
Życiorys Profesora Jana Wojtyły  

Jan Wojtyła – Profesor Uniwersytetu Ekono-

micznego w Katowicach, dr nauk prawnych i doktor 

habilitowany nauk ekonomicznych. 

Urodził się w Katowicach. Swoje życie zawodo-

we związał z Wyższą Szkołą Ekonomiczną w Kato-

wicach, Akademią Ekonomiczną im. Karola Ada-

mieckiego w Katowicach, a później Uniwersytetem 

Ekonomicznym w Katowicach.  

Ekonomista i prawnik, specjalista z zakresu prawa 

pracy, polityki zatrudnienia, prawa gospodarczego, 

Autor licznych opracowań monograficznych wyda-

wanych w kraju i za granicą.  

Wiele publikacji dotyczy problemów gospodar-

czych i społecznych restrukturyzacji regionu Śląska i 

Zagłębia. Autor koncepcji i rozwiązań prawnych, 

regionalizacji dialogu społecznego. Autor wielu 

opracowań i wystąpień wpisujących się w doktrynę 

katolickiej nauki społecznej Kościoła.  

Dorobek naukowy i zawodowy z zakresu prawa 

pracy i polityki społecznej znalazł uznanie środowi-

ska naukowego, czego dowodem były wielokrotne 

wybory na kolejne kadencje, począwszy od 1998 r. 

do Komitetu Nauk o Pracy i Polityki Społecznej Pol-

skiej Akademii Nauk w Warszawie, w tym na członka Prezydium tego Komitetu w aktualnej kadencji. 

Wyróżnieniem były powołania do międzynarodowych towarzystw naukowych i rad programowych, 

krajowych i zagranicznych periodyków naukowych.  

Cenne wyróżnienia zagranicznych uczelni w formie wielkiego medalu Uniwersytetów w Opawie, 

Brnie, Koszycach, medali Uniwersytetów: w Maladze (Hiszpania), Coimbrze (Portugalia), CNESS 

(Francja), Doniecku (Ukraina). Satysfakcjonujące były także wyróżnienia naukowe w formie nagrody 

naukowej Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego i Techniki – za pracę doktorską, a następnie za pracę 

habilitacyjną. Wielokrotnie wyróżniany nagrodami Ministrów właściwych dla Szkolnictwa Wyższego 

za szczególe osiągnięcia w pracy dydaktycznej. 

Na zlecenie Ministra Edukacji i Nauki z rekomendacji Prezydium Konferencji Rektorów Akade-

mickich Szkół Polskich wraz z prof. dr hab. Michałem Seweryńskim przygotował autorski projekt 

ustawy Prawo szkolnictwa wyższego. Był członkiem zespołu powołanego przez Prezydenta RP do 

opracowania ostatecznego kształtu projektu ustawy – Prawo szkolnictwa wyższego przyjętego przez 

Sejm RP. 

Przez trzy kadencje pełnił funkcje Wiceprzewodniczącego i Przewodniczącego Komisji Legisla-

cyjnej Konferencji Rektorów Polskich. 



Autor i współautor projektów rozwojowych, finansowanych ze środków Unii Europejskiej, w tym 

projektu PROROZ (wartości 12 mln zł), którym kierował z sukcesem w latach 2012–2014. Wcześniej 

koordynował projekty realizowane wspólnie z partnerami francuskimi, belgijskimi, angielskimi wę-

gierskimi. Kierował grupą Polską w projektach porównawczych europejskiego szkolnictwa wyższego, 

realizowanych na rzecz Komisji Europejskiej. 

Wyróżniony przez Polską Akademię Nauk Komitet Nauk o Pracy i Polityki Społecznej najwyż-

szym wyróżnieniem – Medalem im. Wacława Szuberta „za wybitne osiągnięcia w dziedzinie pracy i 

polityki społecznej”. Uhonorowany także Medalem im. Karola Adamieckiego – za zasługi dla nauk o 

organizacji i zarządzaniu. 

Rektor Akademii Ekonomicznej w Katowicach (1996–2002). Organizator i dziekan Wydziału Fi-

nansów i Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (2004–2012). Kierownik Biel-

skiego Ośrodka Naukowo Dydaktycznego Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Ka-

towicach (1973–1993). 

Jako Rektor i Dziekan wprowadził Uczelnię w europejską i światową przestrzeń akademicką, za-

wierając ponad 100 umów międzynarodowych o współpracę z uczelniami Europy, Azji i obu Ameryk. 

To stworzyło możliwości odbywania studiów, praktyk i staży przez studentów i młodych pracowni-

ków w ośrodkach akademickich świata. Z tej racji został wyróżniony prestiżową nagrodą IROS FO-

RUM im. Barbary Centkowskiej w 2014 r. 

