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1. Kontrolujący dba o stworzenie klimatu kontroli opartego na zasadach
wzajemnego szacunku i współdziałania z kontrolowanym.
2. Kontrolujący utrzymuje partnerskie stosunki z kontrolowanym przyjmuje postawę sprzymierzeńca, a nie antagonisty.
3. Kontrolujący stara się dostrzegać nie tylko negatywne ale i pozytywne
fakty w kontrolowanej jednostce.
4. Kontrolujący stara się pomagać kontrolowanemu poprzez spełnianie
funkcji instruktażowo-doradczej.
5. Kontrolujący buduje swój autorytet na wysokiej kulturze osobistej
i organizacyjnej oraz wiedzy i umiejętnościach profesjonalnych.
6. Kontrolujący wykrywa nieprawidłowości ale okazuje wyrozumiałość
osobom, które je popełniły.
7. Kontrolujący nie traktuje swojego sukcesu kontrolnego w kategoriach
porażki kontrolowanego.
8. Kontrolujący swoją służbę traktuje jako system wczesnego ostrzegania
przed większymi nieprawidłowościami.
9. Kontrolujący nie ujawnia ustaleń kontrolnych osobom
nieupoważnionym i zachowuje dyskrecję dotyczącą informacji, które
zdobył w trakcie kontroli.
10. Kontrolujący działa według najlepszej woli i wiedzy, rzetelnie,
rozważnie i z najwyższą starannością; nie nadużywa swych uprawnień.
11. Kontrolujący ma na uwadze, że od jego postępowania zależy dobre imię
jego komórki organizacyjnej oraz całej społeczności kontrolujących.
12. Kontrolujący czyni wszystko, aby kontrolowani mieli do niego pełne
zaufanie, dostrzegali jego bezinteresowność i bezstronność.

13. Kontrolujący nie przyjmuje jakichkolwiek korzyści, które mogłyby
stworzyć choćby pozory uzależnienia się od kontrolowanego.
14. Kontrolujący czuje się związany odpowiedzialnością za własne słowa,
tak samo jak formalnie sporządzonym dokumentem kontrolnym.
15. Kontrolujący odznacza się uprzejmością i taktem, przejawia inicjatywę
i samodzielność.
16. Kontrolujący obiektywnie i terminowo wykonuje swoje czynności oraz
rzetelnie dokumentuje wyniki kontroli.
17. Kontrolujący kierują się zasadą lojalności środowiskowej, nie poddają
w wątpliwość solidności w wykonywaniu kontroli przez innych
kontrolujących.
18. Kontrolujący zdobywa moralne prawo do kontroli przez głęboko
etyczną postawę oraz humanistyczny stosunek do kontrolowanych.
19. Kontrolujący dąży do zdobywania coraz wyższych standardów
kwalifikacji oraz coraz wyższych stopni zawodowych.
20. Kontrolujący świadomie naruszający zasady niniejszego Kodeksu
podlega osądowi Komisji.
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