Akt Erekcyjny
Podlaskiego Forum Zawodów Zaufania Publicznego
zawarty w Białymstoku w dniu 25 września 2017 r.

PREAMBUŁA
Przedstawiciele zawodów zaufania publicznego, podpisani niżej, działających na obszarze
województwa podlaskiego, powołują Podlaskie Forum Zawodów Zaufania Publicznego, zwane dalej
Forum.
Forum zrzesza zawody zaufania publicznego działające na terenie województwa podlaskiego,
powstałe w szczególności zgodnie z art. 17 Konstytucji RP. Forum jest organizacją otwartą dla zawodów
zaufania publicznego, które mogą przystąpić do niego w terminie późniejszym.

I
CELE I ZADANIA FORUM
1. Celami Forum są:
a. umacnianie idei samorządności i prezentowanie wspólnie uzgodnionego stanowiska wobec
organów władzy publicznej w zakresie pozostającym w zakresie kompetencji i zainteresowania
członków Sygnatariuszy Forum;
b. umocnienie w świadomości społecznej przekonania o szczególnym charakterze zawodów zaufania
publicznego;
2. Zadaniem Forum w szczególności jest:
a. powołanie platformy wymiany informacji, doświadczeń oraz płaszczyzny organizacyjnej
zapewniającej pełne współdziałanie dla uzgodnień pomiędzy podlaskimi środowiskami
samorządów zawodowych w sprawach dla nich istotnych, w przestrzeni publicznej,
b. inicjowanie i wyrażanie opinii wobec organów władzy i administracji państwowej oraz
samorządowej, dotyczących rozwiązań prawnych w przedmiocie działania samorządów
zawodowych,
c. tworzenie właściwych warunków do wykonywania ustawowych zadań przez członków
samorządów,
d. integrowanie środowisk zawodowych,
e. występowanie w obronie interesów członków samorządów,

f. organizowanie akcji samopomocowych na rzecz członków samorządów zawodowych, szczególnie
w wypadkach klęsk żywiołowych,
g. konsultowanie i wymiana doświadczeń w przedmiocie działalności samorządowej, w tym
dotyczących podnoszenia kwalifikacji zawodowych członków samorządów, wykonywanie innych
zadań wynikających z wniosków uczestników Forum i przepisów prawa.

II
ORGANIZACJA FORUM
1. Kierowanie Forum odbywa się na zasadzie rotacji (prezydencji) trwającej 12 miesięcy, przy czym
przyjmuje się, że początek kadencji następuje z dniem 01 lipca każdego roku. Wybór
samorządu/organizacji kierującego Forum w kolejnej kadencji następować będzie nie później niż na 2
miesiące przed upływem kadencji samorządu aktualnie kierującego Forum.
2. Przewodniczącym Forum jest każdorazowo osoba reprezentująca zawód zaufania publicznego, który
aktualnie pełni prezydencję. Pierwszym Sygnatariuszem porozumienia kierującym Forum jest Izba
Adwokacka w Białymstoku, przy czym prezydencja Izby Adwokackiej w Białymstoku trwać będzie do
30 czerwca 2018 r.
3. Przewodniczący Forum powoła spośród członków samorządu/organizacji pełniącego prezydencję
Sekretarza, którego zadaniem jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania Forum.
4. Przy podejmowaniu uchwał, w tym stanowisk i apeli przez Forum obowiązuje zasada konsensusu.
5. Każdy z Sygnatariuszy może przedstawiać projekty uchwał, stanowisk i apeli.
6. Posiedzenia Forum zwoływane są jako:
a. posiedzenia stałe, które odbywają się co najmniej raz na kwartał, w każdy ostatni wtorek miesiąca
kończącego kwartał
b. posiedzenia nadzwyczajne, które obywają się na wniosek co najmniej jednego z Sygnatariuszy
porozumienia.
7. Koszty posiedzeń stacjonarnych pokrywane są przez samorząd zawodu zaufania publicznego
pełniącego prezydencję. Inne wydatki, po wcześniejszej akceptacji ich wysokości, pokrywane będą w
sposób określony każdorazowo przez Sygnatariuszy.

III
POSTANOWNIA KOŃCOWE
Wszelkie zmiany porozumienia wymagają zgody Sygnatariuszy Forum.

My, niżej podpisani
przedstawiciele samorządów zawodów zaufania publicznego działających na obszarze województwa
podlaskiego, powołujemy Podlaskie Forum Zawodów Zaufania Publicznego. Celem naszego działania jest
umacnianie idei samorządności i prezentowanie wspólnie uzgodnionego stanowiska wobec organów
władzy publicznej w zakresie pozostającym w polu kompetencji i zainteresowania członkówsygnatariuszy Forum oraz umocnienie w świadomości społecznej przekonania o szczególnym
charakterze zawodów zaufania publicznego.

Sygnatariusze porozumienia:
- Izba Adwokacka w Białymstoku,
- Izba Komornicza w Białymstoku,
- Izba Notarialna w Białymstoku,
- Okręgowa Izba Lekarska w Białymstoku,
- Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku,
- Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łomży,
- Okręgowa Izba Radców Prawnych w Białymstoku,
- Okręgowa Rada Aptekarska w Białymstoku,
- Okręg Podlaski Polskiej Izby Rzeczników Patentowych,
- Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa,
- Podlaski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych,
- Podlaska Okręgowa Izba Architektów,
- Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych,
- RIO Polska Izba Biegłych Rewidentów.