Prezydent Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Ekonomicznych w Polsce w latach 

1999–2002, następnie wybrany honorowym Przewodniczącym tej Konferencji. Członek Prezydium 

Konferencji Rektorów Akademickich Szkól Wyższych w Polsce. Członek Europejskich Organizacji 

Naukowych. 

Członek Rady Prezydenckiej ds. Polityki Społecznej a także ekspert w Kancelarii Prezydenta RP. 

Członek powołanej przez Prezydenta RP prof. Lecha Kaczyńskiego Narodowej Rady Rozwoju. 

Doradca Ministrów Pracy i Polityki Społecznej: dr. Andrzeja Bączkowskiego i Prof. Tadeusza Zie-

lińskiego. 

Członek Rady Służby Publicznej a po nowelizacji – Służby Cywilnej przy Prezesie Rady Mini-

strów. 

Ekspert do spraw społecznych w Kancelarii Prezydenta RP i członek Rady Polityki Społecznej 

(2003–2004). 

Członek zespołu doradców Wojewodów Śląskich: Wojciecha Czecha i Marka Kempskiego.   

Z nominacji Premiera RP Członek rządowej Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy, a wcześniej – 

Zespołu prawa pracy Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów. Współautor projektów: Ko-

deksu pracy i Kodeksu zbiorowego prawa pracy złożonych na ręce Premiera dr Jarosława Kaczyń-

skiego w 2007 r.  

Jako Ekspert uczestniczył w wielu wielkich debatach organizowanych w skali ogólnopolskiej 

przez Prawo i Sprawiedliwość i Kancelarię Prezydenta. Jako ekspert i referent prezentował swoje 

koncepcje na trzech kolejnych Kongresach Prawa i Sprawiedliwości, wypowiadając się w węzłowych 

kwestiach pracy, ochrony pracy i zatrudnienia oraz kierunków polityki społecznej. Ostatnio w Kato-

wicach w lipcu 2015 r. 

Przewodniczący Rady Społeczno-Gospodarczej przy Zarządzie Regionu Śląsko-Dąbrowskiego 

Solidarności. 



Jako Szef Gabinetu Politycznego Ministra Edukacji i Sportu, a później Ministra Nauki i Szkol-

nictwa Wyższego, przyczynił się do przygotowania przepisów wykonawczych do ustawy, reformy 

podstaw programowych, a także do pozyskania przez akademickie uczelnie Śląska znaczących środ-

ków budżetowych i unijnych pozwalających na widoczny wzrost potencjału uczelni. 

Swoją aktywnością zawodową starał się służyć regionowi. To spowodowało związanie się poprzez 

problematykę dialogu społecznego z trudnymi kwestiami ekonomicznymi i społecznymi górnictwa. 

Jest autorem koncepcji i metodologii regionalnego dialogu społecznego. W latach 1991–2003 był 

członkiem, a później przewodniczącym rady nadzorczej Państwowej Agencji Restrukturyzacji Węgla 

Kamiennego S.A. a także Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. W 2001 r. nadano mu tytuł Dyrektora 

Generalnego Górnictwa I Stopnia.   

Wyróżniony przez Radę Miasta Katowice i Prezydenta Katowic Honorową Odznaką Miasta Ka-

towic przyznaną za „szczególny wkład w rozwój i rozsławianie Katowic”. 

Ekspert Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. 

Współtwórca koncepcji upodmiotowienia i dialogu społecznego na Śląsku. Obecnie kieruje Cen-

trum Społecznego Dialogu Pracy na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. 

W swojej działalności w ciałach doradczych troszczył się o zachowanie potencjału górnictwa węgla 

kamiennego i łagodzenia negatywnych skutków restrukturyzacji zatrudnienia. W swoich licznych pra-

cach naukowych eksponował doniosłą rolę prawa ochrony zatrudnienia. 

Wyróżniony przez środowiska gospodarcze Złotym Laurem Umiejętności i Kompetencji i nagrodą 

Czarny Diament przyznawane przez regionalne środowiska gospodarcze. 

W 2016 r. na wniosek Premiera RP Marszałek Sejmu powołał prof. Jana Wojtyłę w skład Rady 

Ochrony Pracy. 

Wiceprzewodniczący Rady Duszpasterskiej Archidiecezji Katowickiej z nominacji Arcybiskupa 

Damiana Zimonia, a także członek prymasowskiej Fundacji św. Wojciecha Adalberta w Gnieźnie z 

powołania Prymasa Polski. 

Ojciec Stanisław Wojtyła był w okresie międzywojennym Dyrektorem Śląskiego Banku Kredyto-

wego, Doradcą Wojewody Śląskiego, a matka nauczycielką w szkołach w Giszowcu, a po wojnie w 

Katowicach. Żona Emilia była profesorem w Liceum Ekonomicznym w Katowicach. Córki: Agniesz-

ka jest radcą prawnym, a Magdalena magistrem sztuki. 


