Grupy problemowe specjalności zawodowych urbanisty
Każda zmiana w działalności Towarzystwa wynika z inicjatywy członków – indywidualnych osób lub ich grup.
Tak też jest w przypadku rzeczoznawców – poprzez zmiany w Statucie stworzone zostały podstawy formalne,
ale ich wdrożenie wymaga zaangażowania szerszej grupy członków Towarzystwa. Zadanie jest wielowątkowe,
tak więc pojedyncze wysiłki poszczególnych osób mogą się sumować w szerszy proces, w dużej mierze
stanowiący o tym, czym będzie nasze Stowarzyszenie.
Podstawowym ogniwem Wewnętrznego systemu potwierdzania kwalifikacji i umiejętności w Towarzystwie
są Grupy problemowe, zajmujące się określaniem zakresu kwalifikacji i umiejętności niezbędnych do uzyskania
tytułu Rzeczoznawcy TUP w poszczególnych specjalnościach zawodowych urbanisty. Kwalifikacje określone dla
każdej specjalności przez odpowiednią Grupę problemową potwierdzać ma siedmioosobowa Komisja
Kwalifikacyjna Rzeczoznawców TUP, powoływana przez Zarząd Główny TUP. Komisja kwalifikacyjna oraz
Grupy problemowe działają w oparciu o Regulamin przyznawania tytułu Rzeczoznawcy TUP, przyjmowany
przez Zarząd Główny oraz Zasady etyki Towarzystwa, ustalane przez Walny Zjazd Delegatów. Tytuł
Rzeczoznawcy Towarzystwa ma nadawać i cofać indywidualnie członkom Towarzystwa Zarząd Główny na
wniosek Komisji Kwalifikacyjnej.
Tak więc Wewnętrzny system potwierdzania kwalifikacji i umiejętności opiera się o inicjatywę członków
Towarzystwa. Od niej zależeć będzie tworzenie struktur organizacyjnych, umożliwiających rzetelne
i wiarygodne działanie w tym zakresie. Konieczne jest włączenie w te prace szerokiego kręgu członków,
zainteresowanych zagadnieniem podnoszenia kompetencji zawodowych. Powinni oni tworzyć Grupy
problemowe, zajmujące się określaniem zakresu kwalifikacji i umiejętności niezbędnych do uzyskania tytułu
Rzeczoznawcy TUP w poszczególnych specjalnościach zawodowych urbanisty.
Zespół inicjatywny przyszłej Grupy problemowej powinien zaproponować jej 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. Nie jest to zadanie łatwe, toteż Zarząd Główny
i Komisja kwalifikacyjna będą wspierać inicjatywy członkowskie w tym zakresie, proponując m.in. ramowy
układ regulaminu. Ważnym elementem działania zespołu inicjatywnego będzie opracowanie propozycji
sylabusów szkoleń dla kandydatów oraz Rzeczoznawców, uzupełniających swą wiedzę.
Zachęcamy członków Towarzystwa do aktywności w kwestii definiowania specjalności zawodowych urbanisty.
Podstawą formalną tego procesu jest zgłoszenie się do Komisji kwalifikacyjnej minimum trojga specjalistów
w danej specjalności, wspieranych przez oddział, sekcję bądź Radę TUP, którzy stanowić będą zespół
inicjatywny Grupy problemowej, działający w zasięgu ogólnopolskim. Inicjatywy członkowskie powinny
doprowadzić do formalnej rejestracji Grupy problemowej i zatwierdzenia jej regulaminu przez Zarząd Główny,
po zasięgnięciu opinii Komisji kwalifikacyjnej oraz Kolegium TUP. Rolą tego ostatniego jest wzmocnienie
ogólnopolskiego wymiaru grup problemowych. Działania Grup problemowych będą podstawą opiniowania
kandydatur na rzeczoznawców przez Komisję Kwalifikacyjną, a więc także decyzji Zarządu Głównego o nadaniu
lub cofaniu tytułu rzeczoznawcy.
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 przy opracowywaniu projektu regulaminu Grupy
z załącznikami dotyczącymi danej specjalności zawodowej. Projekt ten zostanie przedstawiony Kolegium TUP,
w którego skład wchodzą prezesi wszystkich oddziałów Towarzystwa. Takie rozwiązanie przyjęto, aby wspierać
kooperację pomiędzy członkami z różnych oddziałów, gdyż inicjatywy w sprawie grup problemowych mają
mieć charakter ogólnopolski, a więc nie mogą powielać ani wzajemnie naruszać swoich kompetencji.
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.

