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Europass  
Curriculum Vitae  

 

  
 

  

Dane osobowe  

Nazwisko (a) / Imię (imiona) CHODKOWSKI Dariusz Franciszek 

Adres(y) Al. Warszawska 62 
PL  10 084 Olsztyn 

Telefon(y) +89 527 73 51 Tel. Kom.: 503 72 51 23 

Faks(y)  

E-mail(e) Sł; chodkowski@studio40.org.pl priv; cehadar@wp.pl 
  

Obywatelstwo polskie 
  

Data urodzenia 02.05.1951 
  

Płeć mężczyzna 
  

Preferowane miejsce 
zatrudnienia / charakter pracy 

 - projektant; architektury wnętrz, grafiki użytkowej, wzorów przemysłowych 
 

 http://www.slownikprojektantow.pl, http://www.studio40.org.pl 
  

Doświadczenie zawodowe  
  

Daty 1/ od stycznia 2012 do teraz współpraca z producentami form wtryskowych. 
2/ od października 2009 do maja 2011- wykłady z zakresu ochrony krajobrazu kulturowego 
    i ochrony zabytków. 
2/  od stycznia 2005r do grudnia 2005 Kaliningrad- Rosja. 
3/  od lutego 1997r do teraz; Stowarzyszenie Polskich Artystów Plastyków StudioAtelier40. 
4/  od lipca 1980r do teraz; projektant. 
5/  od lutego 1986r do grudnia 1986; Nowy Jork- USA. 
6/  od 1984 do 1990r Dziennik Pojezierza. 
7/  od września 1972r do września 1974r; PP Pracownie Konserwacji Zabytków. 
8/ od stycznia 1971 do czerwca 1971 wolontariusz. 
9/  od września 1970r do stycznia 1971r; praktyka na placu budowy. 
 

mailto:chodkowski@studio40.org.pl
http://www.indeed.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.slownikprojektantow.pl&h=da42832e
http://www.indeed.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.studio40.org.pl&h=f5a3f6de
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Zawód lub zajmowane stanowisko 1/ projektant form w zakresie wzornictwa przemysłowego. 
2/ mgr sztuki- wykładowca 
3/ nadzór konserwatorski nad prowadzonymi pracami remontowymi. 
4/ prezes stowarzyszenia i kierownik pracowni autorskiej Ceha Dar. 
5/ projektant architektury wnętrz i architektury zabytkowej, projektant grafiki użytkowej, wzornictwa    
   przemysłowego. 
6/ projektant, członek założyciel Polish American Arts Society. 
7/ redaktor graficzny. 
8/ pomoc techniczna- kreślarz/ starszy asystent. 
9/ pomoc techniczna w katedrze budownictwa przemysłowego. 
10/ majster- technik budowlany. 
 

Podstawowy zakres prac i obowiązków 1/ projektowanie w zakresie wzornictwa przemysłowego z użyciem programów SolidEdge, do moich   
  obowiązków należy przygotowanie modelu wzoru przemysłowego w technologii 3D, uzgodnienia  
   warunków technicznych w konsultacji z technologami i wykonawcami form wtryskowych, nadzór nad  
   wdrożeniem wzoru do produkcji. 

   2/ przygotowanie zakresu tematycznego wykładów i ćwiczeń z zakresu ochrony zabytków i krajobrazu   
     kulturowego. 

