Regulaminy szczegółowe Grup problemowych
Grupy problemowe stanowią podstawowe ogniwo Wewnętrznego systemu potwierdzania kwalifikacji
i umiejętności w Towarzystwie. Zajmują się one określaniem zakresu kwalifikacji i umiejętności niezbędnych
do uzyskania tytułu Rzeczoznawcy TUP w poszczególnych specjalnościach zawodowych urbanisty. Podstawą
działania każdej Grupy problemowej jest jej wewnętrzny regulamin, zawierający m.in. kryteria zawodowe lub
naukowe, jakie powinien posiadać kandydat na rzeczoznawcę w danej specjalności, oraz sposób weryfikacji
tych kryteriów przez przyszłą grupę. Co najmniej trzyosobowy zespół inicjatywny każdej Grupy problemowej,
powinien doprowadzić do formalnej rejestracji Grupy i zatwierdzenia jej regulaminu przez Zarząd Główny,
po zasięgnięciu opinii Komisji kwalifikacyjnej oraz Kolegium TUP. Jeśli grupa członków porozumie się w sprawie
interesującej ją specjalności zawodowej urbanistów, zgłasza swą inicjatywę Komisji kwalifikacyjnej
Rzeczoznawców TUP, a następnie opracowuje projekt regulaminu Grupy z załącznikami dotyczącymi danej
specjalności zawodowej. Po uzyskaniu opinii Kolegium TUP i Komisji kwalifikacyjnej, Zarząd Główny zatwierdzi
przedstawiony przez grupę inicjatywną regulamin, a tym samym powoła formalnie Grupę problemową.
Od tej chwili rozpocznie się proces nadawania tytułu Rzeczoznawcy TUP w danej specjalności zawodowej
urbanisty.
Komisja kwalifikacyjna zaproponowała poniższy ramowy układ regulaminu każdej grupy problemowej,
który powinien określić:
a) nazwę i charakterystykę danej specjalności zawodowej rzeczoznawcy, ukazującą jej specyfikę na tle
innych specjalności;
b) zasady i struktury organizacyjne grupy, w tym określenie jej reprezentantów do kontaktów
zewnętrznych;
c) sposób administrowania działaniami grupy;
d) sposoby i zasady komunikacji wewnątrz grupy;
e) zasady członkostwa i sposób przyjmowania nowych członków, w tym wzór odpowiedniej deklaracji;
f)

kryteria zawodowe lub naukowe, jakie musi spełniać kandydat na rzeczoznawcę w danej specjalności;

g) sposób potwierdzania kwalifikacji i umiejętności osób posiadających lub ubiegających się o tytuł
Rzeczoznawcy TUP w danej specjalności;
h) wskazanie akceptowalnych dowodów posiadania odpowiednich kompetencji i dorobku w zakresie
wnioskowanej specjalności przez kandydata do tytułu rzeczoznawcy;
i)

sposób rozpowszechniania wiedzy specjalistycznej, w tym w formie załączników do regulaminu
szczegółowe sylabusy z zakresem wiedzy warunkującej uznanie poziomu zawodowego rzeczoznawcy
w wybranej specjalności;

j)

sposób zapewnienia aktualności wiedzy rzeczoznawców danej specjalności, w tym określenie tematyki
i częstotliwości kursów i seminariów szkoleniowych;

k) zasady identyfikacji wizualnej grupy,
l)

ramowe określenie sposobu ustalania terminarza zebrań wraz ze wskazaniem sposobu ich zwoływania;

m) określenie siedziby, adresu korespondencyjnego, adresu poczty elektronicznej oraz telefonu
kontaktowego grupy i jej reprezentantów.
Do projektu Regulaminu Grupy należy dołączyć listę członków założycieli - grupy inicjatywnej wraz z podpisami.
Komisja Kwalifikacyjna, przy współpracy Zarządu Głównego i Biura TUP, będzie wspierać zespoły inicjatywne
w przygotowywaniu regulaminów grup problemowych, ich prezentacji przed Kolegium TUP oraz
w przeprowadzeniu procedury ich zatwierdzania przez Zarząd Główny.

