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Wykształcenie

2002 – 2009 Mgr Inż. Architekt, Politechnika Łódzka, Wydział BudownictwaMgr Inż. Architekt, Politechnika Łódzka, Wydział BudownictwaMgr Inż. Architekt, Politechnika Łódzka, Wydział BudownictwaMgr Inż. Architekt, Politechnika Łódzka, Wydział Budownictwa
Architektury i Inżynierii Środowiska, kierunek Architektura i UrbanistykaArchitektury i Inżynierii Środowiska, kierunek Architektura i UrbanistykaArchitektury i Inżynierii Środowiska, kierunek Architektura i UrbanistykaArchitektury i Inżynierii Środowiska, kierunek Architektura i Urbanistyka

2006 – 2007 Fachhochschule Mainz  - University of Applied Sciences, NiemcyFachhochschule Mainz  - University of Applied Sciences, NiemcyFachhochschule Mainz  - University of Applied Sciences, NiemcyFachhochschule Mainz  - University of Applied Sciences, Niemcy

1996 – 2001 Plastyk, Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w ŁodziPlastyk, Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w ŁodziPlastyk, Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w ŁodziPlastyk, Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Łodzi

Życiorys zawodowyŻyciorys zawodowyŻyciorys zawodowyŻyciorys zawodowy

2011 „Archi-dea”, Łódź„Archi-dea”, Łódź„Archi-dea”, Łódź„Archi-dea”, Łódź

od 2010 „Pracownia Architektoniczna Magdalena Wajnchold”„Pracownia Architektoniczna Magdalena Wajnchold”„Pracownia Architektoniczna Magdalena Wajnchold”„Pracownia Architektoniczna Magdalena Wajnchold”

2009-2010 „Jasiński Kruszewski Architekci”, Warszawa„Jasiński Kruszewski Architekci”, Warszawa„Jasiński Kruszewski Architekci”, Warszawa„Jasiński Kruszewski Architekci”, Warszawa

2009 „Ebing & Partners”, Warszawa„Ebing & Partners”, Warszawa„Ebing & Partners”, Warszawa„Ebing & Partners”, Warszawa

2007 - 2008 ”Architektoniczna pracownia Szymon Mielczarek”, Łódź”Architektoniczna pracownia Szymon Mielczarek”, Łódź”Architektoniczna pracownia Szymon Mielczarek”, Łódź”Architektoniczna pracownia Szymon Mielczarek”, Łódź

2007 ”Vermögen und Bau Baden - Württemberg, Universitätsbauamt Heidelberg”, 
Heidelberg, Niemcy
”Vermögen und Bau Baden - Württemberg, Universitätsbauamt Heidelberg”, 
Heidelberg, Niemcy
”Vermögen und Bau Baden - Württemberg, Universitätsbauamt Heidelberg”, 
Heidelberg, Niemcy
”Vermögen und Bau Baden - Württemberg, Universitätsbauamt Heidelberg”, 
Heidelberg, Niemcy

2006 ”Meissl Architects” Seefeld, Tyrol, Austria”Meissl Architects” Seefeld, Tyrol, Austria”Meissl Architects” Seefeld, Tyrol, Austria”Meissl Architects” Seefeld, Tyrol, Austria

2005 - 2006 Współpraca z  niemiecką firmą ”isorast GmbH” na Współpraca z  niemiecką firmą ”isorast GmbH” na Współpraca z  niemiecką firmą ”isorast GmbH” na Współpraca z  niemiecką firmą ”isorast GmbH” na 
Międzynarodowych  Targach Budownictwa ”Interbud” i ”Budma”Międzynarodowych  Targach Budownictwa ”Interbud” i ”Budma”Międzynarodowych  Targach Budownictwa ”Interbud” i ”Budma”Międzynarodowych  Targach Budownictwa ”Interbud” i ”Budma”
w Łodzi i w Poznaniu (budownictwo pasywne)w Łodzi i w Poznaniu (budownictwo pasywne)w Łodzi i w Poznaniu (budownictwo pasywne)w Łodzi i w Poznaniu (budownictwo pasywne)

2005 „Thoma Architekten”, Erfurt, Niemcy„Thoma Architekten”, Erfurt, Niemcy„Thoma Architekten”, Erfurt, Niemcy„Thoma Architekten”, Erfurt, Niemcy

