Załącznik nr 16
do Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania
uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej
DECYZJA O ODMOWIE NADANIA UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH W SPECJALNOŚCI
ARCHITEKTONICZNEJ
__________________________________________________________________________

......................... OKRĘGOWA IZBA ARCHITEKTÓW RP
OKRĘGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Znak sprawy: ........../......../201...

…………….., dnia ……………… 201..r.

DECYZJA nr __/__OKK/201_
Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 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 1960r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz.267 z późn. zm.) oraz art. 12 ust.3 ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz.1409 z późn. zm.)
odmawia się
Panu/Pani (tytuł zawodowy/stopień naukowy oraz imię, imiona i nazwisko)……………………….……………
urodzonemu (-ej) w dniu…………………………………… w ………………………………………
nadania uprawnień budowlanych
w specjalności architektonicznej do
projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń *)
projektowania bez ograniczeń *)
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń *)
projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie *)
projektowania w ograniczonym zakresie *)
kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie *)

Na podstawie art. 12 ust.4h ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r.
poz.1409 z późn. zm.) ustala się, że ponowne przystąpienie do egzaminu będzie możliwe po
upływie 3 miesięcy od daty przeprowadzenia egzaminu, z którego wnioskodawca uzyskał
negatywny wynik.

Uzasadnienie
Jak wynika z arkusza testu egzaminu pisemnego, który został rozwiązany przez Pana/Panią
………………………………………, dopuszczonego (-ną) do egzaminu na uprawnienia
budowlane, wobec wymaganej ilości ….. odpowiedzi prawidłowych, Pan/Pani
……………………………………… udzielił (-a) ….. odpowiedzi prawidłowych, co nie stanowi
wymaganego limitu do zaliczenia egzaminu pisemnego, określonego na wstępie testu i
dopuszczenia do części ustnej egzaminu, decydując jednocześnie o negatywnym wyniku
całego egzaminu. **)
Jak wynika z protokołu czynności egzaminacyjnych z dnia …………….201..r., Komisja
Egzaminacyjna, na podstawie udzielonych przez wnioskodawcę - Pana/Panią
………………………………, odpowiedzi ustnych, uznała wynik egzaminu za negatywny.
Pozytywny wynik części pisemnej egzaminu jest ważny przez okres 3 lat od dnia jego
uzyskania. Z uwagi na fakt, iż uzyskała Pan/Pani negatywny wynik z egzaminu ustnego,
ponowne przystąpienie do egzaminu jest możliwe tylko do tej części.
Uzasadnienie merytoryczne (na podstawie protokołu) ………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………**)

Stosownie do art. 12 ust.3 powołanej wyżej ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2013r. poz.1409 z późn. zm.), warunkiem uzyskania uprawnień budowlanych jest
zdanie egzaminu ze znajomości procesu budowlanego oraz umiejętności praktycznego
zastosowania wiedzy technicznej. Z przebiegu egzaminu wynika, że wnioskodawca nie
wykazał się taką wiedzą i umiejętnościami, co uniemożliwia nadanie wnioskowanych
uprawnień budowlanych.
Od powyższej decyzji przysługuje Panu/Pani odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej
Izby Architektów RP za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej ...........................
Okręgowej Izby Architektów RP, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

...............................................................................................
(podpisy członków okręgowej komisji kwalifikacyjnej)

Otrzymują:
1. Wnioskodawca: (imię, imiona i nazwisko oraz adres)..................................................................
2. a/a

*) wpisać w zależności od wnioskowanego zakresu uprawnień
**) stosować w zależności od negatywnie ocenionej części egzaminu

