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Profil  

Jestem zmotywowanym i gotowym na nowe wyzwania managerem z doświadczeniem i wiedzą 
potrzebną do zarządzania zespołem sprzedaży, marketingu lub operacji w międzynarodowym 
środowisku chcącym objąć kluczowe stanowisko w obszarze strategii, rozwoju czy konsultingu w firmie 
działającej w oparciu o wiedzę i profesjonale relacje.  

Podstawowe umiejętności i kompetencje  

• Innowacyjność: będąc odpowiedzialny za opracowanie strategii funkcjonowania i rozwoju narzędzi 
promocyjnych oraz wdrożenie strategii marketingowej dla polskiej turystyki biznesowej 

• Doskonałe umiejętności zarządzania ludźmi: dzięki zapewnieniu stałego rozwoju organizacji, jak 
również poszczególnych pracowników poprzez stworzenie planów pracy i rozwoju oraz realizacje 
zawartych w nim akcji 

• Bardzo dobra znajomość języka angielskiego: posiadam certyfikat z języka angielskiego na poziomie 
zaawansowanym: TOEIC (Total: 955) 

• bardzo dobre umiejętności planowania: będąc odpowiedzialny za kilkanaście globalnych i lokalnych 
projektów  
 

Edukacja 
4.07.2012 Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych - Doktor nauk 
humanistycznych w zakresie nauk o polityce  
2006-2009 Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych - Studia 
doktoranckie 
2002-2006 Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie, Wydział Kultury Fizycznej - Studia 
magisterskie z zakresu turystyki i rekreacji  
 

Doświadczenie zawodowe 

Lipiec 2011 - obecnie  
Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji  
Pełnomocnik rektora ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym / 
Członek Senatu / Członek Rady Wydziału / Adiunkt (poprzednio: prorektor ds. 
współpracy międzynarodowej i spraw studenckich) 
 
 
Obowiązki:  
• nadzór i kierowanie działem współpracy międzynarodowej w ramach Grupy Uczelni Vistula  
• prowadzenie zajęć dydaktycznych w tym: trendy w przemyśle spotkań, społeczna odpowiedzialność 

biznesu w turystyce, podstawy turystyki biznesowej  
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• odpowiedzialność za przygotowywanie strategii rozwoju uczelni szczególnie w obszarze współpracy 
nauki z biznesem  

• bieżąca współpraca z wykładowcami dotyczącymi programów dydaktycznych  
• tworzenie narzędzi, analiz i raportów wspomagających proces współpracy ze studentami w ramach 

studenckich kół naukowych  
• nadzór nada działaniami i funkcjonowaniem Rady Biznesu SGTiR oraz Biura Karier   
• powołanie i opieka nad Studenckim Kołem Naukowym Turystyki Biznesowej 2B Grupy Uczelni 

Vistula  
 
Osiągnięcia: 
• wprowadzenie modelu współpracy „studenckie koła naukowe - biznes” 
• koordynacja ponad 70 projektów z 200 studentami  
• pozyskanie międzynarodowych licencji na organizację studenckiej konferencji naukowej IMEX-MPI-

MCI Future Leaders Forum Warsaw (11 edycji) 
• wprowadzenie systemu certyfikacji Travelife "Suistainability in tourism" oraz przeprowadzenie 

szkoleń dla ponad 200 studentów  
• uzyskanie ponad 20 międzynarodowych i polskich nagród i wyróżnień studenckich 
 

Sierpień 2017 - obecnie  
Celuch Consulting - Właściciel / Dyrektor zarządzający  
 

Obowiązki:  
• zarządzanie firmą  
• współpraca z międzynarodowymi organizacjami i instytucjami  
• pozyskiwanie partnerów biznesowych  
 
Osiągnięcia: 
• wprowadzenie nowych metod prowadzenia badań w Europie  
• koordynacja ponad 50 projektów w Polsce i na świecie  
 
Październik 2006 - obecnie 
Akademia Finansów i Biznesu Vistula  
Adiunkt (poprzednio: Pełnomocnik rektora ds. współpracy z biznesem / Członek 
Senatu / Prodziekan Wydziału Biznesu) 
  
Obowiązki:  
• nadzór i kierowanie działem współpracy międzynarodowej w ramach Grupy Uczelni Vistula  
• odpowiedzialność za przygotowywanie strategii rozwoju uczelni szczególnie w obszarze współpracy 

nauki z biznesem  
• bieżąca współpraca z wykładowcami dotyczącymi programów dydaktycznych  
• tworzenie narzędzi i raportów wspomagających proces współpracy ze studentami w ramach 

studenckich kół naukowych  
• nadzór nada działaniami i funkcjonowaniem Rady Biznesu oraz Biura Karier   
• prowadzenie zajęć dydaktycznych w tym: marketing miejsc, zarządzanie kongresami i konferencjami, 

organizacja podróży motywacyjnych  
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Osiągnięcia: 
• powołanie jako pierwsza uczelnia w Polsce specjalności „turystyka biznesowa” 

