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Jacek Szołtysek
Profesor zwyczajny, Kierownik Katedry Logistyki Społecznej Uniwersytetu
Ekonomicznego w Katowicach. Swoje zainteresowania naukowe od ponad
15 lat skupia na potencjale logistyki w zarządzaniu miastem, ochronie
zdrowia, akcjach humanitarnych i innych zastosowaniach logistyki społecznej.
Zainicjował nowe kierunki badań w logistyce miasta, logistyce zwrotnej
oraz nowy obszar stosowania logistyki, tj. logistykę społeczną. Jest autorem
7 podręczników akademickich i 5 monografii naukowych, 53 rozdziałów w monografiach naukowych,
150 artykułów naukowych, publikowanych w kraju i za granicą. Jest redaktorem naukowym 15 prac
naukowych. Prowadzi wykłady z logistyki miasta na studiach licencjackich, magisterskich i doktorskich
w Polsce, Rosji, na Ukrainie i w Kazachstanie. Swoje prace prezentował na wielu konferencjach
krajowych i zagranicznych. Nagrodzony nagrodami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Stowarzyszenia
Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczypospolitej Polskiej, Rektora Uniwersytetu
Ekonomicznego w Katowicach. Jego podręcznik: Podstawy logistyki miejskiej (wyd. drugie poszerzone)
w 2008 r. otrzymał Nagrodę Specjalną Dziennikarzy za najlepszy podręcznik akademicki.
Sebastian Twaróg
Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt w Katedrze
Logistyki Społecznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
Swoje zainteresowania naukowe skupia na problematyce logistyki, przede
wszystkim logistyki społecznej (szczególnie logistyki w ochronie zdrowia),
zarządzania łańcuchami dostaw, sieci logistycznych, logistyce zwrotnej oraz
logistyce miasta. Jest autorem i współautorem 50 publikacji w języku polskim
i angielskim. Swoje prace prezentował na wielu konferencjach krajowych i zagranicznych. Prowadzi
wykłady z logistyki na studiach licencjackich, magisterskich i podyplomowych, w Polsce, Rosji,
Niemczech i Kazachstanie. Uzyskał nagrodę indywidualną II stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego za nowatorską rozprawę Logistyczne aspekty zarządzania łańcuchami dostaw krwi w Polsce.
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