Regulamin przyznawania
tytułu Rzeczoznawcy Towarzystwa Urbanistów Polskich
Załącznik nr 1 do uchwały ZG TUP Nr 18a/05/2019 z dnia 10 maja 2019 r.
§1
1. Regulamin określa zasady przyznawania tytułu „Rzeczoznawcy Towarzystwa Urbanistów

Polskich”, w skrócie "Rzeczoznawcy TUP" oraz zakres i sposób określania specjalności,
w jakich tytuł ten jest nadawany.
2. Tytuł Rzeczoznawcy TUP przyznawany jest po przejściu postępowania kwalifikacyjnego,

określonego niniejszym regulaminem.
§2
[kto może zostać rzeczoznawcą]
1. Rzeczoznawcą TUP, z zastrzeżeniem ust. 2, może zostać osoba, która:

a) jest członkiem Towarzystwa Urbanistów Polskich,
b) posiada znaczący dorobek zawodowy lub naukowy w zakresie urbanistyki, planowania
przestrzennego lub wnioskowanej specjalności,
c) posiada wykształcenie wyższe,
d) korzysta w pełni z praw publicznych,
e) posiada rekomendację właściwej co do specjalności grupy problemowej.
2. Tytuł Rzeczoznawcy w specjalności „planowanie przestrzenne” mogą uzyskać, z pominięciem

postępowania kwalifikacyjnego, członkowie Towarzystwa, którzy:
a) uzyskali i utrzymali status lub tytuł „Rzeczoznawcy TUP”, nadany w oparciu o dotychczasowe
regulacje,
b) nabyli uprawnienia do projektowania w planowaniu przestrzennym na podstawie ustawy
z dnia 12 lipca 1984 r. o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1989 Nr 17, poz.99, z późn. zm.),
c) nabyli uprawnienia urbanistyczne na podstawie art. 51 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz.139, z późn. zm.),
d) posiadają kwalifikację do wykonywania zawodu urbanisty na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej uzyskane na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych
architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2013 r. poz. 932 i 1650 oraz
z 2014 r. poz. 768).
§3
[prawa i obowiązki rzeczoznawcy TUP]
1. Rzeczoznawca TUP ma prawo:

a) świadczenia usług eksperckich za pośrednictwem Towarzystwa,
b) udziału w projektach i działaniach Towarzystwa na polu zawodowym,
c) korzystania w swej działalności ze wsparcia Towarzystwa, na zasadach określonych przez
Komisję Kwalifikacyjną i zaakceptowanych przez Zarząd Główny.
2. Obowiązkiem rzeczoznawcy TUP jest:

a) przestrzeganie regulaminu przyznawania tytułu rzeczoznawcy TUP,
b) wspieranie działania właściwej grupy problemowej i przestrzeganie jej regulaminu.
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3. Rzeczoznawca TUP obowiązany jest corocznie na koniec pierwszego kwartału zgłosić do Zarządu

Głównego TUP wykaz opinii i opracowań przy sporządzaniu których powołał się na tytuł
Rzeczoznawcy TUP.
§4
[specjalności i grupy problemowe]
1. Tytuł Rzeczoznawcy TUP nadaje się w specjalnościach, których wykaz określa Zarząd Główny

Towarzystwa po zasięgnięciu opinii Komisji Kwalifikacyjnej, z wyłączeniem specjalności,
o której mowa w § 2 ust. 2.
2. W celu określenia zakresu kwalifikacji i umiejętności niezbędnych do uzyskania tytułu

Rzeczoznawcy TUP w poszczególnych specjalnościach zawodowych urbanisty członkowie
Towarzystwa, w liczbie co najmniej trzech, mogą inicjować tworzenie grup problemowych.
3. Dla utworzenia grupy problemowej jej inicjatorzy opracowują projekt regulaminu grupy,

określający w szczególności:
a) specyfikę specjalności zawodowej rzeczoznawcy,
b) kryteria zawodowe lub naukowe, jakie musi spełniać kandydat na rzeczoznawcę w danej
specjalności,
c) sposób potwierdzania kwalifikacji i umiejętności oraz weryfikacji wiedzy specjalistycznej
w wybranej specjalności.
4. Zarząd Główny TUP, po zasięgnięciu opinii Komisji Kwalifikacyjnej oraz Kolegium TUP rejestruje

grupy problemowe w poszczególnych specjalnościach zawodowych i zatwierdza ich regulaminy.
5. Obsługę organizacyjną grup problemowych zapewnia Biuro TUP.

