RADA PROGRAMOWA
Prof. dr hab. Zbigniew Nęcki
Polski psycholog społeczny, profesor nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki, mediator i ekspert
w dziedzinie negocjacji, założyciel i wieloletni kierownik Katedry Negocjacji na Wydziale Zarządzania
i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Z sierpnia 2017 – Dziekan Wydziału Psychologii
i Nauk Humanistycznych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.
Od 1968 pracuje na Uniwersytecie Jagiellońskim. W latach 1973–1997 kierował Zakładem Psychologii
Społecznej Instytutu Psychologii UJ. W latach 1981–1984 był dyrektorem Instytutu Psychologii UJ.
W latach 1999–2008 sprawował funkcję dyrektora Instytutu Ekonomii i Zarządzania. Od 1997 jest
kierownikiem Katedry Negocjacji UJ, a od 2005 także kierownikiem studiów podyplomowych Public
Relations na UJ. W latach 1993–1995 pełnił funkcję pełnomocnika rektora ds. Uniwersytetu Otwartego
UJ.
Spędził kilka lat w zagranicznych ośrodkach naukowych, m.in. w USA, Meksyku, Finlandii, Szwajcarii,
Indiach, Nepalu, Wielkiej Brytanii i we Włoszech, gdzie prowadził badania i wykłady na temat
m.in. negocjacji, komunikacji międzyludzkiej, atrakcyjności wzajemnej, stereotypów i uprzedzeń
etnicznych. Jest autorem 9 książek i ponad 190 artykułów naukowych z zakresu psychologii klinicznej,
społecznej, ekonomicznej i organizacyjnej, a także wielu programów treningowych dla menedżerów.
Wypromował 15 doktorów i kilkuset magistrów. Występuje jako ekspert w audycjach radiowych
i programach telewizyjnych.

Prof. dr hab. inż. Stanisław Prusek
Profesor nauk technicznych od ponad 30 lat związany z branżą górnictwa węgla kamiennego.
Absolwent Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej oraz podyplomowych studiów
menedżerskich opartych o strukturę MBA. Od 2015 roku Dyrektor Głównego Instytutu Górnictwa.
Uznany ekspert w dyscyplinie górnictwo oraz geologia inżynierska. W swojej działalności naukowobadawczej zajmuje się problematyką podziemnej eksploatacji pokładów węgla kamiennego. Wyniki
swoich badań publikował w kilku autorskich i współautorskich monografiach oraz w około 200
publikacjach w uznanych czasopismach krajowych i zagranicznych.
Jest współautorem ponad 70 zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych, które uzyskały wiele nagród
i wyróżnień w różnych konkursach krajowych i międzynarodowych. Profesor Prusek jest laureatem
nagrody naukowej im. Witolda Budryka przyznanej przez Wydział VII Polskiej Akademii Nauk. Jest
profesorem wizytującym w Henan Polytechnic University oraz członkiem międzynarodowego zespołu
ekspertów przy Shandong University of Science and Technology w Chinach. Profesor Stanisław Prusek
kierował zespołami GIG w wielu projektach krajowych i międzynarodowych, współpracując z
jednostkami badawczymi w Europie i świecie. Wykonał szereg prac badawczo-usługowych na zlecenia
kopalń węgla kamiennego i firm okołogórniczych. Jest m.in. członkiem: Grupy Doradczej ds. Węgla
(Coal Advisory Group) działającej przy Komisji Europejskiej, Komitetu Organizacyjnego Światowego
Kongresu Górnictwa (International Organizing Committee of World Mining Congress) oraz członkiem
Komitetu Górnictwa PAN. Pełni funkcję Przewodniczącego Komisji Górniczej Oddziału PAN w

Katowicach oraz funkcję Zastępcy Przewodniczącego Komisji ds. Zagrożeń w Zakładach Górniczych
WUG w zakresie obudowy wyrobisk i zagrożenia zawałowego.