1999, 2000 ”Pracownia Witraży Andrzej Hibner”, Łódź”Pracownia Witraży Andrzej Hibner”, Łódź”Pracownia Witraży Andrzej Hibner”, Łódź”Pracownia Witraży Andrzej Hibner”, Łódź

Kursy i szkolenia

2011 Politechnika ŁódzkaPolitechnika ŁódzkaPolitechnika ŁódzkaPolitechnika Łódzka
• szkolenie z zakresu integracji systemów zarządzania zasobami energetycznymi• szkolenie z zakresu integracji systemów zarządzania zasobami energetycznymi• szkolenie z zakresu integracji systemów zarządzania zasobami energetycznymi• szkolenie z zakresu integracji systemów zarządzania zasobami energetycznymi
budynków HMS/BMSbudynków HMS/BMSbudynków HMS/BMSbudynków HMS/BMS

2010 „Polski Instytut Budownictwa Pasywnego”, Warszawa„Polski Instytut Budownictwa Pasywnego”, Warszawa„Polski Instytut Budownictwa Pasywnego”, Warszawa„Polski Instytut Budownictwa Pasywnego”, Warszawa
• kurs obsługi pakietu do projektowania budynków pasywnych PHPP• kurs obsługi pakietu do projektowania budynków pasywnych PHPP• kurs obsługi pakietu do projektowania budynków pasywnych PHPP• kurs obsługi pakietu do projektowania budynków pasywnych PHPP

2010 „CS Studio Cezary Sankowski”, Warszawa„CS Studio Cezary Sankowski”, Warszawa„CS Studio Cezary Sankowski”, Warszawa„CS Studio Cezary Sankowski”, Warszawa
• szkolenie z zakresu obliczania liniowych mostków termicznych, obsługa 

programu Therm 5.2
• szkolenie z zakresu obliczania liniowych mostków termicznych, obsługa 

programu Therm 5.2
• szkolenie z zakresu obliczania liniowych mostków termicznych, obsługa 

programu Therm 5.2
• szkolenie z zakresu obliczania liniowych mostków termicznych, obsługa 

programu Therm 5.2programu Therm 5.2programu Therm 5.2programu Therm 5.2programu Therm 5.2

2005 Passivhaus Institut Darmstadt, Niemcy,Passivhaus Institut Darmstadt, Niemcy,Passivhaus Institut Darmstadt, Niemcy,Passivhaus Institut Darmstadt, Niemcy,
• dwudniowe intensywne szkolenie na temat budownictwa pasywnego• dwudniowe intensywne szkolenie na temat budownictwa pasywnego• dwudniowe intensywne szkolenie na temat budownictwa pasywnego• dwudniowe intensywne szkolenie na temat budownictwa pasywnego

Najważniejsze projektyNajważniejsze projekty

• projekt wykonawczy i powykonawczy „Galerii Kaskada” w Szczecinie• projekt wykonawczy i powykonawczy „Galerii Kaskada” w Szczecinie• projekt wykonawczy i powykonawczy „Galerii Kaskada” w Szczecinie• projekt wykonawczy i powykonawczy „Galerii Kaskada” w Szczecinie
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• Projekt wykonawczy „Bionanoparku” w Łodzi• Projekt wykonawczy „Bionanoparku” w Łodzi• Projekt wykonawczy „Bionanoparku” w Łodzi• Projekt wykonawczy „Bionanoparku” w Łodzi

• projekt centrum konferencyjnego z hotelem przy ul. Poleczki
w Warszawie 

• projekt centrum konferencyjnego z hotelem przy ul. Poleczki
w Warszawie 

• projekt centrum konferencyjnego z hotelem przy ul. Poleczki
w Warszawie 

• projekt centrum konferencyjnego z hotelem przy ul. Poleczki
w Warszawie 

• projekt budowlany nowego hotelu kategorii 4-gwiazdkowej przy ul. 
Prądzyńskiego, o powierzchni pow. 12 tyś. m2, w zespole zabytkowych 
obiektów starej gazowni warszawskiej

• projekt budowlany nowego hotelu kategorii 4-gwiazdkowej przy ul. 
Prądzyńskiego, o powierzchni pow. 12 tyś. m2, w zespole zabytkowych 
obiektów starej gazowni warszawskiej

• projekt budowlany nowego hotelu kategorii 4-gwiazdkowej przy ul. 
Prądzyńskiego, o powierzchni pow. 12 tyś. m2, w zespole zabytkowych 
obiektów starej gazowni warszawskiej