3/ prowadzenie nadzoru konserwatorskiego nad pracami konsrewatorskimi prowadzonymi w  
  Kaliningradzie w roku 2005. Do moich oboiązków należało kierowanie międzynarodowym zespołem  
  pracowników, uzyskanie koniecznych uzgodnień i przeprowadzenie negocjacji między realizującym  
  zlecenie i zleceniodawcami. 
4/ do moich obowiązków należy organizacja i kerowanie stowarzyszeniem zgodnie z obowiązującym  
  prawem. Uczestniczyłem w licznych szkoleniach, seminariach i konferencjach dotyczących: 
  a- prowadzenie organizacji pozarządowej, organizator: Elbląskie Centrum Wspierania Inicjatyw     
  Pozarządowych i Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych, 

    b- pozyskiwanie grantów i współpracy międzynarodowej, organizator: Krajowy Punkt Kontaktowy   
    Programów Badawczych UE- Warszawa, Polska Agencja Rozwoju, Regionalny Punkt Kontaktowy  
    Programów Unijnych Uniwersytet Warmińsko- Mazurski, 

 c- merytorycznie związane z działalnością stowarzyszenia, organizator: Agencja Marketingowa-   
 nowoczesne wnętrza i podstawy prawa autorskiego, organizator: Punkt Kontaktowy ds. Kultury-  
 Fundusze unijne na kulturę. 

   5/ od czasu ukończenia akademii prowadzę aktywnie działalność zawodową projektanta. W ostatnich   
    latach przy projektach i realizacji w obiektach zabytkowych. 

  Lata 1991 do 1995- grafika użytkowa projekty graficzne i przygotowanie do druku;  plakatów   
  kalendarzy i stron reklamowych do fachowych publikacji- Biolacta/Texel, etyket i opakowań- Polmos  
  Starogard Gdański. 
  Lata 1999- 2001 prowadziłem projekt w programie „Halandzki model konserwacji zabytków   
  architektury”- projekt finansowany se środków UE administrowany przez grupe konserwatorów z  
  Halmstad- Szwecja. 
  Lata  2001- 2003 prowadziłem  prace konserwatorskie związane z odkryciem i projektem regotyzacji  
  gotyckich elewacji Starego Ratusza w Olsztynie. 
6/ podczas rocznego pobytu w Nowym Jorku nawiązałem kontakt z G.O.Tech Enterprises Co.-  
  pracowałem nad projektem metalowego opakowania śpiwora dla pilota samolotu. W tym czasie  
  grupa polskich emigrantów założyła Polish American Arts Society- byłem członkiem założycielem tej  
  organizacji. Zorganizowaliśmy kilka wystaw prac członków stowarzyszenia. Najważniejsza była  
  wystawa w Arsenal Gallery przy 5 Avenue w NY. 
7/ do moich obowiązków należał dobór materiału ilustracyjnego i wykonanie ilustracji do tekstów  
  dziennikarskich na stronach codziennej gazety i niedzielnego magazynu. Ważny był fotoreportaż.  
8/ pracę na etacie pomocy technicznej rozpocząłem w pracowni konstrukcji budowlanych do moich  
  obowiązków należało wykonanie rysunków inwrentaryzacyjnych istniejącego obiektu zabytkowego.  
  Podczas nieobecności kierownika pracowni pełniłem funkcję jego zastępcy. W drugim roku okresu  
  zatrudnienia pracowałem w pracowni architektury przy wykonywaniu pomiarów i rysunków  
  inwentaryzacyjnych zabytkowego budynku. Ważną częścią tej pracy była inwentaryzacja rysunkowa  
  detalu architektonicznego. Podczas przygotowywania projektu technicznego prac remontowych  
  zabytkowego pałacu w Dobrocinie, pełniłem funkcję astystenta projektanta architektury. 
9/ wolontariusz. 

