
KWESTIONARIUSZ PROUSTA 

Życiowa dewiza:

Wytrwałość w tworzeniu.

Osiągnięcie w życiu osobistym:

Nominacja profesorska w wieku 39 lat.

Osiągnięcie w życiu zawodowym:

Stworzenie od zera firmy, która obecnie zatrudnia 5000

najlepszych specjalistów.

Rodzina:

Żona, troje dzieci, wnuki.

Cenię u innych:

Zdobywanie zaufania i szacunku ludzi.

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

Fizykiem.

Miejsce, 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.

Wakacje:

Zima na nartach w Alpach. Lato w europejskiej części 

Morza Śródziemnego.

Kuchnia:

Włoska, francuska (którą jednak trudno uznać 

za śródziemnomorską), ale też polska.

  prof. zw. dr hab. inż. Janusz Filipiak
                        Założyciel i prezes Zarządu Comarch SA

„Żeglowanie jest rzeczą 
konieczną, życie nią nie jest” *

Gnejusz Pompejusz Wielki 

* „Navigare necesse est, vivere non est necesse” 
   (Gnaeus Pompeius Magnus)



CURRICULUM VITAE

1984-1985 

Pracownik naukowy w Centralnych Laboratoriach 

Badawczych France Telecom w Paryżu

1987-1989  

Dyrektor Pełnomocny 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

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

Janusz Filipiak jest profesorem zwyczajnym 
doktorem habilitowanym inżynierem w zakresie 
nauk technicznych. Od ponad trzydziestu 
lat zajmuje się nowoczesnymi technologiami. 
Jest redaktorem i autorem czasopism oraz 
konsultantem instytucji krajowych oraz 
zagranicznych. W 1993 roku Profesor Filipiak 
założył Comarch - pierwszą firmę w Polsce 
opartą na wiedzy. Jest  prezesem Zarządu 
i dyrektorem generalnym.

Urodził się w 1952 roku w Bydgoszczy. Ukończył Akademię 

Górniczo-Hutniczą w Krakowie w 1976 roku. W latach 

90-tych był profesorem zwyczajnym w AGH w Krakowie. 

W 1979 r. został profesorem zwyczajnym krakowskiej 

Akademii Górniczo-Hutniczej, w której przez osiem lat,

od 1991 do 1998 roku, kierował Katedrą Telekomunikacji. 

Mając 39 lat, odebrał nominację profesorską z rąk Prezyden-

ta Rzeczpospolitej Polskiej Lecha Wałęsy.

Ukończył szkolenie menedżerskie w Japonii. Był konsul-

tantem naukowym France Telecom oraz pełnił funkcję 

dyrektora pełnomocnego Teletraffic Research Centre 

na Uniwersytecie w Adelajdzie (Australia). Prowadził projek-

ty badawcze w laboratoriach w Stanach Zjednoczonych 

i Kanadzie. Jest autorem ponad stu publikacji z zakresu 

transmisji danych i teleinformatyki, sześciu książek 

z zakresu teleinformatyki (trzy z nich zostały wydane 

w Stanach Zjednoczonych i w Europie Zachodniej) oraz 

Restauracje

„Wierzynek” w Krakowie (i wcale nie dlatego, że jej 

właścicielką jest jego żona), „Platter” Karola Okrasy 

w hotelu InterContinental w Warszawie, „Hotel de Paris” 

w Monte Carlo, „Nobu” w Londynie oraz małe restaura-

cje w Paryżu, których nie znajdzie się w przewodniku 

Michelina

Hobby:

Architektura i budownictwo. Uwielbia czytać kryminały,

które najczęściej kupuje na lotniskach, za to unika jak 

ognia książek biznesowych, bo rzadko znajduje w nich 

myślenie formalne i modele. Wydał w Springer Verlag 

dwie książki o teorii optymalizacji, obecnie pracuje nad 

dwiema książkami o biznesie.



blisko 100 artykułów naukowych. Zostały one opublikowane 

w wielu znanych na całym świecie czasopismach

specjalistycznych, m.in. „IEEE Transactions on Communica-

tions”, „IEEE Journal on Selected Areas in Communications” 

czy „Operations Research”. Profesor Filipiak jest autorem 

sześciu książek, w tym: “Modelling and Control of Dynamic 

Flows in Communications Networks” (SpringerVerlag, 

1988) oraz “Real Time Network Management” (North Holland, 

1991). Był wydawcą „Telecommunication Services for 

Developing Economies” (Elsevier, 1991).

W 2012 r. został odznaczony przez Prezydenta Rzeczy-

pospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego Krzyżem 

Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla 

rozwoju gospodarki narodowej, za osiągnięcia w działalności 

charytatywnej i społecznej. W 2013 r. otrzymał prestiżową 

nagrodę IEEE Communications Society Distinguished 

Industry Leader Award 2012 za wkład w rozwój komu-

nikacji i technologii informatycznej.

Od 2015 r. jest ekspertem powołanej przez Prezydenta 

Rzeczpospolitej Andrzeja Dudę Polskiej Narodowej Rady 

Rozwoju w sekcji „Gospodarka, praca, przedsiębiorczość”

Krakowski producent oprogramowania w pierwszych 

latach funkcjonował na terenie AGH, a Profesor Filipiak 

zarządzanie firmą godził z obowiązkami pracownika 

naukowego. Gdy zorientował się, że firma nie poradzi 

sobie bez niego, porzucił stanowisko na uczelni i oddał 

się biznesowi.

„To, co zrobiliśmy, to pierwszy, a w tamtych czasach 

jedyny w tej części Europy, spin-off. W Ameryce na takim 

modelu biznesowym wykształciły się takie firmy, jak 

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 intelektualnego, 

gdyż” – jak podkreśla Profesor Filipiak – „wykwalifikowana 

kadra jest najcenniejszym aktywem firmy.”

COMARCH