• projekt budowlany nowego hotelu kategorii 4-gwiazdkowej przy ul. 
Prądzyńskiego, o powierzchni pow. 12 tyś. m2, w zespole zabytkowych 
obiektów starej gazowni warszawskiej

• projekt Kliniki (koncepcja)• projekt Kliniki (koncepcja)• projekt Kliniki (koncepcja)• projekt Kliniki (koncepcja)

• adaptacja zabytkowego budynku pofabrycznego w Łodzi przy 
ul. Wólczańskiej na budynek biurowo- usługowy

• adaptacja zabytkowego budynku pofabrycznego w Łodzi przy 
ul. Wólczańskiej na budynek biurowo- usługowy

• adaptacja zabytkowego budynku pofabrycznego w Łodzi przy 
ul. Wólczańskiej na budynek biurowo- usługowy

• adaptacja zabytkowego budynku pofabrycznego w Łodzi przy 
ul. Wólczańskiej na budynek biurowo- usługowy

• projekt domu pasywnego o pow. 650 m2 w Żychlinie• projekt domu pasywnego o pow. 650 m2 w Żychlinie• projekt domu pasywnego o pow. 650 m2 w Żychlinie• projekt domu pasywnego o pow. 650 m2 w Żychlinie

• projekt zagospodarowania al. Jana Pawła II, rejonu pl. Lotników i pl. Żołnierza 
Polskiego  w Szczecinie (konkurs, wyróżnienie)

• projekt zagospodarowania al. Jana Pawła II, rejonu pl. Lotników i pl. Żołnierza 
Polskiego  w Szczecinie (konkurs, wyróżnienie)

• projekt zagospodarowania al. Jana Pawła II, rejonu pl. Lotników i pl. Żołnierza 
Polskiego  w Szczecinie (konkurs, wyróżnienie)

• projekt zagospodarowania al. Jana Pawła II, rejonu pl. Lotników i pl. Żołnierza 
Polskiego  w Szczecinie (konkurs, wyróżnienie)

• projekt Centrum Ekumenicznego na terenie kampusu uniwersyteckiego w 
Heidelbergu, Niemcy

• projekt Centrum Ekumenicznego na terenie kampusu uniwersyteckiego w 
Heidelbergu, Niemcy

• projekt Centrum Ekumenicznego na terenie kampusu uniwersyteckiego w 
Heidelbergu, Niemcy

• projekt Centrum Ekumenicznego na terenie kampusu uniwersyteckiego w 
Heidelbergu, Niemcy

• projekt parkingów kubaturowych wraz z analizą obsługi komunikacyjnej na 
terenie kwartału kliniczno-szpitalnego miasta Heidelberg, Niemcy

• projekt parkingów kubaturowych wraz z analizą obsługi komunikacyjnej na 
terenie kwartału kliniczno-szpitalnego miasta Heidelberg, Niemcy

• projekt parkingów kubaturowych wraz z analizą obsługi komunikacyjnej na 
terenie kwartału kliniczno-szpitalnego miasta Heidelberg, Niemcy

• projekt parkingów kubaturowych wraz z analizą obsługi komunikacyjnej na 
terenie kwartału kliniczno-szpitalnego miasta Heidelberg, Niemcy

• projekt konkursowy - osiedle wielorodzinne w Linz, Austria - (rewitalizacja 
terenu dawnego kolejowego dworca przeładunkowego)

• projekt konkursowy - osiedle wielorodzinne w Linz, Austria - (rewitalizacja 
terenu dawnego kolejowego dworca przeładunkowego)

• projekt konkursowy - osiedle wielorodzinne w Linz, Austria - (rewitalizacja 
terenu dawnego kolejowego dworca przeładunkowego)

• projekt konkursowy - osiedle wielorodzinne w Linz, Austria - (rewitalizacja 
terenu dawnego kolejowego dworca przeładunkowego)

• inwentaryzacje architektoniczne domów jednorodzinnych i obiektów 
użyteczności publicznej w Innsbruku; inwentaryzacja Design Hotel Madlein w 
Ischgl

• inwentaryzacje architektoniczne domów jednorodzinnych i obiektów 
użyteczności publicznej w Innsbruku; inwentaryzacja Design Hotel Madlein w 
Ischgl

• inwentaryzacje architektoniczne domów jednorodzinnych i obiektów 
użyteczności publicznej w Innsbruku; inwentaryzacja Design Hotel Madlein w 
Ischgl

