Komisja kwalifikacyjna rzeczoznawców
Komisja Kwalifikacyjna Rzeczoznawców TUP jest koordynatorem Wewnętrznego systemu potwierdzania
kwalifikacji i umiejętności w Towarzystwie. Jest ona powoływana przez Zarząd Główny TUP. Będzie ona
koordynować działanie Grup problemowych oraz opiniować projekty ich regulaminów. Komisja będzie
również uczestniczyć w rozpowszechnianiu wiedzy specjalistycznej, podnoszącej poziom zawodowy członków
Towarzystwa. Ale przede wszystkim to Komisja Kwalifikacyjna Rzeczoznawców ostatecznie potwierdza
kwalifikacje i umiejętności członków posiadających lub ubiegających się o tytuł Rzeczoznawcy Towarzystwa.
Komisja działa w składzie 7-osobowym pod kierunkiem Przewodniczącego, przy czym wiążące decyzje
podejmowane są w obecności ponad połowy jej członków. Prace Komisji obsługuje Biuro TUP. Komisja
kwalifikacyjna, podobnie jak grupy problemowe, działa w oparciu o Regulamin przyznawania tytułu
Rzeczoznawcy Towarzystwa oraz Zasady etyki Towarzystwa.
Powołanie Komisji Kwalifikacyjnej przewidywała już uchwała ZG TUP z 14 sierpnia 2014 roku, lecz dokonano
tego dopiero w następnej kadencji. Uchwałą z dnia 15 grudnia 2017 roku Zarząd Główny powołał Komisję
kwalifikacyjną Rzeczoznawców Towarzystwa w składzie:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Maciej Borsa - przewodniczący,
Janusz Korzeń,
Hanna Kowińska,
Jacek Godlewski,
Tomasz Majda,
Tomasz Sławiński,
Aneta Tomczak.

Jeszcze w ubiegłej kadencji Komisja kwalifikacyjna przygotowała :
a) propozycję nowych funkcji tytułu Rzeczoznawcy TUP oraz zasad funkcjonowania Komisji
kwalifikacyjnej;
b) projekt Regulaminu przyznawania tytułu Rzeczoznawcy Towarzystwa Urbanistów Polskich;
c) propozycję listy specjalności zawodowych urbanisty;
d) tryb przyjmowania kandydatów na rzeczoznawcę TUP, uwzględniający tytuły nadane wcześniej;
e) propozycje zmian w Statucie TUP, związanych z funkcjonowaniem Wewnętrznego systemu
potwierdzania kwalifikacji i umiejętności w Towarzystwie.
Zarząd Główny, co szczególnie ważne, upoważnił Komisję kwalifikacyjną do włączenia w jej prace szerokiego
kręgu członków Towarzystwa, zainteresowanych systemem podnoszenia kompetencji zawodowych. Komisja
kwalifikacyjna ma m.in. wspierać inicjatywy członkowskie w tym zakresie, pomagać w tworzeniu regulaminów
Grup problemowych oraz opracowaniu sylabusów specjalistycznej wiedzy Rzeczoznawców w poszczególnych
specjalnościach. Po formalnej rejestracji Grupy problemowej i zatwierdzenia jej regulaminu przez Zarząd
Główny, Komisja kwalifikacyjna potwierdzać będzie te kwalifikacje i wnioskować do Zarządu Głównego TUP
o nadanie lub cofnięcie tytułu Rzeczoznawcy TUP indywidualnym członkom Towarzystwa.
Jeśli grupa członków porozumie się w sprawie interesującej ją specjalności zawodowej urbanistów, może
zgłosić swą inicjatywę Komisji kwalifikacyjnej Rzeczoznawców TUP. Zgłoszone zespoły inicjatywne uzyskają
pomoc merytoryczną i organizacyjną Towarzystwa, przede wszystkim właśnie za pośrednictwem Komisji
kwalifikacyjnej.
Obsługę organizacyjną prac Komisji kwalifikacyjnej zapewnia Biuro TUP, a w 2019 roku w jego ramach Zarząd
Główny powierzył opiekę nad tymi zagadnieniami kol. Annie Pyziak.