Prof. UŚ dr hab. Mirosław Pawełczyk
Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Śląskiego. Lider Zespołu Badawczego
Prawa Gospodarczego przy Instytucie Nauk Prawnych Uniwersytetu Śląskiego oraz Dyrektor Centrum
Badawczego Publicznego Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowych Uniwersytetu Śląskiego. Partner
Zarządzający Kancelarii Pawełczyk Radcowie Prawni i Adwokaci. Członek Rady Programowej Ośrodka
Badań Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych, członek rady programowej czasopisma
„Radca Prawny”, członek rady naukowej czasopisma „Zeszyty Naukowe Prawa Gospodarczego
i Handlowego”. Członek zwyczajny Towarzystwa Obrotu Energią. Visiting Research Fellow przy
Chinese-German Institute for Intellectual Property at Huazhong University of Science and
Technology/HUST (Chiny, 2017-2020).
Ekspert Krajowej Rady Radców Prawnych w procesach legislacyjnych oraz członek Zespołu Ekspertów
powołanego przez wicepremiera – Ministra Rozwoju, który opracowywał projekt „Konstytucji
Biznesu”. Członek Komisji ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego powołanej przez Wicepremiera
(Ministra Aktywów Państwowych) oraz Społecznej Komisji Kodyfikacyjnej. Przewodniczący Rady
Naukowej Instytutu Własności Intelektualnej (www.iip.edu.pl). Prezes Polskiej Fundacji Prawa
Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum.
Arbiter Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego, sędzia Sądu Giełdowego, Sądu
Arbitrażowego przy Prokuratorii Generalnej, Sądu Polubownego przy Krajowym Depozycie Papierów
Wartościowych oraz Trybunału Arbitrażowego przy Polskim Komitecie Olimpijskim.
Zasiadał w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, działających w sektorach
strategicznych, podmiotach sektora finansowego i sportowego. Laureat Nagrody Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej. Autor ponad
160 publikacji naukowych, m.in. z zakresu prawa gospodarczego, prawa konkurencji, prawa sektorów
infrastrukturalnych, prawa własności intelektualnej oraz prawa rynku kapitałowego.

Prof. dr hab. Wojciech Dyduch
Profesor nauk ekonomicznych specjalizujący się w naukach o zarządzaniu, Dziekan Wydziału
Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Przewodniczący Komitetu Nauk Organizacji i
Zarządzania Polskiej Akademii Nauk, członek Rady Doskonałości Naukowej, członek Komisji Nadzoru
Finansowego.Badacz problemów zarządzania strategicznego i przedsiębiorczości, nauczyciel
akademicki, kierownik Katedry Przedsiębiorczości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu
Ekonomicznego w Katowicach.

Prof. dr hab. Adam Samborski
Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesorem Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Z
wykształcenia ekonomistą i prawnikiem. Specjalizuje się w problematyce zarządzania
przedsiębiorstwem (m.in. w problematyce nadzoru korporacyjnego). Pracuje w Katedrze Zarządzania
Przedsiębiorstwem Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach pełniąc funkcję kierownika. Jest
członkiem samorządu zawodowego doradców podatkowych (Krajowa Izba Doradców Podatkowych),
stowarzyszenia zawodowego ekonomistów (Polskie Towarzystwo Ekonomiczne) oraz sieci naukowych
(m.in. Social Responsibility Research Network, European Network For Research on Supplementary
Pensions).

Prof. dr hab. Aleksander Witosz
Kierownik Katedry Prawa i Ubezpieczeń na Wydziale Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w
Katowicach, radca prawny. Autor publikacji z zakresu prawa spółek (zwłaszcza spółek osobowych i
transformacji spółek), prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego. Specjalista z zakresu
prawa handlowego, autor licznych publikacji naukowych. Współpracuje z praktyką przygotowując
opinie prawne z zakresu stosowania prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego oraz prawa spółek.

Prof. UE dr hab. Ewa Wanda Maruszewska
Dr hab. Ewa Wanda Maruszewska jest zatrudniona na stanowisku profesora uczelni w Katedrze
Informatyki i Rachunkowości Międzynarodowej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. W
pracy badawczej zajmuje się problematyką rachunkowości finansowej i zarządczej, ze szczególnym
uwzględnieniem sprawozdawczości finansowej, zagadnień etyki zawodowej w rachunkowości, jak
również unikania i uchylania się od opodatkowania. Działalność dydaktyczna obejmuje wykłady i
zajęcia dla słuchaczy studiów podyplomowych oraz studentów studiów I i II stopnia (w tym w języku
angielskim) na temat: sprawozdawczości i analizy finansowej, etyki w finansach i rachunkowości,
rachunkowości podatkowej oraz procesowego podejścia w zarządzaniu kosztami. Jest członkiem
Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, dyplomowanym księgowym oraz doradcą podatkowym. Posiada
kilkunastoletnie doświadczenie praktyczne w prowadzeniu rachunkowości finansowej oraz w
organizacji rachunkowości zarządczej na stanowiskach kierowniczych i doradczych, eksperckich.
Autorka i współautorka opracowań naukowych zarówno krajowych, jak i zagranicznych, z elementami
praktyki w wyżej wskazanych obszarach.