• wprowadzenie systemu certyfikacji MPI Global Training dla studentów specjalności „turystyka 

biznesowa”  
• 2008-2009 Mazowieckie Stypendium Doktoranckie / Urząd Marszałkowski Województwa 

Mazowieckiego  
• 2007-2009 Stypendium Doktoranckie / Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu 

Warszawskiego  
• 2006-2009 Women’s Leadership Initiative Scholarship MPI / Meeting Professionals International 

Foundation - Dallas, USA 
 
Październik 2018 - obecnie 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu  
Adiunkt (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania) 
 
Obowiązki:  
• bieżąca współpraca z wykładowcami dotyczącymi programów dydaktycznych w zarządzaniu turystyką 

i hotelarstwem 
• prowadzenie zajęć dydaktycznych w tym: zachowania organizacyjne, obsługa klienta, spotkaniami  
 
 
Październik 2008 - Lipiec 2017   
Polska Organizacja Turystyczna  
Kierownik Poland Convention Bureau (poprzednio: doradca prezesa) 
 
Obowiązki:  
• nadzór na badaniami jakościowo-ekonomicznymi polskiej turystyki biznesowej    
• nadzór i kierowanie Poland Convention Bureau odpowiedzialnym za promocję polskiej turystyki 

biznesowej  
• przygotowanie strategii rozwoju Poland Convention Bureau Polskiej Organizacji Turystycznej  
• współpraca z organizacjami międzynarodowymi m.in.: ICCA - International Congress and Convention 

Association, MPI - Meeting Professionals International, SITE - The Society of Incentive Travel 
Excellence, UIA - Union of International Association 

• nadzór i kierowanie systemem rekomendacji dla profesjonalnych organizatorów kongresów, podróży 
motywacyjnych oraz regionalnych convention bureaus 

• współpraca z regionalnymi convention bureaus w Polsce 
• współpraca w ramach turystyki biznesowej z Ministerstwem Sportu i Turystyki oraz regionalnymi 

organizacjami turystycznymi  
 
Osiągnięcia: 
• wprowadzenie ogólnopolskich badań przemysłu spotkań oraz wspólnej metodologii  
• opracowanie i wydanie raportu „Przemysł spotkań i wydarzeń w Polsce” (7 edycji) 

• organizacja akcji społecznej odpowiedzialności biznesu „Wracamy do Ogrodu” (5 edycji) 

• Październik 2015 - „Zasłużony dla turystyki” / Ministerstwo Sportu i Turystyki  
• Lipiec 2015 Meetings Trendsetter 2015 / Meetings Focus 
• Lipiec 2013 DMAI 30 under 30 "destination marketing professionals” / Destination Marketing 

Association International (DMAI) 
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• Październik 2012 - CIC Pacesetter Award for Young Professionals / Convention Industry Council 
• Czerwiec 2010 - MPI RISE AWARD for Young Professional Achievement / Meeting Professionals 

International (MPI) 
 
Lipiec 2012 - Sierpień 2015 
San Diego State University L. Robert Payne School of Hospitality and Tourism 
Management, San Diego (USA)  
Profesor wizytujący / Kierownik projektu badawczego  
 
Obowiązki:  
• prowadzenie zajęć dydaktycznych w tym: trendy w przemyśle spotkań, podstawy turystyki 

biznesowej, marketing miejsc  
• kierowanie projektem badawczym  
 
Osiągnięcia: 
• opracowanie i wydanie raportu „Destination Marketing Organizations - a cross cultural and global 

perspective” 
 
Październik 2005 - Grudzień 2008  
Stołeczne Biuro Turystyki  
Specjalista ds. marketingu w Warsaw Convention Bureau  
 
Obowiązki:  
• nadzór na badaniami jakościowo-ekonomicznymi warszawskiej turystyki biznesowej    
• przygotowanie strategii rozwoju Warsaw Convention Bureau działającego w ramach Stołecznego 

Biura Turystyki   
• współpraca z organizacjami międzynarodowymi m.in.: ICCA - International Congress and Convention 

Association, MPI - Meeting Professionals International, SITE - The Society of Incentive Travel 
Excellence, UIA - Union of International Association 

• nadzór i kierowanie systemem rekomendacji dla profesjonalnych organizatorów spotkań  
• współpraca z hotelami, biurami podróży oraz obiektami unikatowymi w Warszawie  
• współpraca w ramach turystyki biznesowej z Ministerstwem Sportu i Turystyki oraz Polską 

