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Janusz Filipiak jest profesorem doktorem habili-
towanym w zakresie nauk technicznych. Od ponad 
czterdziestu lat zajmuje się nowoczesnymi techno-
logiami. W 1993 r. założył Comarch - pierwszą firmę 
w Polsce opartą na wiedzy. Janusz Filipiak jest 
redaktorem i autorem czasopism, konsultantem 
instytucji krajowych oraz zagranicznych.
W latach 90-tych był profesorem zwyczajnym 
w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. 
W 1979 r. został profesorem zwyczajnym AGH, 
w której przez osiem lat, od 1991 do 1998 roku, 
kierował Katedrą Telekomunikacji. Mając 39 lat, 
odebrał nominację profesorską z rąk Prezydenta 
Rzeczpospolitej Polskiej.

Profesor Filipiak jest autorem sześciu książek 
z zakresu teleinformatyki, trzy z nich zostały 
wydane w Stanach Zjednoczonych i w Europie 
Zachodniej w tym: “Modelling and Control of 
Dynamic Flows in Communications Networks” 
(SpringerVerlag, 1988) oraz “Real Time Network 
Management” (North Holland, 1991). Opracował 
ponad sto artykułów z zakresu telekomunikacji 
i teleinformatyki, które zostały opublikowane 
w wielu znanych na całym świecie czasopismach 
specjalistycznych, m.in. „IEEE Transactions on 
Communications”, „IEEE Journal on Selected Areas 
in Communications” czy „Operations Research”. 
Był wydawcą „Telecommunication Services for 
Developing Economies” (Elsevier, 1991).
Ukończył szkolenie menedżerskie w Japonii. 
Był konsultantem naukowym France Telecom oraz 
pełnił funkcję dyrektora pełnomocnego Teletraffic 
Research Centre na Uniwersytecie w Adelajdzie 
(Australia). Prowadził projekty badawcze w labora-
toriach w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.

W  2004 r Profesor Filipiak został odznaczony  
przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski 
za wybitne zasługi dla rozwoju telekomunikacji 
i teleinformatyki, a w 2012 r. Krzyżem Oficerskim 
Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla 
rozwoju gospodarki narodowej oraz za osiągnięcia 
w działalności charytatywnej i społecznej. W 2013 
roku otrzymał IEEE Communications Society 
Distinguished Industry Leader Award 2012 
za wkład w rozwój komunikacji i technologii 
informatycznej. 

Od 2015 r. jest ekspertem powołanej przez 
Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Narodowej 
Rady Rozwoju w sekcji „Gospodarka, praca, przed-
siębiorczość”. W 2016 r. Andrzej Duda, Prezydent 
RP wyróżnił profesora Janusza Filipiaka za 
szczególne zasługi dla polskiej przedsiębiorczości, 
przyznając mu Indywidualną Nagrodę 
Gospodarczą Prezydenta RP. 

Od 2019 roku jest Przewodniczącym Rady Uczelni 
Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.



Comarch, polski producent i dostawca usług 
i rozwiązań z branży IT, został założony w 1993 
roku i przez pierwsze lata funkcjonował na 
terenie Akademii Górniczo-Hutniczej. Począt-
kowo Profesor Filipiak godził zarządzanie firmą 
z obowiązkami pracownika naukowego. Będąc 
u szczytu kariery naukowej, postanowił zrezyg-
nować ze stanowiska na uczelni i w pełni zaan-
gażować się w rozwój firmy.

„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 Google, Intel 
czy Hewlett-Packard.”

Wkrótce Comarch zdobył pierwszy wielki 
kontrakt – system ewidencji urządzeń sieciowych 
dla Telekomunikacji Polskiej. Sześć lat od powsta-
nia, czyli  w 1999 roku, Comarch zadebiutował na 
parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych 
w Warszawie.

„Dynamiczny rozwój Comarch zapewniła bizne-
sowa mieszanka aktywów materialnych i kapitału 
intelektualnego, gdyż” – jak podkreśla Profesor 
Filipiak – „wykwalifikowana kadra jest najcennie-
jszym aktywem firmy.”


