
 

 

 

 

DZIAŁALNOŚĆ ŚLĄSKIEGO FORUM SAMORZĄDÓW  

ZAUFANIA PUBLICZNEGO  

W 2018 ROKU 

 

 

 



27 marca - Pierwsze spotkanie w nowej prezydencji 

 

W zebraniu Forum wzięły udział delegacje 10 zawodów zaufania publicznego. W skład 

delegacji wchodzili przede wszystkim członkowie poszczególnych samorządów 

zajmujący się kształceniem i doskonaleniem zawodowym. 

W dniu 27 marca 2018 roku odbyło 

się pierwsze spotkanie w nowej 

prezydencji Śląskiego Forum 

Samorządów Zawodów Zaufania 

Publicznego pod przewodnictwem 

Dziekana Okręgowej Rady 

Adwokackiej w Katowicach – Pana 

Mecenasa Romana Kusza. 



Tematem spotkania była droga zawodowa 

absolwentów studiów uniwersyteckich 

oraz innych szkół wyższych w dochodzeniu 

do wykonywania wolnego zawodu, 

kształcenie adeptów przez samorządy 

zawodów zaufania publicznego i 

doskonalenie zawodowe realizowane 

przez samorządy. ………………………………….  

Każda delegacja zabrała obszerny głos w 

dyskusji, albowiem problem kształcenia, 

doskonalenia zawodowego, szkolenia 

przyszłych kadr pozostaje częścią wspólną 

dla wszystkich członków Forum. 

 

 

 



12 czerwca – Drugie spotkanie członków Śląskiego 

 Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego 

Tematem przewodnim spotkania było 

zaufanie i jego rola w wykonywaniu 

zawodu. Forum odbyło się w Sali Sejmu 

Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego. W 

trakcie spotkania głos zabrał Mecenas 

Jerzy Pinior, który zwrócił szczególną 

uwagę na wspaniałą historię Sali Sejmu  

Śląskiego, uroczystość i dostojność tego miejsca. Następnie, Profesor Zygmunt Tobor 

przemawiał na temat istoty zaufania, a także jego ogromnej wagi przy wykonywaniu 

zawodów zaufania publicznego. Pan Profesor zwrócił uwagę na problem stanu zaufania  

w społeczeństwie i równoczesną ciągłą potrzebę pracy nad budowaniem kultury 

zaufania, której brak może doprowadzić do wielu negatywnych zjawisk. 



Głos zabrał także Sędzia Jarosław Gwizdak, 

który również poruszył kwestię istoty 

zaufania w społeczeństwie, a także tego w 

jaki sposób możliwe jest budowanie 

zaufania w sytuacjach dnia codziennego i 

jak ważne jest dostrzeganie wokół nas osób 

godnych zaufania.  …………………………………… 

………………………………………. 

Na koniec spotkania, Wiceprezes Okręgowej 

Rady Lekarskiej – dr n. med. Jacek 

Kozakiewicz przedstawił relację z 

Ogólnopolskiego spotkania organizacji 

samorządów zawodów zaufania 

publicznego, które odbyło się 6 czerwca br. 

w Łodzi. 

 

 



26 września – Przy muzyce o kulturze zaufania! 

Trzecie spotkanie Śląskiego Forum 

Samorządów Zawodów Zaufania 

Publicznego zostało zorganizowane w 

Akademii Muzycznej w Katowicach. 

Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w 

Katowicach wspomniał o początkach 

Forum, jego polach aktywności i zadaniach.  
 

 

Uczestnicy spotkania wzięli udział w panelu dyskusyjnym poświęconemu Kulturze 

zaufania, jej kształtowaniu, chronieniu i umacnianiu. Do dyskusji zaproszone 

przedstawicieli różnych dziedzin nauki. 

 



Po spotkaniu z nauką uczestnicy wzięli 

udział w pięknym koncercie 

zatytułowanym: „Wiesław Ochman i jego 

goście”. Przez blisko dwie godziny 

znakomici śpiewacy sam mistrz Wiesław 

Ochman raczyli słuchaczy pięknym 

wykonaniem znakomitych arii 

operetkowych i musicalowych. Wiesław 

Ochman dzielił się z zebranymi licznymi 

anegdotami i opowieściami z występów na 

salach koncertowych całego świata. 

Koncert zakończył się burzą braw i 

owacjami. 

 

 

 

 



20 listopada - II Ogólnopolskie Spotkanie 

Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego. 

II Ogólnopolskie Spotkanie Samorządów 

Zawodów Zaufania Publicznego 

skupionych w oddziałach regionalnych 

całej Polski odbyło się w historycznej 

Sali Sejmu Śląskiego Urzędu 

Marszałkowskiego w Katowicach. 
 

W spotkaniu licznie uczestniczyli przedstawiciele samorządu lekarskiego, pielęgniarek 

i położnych, lekarzy weterynarii, aptekarzy, adwokatów i notariuszy, inżynierów i 

architektów, rzeczników patentowych, doradców podatkowych i biegłych rewidentów 

należących do Łódzkiego, Opolskiego i Wielkopolskiego Porozumienia Samorządów 

Zawodów Zaufania Publicznego oraz w Mazowieckim, Małopolskim i Śląskim Forum 

Zawodów Zaufania Publicznego. 



W Sali Sejmu Śląskiego zebrało się blisko 100 

osób. W trakcie obrad przyjęto uchwałę dla 

uczczenia pamięci przedstawicieli zawodów 

zaufania publicznego, którzy swoja pracą i 

walką budowali niepodległość i państwowość 

po 123 latach niewoli. Procedowano również 

nad trzema uchwałami dotyczącymi 

tajemnicy zawodowej, bezpieczeństwa 

wykonywania zawodu oraz szczepień 

ochronnych. Szeroko omawiano również 

kwestię utworzenia własnej ogólnopolskiej 

listy kandydatów Samorządów Zawodów 

Zaufania Publicznego w wyborach 

parlamentarnych.  

 

 

 