Organizacją Turystyczną   
 
Osiągnięcia: 
• wprowadzenie warszawskich badań przemysłu spotkań  
• opracowanie i wydanie raportu „Przemysł spotkań w Warszawie”  (4 edycje) 
• Styczeń 2007 - The Meeting Professional Magazine's Magazine 30 under 30 most influential people in 

the meetings industry  
• Styczeń 2008 - The Meeting Professional Magazine's Magazine 30 under 30 most influential people in 

the meetings industry  
 
 
Październik 2012 - obecnie  
• Master Europei - Tourism Management Università del Salento (Lecce, Włochy) 
• Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego (Warszawa, Polska) 
Profesor wizytujący  
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Obowiązki: 
• prowadzenie zajęć dydaktycznych w tym: marketing miejsc, zarządzanie konferencjami i kongresami, 

organizacja podróży motywacyjnych, zwrot z inwestycji w turystyce biznesowej, e-commerce w 
turystyce 

• przygotowanie i rozbudowa programów nauczania  
• przygotowanie studentów do udziału w polskich i międzynarodowych konkursach  
 
Styczeń 2006 - Grudzień 2012  
Mazurkas Travel; Maestro Meetings & Incentives; Furnel Travel International; 
Agencja Turystyczno-Edukacyjna Tuptuś; 
Przewodnik / Pilot / Manager projektów   
 
Obowiązki: 
• nadzór i koordynacja podróży motywacyjnych w Europie, Ameryce, Azji 
• przygotowanie i koordynacja podróży służbowych dla klientów z Polski i Europy  
• przygotowanie i przeprowadzenie obozów turystyczno-edukacyjnych  
• pilotaż grup turystycznych w Polsce i Europie 
 
NGO/ Działalność społeczna:  

2012 - obecnie Członek Międzynarodowej Rady Dyrektorów, Meeting Professionals International 
(MPI), Dallas (USA) 
2009 - 2011 Prezes Meeting Professionals International (MPI) Poland Club, Warsaw (Poland)  
2008 - 2009 Członek University and Students Advisory Board, Meeting Professionals International, 
Dallas (USA) 
2004 - 2005 Przewodniczący Polskiej Sekcji Młodych International Council of Organizations for 
Folklore Festivals and Folk Art CIOFF,  Warsaw (Poland) 
2010 - obecnie Członek Destination Marketing Association International (DMAI) 
2004 - obecnie Członek International Council of Organizations for Folklore Festivals and Folk Art 
CIOFF 
2005 - obecnie Członek Meeting Professionals International (MPI) 
2006 - obecnie Członek The Society of Inventive & Travel Excellence (SITE) 
2000 - obecnie Członek Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego (PTTK) 
2000 - 2010 Tancerz w Zespole Pieśni i Tańca Uniwersytetu Warszawskiego „Warszawianka” 
 
 
Szkolenia / Kursy  

2016 - Kurs taternicki letni / Szkoła Wspinaczki Jana Muskata, Zakopane  
2013 - Kurs trenerów Travelife Sustainability in tourism / Travelife Sustainability in tourism - 
Amsterdam, The Netherlands 
2010 - Destination PRO (DST 1&2, Summer School European Cities Marketing) / European Cities 
Marketing (ECM) - Dijon, France;  Destination Marketing Association International (DMAI) - 
Washington DC, USA  
2010 - Certificate Meetings Management (CMM) / Meeting Professionals International Foundation - 
Dallas, USA 
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2009 - Certificate Incentive Travel Executives (CITE) / Society Incentive Travel Excellence (Site) - 
Chicago, USA 
2009 - Destination Sales Training 1&2 / Destination Marketing Association International (DMAI) - 
Washington DC, USA 
2009 - Instruktor tańca ludowego / Ministerstwo Kultury - Narodowego Centrum Kultury w 
Warszawie  
2008 - Kurs trenerów MPI Global Training Course / Meeting Professionals International (MPI) 
Foundation - Dallas, USA 
2006 - Przewodnik miejski po Warszawie / Urząd Miasta Stołecznego Warszawa (2006) 
2001 - Kurs specjalistyczny dla pilotów wycieczek: judaika / Furnel Travel International 
2001 - Wychowawca na placówkach opiekuńczo wychowawczych / Centrum Edukacji Nauczycieli w 
Toruniu 
2000 - Pilot wycieczek zagranicznych / Kujawsko - Pomorski Urząd Wojewódzki 
2000 - Instruktor Krajoznawstwa PTTK / Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze  
2000 - European Computer Driving License ECDL 
1998 - Ratownik WOPR; Sternik Motorowodny / Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe  
 

Znajomość języków obcych  

Język angielski - C2 
Język niemiecki - A2 
 
2014 - TOEIC Test of English for International Communication (Total: 955); ETS  
1999 - First Certificate in English; University of Cambridge  
1998 - Zertifikat Deutsch; Österreich Institut Warschau 
 

Zainteresowania: 

Jestem aktywną osobą, która prywatnie jest fanem muzyki ludowej Karpat. Przez ponad 20 lat byłem 
tancerzem w Zespołach Pieśni i Tańca „Młody Toruń oraz „Warszawianka”. Ponadto jestem wielkim 
miłośnikiem polskich gór - Tatr oraz wspinaczki górskiej.  

Referencje: 

www.celuchconsulting.com  

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a 
o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w 
każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.” 


