąpienie do związku
zawodowego przez pojedynczych kuratorów bez potrzeby tworzenia struktur w
terenie. Wystarczy wypełnić deklarację a składka członkowska wynosi zaledwie 10
zł.
Informacje o naszej działalności można znaleźć stronie KNSZZ Ad Rem
(http://www.http://knszzadrem.pl/),naFB https://www.facebook.com/KNSZZAd-RemZwi%C4%85zek-Zawodowy-Kurator%C3%B3w-S%C4%85dowych112625627113091/), i w komunikatach, które będą przekazywane do kuratorów
zawodowych mailowo za pośrednictwem kuratorów okręgowych.
Przewodnicząca MOZ KNSZZ „Ad Rem”
Kuratorów Zawodowych
Magdalena Huzar

