Wewnętrzny system potwierdzania kwalifikacji i umiejętności
w zapisach STATUTU TOWARZYSTWA URBANISTÓW POLSKICH
uchwalonego w 1990 r., ze zmianami dokonanymi przez Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów w 2005 r. oraz
Walny Zjazd Delegatów w 2018 r.
Zgodnie z wymogami znowelizowanej ustawy Prawo o stowarzyszeniach Towarzystwo nasze stworzyło
„Wewnętrzny system potwierdzania kwalifikacji i umiejętności”, określając w swoim Statucie sposób jego
funkcjonowania w zakresie rozpowszechniania wiedzy specjalistycznej i podnoszenia poziomu zawodowego.
Zapisy te sprecyzowano w następujących paragrafach Statutu:
§ 8.
2. Towarzystwo realizuje swój cel przez:
10) Doskonalenie i rozpowszechnianie wiedzy specjalistycznej oraz podnoszenie poziomu zawodowego
w ramach wewnętrznego systemu potwierdzania kwalifikacji i umiejętności, przyjętego przez Zarząd
Główny Towarzystwa
§ 34.
1. Do Zarządu Głównego należy wykonywanie uchwał Walnego Zjazdu Delegatów i kierowanie całokształtem
działalności Towarzystwa zgodnie z postanowieniami Statutu, a w szczególności:
10) uchwalanie regulaminu przyznawania tytułu rzeczoznawcy Towarzystwa,
10a) powoływanie Komisji Kwalifikacyjnej rzeczoznawców uwzględniającą interdyscyplinarność Towarzystwa,
która wybiera przewodniczącego ze swojego grona,
10b) nadawanie i cofanie tytułu Rzeczoznawcy Towarzystwa na wniosek Komisji Kwalifikacyjnej,
Rozdział 6a
Wewnętrzny system potwierdzania kwalifikacji i umiejętności
§ 55a.
W celu doskonalenia i rozpowszechniania wiedzy specjalistycznej oraz podnoszenia poziomu zawodowego
członków Towarzystwa, Zarząd Główny powołuje grupy problemowe. Zadaniem grup problemowych jest
w szczególności określanie zakresu kwalifikacji i umiejętności niezbędnych do uzyskania tytułu Rzeczoznawcy
Towarzystwa w poszczególnych specjalnościach zawodowych urbanisty.
§ 55b.
Kwalifikacje i umiejętności członków posiadających lub ubiegających się o tytuł Rzeczoznawcy Towarzystwa
potwierdza Komisja Kwalifikacyjna Rzeczoznawców.
§ 55c.
1.

Komisja działa w składzie 7-osobowym pod kierunkiem Przewodniczącego, przy czym wiążące decyzje
podejmowane są w obecności ponad połowy jej członków.

2.

Prace Komisji obsługuje Biuro Towarzystwa.

§ 55d.
Komisja kwalifikacyjna i grupy problemowe działają w oparciu o regulamin przyznawania tytułu Rzeczoznawcy
Towarzystwa oraz Zasady Etyki Towarzystwa.
§ 27. Do Walnego Zjazdu Delegatów należy: (…) 13) ustalanie Zasad Etyki Towarzystwa.
§ 41. Do Sądu Koleżeńskiego należy:
1) rozpoznawanie spraw spornych między członkami, związanych z działalnością Towarzystwa,
2) rozpoznawanie spraw dotyczących naruszenia przez członków Towarzystwa postanowień statutu i Zasad
Etyki Towarzystwa,
3) przedkładanie Walnemu Zjazdowi Delegatów wniosków o ustalenie Zasad Etyki Towarzystwa.

