
robert konieczny urodzony 1969 r. w katowicach,

w 1996r. uzyskał certyfikat new jersey institute of technology,

w 1998r. dyplom na wydziale architektury politechniki śląskiej w gliwicach.

szef biura KWK promes powstałego w 1999r.

najważniejsze osiągnięcia:

2017 arka koniecznego najlepszym domem w ogólnoświatowym konkursie wallpaper design awards 2017

2016 centrum dialogu przełomy i arka koniecznego nominowane do nagrody fundacji mies van der rohe 

award

2016 centrum dialogu przełomy z tytułem the world building of a the year na world architecture festival 2016 

2016 centrum dialogu przełomy laureatem pierwszej nagrody w kategorii completed buildings culture na

world architecture festival 2016 

2016 I nagroda w konkursie polski cement w architekturze 2016

2016 centrum dialogu przełomy najlepszym dziełem eksportowym w konkursie SARPu architektura roku 

wojewódźtwa śląskiego 

2016 I nagroda w konkursie na rozbudowę bunkra sztuki w krakowie

2016 centrum dialogu przełomy, arka koniecznego i living-garden house w izbicy na shortliście world 

architecture festival 2016

2016 centrum dialogu przełomy z wyróżnieniem za najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w 

konkursie towarzystwa urbanistów polskich

2016 centrum dialogu przełomy ex aequo najlepszą przestrzenią publiczną w europie w konkursie european 

prize for urban public space organizowanym przez centre de cultura contemporània de barcelona 

2016 arka koniecznego laureatem 5. edycji nagrody architektonicznej polityki

2016 centrum dialogu przełomy wyróżnione w największym wydarzeniu muzealnym roku sybilla 2015

2016 I nagroda dla living-garden house w katowicach w konkursie sztuka architektury 2015

2016 arka koniecznego nagrodzona w kategorii „dom jednorodzinny” w konkursie architektura roku 2015 

województwa śląskiego

2015 wyróżnienie dla living-garden house w katowicach w konkursie brick award

2014 living-garden house w izbicy oraz living-garden house w katowicach nominowane do europejskiej 

nagrody fundacji mies'a van der rohe

2014 nagroda w kategorii dzieło eksportowe dla living-garden house w izbicy w konkursie architektura roku 

województwa śląskiego



2014 wyróżnienie dla living-garden house w katowicach w konkursie architektura roku województwa 

śląskiego

2013 nominacja domu autorodzinnego do europejskiej nagrody fundacji mies`a van der rohe 

2012 nagroda kreator roku design alive awards 2012 dla roberta koniecznego

2012 medal imienia prof. zygmunta majerskiego dla roberta koniecznego

2012 dom aatrialny najlepszym budynkiem III rp w plebiscycie architektonicznym „polityki”

2012 arka koniecznego „nadzieją roku 2011”, plebiscyt „polska architektura 2011”

2011 nagroda ministra kultury dla roberta koniecznego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie architektury 

2010 nagroda w plebiscycie polska architektura 2009 - muzeum narodowe - centrum dialogu przełomy 

"nadzieją roku 2009",  ex aequo z projektem petera zumthora

2009 I miejsce w konkursie na projekt muzeum narodowego - centrum dialogu "przełomy" w szczecinie

2009 dom OUTrialny w finale konkursu the leaf awards 2009 w berlinie, wśród najbardziej nowatorskich 

budynków świata

2009 dom bezpieczny w finale world architecture festival awards 2009 w barcelonie

2008 nominacja domu bezpiecznego i domu OUTrialnego do europejskiej nagrody fundacji mies`a van der 

rohe

2008 international architecture awards dla domu aatrialnego i domu ukrytego, przyznawane przez the 

chicago athenaeum: museum of architecture and design and metropolitan arts press ltd.

2008 robert konieczny laureatem „europe 40 under 40” - europe's emerging young architects and designers

2007 robert konieczny na liście 44 najlepszych młodych architektów świata wydawnictwa scalae

2007  robert konieczny na liście 101 najbardziej ekscytujących nowych architektów na świecie magazynu 

wallpaper

2007  grand prix festiwalu za dom aatrialny oraz złoty medal za dom ukryty, konkurs leonardo 2007

2007 nagroda wan's house of the year 2006 za dom aatrialny 

2006 grand prix – nagroda wojewody w konkursie architektura roku województwa śląskiego za dom z 

kapsułą 

2006 nominacja domu aatrialnego do europejskiej nagrody fundacji mies`a van der rohe

2006 wybór domu z ziemi śląskiej do grona 20 obiektów - „polska. ikony architektury” 

2006 nominacja domu z ziemi śląskiej do brick award 2006 

2005 nominacja domu otwartego do europejskiej nagrody fundacji mies'a van der rohe

2005 I miejsce za dom z kapsułą w konkursie SARP-PSG

2003 nagroda prezydenta katowic za dom z ziemi śląskiej, dla najlepszej realizacji w katowicach, w 

konkursie architektura roku województwa śląskiego 

2002 nominacja domu z ziemi śląskiej do europejskiej nagrody fundacji mies`a van der rohe

2001 grand prix – nagroda wojewody w konkursie architektura roku województwa śląskiego za dom trójkątny

2000 III miejsce w konkursie na świątynię opatrzności bożej w warszawie

1999 nagroda wojewody „młody twórca architektury” dla roberta koniecznego w konkursie architektura roku 

województwa śląskiego



1998 wyróżnienie w konkursie im. prof. majerskiego na najlepszy dyplom roku dla roberta koniecznego

1996 III miejsce w konkursie usa institute na zagospodarowanie wyspy gubernatora w nowym jorku

1996 wyróżnienie w konkursie na teatr w gliwicach

1995 III miejsce w międzynarodowym konkursie usa institute & verona intermarmorach na 

zagospodarowanie i połączenie mostem dwóch placów w veronie

1994  wyróżnienie w międzynarodowym konkursie „the benedictus award” na rozbudowę bauhausu w 

weimarze

1993 I miejsce w konkursie na adaptację pałacu w górznie


