
Janusz Filipiak jest profesorem doktorem habilitowanym w zakresie nauk technicznych. W latach 90’ był profesorem 
zwyczajnym w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W latach 1991-98 kierował Katedrą Telekomunikacji AGH. Profesor 
Filipiak jest autorem ponad stu publikacji z zakresu telekomunikacji i teleinformatyki, autorem sześciu książek z zakresu 
teleinformatyki (trzy z nich zostały wydane w Stanach Zjednoczonych i w Europie Zachodniej), redaktorem czasopism 
i konsultantem instytucji krajowych oraz zagranicznych. Ukończył szkolenie menedżerskie w Japonii. 

Prof. dr hab. Janusz Filipiak 
Założyciel i prezes zarządu Comarch SA

Urodził się w 1952 roku. Ukończył Akademię Górniczo-Hutniczą w Kra-

kowie w 1976 roku. Mając 39 lat, odebrał nominację profesorską z rąk 

Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Lecha Wałęsy. Jest założycielem, 

prezesem zarządu i dyrektorem generalnym firmy Comarch SA.

W 2012 roku Janusz Filipiak został odznaczony przez Prezydenta Rzeczy-

pospolitej Polskiej Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybit-

ne zasługi dla rozwoju gospodarki narodowej, za osiągnięcia w działalno-

ści charytatywnej i społecznej. W 2013 roku otrzymał prestiżową nagrodę 

IEEE Communications Society Distinguished Industry Leader Award 2012 

za wkład w rozwój komunikacji i technologii informatycznej.

W swojej pracy od ponad trzydziestu lat Janusz Filipiak zajmuje się 

nowoczesnymi technologiami. Był konsultantem naukowym France 

Telecom oraz pełnił funkcję dyrektora pełnomocnego Teletraffic Re-

search Centre na australijskim Uniwersytecie w Adelajdzie (Australia). 

Prowadził projekty badawcze w laboratoriach w Stanach Zjednoczo-

nych i Kanadzie. 

W 1979 roku obronił doktorat, habilitował się, a od 1997 roku był profe-

sorem zwyczajnym krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej, w której 

przez osiem lat, do 1998 roku, kierował Katedrą Telekomunikacji. 

Profesor Filipiak jest autorem ponad stu artykułów dotyczących ta-

kich zagadnień, jak telekomunikacja i transmisja danych. Były one 

publikowane w wielu znanych na całym świecie czasopismach spe-

cjalistycznych, m.in. IEEE Transactions on Communications, IEEE Jo-

urnal on Selected Areas in Communications czy Operations Research. 

Jest także autorem sześciu książek, w tym: Modelling and Control 

of Dynamic Flows in Communications Networks (SpringerVerlag, 1988) 

oraz Real Time Network Management (North Holland, 1991). Do listy jego 

ważnych osiągnięć należy dopisać publikację zatytułowaną Telecom-

munication Services for Developing Economies (Elsevier, 1991), której 

był wydawcą.

W 1993 roku prof. Filipiak założył Comarch - pierwszą firmę w Polsce 

opartą na wiedzy. Przedsiębiorstwo w pierwszych latach funkcjono-

wała na terenie AGH, a Filipiak zarządzanie firmą godził z obowiązka-

mi pracownika naukowego. Gdy zorientował się, że firma nie poradzi 

sobie bez niego, porzucił stanowisko na uczelni i oddał się bizneso-

wi. – To, co zrobiliśmy, to pierwszy, a w tamtych czasach jedyny w tej 

części Europy, spin-off. W Ameryce na takim modelu biznesowym wy-

kształciły się takie firmy, jak Cisco czy Sun – wspomina Filipiak. 

Wkrótce Comarch zdobył pierwszy wielki kontrakt – system ewidencji 

urządzeń sieciowych dla Telekomunikacji Polskiej. Sześć lat później 

debiutował na warszawskim parkiecie. Dynamiczny rozwój Comarch 

zapewniła biznesowa mieszanka aktywów materialnych i kapitału inte-

lektualnego, gdyż – jak podkreśla Filipiak – wykwalifikowana kadra jest 

najcenniejszym aktywem firmy. Kierowana przez Janusza Filipiaka Gru-

pa Kapitałowa Comarch zatrudnia dziś ponad 3500 profesjonalistów. 

Comarch zrealizował kilkadziesiąt tysięcy projektów w Polsce. Liczba 

projektów zagranicznych przekroczyła 1500, dla ponad 500 klientów. 



O sobie

Curriculum Vitae

Moja życiowa dewiza: 
Wytrwałość w tworzeniu

Motto zawodowe: 
Zrównoważony wzrost

Osiągnięcie w życiu osobistym: 
Nominacja profesorska w wieku 39 lat 

Osiągnięcie w życiu zawodowym: 
Stworzenie od zera firmy, która obecnie 
zatrudnia 3500 najlepszych specjalistów 

Rodzina: 
Żona i troje dzieci

Bardzo cenie: 
Zdobywanie zaufania i szacunku ludzi

Kim chciałbym być, gdybym nie był tym,  
kim jestem: 
Fizykiem

Ulubiona książka: 
Thrillery 

Ulubiony sport: 
Pływanie i narciarstwo

Wymarzony wypoczynek: 
W rejonie Morza Śródziemnego

Miejsce, które lubię/ w którym czuję się dobrze: 
Dom

Do pracy motywuje mnie: 
Chęć stworzenia dużej międzynarodowej 
korporacji

Obecna pozycja: 
Dopinguje do dalszej wytężonej pracy nad 
rozwojem biznesu

1984-1985 Pracownik naukowy w Centralnych Laboratoriach Badawczych France Telecom w Paryżu

1987-1989 Dyrektor Centrum Badań Ruchu Telekomunikacyjnego w Adelajdzie (Australia)

1991-1991 Visiting Professor w Quebec University w Montrealu (Kanada)

1991-1993 Zagraniczny konsultant naukowy France Telecom (Francja)

1991-1999 Kierownik Katedry Telekomunikacji w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

1995-1996 Kierownik Zakładu Informatyki w Hucie im. Tadeusza Sendzimira w Krakowie

1996-1998 Przewodniczący Rady Nadzorczej ComArch SA w Krakowie

od 1998  Prezes Zarządu Comarch SA w Krakowie