  10/ jako majster na budowie miałem obowiązek wytyczyć ławy fundamentowe pod nowo wznoszone  
     budynki mieszkalne i fundamenty kielichowe pod słupy budynku hali przemysłowej. 
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Nazwa i adres pracodawcy 1/ Współpraca z firmą; ALKAZ- Olsztyn ul Stalowa 5. 
2/ Wszechnica Warmińska Wydział Architektury Krajobrazu- Lidzbark Warmiński, ul. Mazurska 2. 
3/ Construction, 30- 102 Kraków, ul. Morawskiego 5. 
4/ Stowarzyszenie Polskich Artystów Plastyków StudioAtelier40- 10-687 Olsztyn, Klebark Wielki 19 
5/ Pracownia Autorska Ceha Dar- 10- 089 Olsztyn al. Warszawska 62. 
6/ G.O.Tech. Enterprise Co, NY- Brooklyn, Java/ Noble Str. 
7/ Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza w Olsztynie ul Towarowa 1 (obecnie nie istnieje). 
8/ P.P. Pracownie Konserwacji Zabytków- Gdańska Długi Targ 22 (zakład w Olsztynie) 
9/ Akademia Rolniczo Techniczna- Wydział Budownictwa/ Katedra Budownictwa Przemysłowego, 
Olsztyn, ul Wyzwolenia 10 (obecnie wydział Uniwersytetu Wamińsko- Mazurskiego). 
10/ Przedsiębiorstwo Budownictwa Rolniczego, Olsztyn ul Metalowa 5 (obecnie nie istnieje). 

Typ działalności lub sektor  
  

Wykształcenie i odbyte 
szkolenia  

 

  

Daty   1/  szkolenia w zakresie programów Auto-Cad od marca 2008 do maja 2008 
        i od lutego 2009 do lipca 2009 
  2/   studia podyplomowe od marca 1998, do stycznia 2000 
  3/   studia akademickie od pażdziernika 1974 do czerwca 1980 
  4/   szkoła średnia od września 1965 do czerca 1970 

Nazwa / tytuł uzyskanych kwalifikacji 1/  Zaświadczenie o ukończeniu kursu Projektowanie AutoCAD. Zaświadczenie o ukończeniu kursu 
„Obsługa programu AutoCAD Revit Architecture Suit”. 
2/  Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Konserwacja Zabytków Architektury i 
Urbanistyki. 
3/  Dyplom Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, magister sztuki. 
4/  Dyplom ukończenia Technikum budowlane w Olsztynie, technik budowlany. 

Podstawowe dziedziny kształcenia / 
nabyte umiejętności zawodowe 

1/ Wprowadzenie do AutoCAD; Edytowanie, wymiarowanie, rysunek izometryczny. Omówienie 
środowiska programu AutoCAD Revit; Koordynacja działań, metody pracy na elewacjach, przekrojach 
oraz widoku 3D, wprowadzenie do zestawień i wizualizacji. 
2/ Problemy rewaloryzacji obiektów i zespołów zabytkowych. Szczegółowe metody konserwatorskie, 
problemy konstrukcyjne techniki i materiały w konserwacji zabytków, wartość rynkowa obiektów 
zabytkowych. 
3/ Wykształcenie ogólne; rysunek- malarstwo, rzeźba, historia sztuki i architektury, języki angielski i 
rosyjski, filozofia, estetyka, budowa formy architektonicznej. 
Wykształcenie zawodowe; metodologia projektowania, projekty architektury i wnętrz, projektowanie 
elementów wyposażenia wnętrz, materiałoznawstwo, podstawy konstrukcji budowlanych. 
4/ Wykształcenie ogólne; jezyk polski, jezyk rosyjski, historia, matematyka, fizyka, chemia. 
Wykształcenie zawodowe; konstrukcja budowli (mechanika i statyka), rysunek odręczny i techniczny, 
materiałoznawstwo. 

Nazwa i typ instytucji edukacyjnej / 
szkoleniowej 

1/ Autoryzowane Centrum Szkolenia- Uniwersytet Warmińsko- Mazurski, Pracownia Komputerowego 
Wspomagania Projektowania- Olsztyn, Warmińsko- Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w 
Olsztynie/ PROCAD- SA Gdańsk. 
2/ Politechnika Krakowska Wydział Architektury i Konserwacji Zabytków- Kraków. 
3/ Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie, Wydział Architektury Wnętrz- ul Humberta 3. 
4/ Technikum Budowlane;  Olsztyn- ul Żołnierska 15. 

Poziom w klasyfikacji krajowej lub 
międzynarodowej 

Poziom ISCED’97: 
poziom 1, poziom 3A, poziom 5A. 

