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PREAMBUŁA 

Kierując się fundamentalną cechą w społecznej ocenie zawodów 
zaufania publicznego jaką jest niesienie pomocy innym oraz ich 
wysoką użytecznością społeczną, a także zważywszy na konieczność 
budowania zaufania do przedstawicieli tych zawodów w realizacji 
interesu publicznego, strony niniejszego Porozumienia postanawiają 
co następuje:  

§ 1

1. Przedstawiciele naczelnych władz samorządów zawodów zaufania
publicznego oraz organizacji zawodowych, powołują Ogólnopolskie
Porozumienie Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego, zwane dalej
„Porozumieniem”

2. Porozumienie jest strukturą otwartą, dobrowolną i zrzesza samorządy
zawodów zaufania publicznego utworzone zgodnie z art.17 Konstytucji
RP.

3. Porozumienie jest forum wymiany deklaracji, doświadczeń oraz
płaszczyzną zapewniającą współdziałanie samorządów zawodowych
wobec podmiotów władzy publicznej, opinii społecznej w sprawach
istotnych dla samorządów i ich członków, a także obywateli.

§ 2

Celem Porozumienia jest w szczególności: 

 inicjowanie i wyrażanie opinii wobec działań organów władzy
publicznej w sprawach uwarunkowań prawych dotyczących
działania samorządów zawodowych;

 wyrażanie opinii oraz występowanie w obronie interesów
grupowych członków Porozumienia w celu tworzenia właściwych
warunków do wykonywania ustawowych zadań samorządów
zawodów zaufania publicznego;
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 wymiana doświadczeń w działalności samorządów zawodowych, w 
tym wspieranie działań w zakresie podnoszenia kwalifikacji 
członków samorządów; 

 integracja i konsolidacja środowisk zawodowych; 
 konsultowanie, wymiana informacji i doświadczeń w przedmiocie 

działalności samorządowej; 
 wykonywanie innych zadań wynikających z wniosków członków 

Porozumienia i przepisów prawa; 
 wspólna organizacja konferencji interdyscyplinarnych; 
 budowanie świadomości prawnej społeczeństwa na temat istoty 

zawodu zaufania publicznego i społeczeństwa obywatelskiego; 
 ugruntowanie w społeczeństwie świadomości idei samorządności 

zawodowej i jej wysokiej użyteczności publicznej oraz 
postrzegania przedstawicieli tych zawodów jako osób o wysokich 
standardach etycznych; 

 podejmowanie wspólnych inicjatyw edukacyjnych zmierzających 
do popularyzowania w społeczeństwie idei samorządności 
zawodowej oraz szczególnej roli i misji społecznej tych zawodów;  

 podwyższanie standardów etycznych;  
 udział w pracach legislacyjnych dotyczących kwestii 

organizacyjnych zawodów zaufania publicznego; 
 współpraca w zakresie zagadnień związanych z problematyką 

deontologii zawodowej oraz odpowiedzialności prawnej.  
 

§ 3 

 
1. Kierowanie Porozumieniem jest kadencyjne i odbywa się na zasadzie 

rotacji – Prezydencji – trwającej 12 miesięcy, przy czym przyjmuje się, że 
początek Prezydencji rozpoczyna się odpowiednio 1 stycznia. Wyjątek 
stanowi pierwsza Prezydencja, która trwa od chwili podpisania 
Porozumienia do 31 grudnia 2022 roku. 

2. Prezydencję w pierwszej kadencji sprawuje Naczelna Rada Adwokacka, 
kolejne kadencje Prezydencji obejmują samorządy – sygnatariusze 
porozumienia według kolejności ustalonej w niniejszym Porozumieniu.  

3. Przewodniczącym Porozumienia jest każdorazowo osoba reprezentująca 
dany samorząd zawodowy, który sprawuje w danym czasie prezydencję. 

 

 



§ 4 

1. Reprezentantem każdego samorządu zrzeszonego w Porozumieniu jest 
przedstawiciel kierujący jego pracą lub delegowany przez dany samorząd 
członek rady jego organu naczelnego aktualnej kadencji. 