• inwentaryzacje architektoniczne domów jednorodzinnych i obiektów 
użyteczności publicznej w Innsbruku; inwentaryzacja Design Hotel Madlein w 
Ischgl

• projekt przebudowy i rozbudowy gimnazjum franciszkańskiego w Hall 
(Tyrol), Austria, projekt konkursowy

• projekt przebudowy i rozbudowy gimnazjum franciszkańskiego w Hall 
(Tyrol), Austria, projekt konkursowy

• projekt przebudowy i rozbudowy gimnazjum franciszkańskiego w Hall 
(Tyrol), Austria, projekt konkursowy

• projekt przebudowy i rozbudowy gimnazjum franciszkańskiego w Hall 
(Tyrol), Austria, projekt konkursowy

• projekt przebudowy i rozbudowy zespołu szkół w Tulln, Austria (konkurs,     
III wyróżnienie, projekt do realizacji)

• projekt przebudowy i rozbudowy zespołu szkół w Tulln, Austria (konkurs,     
III wyróżnienie, projekt do realizacji)

• projekt przebudowy i rozbudowy zespołu szkół w Tulln, Austria (konkurs,     
III wyróżnienie, projekt do realizacji)

• projekt przebudowy i rozbudowy zespołu szkół w Tulln, Austria (konkurs,     
III wyróżnienie, projekt do realizacji)

• projekt rozbudowy i renowacji szpitala w Bludenz, Austria (konkurs,              
III nagroda)

• projekt rozbudowy i renowacji szpitala w Bludenz, Austria (konkurs,              
III nagroda)

• projekt rozbudowy i renowacji szpitala w Bludenz, Austria (konkurs,              
III nagroda)

• projekt rozbudowy i renowacji szpitala w Bludenz, Austria (konkurs,              
III nagroda)

• projekt Business Parku koncernu BEWAG w Eisenstadt, Austria (konkurs,     
 I wyróżnienie, projekt do realizacji)
• projekt Business Parku koncernu BEWAG w Eisenstadt, Austria (konkurs,     
 I wyróżnienie, projekt do realizacji)
• projekt Business Parku koncernu BEWAG w Eisenstadt, Austria (konkurs,     
 I wyróżnienie, projekt do realizacji)
• projekt Business Parku koncernu BEWAG w Eisenstadt, Austria (konkurs,     
 I wyróżnienie, projekt do realizacji)

• projekt przebudowy i rozbudowy szkoły w Merano, Włochy• projekt przebudowy i rozbudowy szkoły w Merano, Włochy• projekt przebudowy i rozbudowy szkoły w Merano, Włochy• projekt przebudowy i rozbudowy szkoły w Merano, Włochy

• konkurs na rewitalizację pałacu Thienfeld, Austria• konkurs na rewitalizację pałacu Thienfeld, Austria• konkurs na rewitalizację pałacu Thienfeld, Austria• konkurs na rewitalizację pałacu Thienfeld, Austria

• konkurs na Azjatyckie Centrum Kultury Gwangju (Korea)• konkurs na Azjatyckie Centrum Kultury Gwangju (Korea)• konkurs na Azjatyckie Centrum Kultury Gwangju (Korea)• konkurs na Azjatyckie Centrum Kultury Gwangju (Korea)

• projekty i realizacje wnętrz domów i mieszkań, budynków usługowych• projekty i realizacje wnętrz domów i mieszkań, budynków usługowych• projekty i realizacje wnętrz domów i mieszkań, budynków usługowych• projekty i realizacje wnętrz domów i mieszkań, budynków usługowych

• projekt wnętrz Rozgłośni Polskiego Radia w Łodzi• projekt wnętrz Rozgłośni Polskiego Radia w Łodzi• projekt wnętrz Rozgłośni Polskiego Radia w Łodzi• projekt wnętrz Rozgłośni Polskiego Radia w Łodzi

Umiejętności

• praktyka w projektowaniu budynków użyteczności publicznej, architektury 
mieszkaniowej, wnętrz 

• praktyka w projektowaniu budynków użyteczności publicznej, architektury 
mieszkaniowej, wnętrz 

• praktyka w projektowaniu budynków użyteczności publicznej, architektury 
mieszkaniowej, wnętrz 

• praktyka w projektowaniu budynków użyteczności publicznej, architektury 
mieszkaniowej, wnętrz 

