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. Deklaracja
 
powolania Mazowieckiego Forum Samorzadow Zawod6w
 

Zaufania Publicznego
 

Majac na wzgledzie przepis Art. 17 ust. 1, Konstytucji Rzeczypospolitej 
Polskiej, ktory stanowi, ze w drodze ustawy mozna tworzyc samorzady 
zawodowe, reprezentujace osoby wykonujace zawody zaufania publicznego i 
sprawujace piecze nad nalezytym wykonywaniem tych zawodow, w granicach 
interesu publicznego i dIajego ochrony oraz uchwalone najego podstawie przez 
Sejm Rzeczypospolitej PoIskiej ustawy, powolujace samorzady zawodowe: 

1. adwokatow, 
2. aptekarzy, 
3. architekt6w,
 

"4. bieglych rewidentow,
 
5. doradcow podatkowych, 
6. diagnost6w laboratoryjnych, 
7. inzynierow budownictwa, '. 
8. komornikow, 
9. kurator6w sadowych,
 
10.lekarzy i Iekarzy dentystow,
 

. 11.lekarzy weterynarii,
 
12.notariuszy,
 
13.piel~gniarek i poloznych,
 
14.psychologow,
 
15.radc6w prawnych,
 
16.rzecznik6w patentowych,
 
"17.urbanistow, 

Podpisani nizej Przedstawiciele Izb Samorzadowych tych zawodow 
dzialajacych na obszarze wojewodzrwa mazowieckiego, powoluja Mazowieckie 
Forum Samorzadow Zawod6w ZaufaniaPublicznego, zwane dalej "Forum", 
majace na celu umacnianie idei samorzadnosci i prezentowanie wspolnie 
uzgodnionego stanowiska wobec organ6w wladzy i administracji panstwowej, w 
kwestiach pozostajacych w zakresie ich kompetencji i zainteresowania, 
wynikajacych z przepisow prawa. " 

Forum jest organizacj~ otwarta dla samorzadow zawodow zaufania 
publicznego, wymienionych wyzej, z zachowaniem prawa przystapienia do 
mega w terminie p6iniejszym takze organizacji, kt6rych przedstawiciele nie 
zlozyli swoich podpisow pod Deklaracja 0 utworzeniu Forum w dacie jego 
powolania. . 
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Do zadari Mazowieckiego Farum Samorzadow Zawod6w Zaufania
 
Publicznego nalezy w szczegolnosci:
 

1. inicjowanie i wyrazanie opinii wobec organ6w wladzy i administracji 
panstwowej, dotyczacych rozwiazan prawnych w przedmiocie dzialania 
samorzadow zawodowych sluzacych polepszeniu sytuacji faktycznej i 
prawriej obywateli, 

2. tworzenie wlasciwych warunk6w do wykonywania ustawowych zadan 
przez czlonkow samorzadow, 

3. integrowanie srodowisk zawodowych, 
4. wystepowanie w obronie grupowych interes6w czlonk6w izb, 
5. organizowanie akcji samopomocowych na rzecz czl:onk6w samorzadow 

zawodowych, szczegolnie w wypadkach klesk zywiolowych, 
6. konsultowanie i wymiana doswiadczen w przedmiocie dzialalnosci 

samorzadowej, w tyro dotyczacych podnoszenia kwalifikacji zawodowych 
czlonkow samorzadow, 

7. wykonywanie innych zadan wynikajacych z wnioskow uczestnikow Forum 
i przepisow prawa. 

Forum beda przewodniczyc rotacyjnie przez okresy polroczne, poczawszy 
od dnia 1 stycznia 2011 T., przedstawiciele (prezes, Przewodniczacy, Dziekan) 
Izb Okregowych Samorzadow Zawodowych w kolejnosci wymienionej na 
wstepie, W pierwszej kadencji przewodniczyc bedzie Prezes Oll, w Warszawie. 

Zebranie Forum zwoluje przewodniczacy co najrnniej raz na kwartal, 
Forum bedzie wyrazac swoje stanowisko w formie uchwal podejmowanych 

bezwzgledna, wiekszoscia glosow przy zachowaniu zasady, ze kazdemu 
samorzadowi zawodowemu wchodzacemu w sldad FORUM sluzy prawo 
j ednego glosu, . 

Przedstawiciele Samorzadow Zawodowych powolujacych Forum wyrazaja 
przekonanie, ze idea powolania Forum, takze poprzez publikacje jego uchwal, 
przyczyni sie do umocnienia w swiadomosci spolecznej przekonania, 0 

szczegolnym charakterze zawodow zaufania publicznego. 

Warszawa dnia 3 grudnia 2010 r. 




