
RAMOWY REGULAMIN

POWO YWANIA I DZIA ALNO CI
RZECZOZNAWCÓW KOMINIARSKICH

przy ODDZIA ACH TERENOWYCH
KRAJOWEJ IZBY KOMINIARZY

§ 1

1. Rzeczoznawców Kominiarskich w zakresie spraw rzemios a powo uje i odwo uje
Zarz d terenowego Oddzia u Krajowej Izby Kominiarzy.

2. Rzeczoznawcy Kominiarscy powo ywani s  na czas trwania kadencji Zarz du
Oddzia u.

§ 2

1. Rzeczoznawców Kominiarskich powo uje si  spo ród mistrzów kominiarskich, którzy
 cz onkami KIK i spe niaj  nast puj ce warunki:
a. Posiadaj  dyplom mistrzowski i prowadz  samodzieln  dzia alno

opiniodawcz  od co najmniej 5 lat,
b. posiadaj  minimum rednie wykszta cenie,
c. ciesz  si  nienagann  opini  moraln  i zawodow ,
d. posiadaj  pozytywn  opini  Oddzia u, do którego nale ,
e. wyrazili zgod  na powo anie ich na Rzeczoznawców Kominiarskich.

§ 3

1. Rzeczoznawcy Kominiarscy sk adaj  przyrzeczenie nast puj cej tre ci:
„ Ja ..................................................................................................................................
wiadomy swych s ów i odpowiedzialno ci przed prawem, przyrzekam uroczy cie, e

powierzone mi obowi zki Rzeczoznawcy Kominiarskiego przy Oddziale KIK w
...................................................................................................... , b  wykonywa
bezstronnie i z ca  staranno ci .”
2. Przyrzeczenie odbiera Prezes Zarz du Oddzia u KIK. Z czynno ci tej sporz dzony

jest Protokó , który podpisuje Rzeczoznawca Kominiarski i Prezes Oddzia u. W
przypadku gdy na Rzeczoznawc  wskazany jest Prezes Zarz du Oddzia u
przyrzeczenie odbiera  i protokó  podpisuje z-ca Prezesa Oddzia u.

3. Rzeczoznawcy Kominiarscy uprawnieni s  do u ywania tytu u „Rzeczoznawcy
Kominiarskiego przy Oddziale KIK w ............................................... „

4. Rzeczoznawca Kominiarski otrzymuje za wiadczenie.
5. Maksymalna ilo  Rzeczoznawców – 3 w jednym oddziale KIK.

§ 4

1. Rzeczoznawca Kominiarski zobowi zany jest wyda  opini  w zakresie swojej
specjalno ci z wyj tkiem przypadków, gdy zgodnie z postanowieniem przepisów
ogólnych, winien by  od wydania wy czony.

2. Rzeczoznawca Kominiarski w uzasadnionych i umotywowanych przypadkach,
oprócz okoliczno ci wy czaj cych go z urz du od wydania opinii, mo e:

a. za zgod  Prezesa Oddzia u KIK nie przyj  zlecenia lub od niego odst pi ,
b. by  przez Prezesa Oddzia u KIK wy czony od wydania opinii na wniosek

strony.



§ 5

Rzeczoznawc  Kominiarskiego odwo uje si  na jego pro  lub w razie utraty warunków do
wykonywania obowi zków rzeczoznawcy, o których mowa w § 2. Rzeczoznawca mo e by
ponadto odwo any w drodze uchwa y Zarz du G ównego Krajowej Izby Kominiarzy w
przypadku, gdy nie wykonuje nale ycie swoich obowi zków.

§ 6

1. List  Rzeczoznawców Kominiarskich prowadzi Zarz d G ówny KIK. Lista powinna
zawiera  imi  i nazwisko, dane kontaktowe oraz adres zamieszkania lub zak adu
pracy.

2. Rzeczoznawcy Kominiarscy obowi zani s  zawiadamia  Zarz d G ówny KIK o
zmianie adresu zamieszkania i zak adu pracy.

§ 7

Lista Rzeczoznawców Kominiarskich powinna by  udost pniana do wgl du
zainteresowanym instytucjom i osobom fizycznym.

§ 8

Rzeczoznawcy Kominiarscy uprawnieni s  do wydawania opinii w zakresie spraw
dotycz cych rzemios a kominiarskiego, a w szczególno ci:

a. jako ci i warto ci us ug kominiarskich,
b. opiniowania przewodów kominowych i urz dze  grzewczych.

§ 9

Wysoko  wynagrodzenia za czynno ci okre lone w § 8 okre la umowa z
zainteresowanym. Wysoko  wynagrodzenia Rzeczoznawcy Kominiarskiego powinna
uwzgl dnia  zawi  zagadnienia, która jest przedmiotem opinii.

§ 10

Wnioski o wydanie opinii, zainteresowane osoby fizyczne i instytucje, w tym rzemie lnicy,
cechy, spó dzielnie i administracje, sk adaj  do Oddzia u KIK, który wydaje skierowanie do
rzeczoznawcy.