• wiedza z zakresu budownictwa pasywnego i energooszczędnego • wiedza z zakresu budownictwa pasywnego i energooszczędnego • wiedza z zakresu budownictwa pasywnego i energooszczędnego • wiedza z zakresu budownictwa pasywnego i energooszczędnego 



• znajomość różnorodnych multimedialnych technik prezentacyjnych projektów 
architektonicznych

• znajomość różnorodnych multimedialnych technik prezentacyjnych projektów 
architektonicznych

• znajomość różnorodnych multimedialnych technik prezentacyjnych projektów 
architektonicznych

• znajomość różnorodnych multimedialnych technik prezentacyjnych projektów 
architektonicznych

• doświadczenie w prezentacjach i wystąpieniach publicznych• doświadczenie w prezentacjach i wystąpieniach publicznych• doświadczenie w prezentacjach i wystąpieniach publicznych• doświadczenie w prezentacjach i wystąpieniach publicznych

• umiejętność projektowania i wykonywania witraży i lamp witrażowych 
metodą Tiffany dla osób prywatnych, obiektów użyteczności publicznej i 
obiektów sakralnych; konserwacja i naprawa witraży metodą tradycyjną

• umiejętność projektowania i wykonywania witraży i lamp witrażowych 
metodą Tiffany dla osób prywatnych, obiektów użyteczności publicznej i 
obiektów sakralnych; konserwacja i naprawa witraży metodą tradycyjną

• umiejętność projektowania i wykonywania witraży i lamp witrażowych 
metodą Tiffany dla osób prywatnych, obiektów użyteczności publicznej i 
obiektów sakralnych; konserwacja i naprawa witraży metodą tradycyjną

• umiejętność projektowania i wykonywania witraży i lamp witrażowych 
metodą Tiffany dla osób prywatnych, obiektów użyteczności publicznej i 
obiektów sakralnych; konserwacja i naprawa witraży metodą tradycyjną

• łatwość przyswajania i aktualizowania wiedzy oraz adaptacji do nowych 
warunków

• łatwość przyswajania i aktualizowania wiedzy oraz adaptacji do nowych 
warunków

• łatwość przyswajania i aktualizowania wiedzy oraz adaptacji do nowych 
warunków

• łatwość przyswajania i aktualizowania wiedzy oraz adaptacji do nowych 
warunków

• komunikatywność i zdolność do efektywnej pracy w grupie• komunikatywność i zdolność do efektywnej pracy w grupie• komunikatywność i zdolność do efektywnej pracy w grupie• komunikatywność i zdolność do efektywnej pracy w grupie

• punktualność, rzetelność, pracowitość• punktualność, rzetelność, pracowitość• punktualność, rzetelność, pracowitość• punktualność, rzetelność, pracowitość

IT biegła obsługa platform Mac OS X, Windows, pakietu Office, Adobe Photoshop,biegła obsługa platform Mac OS X, Windows, pakietu Office, Adobe Photoshop,biegła obsługa platform Mac OS X, Windows, pakietu Office, Adobe Photoshop,biegła obsługa platform Mac OS X, Windows, pakietu Office, Adobe Photoshop,
Adobe Illustrator (certyfikaty)Adobe Illustrator (certyfikaty)Adobe Illustrator (certyfikaty)Adobe Illustrator (certyfikaty)

projektowanie ArchiCad, AutoCad, VectorworksArchiCad, AutoCad, VectorworksArchiCad, AutoCad, VectorworksArchiCad, AutoCad, Vectorworks

wizualizacje Cinema 4DCinema 4DCinema 4DCinema 4D

języki niemiecki - bardzo dobry, angielski - średniniemiecki - bardzo dobry, angielski - średniniemiecki - bardzo dobry, angielski - średniniemiecki - bardzo dobry, angielski - średni

inne prawo jazdyprawo jazdyprawo jazdyprawo jazdy

Zainteresowania sport (koszykówka, pływanie, narciarstwo), muzyka, sztukasport (koszykówka, pływanie, narciarstwo), muzyka, sztukasport (koszykówka, pływanie, narciarstwo), muzyka, sztukasport (koszykówka, pływanie, narciarstwo), muzyka, sztuka

Cel zawodowy Zdobycie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznejZdobycie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznejZdobycie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznejZdobycie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej
bez ograniczeńbez ograniczeńbez ograniczeńbez ograniczeń