Prof. UE dr hab. Marzena Czarnecka
Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, radca prawny. Profesor w Katedrze Prawa i Ubezpieczeń na
Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Wykładowca licznych uniwersytetów w Europie w tym
University Saarbrucken Niemcy, Uniwersytet Granada Hiszpania. Sędzia Sądu Dyscyplinarnego

Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach. Kierownik kilku projektów międzynarodowych i
krajowych. Autor i współautor krajowych i zagranicznych publikacji z zakresu energetyki, prawa
energetycznego oraz ochrony konsumentów. Praktyk, wykonujący zawód radcy prawnego. Wspólnik
Kancelarii Radców Prawnych T.Ogłódek, M.Czarnecka

Prof. UE dr Maria Gorczyńska
Absolwentka Kierunku Finanse i Bankowość na Wydziale Zarządzania (obecnie Wydział Finansów i
Ubezpieczeń) Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Autorka pracy doktorskiej poświęconej
formą zabezpieczania ryzyka w działalności gospodarczej podmiotów. Naukowiec i praktyk z zakresu
finansów menadżerskich, skarbowości korporacyjnej i analizy sytuacji finansowo-majątkowej spółek.
Autorka i współautorka ponad 80 opracowań naukowych zarówno krajowych jak i zagranicznych z
elementami praktyki. Członek trzech projektów badawczych oceniających w praktyce obszary: budowy
struktury kapitału, płynności finansowej i społecznej odpowiedzialności biznesu. Zainteresowania
naukowe koncentrują się wokół problemów zarządzania ryzykiem w wybranych obszarach
podejmowania decyzji menedżerskich. Kompetencje zawodowe nabywała uczestnicząc w kadrach
zarządzających podmiotów zarówno sfery publicznej jak i prywatnej. Zgodnie z kompetencjami i
umiejętnościami prowadzi zajęcia z zakresu aparatu narzędziowego wykorzystywanego przy
podejmowaniu decyzji finansowych w przedsiębiorstwach.

Prof. UE dr hab. Jan Kozak
Kierownik Katedry Uczenia Maszynowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Jego obszar
badawczy związany jest z eksploracją danych, drzewami decyzyjnymi, lasami decyzyjnymi oraz
optymalizacją mrówczą. Zaproponował nowy algorytm konstruowania drzew decyzyjnych oparty na
optymalizacji kolonii mrówek. Opracował również nowy algorytm budowy lasu decyzyjnego – ACDF.

Prof. dr hab. Marek Bugdol
Doktor habilitowany nauk ekonomicznych z zakresu zarządzania. Od 2012, profesor tytularny
(aktualna klasyfikacja-nauki o zarządzaniu i jakości). Kierownik Katedry Zarządzania Jakością
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauk o Zarządzaniu i
Jakości UJ. Kierownik Studiów Podyplomowych Lean Management, Lean Office. Pracę zawodową
rozpoczynał po maturze jako pracownik fizyczny. Staż zawodowy odbył w Belgii z zakresu marketingu i
zarządzania. Pełnił wiele funkcji menedżerskich w przemyśle, jak i w administracji publicznej. Autor i
współautor pierwszych w Polsce systemów zarządzania jakością i środowiskiem. Członek i
Przewodniczący rad nadzorczych różnych organizacji prywatnych i publicznych. Opublikował 15 książek
autorskich i 8 współautorskich (bez redakcji) oraz ponad 200 artykułów (w tym z IF).

Prof. dr hab. Ewa Ziemba
Profesor nauk ekonomicznych. Prace naukowo-badawcze koncentruje wokół wykorzystania
technologii i systemów informatycznych na potrzeby doskonalenia biznesu, administracji publicznej i
zrównoważonego rozwoju. Jest jednym z liderów w rozwijaniu wielowymiarowego podejścia do
zrównoważonego społeczeństwa informacyjnego. Profesor Ewa Ziemba opublikowała ponad 200
artykułów naukowych i 3 monografie, jest redaktorem 20 tomów naukowych. Była koordynatorem i
głównym wykonawcą w ponad 30 prestiżowych polskich i międzynarodowych projektach badawczych.
Jest ekspertem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Academy of Finland, Maltańskiej Rady ds.
Nauki i Technologii oraz Funduszu Naukowego Republiki Serbii. Profesor Ewa Ziemba ma duże
doświadczenie w szkoleniach metodologicznych i wykładach gościnnych. Współpracuje z redakcjami
czasopism międzynarodowych, jest redaktorem naczelnym Journal of Economics and Management.
Profesor Ewy Ziemba otrzymała liczne nagrody za wybitne osiągnięcia i prace naukowe, rozwój młodej
kadry akademickiej i pracę na rzecz środowiska naukowego, wśród wielu Nagrodę Ministra Nauki i
Szkolnictwa Wyższego za znaczne osiągnięcie naukowe. W 2021 roku została wybrana na członka
zwyczajnego European Academy of Sciences and Arts w Salzburgu.