  

Umiejętności i kompetencje  
  

Język(i) ojczysty(e) polski 
  

Inne języki Angielski, rosyjski 

Samoocena umiejętności 
językowych 

 Rozumienie Mówienie Pisanie 

Poziom europejski (*)  Słuchanie Czytanie Porozumiewanie się Samodzielne 
wypowiadanie się 

 

Angielski  
B2 

Poziom 
samodzielności 

B2 
Poziom 
samodzielności 

B2 
Poziom 
samodzielności 

B2 
Poziom 
samodzielności 

B1 
Poziom 
samodzielności 
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Rosyjski  
B2 

Poziom 
samodzielności 

B2 
Poziom 
samodzielności 

B2 
Poziom 
samodzielności 

B2 
Poziom 
samodzielności 

B1 
Poziom 
samodzielności 

 (*) Europejski system opisu kształcenia językowego 

  

Umiejętności i kompetencje 
społeczne  

- umiejętność pracy i wspólpracy w zespole; nabyta podczas pracy w pracowniach projektowania 
konstrukcji i architektury, na budowie, w redakcji, podczas prowadzenia własnej pracowni autorskiej, 
- zdolność do adaptacji w zespole różnym kulturowo; nabyta podczas kilkukrotnych pobytów zagranicą 
oraz w pracy zagranicą, 
-zdolności komunikacyjne i kreatywność w rozwiązywaniu problemów; nabyta podczas pracy w 
redakcji. 

  

Umiejętności i kompetencje 
organizacyjne 

- zdolności kierownicze organizacja logistyczna wielu branż i różnym poziomie zarządzania i nadzoru: 
(projektowy- kierowanie zespołem fachowców różnych branż), realizacyjny; nabyte podczas pracy w 
pracowniach projektowych i podczas prowadzenia własnej pracowni autorskiej, realizującej przyjęte 
zlecenia, 
- umiejętność słuchania autorytetów, wspólnie definiowanie zadań; nabtya podczas  pół- rocznego 
wolontariatu (Akademia Rolniczo- Techniczna w Olsztynie). 

  

Umiejętności i kompetencje 
techniczne 

- dobra znajomość obowiązującego prawa w zakresie; ochrony zabytków, prawa budowlanego, prawa 
autorskiego; nabyta podczas prowadzenia własnej pracowni autorskiej, 
- dobra znajomość prawa obowiązującego przedsiębiorców i NonGovernmentOrganization; nabyta 
podczas pracy na stanowisku prezesa stowarzyszenia- przedsiębiorstwa. Lata 1997- 2005 
charateryzowała duża dynamika zmian obowiązującego w Polsce prawa, do tego prawa należało 
wprowadzić  aktualizację w; Krajowym Rejestrze Sądowym, Urzędach Statystycznym i Skarbowym. 

  

Umiejętności i kompetencje  
w zakresie obsługi komputera 

  - dobra znajomość programów komputerowych; Corel Draw, Photo Shop, Auto CAD, Programów DTP;   
   nabyta podczas ½ rocznego pobytu w Holandii w roku 1990. W tym czasie odbyłem liczne spotkania  
   w pracowniach projektowych (architektonicznych i graficznych- Jan Vervest Simplicenter Studio-  
   Breda). 

 Po powrocie do Olsztyna wprowadzałem koomputerowe systemy DTP do redakcji gazety codziennej 
Dziennik Pólnocy. 
W latach 1992- 1995 współpracowałem z firmą Algotech- specjalizujacą się dystrybucją komputerów i 
oprogramowania na rynek województwa olsztyńskiego, prowadziłem pracownie komputerowego 
projektowania graficznego DIDOT.  

