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WSTĘP

⚫ Metodologia badawcza:
badanie realizowane było techniką wywiadu telefonicznego CATI na próbie n=400 architektów projektujących budynki mieszkalne
i/lub niemieszkalne. Dobór próby prowadzony był metodą warstwowo-losową, kontrolowaną ze względu na lokalizację siedziby biura
architektonicznego (region geograficzny). Losowanie firm prowadzono w oparciu o branżowe bazy teleadresowe posiadane przez
BCMM.
⚫ Termin realizacji badania:
listopad 2018 r.
⚫ Uwagi:
Przedruk lub wykorzystanie niniejszych wyników badań BCMM w całości lub w części dozwolone wyłącznie z podaniem źródła:
raport „Udział architektów w konkursach architektonicznych” firmy BCMM – badania marketingowe sp. z o.o.
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UCZESTNICTWO W KONKURSACH ARCHITEKTONICZNYCH
Blisko połowa badanych pracowni architektonicznych (49%) brała udział w konkursach architektonicznych, w tym
15% w ostatnich 12 miesiącach, a 34% dawniej. Wśród większych pracowni architektonicznych, zatrudniających co
najmniej 4 architektów, odsetek uczestniczących w konkursach wynosi 67% (dla porównania wśród samodzielnych
architektów jedynie 37%).
pracownia /
architekci brali
udział w
konkursach
architektonicznych
w ostatnich 12
miesiącach
14,8%

pracownia /
architekci nigdy nie
brali udziału w
konkursach
architektonicznych
51,3%

pracownia /
architekci brali
udział w
konkursach
architektonicznych
ponad 12 miesięcy
temu
34,0%

ogółem odsetek pracowni
architektonicznych
biorących udział w
konkursach
48,8%

liczba architektów
zatrudnionych w pracowni
1 architekt

36,7%

2-3 architektów

49,6%

4 architektów i więcej

67,0%

Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy Państwa pracownia brała udział w konkursach architektonicznych?
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UCZESTNICTWO W KONKURSACH ARCHITEKTONICZNYCH WZGLĘDEM RODZAJU KONKURSU
Architekci najczęściej uczestniczą w konkursach realizacyjnych, na najlepszy projekt danej inwestycji (ogółem 27%,
w tym 10% w ostatnich 12 miesiącach) oraz w konkursach koncepcyjnych (ogółem 26%, 7% w ostatnich 12
miesiącach). Rzadziej badane pracownie architektoniczne przystępują do konkursów, do których zgłaszane są już
zrealizowane projekty (ogółem 13%, 4% w ostatnich 12 miesiącach).

konkursy realizacyjne, na najlepszy projekt danej
inwestycji

17,5%

9,8%

konkursy koncepcyjne, których celem nie była
realizacja projektu

18,8%

7,3%

konkursy, do których zgłaszano już zrealizowane
projekty

9,5% 3,8%

ogółem : 27,3%

ogółem : 26,1%

ogółem : 13,3%

pracownia / architekci brali udział dawniej
pracownia / architekci brali udział w ostatnich 12 miesiącach

W jakiego typu konkursach architektonicznych brała udział Państwa pracownia ?
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STRUKTURA PRÓBY

[n]

%

architekci – kobiety
architekci – mężczyźni

163
237

40,8%
59,3%

architekci w wieku do 39 lat
architekci w wieku 40-49 lat
architekci w wieku 50-59 lat
architekci w wieku 60 lat i więcej
odmowa

155
110
64
67
4

38,8%
27,5%
16,0%
16,8%
1,0%

1 architekt w biurze
2-3 architektów w biurze
4 architektów i więcej w biurze
odmowa

158
131
106
5

39,5%
32,8%
26,5%
1,3%
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