2. Przy podejmowaniu uchwał, stanowisk, opinii, apeli przez Porozumienie 
obowiązuje zasada konsensusu lub większości głosów.   

3. Przewodniczący Porozumienia może wskazać Sekretarza Porozumienia, 
który wspiera Przewodniczącego w organizowaniu pracy Porozumienia i 
wykonuje zlecone przez Przewodniczącego czynności. Sekretarzem 
Porozumienia powinien być członek samorządu zawodu zaufania 
publicznego.  

§ 5 

 
1. Posiedzenia przedstawicieli Porozumienia odbywają się: 

a) jako posiedzenia stałe, zwoływane co najmniej raz na dwa miesiące. 
b) jako posiedzenia doraźne, zwoływane na wniosek co najmniej jednego 

członka Porozumienia.  
2.  Koszty posiedzeń przedstawicieli Porozumienia pokrywane są przez 

samorząd zawodowy pełniący w danym okresie prezydencję w ramach 
wydatków statutowych.  

3. Pozostałe wydatki związane z organizacją innych wydarzeń (konferencji, 
spotkań), po wcześniejszej akceptacji ich wysokości przez przedstawicieli 
samorządów pokrywane są przez wszystkie samorządy w częściach 
równych. 

4. Koszty delegacji swoich przedstawicieli pokrywa samorząd delegujący.  
5. Ustalenie innych zasad podziału wydatków wymaga jednomyślności 

wszystkich członków Porozumienia. 

 

 

Sygnatariusze: 

1) Naczelna Rada Adwokacka – Prezes adw. Przemysław Rosati 

   …………………………………………………………………………. 

2) Naczelna Rada Lekarska – Prezes Prof. dr hab. nauk med. Józef Matyja  

……………………………………………………………………………… 

3) Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych – Prezes dr Zofia Małas  



……………………………………………………………………………….. 

 

4) Polska Izba Inżynierów Budownictwa – Prezes Prof. dr hab. inż. Zbigniew 
Kledyński  
 
…………………………………………………………………………… 

5) Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna – Prezes Jacek Łukaszewicz  

…………………………………………………………………………………… 

6) Krajowa Rada Radców Prawnych – Prezes r.pr. Włodzimierz Chróścik 

…………………………………………………………………………………. 

7) Krajowa Rada Komornicza – Prezes Rafał Łyszczek  

…………………………………………………………………………………. 

8) Polska Izba Rzeczników Patentowych – Prezes Dorota Rzążewska  

…………………………………………………………………………………… 

9) Krajowa Rada Notarialna – Lech Borzemski 

………………………………………………………………………………. 

10) Krajowa Rada Doradców Podatkowych – Przewodniczący Prof. dr 
hab. Adam Mariański 

……………………………………………………………………………… 

11) Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych – Prezes Alina 
Niewiadomska  

……………………………………………………………………………………. 

12) Krajowa Rada Biegłych Rewidentów – Prezes Barbara Misterska 
Dragan  

…………………………………………………………………………………… 

13) Krajowa Rada Izby Architektów RP – Prezes arch. Małgorzata 
Pilinkiewicz  

……………………………………………………………………………………. 

14) Polskie Towarzystwo Psychologiczne – Przewodnicząca Krystyna 
Panas  

……………………………………………………………………………………. 



 

15) Naczelna Rada Aptekarska – Prezes Elżbieta Rutkowska – 
Piotrowska  

……………………………………………………………………………………. 

16) Stowarzyszenie Polska Izba Urbanistów – Przewodnicząca arch. 
Jolanta Przygońska  

……………………………………………………………………………………. 

17) Krajowa Izba Doradców Restrukturyzacyjnych – Dziekan Jerzy 
Sławek  

……………………………………………………………………………………. 

18) Krajowa Rada Fizjoterapeutów – Prezes Maciej Krawczyk  

……………………………………………………………………………………. 

19) Krajowa Rada Kuratorów – Grzegorz Kozera  

……………………………………………………………………………………… 

 

 