  

Umiejętności i kompetencje 
artystyczne 

Lata 1967- 1970 pełniłem funkcję v-ce prezesa Dyskusyjnego Klubu Muzyki Młodzieżowej 
„KONKRECIK”,  poza cotygodniowymi spotkaniami klubowymi wydawaliśmy własny biuletyn 
muzyczny, nagrywaliśmy audycje w lokalnej rozgłośni Polskiego Radia w Olsztynie i braliśmy udział w 
aydycjach radiowych na antenie Programu I-go Polskiego Radia. 

  

Inne umiejętności i kompetencje -sport  żeglarstwo uprawiam od 1966 roku 
    żeglarz jachtowy; pat nr 543/OL 1967r, 
    sternik Jachtowy; pat nr 2166/OL 1974r, 
    jachtowy sternik morski; pat nr 17/OL 1976r. 

  

Prawo jazdy  - Kategorii B 
  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/pl
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Informacje dodatkowe   Publikacje i artykuły: 
 
  2008- Kwartalnik Urbanistyki i Architektury; kwartalnik Polskiej Akademii Nauk, 
      TOM LIII, ZESZYT 3/2008; Gdzie w Olsztynie jest Stary Ratusz?, Dariusz i Wiesława Chodkowscy,   
       http://www.bazhum.icm.edu.pl 
  2008- Archivolta; kwartalnik nr 38; Kościół w Iławie zapoznane dzieło Dominikusa Böhma, Dariusz   
      Chodkowski, http://www.archiwolta.com.pl  
  2007- Wiadomości Konserwatorskie  Biuletyn Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, 
       nr 22;  Hipotezy i artefakty, stratygrafia zespołu dawnego klasztoru o/o Bernardynów w Lubawie;    
       Dariusz i Wiesława Chodkowscy: http://www.skz.pl 
  2003- Warmińsko- mazurski biuletyn konserwatorski; rocznik nr 5; Stary Ratusz w Olsztynie, 
      czy ocalimy piękno?; Dariusz i Wiesława Chodkowscy. 
  2000- /Rozmowy o formie/- Rekonstrukcja brzydoty? (w) Gazeta Olsztyńska, 17 października; 
      Dariusz Chodkowski. 
  2000- /Śladem naszych publikacji/- Architekci nie mają sumienia (w) Gazeta Olsztyńska, 
      17 marca; Dariusz Chodkowski. 
  2000- /Olsztyn XXI wieku/- Inkubator- tak, Sydney- nie, (w) Gazeta Olsztyńska, 
       3- 5 marca; Dariusz Chodkowski. 
 
   Udział w wystawach: 
  2005- Pierwsza Międzynarodowa Wystawa Designu Państw Basenu Morza Bałtyckiego- 
            Kaliningrad (Rosja). 
  2004- Dama z…, sztuka za tysiąc- Olsztyn, Galeria Rynek. 
  2001- II Biennale Plastyki Olsztyńskiej- Olsztyn, Galeria BWA. 
  2001- Retrospektywa prac lat 1990- 2000- Olsztyn, Galeria Rynek. 
  1991- Kartoteka ’91- Olsztyn, Galeria BWA. 
  1986- Pierwsza wystawa Polish American Arts Society, Nowy Jork (USA). 
  1985- Sztuka użytkowa- Olsztyn, Art. Gallery BWA. 
  1980- Wystawa „O medal prezydenta’- Olsztyn Galeria BWA. 
 
  Wyróżnienia: 
  2001- Nominacja do nagrody Modernizacja Roku- Bydgoszcz- kwiecień 2002. 
  1989- Wyróżnienie w konkursie „Opozycja na rzecz demokracji”- Poznań. 

  

Załączniki Wymienić wszystkie załączniki. Usunąć nagłówek, jeśli nie dotyczy (patrz: instrukcje) 
 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla 
potrzeb niezbędnych dla procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn.2908.97 roku o Ochronie danych 
Osobowych D.Ust Nr 133 poz 883) 

 

http://www.indeed.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.bazhum.icm.edu.pl&h=3b51ede9
http://www.indeed.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.skz.pl&h=cfc5e7af