§5
[struktury – Komisja Kwalifikacyjna]
1. Komisja Kwalifikacyjna Rzeczoznawców TUP, zwana dalej "Komisją Kwalifikacyjną", powoływana

jest przez Zarząd Główny Towarzystwa na podstawie przepisów odrębnych.
2. Komisja Kwalifikacyjna koordynuje działania grup problemowych, opiniuje projekty regulaminów

grup oraz potwierdza kwalifikacje i umiejętności członków posiadających lub ubiegających się
o tytuł Rzeczoznawcy TUP.
3. Komisja Kwalifikacyjna opiniując projekt regulaminu grupy problemowej może zażądać

przedstawienia szczegółowych sylabusów warunkujących weryfikację wiedzy w danej specjalności
i podnoszenie poziomu zawodowego członków Towarzystwa.
4. Decyzje Komisji Kwalifikacyjnej podejmowane są większością głosów w obecności ponad połowy

jej członków.
5. Obsługę organizacyjną Komisji Kwalifikacyjnej zapewnia Biuro TUP.

§6
[procedura nadawania tytułu]
1.

Tytuł Rzeczoznawcy TUP nadaje w drodze uchwały Zarząd Główny TUP na wniosek
zainteresowanego, po zasięgnięciu opinii Komisji Kwalifikacyjnej, z zastrzeżeniem § 2 ust. 2 lit. a).
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2.

Wzór wniosku o nadanie tytułu Rzeczoznawcy TUP ustala Komisja Kwalifikacyjna.

3.

Warunkiem rozpatrzenia
i umieszczenie w rejestrze.

4.

Komisja Kwalifikacyjna może żądać przedstawienia dowodów posiadania odpowiednich
kompetencji i dorobku w zakresie urbanistyki i wnioskowanej specjalizacji.

5.

W przypadku odmowy nadania tytułu Rzeczoznawcy TUP wnioskodawca może złożyć wniosek
o ponowne rozpatrzenie sprawy bezpośrednio do Zarządu Głównego TUP.

6.

Biuro TUP prowadzi rejestr składanych wniosków o uzyskanie tytułu Rzeczoznawcy TUP,
w którym odnotowuje przebieg postępowania w ich sprawie.

wniosku

jest

zgoda

na

przetwarzanie

danych

osobowych

§7
[rejestr rzeczoznawców]
1. Rzeczoznawca TUP zostaje wpisany do rejestru rzeczoznawców TUP oraz otrzymuje
zaświadczenie z określeniem specjalności i numeru ewidencyjnego w rejestrze.
2. Zarząd Główny Towarzystwa prowadzi i aktualizuje rejestr Rzeczoznawców TUP. Wzór rejestru
Rzeczoznawców TUP stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
3. Informacje o wpisie do rejestru i o zmianach w rejestrze przesyłane są drogą elektroniczną do
zainteresowanego i właściwego Oddziału TUP, a w przypadku braku adresu poczty elektronicznej
– listem poleconym.
4. Rejestr Rzeczoznawców TUP jest udostępniony na stronie internetowej Towarzystwa,
z zastrzeżeniem przepisów o ochronie danych osobowych.
§8
[opłaty]
1. Komisja Kwalifikacyjna może wnioskować do Walnego Zjazdu Delegatów za pośrednictwem

Zarządu Głównego o ustalenie składki uzupełniającej na potrzeby obsługi organizacyjnej
rzeczoznawców, niezależnie od składek członkowskich Towarzystwa.
2. Opłata związana z nadaniem tytułu oraz wydaniem dyplomu w wysokości 200 PLN pokrywana jest

przez wnioskodawcę.
§9
[pozbawienie tytułu]
1.

Zarząd Główny może cofnąć tytuł Rzeczoznawcy TUP:
a)
b)
c)
d)
e)

2.

na wniosek zainteresowanego,
na uzasadniony wniosek Komisji Kwalifikacyjnej,
w wyniku działania rzeczoznawcy na szkodę Towarzystwa,
w przypadku pozbawienia praw publicznych,
w wyniku decyzji Sądu Koleżeńskiego.

Członek Towarzystwa zawieszony w prawach członka nie może wykonywać czynności
Rzeczoznawcy TUP w okresie zawieszenia.


3

