
Załącznik nr 10 
do Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania  

uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej  
 

DECYZJA 
O ODMOWIE NADANIA UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH BEZ PRZEPROWADZANIA  

EGZAMINU 
__________________________________________________________________________ 

 

........................... OKRĘGOWA IZBA ARCHITEKTÓW RP 
OKRĘGOWA  KOMISJA KWALIFIKACYJNA 

 
 Znak sprawy: ........./.......OKK./201...                           ............................, dnia ……….201..r. 
 

DECYZJA 

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych 
architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2013r. poz.932 z późn. zm.) zgodnie z art.104 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. 
poz.267 z późn. zm.) oraz § 5 ust. 10 Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawach 
nadawania uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej (uchwała nr ……….. KRIA z 
dn…………), w związku z § 3, §4, oraz § 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 
dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 
2014r. poz.1278) 

odmawia się 
Panu/Pani………………………………………………………………………………………………......... 
ur.…………………………………………………………………………………………………………...... 
zam.………………………………………………………………………………………………………......   
nadania uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej do ………………….......... 
................................................................................................... bez przeprowadzania egzaminu.  

Uzasadnienie 
Pan/Pani ……………………………………………… w dniu ………201..r. złożył/a do 
……………………….. Okręgowej Izby Architektów RP wniosek o nadanie uprawnień 
budowlanych  w specjalności architektonicznej do ………………………………………………… 
Komisja Egzaminacyjna, powołana uchwałą Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej, przeprowadziła w 
dniu ……………201..r. postępowanie kwalifikacyjne zgodnie z przepisami powołanego powyżej 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju i ustaliła na podstawie złożonych dokumentów, 
że nie spełnia Pan/Pani warunków w zakresie przygotowania zawodowego niezbędnego do 
uzyskania uprawnień budowlanych wskazanych w złożonym wniosku. 
Przygotowanie zawodowe Pana/Pani ………………………………………………………………. 
w zakresie ……………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
nie odpowiada wymaganiom przepisu ……………… ww. rozporządzenia z 
powodu………………………………………………………………………………………………….......*/ 
Okręgowa Komisja Kwalifikacyjne po przeprowadzeniu postępowania stwierdza 
nieprawdziwe*/fałszywe dane*/dokumenty w zakresie  ……………………………………………....... 
Wobec powyższego orzeczono jak na wstępie. 

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby 
Architektów RP za pośrednictwem …………………………. Okręgowej Komisji 
Kwalifikacyjnej, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 

 
……………………………………………………………… 

 Otrzymuje:                                                        (członkowie okręgowej komisji kwalifikacyjnej) 
1. Wnioskodawca 

2. a/a___________________________ 
* niepotrzebne skreślić 


