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CV
Jacek Ślotała
ur. 25 września 1983 r.
ul. Długosza 25a m. 11, 60-556 Poznań
+48 507 078 583
office.jacekslotala@gmail.com
www.jacekslotala.com

UPRAWNIENIA ZAWODOWE

Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń nr 5/WPOKK/2015

WYKSZTAŁCENIE

2002 – 2003 Studia na Politechnice Poznańskiej; Wydział Budownictwa, Architektury i 
Inżynierii Środowiska; kierunek Budownictwo

2003 – 2008 Studia na Politechnice Poznańskiej; Wydział Architektury i Urbanistyki

kwiecień 2009 Praca dyplomowa pod tytułem „Projekt wielofunkcyjnej sali koncertowej przy
ulicy Stawnej i Wronieckiej w Poznaniu «Pianola House»” pod kierunkiem 
arch. Jerzego Gurawskiego obroniona z wynikiem bardzo dobrym

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
(10 lat)

maj 2006 – listopad 2007 Litoborski+Marciniak, asystent projektanta, kreślenie projektów 
koncepcyjnych i budowlanych

marzec 2009 – maj 2009 Autorska Pracownia Projektowa ARPA Jerzego Gurawskiego, 
opracowywanie koncepcji konkursowych, asystent projektanta, kreślenie 
projektów budowlanych

czerwiec 2009 – marzec 2011 Pracownia Projektowa arch. Piotr Ślotała, asystent projektanta, 
opracowanie koncepcji konkursowej, kreślenie projektów budowlanych i 
wykonawczych

kwiecień 2011 – kwiecień 2014 MODO Architektura, asystent projektanta, kreślenie i opracowywanie 
projektów budowlanych i wykonawczych

maj 2014 - styczeń 2015 A2 Studio (http://www.a2studio.nl), Rotterdam, Holandia, grafik 3D

luty 2015 – listopad 2015 Machina Architekci, współpraca przy projektach budowlanych i 
wykonawczych
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grudzień 2015 -  wrzesień 2016 Blue Architektura, budowa galerii handlowej „Posnania”, architekt, 
dokumentacja wykonawcza, koordynacja międzybranżowa,

Projekt wykonawczy witryn i lokali dla najemców - 40 lokali, koordynacja 
międzybranżowa (HVAC, DSO,  instalacje ppoż)

Projekt wykonawczy lokalu „Gravitacja”, korydancja międzybranżowa 
(HVAC, DSO, instalacje ppoż)

październik 2016 - grudzień 
2016

Light Origin (www.pracownia3d.pl), Poznań, wizualizacje 3d, główny 
projektant aranżacji

od stycznia 2017 Broadway Malyan (https://www.broadwaymalyan.com), architekt, senior 
architekt

Fitout dla Citibank (Citi, ISS, CBRE) w budynku Generation Park (JEMS), 
projekt wykonawczy, dokumentacja wykonawcza, koordynacja 
międzybranżowa, nadzór na budowie

FoodCourt Galeria Młociny (Echo, Erbud), projekt strefy gastronomicznej w 
budynku galerii handlowej Młociny (Kuryłowicz & Associates), projekt 
przetargowy, dokumentacja przetargowa

Budynek wielorodzinny nad Zalewem Zegrzyńskim, dokumentacja 
budowlana i wykonawcza, projekt w BIM (Revit)

Alfa Białystok, przebudowa galerii handlowej (NEPI Rockcastle), 
dokumentacja do pozwolenia na budowę

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

luty 2006 II Wyróżnienie Burmistrza Gimny i Miasta Rychwał za projekt studialny pod 
tytułem „Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna zagospodarowania 
wybranych stref w Rychwale”, praca wykonana wspólnie z Arkadiuszem 
Tomaszczykiem

maj 2006 Wyróżnienie Wojewody Wielkopolskiego za projekt „Dom wielorodzinny” w 
XXVI edycji konkursu SARP im. arch. prof. Władysława Czarneckiego

maj 2008 wraz z Pracownią Projektową arch. Piotr Slotała, I nagroda w konkursie 
BTBS na projekt zespołu budynków wielorodzinnych  wraz z 
zagospodarowaniem terenu, obecnie projekt w fazie realizacji

sierpień 2009 wraz z zespołem projektowym pracowni ARPA arch. Jerzego Gurawskiego, 
I nagroda w konkursie na projekt Wyższej Szkoły w Częstochowie

kwiecień 2010 wyróżnienie II stopnia w ogólnopolskim konkursie SARP im. Zbyszka 
Zawistowskiego na najlepszą pracę dyplomową, za projekt wielofunkcyjnej 
sali koncertowej Pianola House, publikacja projektu w czasopiśmie ARCH 
01/2010
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UMIEJĘTNOŚCI

programy CAD zaawansowany poziom Autodesk Revit, Autodesk AutoCAD, 
ukończony  kurs Autoryzowanego Centrum Szkoleniowego (ATC®) 
Autodesk® Revit nr certyfikatu 173RDGYB63,

programy 3D i 2D zaawansowany poziom Autodesk 3Dsmax + V-ray,

zaawanowany poziom Adope Photoshop,

zaawansowany poziom Google SketchUp, 

język obcy język angielski w stopniu bardzo dobrym

dodatkowe prawo jazdy kat. B

zainteresowania współczesna sztuka i architektura, muzyka, gra na instrumentach 
muzycznych, czynne komponowanie i tworzenie muzyki, akustyka i dźwięk
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