Płace:

Wynagrodzenie rzeczoznawcy uzależnione jest
od miejsca pracy, rodzaju specjalizacji oraz
liczby zleceń. Płace kształtują się powyżej
średniej krajowej.

Więcej informacji
o zawodzie znajdziesz
w:

Kształcenie:

Naczelna Organizacja Techniczna – NOT
Usługi Techniczne i Doskonalenie Kadr
Stowarzyszenia Naukowo - Techniczne
Plac Komuny Paryskiej 5a,
90-007 Łódź
tel.: (42) 636-52-08
e-mail: not@not.lodz.pl
http://www.not.lodz.pl/
Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców
Wyceny Nieruchomości
Oddział Regionalny w Łodzi
pl. Komuny Paryskiej 5a ( Budynek NOT )
90-007 ŁÓDŹ
tel.: (42) 630-94-79 ,
tel.:(42) 632-89-60 w.25
http://www.psrwn-lodz.pl/

RZECZOZNAWCA

Klasyfikacja Zawodów i Specjalności: 331503

Centrum Informacji
i Planowania Kariery Zawodowej:
w Łodzi:
ul. Wólczańska 49, 90-608 Łódź,
Tel. (42) 66 30 255, 66 30 273
oraz oddziałach:
w Piotrkowie Trybunalskim:
ul. Starowarszawska 4, 97 - 300 Piotrków Tryb.
Tel. (44) 649 60 87
w Sieradzu:
ul. 3 Maja 7, 98 - 200 Sieradz
Tel. (43) 822 81 84, 822 81 86

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
Centrum Informacji i Planowania Kariery
Zawodowej

w Skierniewicach:

Łódź 2016

ul. Senatorska 10, 96 - 100 Skierniewice
Tel. (46) 833 39 74, 833 36

Rzeczoznawca to osoba, która wykorzystując
swoją wiedzę i umiejętności dokonuje w swojej
specjalności fachowej oceny rzeczy, zjawisk,
zachowań, zdarzeń. Przy użyciu różnorodnych
metod i dostępnego sprzętu, w formie ekspertyz
umożliwia
zleceniodawcom
(osobom
fizycznym i prawnym, takim jak: zakład
ubezpieczeń, sąd, organizacja konsumencka,
przedsiębiorstwo handlowe, przewoźnik, cech
rzemieślniczy, etc.) podjęcie właściwych
decyzji.
Zadania zawodowe:








badanie przedstawionego do ekspertyzy
przedmiotu, przy użyciu miar i wag bądź też
analizy
fizycznej
lub
chemicznej,
opracowywanie pisemnej opinii na badany
temat i dostarczanie jej zleceniodawcy,
porównywanie cech badanego przedmiotu
z cechami uznawanymi za wzorcowe,
np. z warunkami technicznymi odbioru,
normami jakościowymi oraz ocena, w jakiej
mierze zróżnicowanie tych cech w stosunku
do wzorcowych wpływa na jakość
przedmiotu i ewentualnie dyskwalifikuje
jego wartość,

określanie wad ukrytych przedmiotu, które
spowodowały lub mogą spowodować
przedwczesne jego zużycie czy też wypadek,
ocena jakości i wartości wytwarzanego przez
danego
fachowca
przedmiotu
lub
prawidłowość wykonania usługi,







ocena autentyczności, autorstwa, okresu
powstania czy wartości artystycznej dzieł
sztuki, przedmiotów zabytkowych itp.,
przeprowadzanie oględzin miejsca wypadku
oraz ustalanie przyczyn; przeprowadzanie
rekonstrukcji zdarzeń;

aktualizowanie swojej wiedzy w zakresie
zmieniających
się
wzorców,
norm,
technologii badań oraz służących tym celom
urządzeń.
Warunki podjęcia pracy w zawodzie:

Rzeczoznawcy
w
różnych
zawodach,
powoływani są na podstawie odrębnych
przepisów
prawa
(np.:
rzeczoznawca
majątkowy ustawa
o
gospodarce
nieruchomościami).
Do
podstawowych
warunków, które trzeba spełnić by zostać
rzeczoznawcą należą: posiadanie wykształcenia
wyższego oraz udokumentowana w odpowiedni
sposób praktyka zawodowa, potwierdzona
przez osoby i/lub instytucje nadzorujące
praktykę. Czasem wymagana jest też opinia
środowiska zawodowego (stowarzyszenia, izby
zawodowej), lub kilku osób posiadających już
dany tytuł rzeczoznawcy, przynależność od
odpowiedniej
organizacji
(np.
izby
zawodowej). Po skończeniu studiów trzeba
odbyć staż i zdobyć licencję rzeczoznawcy
w danej specjalizacji (np.: daktyloskopia,
mechanoskopia, fizykochemia, itp.) oraz zdać
egzamin państwowy. Licencję otrzymuje się po

skończeniu kursów dla rzeczoznawców danej
specjalności i odbyciu praktyki w charakterze
asystenta rzeczoznawcy. Zawód ten wymaga
ciągłego kształcenia się i doskonalenia
umiejętności zawodowych.
Wymagania psychofizyczne:







dobra ogólna sprawność fizyczna
niezależność swoich sądów i opinii,
wytrwałość, cierpliwość, samodzielność
i skrupulatność
zdolność koncentracji uwagi
spostrzegawczość,
dobra
pamięć
i umiejętność logicznego myślenia

Przeciwwskazania do wykonywania zawodu:
W zależności od specjalizacji istotne są inne
cechy, np. osoba, która wydaje ekspertyzy
w dziedzinie fonoskopii nie może mieć wady
słuchu, a rzeczoznawca z zakresu daktyloskopii
nie może mieć wady wzroku.
Możliwości zatrudnienia:

Rzeczoznawcy znajdują w różnych instytucjach
korzystających z usług rzeczoznawców jak np.
firmy ubezpieczeniowe, prokuratura, policja,
zrzeszenia rzeczoznawców. Możliwe jest
również samozatrudnienie, czyli otwarcie
własnej firmy zajmującej się np. wyceną
nieruchomości. Zdarza się, że rzeczoznawcy
swoją rolę pełnią okazjonalnie, podczas gdy na
co dzień pracują w innym zawodzie, najczęściej
związanym z dziedziną, w której wydają
ekspertyzy.

