
 
 

Damian Ozga i Katarzyna Walczak w Zarządzie Wakacje.pl  

Nowo utworzoną funkcję Wiceprezesa Zarządu w Wakacje.pl objął Damian Ozga, a na stanowisko 

Członka Zarządu powołana została Katarzyna Walczak.  

Od 1 grudnia do Zarządu Wakacje.pl S.A. dołączyli Damian Ozga, odpowiadający za obszar produktowy 

i sieci franczyzowe, oraz Katarzyna Walczak, zarządzająca obszarem marketingu. Obydwoje wchodzą 

również w skład Zespołu Zarządzającego Wakacje.pl.  

Damian Ozga dołączył do Wakacje.pl w 2018 roku po tym, jak spółka nabyła 100 proc. udziałów spółki 

My Travel, którą Ozga stworzył.  

- Damian Ozga zarządza kluczowymi obszarami naszego biznesu, jakimi są relacje z partnerami 

biznesowymi, a także dynamicznie rozwijającą się siecią prawie 400 salonów stacjonarnych skupionych 

pod trzema markami – Wakacje.pl, My Travel i Wakacyjny Świat. Tym stanowiskiem chcę podkreślić 

wagę tych strategicznych obszarów w naszej spółce. Przez 1,5 roku współpracy Damian skutecznie 

zarządzał powierzoną mu częścią naszego biznesu, udowadniając wysokie kompetencje i wnosząc 

doświadczenie zdobyte przez wiele lat obecności w turystyce zorganizowanej, w tym jako twórca i 

Prezes My Travel – mówi Dariusz Górzny, Prezes Zarządu Wakacje.pl. 

Na stanowisko Członka Zarządu Wakacje.pl powołana została Katarzyna Walczak, Dyrektor Marketingu 

w Wakacje.pl. Ze spółką związana jest od 2011 roku, odpowiadając w tym czasie za działania 

wizerunkowe i spójną komunikację marki. 

 – Niezwykle cenię Katarzynę za innowacyjne podejście do działań marketingowych, dynamizm i 

wysokie kompetencje menedżerskie. Katarzyna ma ogromny wkład w zbudowanie siły i 

rozpoznawalności marki Wakacje.pl, którą istotnie przesunęła się w świadomości konsumenckiej na 

pozycję lidera. Osobiście uważam, że jest jednym z najlepszych ekspertów w obszarze zakupu mediów 

w naszym kraju i jestem niezwykle dumny, że jest z nami na pokładzie – mówi Dariusz Górzny.  

Zarząd  Wakacje.pl S.A. tworzą obecnie Prezes spółki Dariusz Górzny, Wiceprezes Damian Ozga oraz 

dwóch Członków Zarządu – Przemysław Pietrzykowski i  Katarzyna Walczak.  

Za strategiczne decyzje w spółce odpowiada Zespół Zarządzający, kierowany przez Prezesa Dariusza 

Górznego, a w którego skład wchodzą dyrektorzy kluczowych obszarów, w tym Członkowie Zarządu 

Wakacje.pl.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 


