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 Prof. zw. dr hab. Jadwiga Stawnicka  (Kierownik Katedry Bezpieczeństwa  

Wewnętrznego Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach)  

Autorka ponad 170 publikacji, 22 monografii naukowych, w tym 16 monografii 

poświęconych tematyce funkcjonowania Policji.  Zakres zainteresowań obejmuje 

zagadnienia: bezpieczeństwo, komunikacja w zarządzaniu, humanistyczne aspekty 

zarządzania, strategie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej przedsiębiorstwa, komunikacja 

w sytuacjach kryzysowych, psychologia konfliktu i negocjacji;  język negocjacji;   nauki o 

Policji, kultura organizacyjna w Policji, community policing – filozofia działań Policji,   

polityka bezpieczeństwa.  Przewodnicząca komitetów naukowych i uczestnik konferencji  

i seminariów poświęconych zagadnieniom komunikowania kryzysowego.   Szczególny obszar 

zainteresowań zajmują badania w ramach lingwistyki kryminalistycznej, językowego 

profilowania sprawcy. Pierwsza w Polsce biegła z zakresulLingwistyki kryminalistycznej 

(analiza cyberstalkingowa, profilowanie językowe nadawcy komunikatu). Współpracuje  z 

Służbami Mundurowymi, szczególnie z Policją w obszarze naukowym, organizacyjnym  i 

dydaktycznym. Otrzymała Brązowy, Srebrny i Złoty Medal za Zasługi dla Policji. 

     

 mgr Marek Wąsik ur. 25.02.1980 w Rudzie Śląskiej, jest absolwentem Wyższej Szkoły 

Pedagogicznej w Mysłowicach oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Ukończył również 

Podyplomowe Studia na Uniwersytecie Śląskim z zakresu Zarządzania i Umiejętności 

Menadżerskich.  Od 2003 r funkcjonariusz Policji, obecnie na stanowisku Komendanta 

Komisariatu Policji VI w Katowicach, gdzie zajmuje się nadzorowaniem pracy podległych 

funkcjonariuszy i zapewnieniem ładu i porządku w podległym rejonie służbowym czyli w 

ścisłym centrum Katowic. Jako funkcjonariusz Policji od początku służby związany z pionem 

kryminalnym pełnił obowiązki na stanowiskach wykonawczych i kierowniczych zajmując się 

wykonywaniem czynności procesowych jak i operacyjnych ukierunkowanych na zwalczanie 

przestępstw w szczególności w zakresie przestępstw gospodarczych i korupcyjnych.  Obecnie 

przygotowuje rozprawę doktorską na temat Kryminalizacja mowy nienawiści (polskie prawo 

karne i  doktryna prawa karnego).  

 

mgr Michał Tobiczyk   Absolwent Wydziału Zarządzania na  Uniwersytecie Ekonomicznym 

w Katowicach. Ukończył również Podyplomowe Studia w Wyższej Szkole Finansów i 

Zarządzania w Warszawie z zakresu Bankowości i Ubezpieczeń. Od 2002r związany z 

bankowością, gdzie zajmował się efektywnym zarządzaniem regionalnymi strukturami 

sprzedażowymi w Banku Citi Handlowym, Getin Noble Banku, Eurobanku i banku Pekao SA. 

Od dziesięciu lat prowadzący własną działalność gospodarczą również w branży finansowej. 

Jako niezwykle interesujące odbiera  od lat kontekst obecności prawa w codziennym życiu. 

Owocem tegoż jest podjęcie wyzwania w postaci rozpoczęcia seminarium doktorskiego i chęci 

poznania prawa zarówno w perspektywie teoretycznej, jak i nabycia umiejętności stosowania 

go w praktyce. 

 



insp. dr Mariusz Ciarka   – polski oficer Policji w stopniu inspektora, doktor nauk 

prawnych, w latach 2012–2016 rzecznik prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w 

Krakowie, a od 2016 roku rzecznik prasowy Komendanta Głównego Policji. W 2016 roku 

podczas Światowych Dni Młodzieży pełnił funkcję rzecznika prasowego centrum medialnego 

administracji rządowej. Członek Prezydium Rady Polityki Penitencjarnej III kadencji na lata 

2020–2024. Dyrektor Biura Komunikacji Społecznej Komendy Głównej Policji. Redaktor 

naczelny Gazety Policyjne.j   

 

mgr Jakub Skrzypek (absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w  Katowicach,  

absolwent studiów z zakresu Zarządzania na poziome EMBA I MBA, były wykładowca WSPol 

w Szczytnie, były funkcjonariusz CBŚP  biorący udział w realizacjach spraw operacyjnych o 

charakterze krajowym i międzynarodowych; były ekspert  Biura Wywiadu i Informacji 

Kryminalnych Komedy Głównej Policji, pełnił funkcje Kierownika działu Operacyjnego dw. z 

przestępczością ekonomiczną Lubelskiego oddziału Krajowej Administracji Skarbowej), 

Naczelnika  Wydziału Operacyjnego Techniki i Obserwacji dw. z  Przestępczością 

ekonomiczną Małopolskiego oddziału Krajowej Administracji Skarbowej, obecnie właściciel 

firmy szkoleniowej Akademii Bezpieczeństwa. 
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