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Dr Marcin Pawęska jest absolwentem renomowanej uczelni europejskiej - Uniwersytetu 

Erazma w Rotterdamie i równolegle ukończonego, w trybie indywidualnym, Uniwersytetu 

Ekonomicznego we Wrocławiu. W latach 2003-2004, jeszcze w trakcie studiów, pracuje jako 

asystent w Departamencie Zarządzania Innowacjami Uniwersytetu Erazma w Rotterdamie. 

Uczelnia ta, doceniając osiągnięcia swego absolwenta, nominowała dr. Marcina Pawęska  

w 2013 roku do prestiżowej nagrody Distinguished Senior Leader Award.  

 

Po studiach, przez 5 lat, pracuje w Anglii jako analityk biznesowy, menedżer i konsultant. 

Doradza takim firmom jak Cisco, Microsoft, Viessman, Bosch, Samsung, Panasonic i LG.  

W tym czasie, pracując w globalnej firmie konsultingowej, odpowiada za projekty o łącznej 

wartości kilku milionów funtów.  
 

W latach 2009-2016 jest prezesem spółki CL Consulting i Logistyka, a od 2010 roku także 

wicekanclerzem w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu. 

W tym czasie kieruje też europejskimi projektami badawczo-rozwojowymi; projektami  

z zakresu transportu, analizy rynkowej czy optymalizacji procesów magazynowania; 

prowadzi audyty logistyczne oraz projekty dotyczące doskonalenia procesów logistycznych.  
 

W latach 2011-2014 przewodniczy Podzespołowi Ekspertów do spraw Logistyki i Procesów 

Transportowych Polskiej Akademii Nauk w regionie wrocławskim.  
 

Od 2012 roku jest prezesem Chartered Institute of Logistics and Transport CILT (UK) – 

Polska, prestiżowego polskiego oddziału instytutu branży TSL, zrzeszającego ponad 34.000 

członków na całym świecie.  
 

W 2015 roku zostaje członkiem Rady ds. Mobilności, powołanym zarządzeniem Prezydenta 

Miasta Wrocławia, której celem jest opiniowanie zagadnień dotyczących problematyki 

transportowej w mieście.  
 

W 2016 roku dr Marcin Pawęska zostaje powołany na członka Senatu Międzynarodowej 

Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu oraz do pełnienia funkcji kanclerza tej uczelni. 

  
 

W 2017 roku zostaje mianowany na Rektora Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki  

i Transportu we Wrocławiu.  

 

Od 2017 roku jest członkiem Prezydium Konfederacji Rektorów Zawodowych Szkół 

Polskich.  
 

Dr Marcin Pawęska ma kilkunastoletnie doświadczenie w konsultingu strategicznym oraz 

logistycznym. Jest popularyzatorem wiedzy i nauki z zakresu logistyki i zarządzania. 

Wykłada na uczelniach na całym świecie. Uzyskał tytuł profesora wizytującego 

następujących uczelni: Ningbo University of Technology, Chiny; Universite Internationale 

d'Agadir, Maroko oraz National Aviation University, Ukraina.  
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Dr Marcin Pawęska jest autorem i współautorem licznych publikacji naukowych, opracowań 

studyjnych oraz organizatorem, współorganizatorem i uczestnikiem konferencji i seminariów 

związanych z branżą TSL i branżami pokrewnymi. 


