Działalność ekspercka Rzeczoznawców TUP
We wprowadzanym systemie potwierdzania kwalifikacji i umiejętności Rzeczoznawca TUP będzie mógł
prowadzić zawodową działalność ekspercką indywidualnie lub za pośrednictwem Towarzystwa. Będzie też
mógł łączyć obie te formy. W każdym przypadku obowiązkiem rzeczoznawcy będzie:
a) przestrzeganie Regulaminu przyznawania tytułu Rzeczoznawcy Towarzystwa,
b) wspieranie i przestrzeganie regulaminu właściwej dla jego specjalności Grupy problemowej,
c) coroczne składanie w Biurze TUP na koniec pierwszego kwartału wykazu opinii i opracowań, przy
sporządzaniu których powołał się na tytuł Rzeczoznawcy TUP.
Spełniając te wymogi rzeczoznawca będzie miał prawo:
a) świadczenia usług eksperckich za pośrednictwem Towarzystwa,
b) udziału w projektach i działaniach Towarzystwa na polu profesjonalnym,
c) korzystania w swej działalności ze wsparcia autorytetem Towarzystwa Urbanistów Polskich,
na zasadach określonych przez Komisję kwalifikacyjną, zaakceptowanych przez Zarząd Główny.
Świadczenie usług eksperckich za pośrednictwem Towarzystwa będzie częściowym powrotem do działalności
prowadzonej w przeszłości. Zogniskowanie pracy społecznej członków Towarzystwa na zagadnieniach ściśle
zawodowych w ramach Wewnętrznego systemu potwierdzania kwalifikacji i umiejętności powinno przynieść
szereg korzyści – zarówno członkom TUP w nim uczestniczących i Towarzystwu, jako całości. Rozwój
kompetencji zawodowych spowoduje wzrost autorytetu zawodu w społeczeństwie, ale też społeczeństwu
i jego instytucjom przyniesie wymierne korzyści, dzięki wykrystalizowaniu spójnych poglądów na ważne
społecznie kwestie związane z kształtowaniem przestrzeni. W ramach Wewnętrznego systemu potwierdzania
kwalifikacji i umiejętności oraz przez rozpowszechnianie wiedzy specjalistycznej dla podnoszenia poziomu
zawodowego członków, powstanie aktywna platforma poważnej dyskusji na istotne społecznie tematy.
Poprzez rozwiązywanie trudnych problemów zawodowych Towarzystwo i jego członkowie osiągną wyższy
stopień kompetencji, ale też będą mogli realizować skuteczniejszy nacisk na otoczenie: władze lokalne
i regionalne, rząd i jego legislatorów, organy nadzorcze i orzecznictwo sądów. Forum wymiany poglądów
oraz kształtowania opinii wewnątrz Towarzystwa wywrze wpływ na opinie kształtowane na zewnątrz.
Towarzystwo mówiąc wspólnym głosem, będzie mogło uzyskiwać przewagę nad rozproszonymi opiniami
o niskim poziomie profesjonalizmu, i w ten sposób skuteczniej wpływać na rzeczywistość.
System opiniowania i prac eksperckich, wykonywanych przez rzeczoznawców za pośrednictwem Towarzystwa
musi gwarantować najwyższą jakość, co uczyni ją atrakcyjną na rynku, a z drugiej strony zminimalizuje ryzyko
po stronie TUP. Można przewidywać różne formy działalności eksperckiej w tym trybie, i sukcesywnie będą
one rozwijane. Obecnie dopracowany i z sukcesem przetestowany jest tryb recenzowanych ekspertyz.
Opracowywane są zasady innych trybów postępowania: porad, opinii i pogłębionych analiz, w tym analiz
recenzowanych. Najprostszym merytorycznie zadaniem jest realizacja „porady urbanistycznej”, bardziej
skomplikowany jest wyższy poziom: opinia urbanistyczna. Procedura sporządzania ekspertyz i pogłębionych
analiz poprzez strukturę Towarzystwa ma gwarantować najwyższą jakość i obiektywizm. Rozróżniane są trzy
zasadnicze poziomy: podstawowy, złożony i szczególny oraz tryb indywidualny. Kwalifikacji w tym zakresie
dokonuje Biuro TUP w trybie negocjacji z Zamawiającym.
Wycena tego typu prac powinna odzwierciedlać jej wartość dla kontrahentów. Towarzystwo nie powinno
konkurować na rynku usług eksperckich ceną a jakością, wynikającą chociażby z podwójnego koreferowania.
Koszt przygotowania opinii zależy od stopnia złożoności problemu.
W ramach Wewnętrznego systemu potwierdzania kwalifikacji i umiejętności przewiduje się też wdrożenie
zasad udzielania rekomendacji Rzeczoznawców TUP do Komisji Urbanistycznych, sądów konkursowych i grup
zadaniowych powoływanych przez instytucje i władze publiczne różnych szczebli.

