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1'

Niniejszv Kodeks okreSla wymagania i zasady postqpowania rzeczoznawcy samochodowego,
zwanego dalej Rzeczoznaw cq.

s2

1.

Rzeczoznawca obowiqzany jest do pzestrzegania prawa, norm wykonywania zawodu i zasad
wsp6tzycia spotecznego oraz dbalo6ci o swojq godnoS6 osobist4 zwlaszcza w czasie wykonywania czynno6ci z zakresu praktyki zawodowej.

2.

Rzeczo:rnawca obowiqzany jest <lo powstrzymywania siq od wszelkich zachowafl, kt6re moglyby zaszkod zi i d ob rej o p i n i rzeczozn awc6w.
i

3'

Postqpowanie rzeczoznawcy, ktdre poddaje w wEtpliwoSi jego uczciwos6 i odpowiedzialnoSc
lub podwa2a zaufanie do wykonywanych ptzez niego czynnoSci zawodowych, stanowi naruszenie niniejszych norm etycznych.

s3

1.

Postqpowanie Rzeczoznawcy powinna cechowa6 rzetelno66, dokladno6c, bezstronnoSi, skrupulatno(;d i profesjonalizm zawodowy.

2.

Rzeczo:znawca nie jest zwi4zany zqdaniami zamawiajqcego lub os6b zainteresowanych wynikiem jego pracy, jezeli pozostawalyby one w sprzeczno6ci z prawem lub normami zawodowymi.

s4
Obowiqzkiern Rzeczoznawcy jest godne reprezentowanie swojego Srodowiska zawodowego wobec innych osob lub Srodowisk, zgodnie z jego najwyzszymi umiejqtno6ciami i wysokim poriornem
zawodowynr i etycznym.

s5
Rzeczoznawca nie mo2e dokonywai ocen i opinii technicznych, szczeg6lnie wyceny pojazdu wlasnego lub osoby bliskiej, gdyz mogloby to wywota6 wqtpliwo6ci, co do obiektywizmu Rzeczoznawcy. Dotyczy to takze sytuacji, gdy Rzeczoznawca pozostaje w stosunku zalezno6ci osobistej lub
stuzbowej w odniesieniu do zamawiajqcego.

s6
Rzeczoznawca zobowiqzany jest stale doskonali6 swojq wiedzq zawodowq i dba6 o to, aby w swoich czynno6oiach zawodowych wykorzystywa6 najnowsze zdobycze praktyki i nauki.

s7
Rzeczoznawca nie powinien podejmowa6 siq wykonywania czynnoSci z zakresu praktyki zawodowej, kt6re uiykraczalyby pozajego wiedzq i kompetencje zawodowe.

s8
Rzeczoznawca zobowiqzany jest do zachowania tajemnicy zawodowej i nie ujawniania osobom
trzecim informacji, ktore uzyskai od zamawiajqcego w toku wykonywania czynnoSci zawodowych.
Obowitzek ten spoczywa na Rzeczoznawcy r6wniez po ustaniu wykonywanii czynnoSci chyhra, ze
z tego obowiqzku zwolnil go s4d lub inny wlasciwy organ, albo zamawiajacy.
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-se
W stosunkach miqdzy Rzeczoznawcami obowiguj4 zasady kolezenstwa, wzajemna
iwsp6lfpraca.

s

lojalno66

10

Rzr>czoznawca wykonuje czynno6ci z zakresu praktyki zawodowej zgodnie z najlepszq
wiedzq
fachowq i nalezytq staranno6ciq.
2. Kazda czynno66 powinna byi wykonywana zgodnie ze standardami zawodowymi.
3. Rzeczoznawca obowiqzany jest poda6 w opinii (ocenie) dane z ktorych
kozystal oraz poda6
ich 2r6dla.
1.

s

11

Rzecz<>znawcy nie wolno przyjmowa c w zwiqzku z wykonywanymi czynnosciami jakichkolwiek
korzy6ci osobistych lub majqtkowych, poza wynagrodzeniem ustalonym w umowie.

s12
Kf ient zawierajqcy umowQ z RzeczoznawcE lub jednostk4 gospod arczqjego
zatrudniajqc4 ma
prawo oczekiwad, ze Rzeczoznawca wykonujqcy zlecenie OqOzie postqpbwJl zgodnie
z nbrirami
niniejs:lego Kodeksu.

s13
Rzeczc>znawca nie moze dziala6,, ani bra6 udzialu w dzialaniach stanowiqcych nieuczciwq konkurencjq lub nieuczciwq reklamQ. Co nale|y rozumie6 pod pojqciem nieucziiwej konkurencli i reklamy, wyjryniaj4 przepisy Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(odeks pracy, Dziat
czwarly, Rozdziata ll a ,,Zakaz konkurencji"

-

s14
Przepis;y niniejszego Kodeksu obowiqzujqwszystkich Rzeczoznawc6w, bez wzglqdu na to, w jakiej
formie realizujq dzialalno56 gospodarczq

Zalqcznik:

KEZ-1 ,,Deklaracja przestzegania kodeksu etyki zawodowej tzeczoznawcy samochodowego,'formularz.
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