Ramy Zasad etyki Towarzystwa dla Rzeczoznawców
Zasady etyki rozumiane były dotąd przez Statut TUP jako ogólne, nieskodyfikowane normy obowiązujące
członków Towarzystwa. Nowelizacja Statutu z roku 2018 zobligowała Towarzystwo do przyjęcia takich zasad,
już nie jako ogólnej dyrektywy, ale formalnego dokumentu, akceptowanego przez Walny Zjazd Delegatów.
Jest to bardzo ważne dla funkcjonowania zespołu rzeczoznawców, bowiem bez szczegółowych, precyzyjnie
i jednoznacznie określonych zasad etycznych nie będzie możliwe rzetelne wykonywanie czynności
rzeczoznawczych przez członków Towarzystwa.
Pomimo, że Towarzystwo nie posiada dotąd skodyfikowanych zasad etycznych, to wzorem innych tego typu
dokumentów, można założyć, iż zasady te powinny wskazać 5 hierarchicznych poziomów etyki zawodowej:






obowiązki wobec kraju i społeczeństwa,
obowiązki wobec własnego zawodu,
obowiązki wobec zleceniodawców przy wykonywaniu zawodu,
obowiązki wykonującego zawód wobec innych wykonujących ten zawód,
obowiązki wobec Towarzystwa i zespołu rzeczoznawców, jeśli członek jest rzeczoznawcą.

Można bardziej szczegółowo nakreślić pewne podstawowe zasady etyczne, które powinny obowiązywać
członków TUP, a zatem też rzeczoznawców. Oto przykładowe zasady:
1. Rzeczoznawca jest zobowiązany wykonywać czynności zawodowe w sposób rzetelny i bezstronny,
wykorzystując twórczo swoją wiedzę i doświadczenie zawodowe.
2. Rzeczoznawca w swojej działalności zawodowej powinien być rzecznikiem równowagi pomiędzy interesem
publicznym i prywatnym.
3. Rzeczoznawca w swojej działalności zawodowej powinien kierować się porządkiem prawnym Rzeczypospolitej
Polskiej, uczciwością i obiektywizmem.
4. Rzeczoznawca powinien wykonywać swoje obowiązki z najwyższą starannością, przy zapewnieniu najwyższej
możliwej jakości pracy.
5. Rzeczoznawca powinien chronić niezależność, godność i uczciwość zawodu, nie uczestnicząc w czynnościach
lub przedsięwzięciach, które mogłyby go poniżyć w opinii publicznej lub podważyć zaufanie do niego.
6. Obowiązkiem rzeczoznawcy jest stałe pogłębianie swojej wiedzy i podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
7. Rzeczoznawca powinien przestrzegać wobec innych rzeczoznawców zasad koleżeństwa, uczciwości i lojalności.
8. Rzeczoznawca jest zobowiązany przestrzegać zasad uczciwej konkurencji. Za postępowanie sprzeczne
z zasadami uczciwej konkurencji należy uznać w szczególności:
a. stosowanie nierzetelnej reklamy lub nierzetelne informowanie na temat posiadanych kompetencji
lub doświadczenia zawodowego,
b. krytykowanie w sposób nieuczciwy pracy innych rzeczoznawców lub osiągnięć ich przedsiębiorstw
lub organizacji, albo też nieuczciwe działanie na rzecz pozbawienia innego rzeczoznawcy przyrzeczonej
mu pracy lub zawartej umowy,
c. oferowanie nieuczciwych warunków wykonania umowy, w tym takich terminów i ceny wykonania
usługi, które nie zapewniają jej wykonania w sposób należyty, zgodny z zasadami wiedzy
specjalistycznej i spełniający wszelkie wymogi prawa,
d. oferowanie rażąco niskiej ceny w stosunku do przedmiotu zamówienia w rozumieniu prawa zamówień
publicznych,
e. dokonanie czynu nieuczciwej konkurencji, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji.
9. Rzeczoznawca nie może usprawiedliwiać naruszenia zasad etyki zawodowej powoływaniem się na polecenie,
wskazówki lub sugestie otrzymane od przełożonego lub zamawiającego.
10. Stosunki między zamawiającym a rzeczoznawcą powinny opierać się na wzajemnym zaufaniu; ich podstawą jest
prawo zamawiającego do wolnego wyboru rzeczoznawcy przy pełnym poszanowaniu jego niezależności
zawodowej.
11. Rzeczoznawca nie powinien podejmować się wykonywania prac, gdy samodzielnie lub łącznie z osobami
współpracującymi nie dysponuje odpowiednią wiedzą i umiejętnościami oraz techniczno-organizacyjnymi
możliwościami rzetelnego wykonania zadań.
12. Za sprzeczne z Zasadami uznaje się świadome zawarcie umowy cywilnoprawnej, której postanowienia nie
gwarantują należytego jej wykonania w określonym w umowie terminie, za ustalone wynagrodzenie lub ze
względu na inne warunki wynikające z umowy.
13. Rzeczoznawcy umieszczeni w rejestrze rzeczoznawców obowiązani są czynnie uczestniczyć w seminariach
doskonalących wiedzę i umiejętności zawodowe w określonej specjalności.
14. Rzeczoznawca zobowiązany jest uczestniczyć w szkoleniach następców i postępowaniu kwalifikacyjnym osób
ubiegających się o uzyskanie tytułu rzeczoznawcy, w szczególności poprzez rzetelne potwierdzanie kwalifikacji
oraz udzielanie rekomendacji.
15. Obowiązkiem Rzeczoznawcy jest współpraca Komisją Kwalifikacyjną oraz jednostką prowadzącą rejestr
rzeczoznawców, w zakresie określonym w Regulaminie zespołu rzeczoznawców.

