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Prof. dr hab. in¿. Jan Stachowicz ukoñczy³ studia wy¿sze na Wydziale Górniczym Politechniki
Œl¹skiej w 1967 r., uzyskuj¹c stopieñ magistra in¿yniera o specjalnoœci górniczej. Stopieñ naukowy doktora
nauk technicznych uzyska³ w 1971 r. Stopieñ naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych uzyska³
w 1976 r. Tytu³ naukowy profesora uzyska³ w 1988 r. Pracê zawodow¹ rozpocz¹³ w Katedrze Organizacji
Produkcji Wydzia³u Górniczego Politechniki Œl¹skiej, anga¿uj¹c siê jednoczeœnie w szerok¹ wspó³pracê
z przemys³em górniczym. Przez niemal ca³e ¿ycie zawodowe by³ zwi¹zany z Politechnik¹ Œl¹sk¹, najpierw
z Wydzia³em Górniczym (1967-1976), nastêpnie z Wydzia³em Metalurgii i In¿ynierii Materia³owej (19881991), a¿ w koñcu – z Wydzia³em Organizacji i Zarz¹dzania (1992-2014). Obecnie pracuje we Wroc³awiu
w Wy¿szej Szkole Oficerskiej Wojsk L¹dowych im. gen. T. Koœciuszki. Warto podkreœliæ, ¿e Profesor by³
zatrudniony równie¿ w Politechnice Lubelskiej w latach 1974-1999.
Prof. Jan Stachowicz posiada ogromne doœwiadczenie w kierowaniu zespo³ami pracowników.
W po³owie lat 70. otrzyma³ propozycjê pracy naukowej w Polskiej Akademii Nauk, a nastêpnie stworzenia
oddzia³u Instytutu Organizacji i Kierowania PAN w Bytomiu, w którym zawsze pe³ni³ funkcjê dyrektora
ds. naukowych. W latach 90. wspólnie z prof. Bogdanem Wawrzyniakiem za³o¿y³ Fundacjê Promocji
Kadr, która z powodzeniem kszta³ci³a przysz³ych i ówczesnych mened¿erów. Pracowa³ równie¿
w Miêdzynarodowym Instytucie Analizy Systemowej (IASA w Luxemburgu pod Wiedniem).
Œcis³a wspó³praca z przedsiêbiorstwami zaowocowa³a wieloma osi¹gniêciami naukowymi, które
w miarê up³ywu lat ewoluowa³y z obszaru górnictwa (np. monografie Coal issues for 80s: Management
Problems Arising from Technological Changes, Zmiany zarz¹dzania w przemys³ach wydobywczych. Tezy –
Problemy – Propozycje), poprzez zarz¹dzanie przedsiêbiorstwem (Kultura organizacyjna przedsiêbiorstw.
Studium kszta³towania procesu zmian zarz¹dzania, Kultura organizacyjna przedsiêbiorstw przemys³owych.
Studium kszta³towania siê postaw i zachowañ mened¿erów w procesach restrukturyzacji), aby w obecnym
okresie ukszta³towaæ siê w obszarze klastrów oraz sieci wiedzy i wartoœci.

St¹d g³ówne obszary dzia³alnoœci badawczej mo¿na opisaæ w kolejnoœci niemal chronologicznej jako: a) przedsiêwziêcia dotycz¹ce restrukturyzacji procesu
przeobra¿eñ przemys³ów tradycyjnych w czasach transformacji gospodarki narodowej; b) przedsiêwziêcia zwi¹zane z ewolucj¹ zarz¹dzania strategicznego
dla ukierunkowania i racjonalizacji rozwoju strategicznego regionów; c) projektowanie i wdra¿anie strategii rozwoju w regionach gospodarczych; d) zarz¹dzanie
projektami innowacjami i wiedz¹: na poziomie przedsiêbiorstw i regionów; e) teoria organizacji: konstytuowanie siê sieciowego paradygmatu w naukach
o zarz¹dzaniu.
Dzia³alnoœæ naukow¹ Profesora charakteryzuj¹ liczne publikacje. Jest On autorem lub wspó³autorem kilkunastu ksi¹¿ek i monografii, ponad 300 artyku³ów
oraz wielu opracowañ i ekspertyz naukowych. Prowadzi³ i bra³ udzia³ w charakterze wykonawcy w 12 projektach badawczych, z których na szczególn¹ uwagê
zas³uguj¹: Zarz¹dzanie kapita³em intelektualnym w regionalnych sieciach proinnowacyjnych, Modele zarz¹dzania wiedz¹ w sieciach i klastrach przemys³ów
kreatywnych w Polsce i w krajach UE czy Zintegrowany system zarz¹dzania unieszkodliwianiem azbestu na sk³adowiskach podziemnych w aspekcie
zrównowa¿onego rozwoju Polski Wschodniej, realizowany wspólnie z Politechnik¹ Lubelsk¹.
Wspó³pracê z Politechnik¹ Lubelsk¹ rozpocz¹³ w 1974 r., kiedy to wspólnie z prof. W³odzimierzem Sitko podjêli obowi¹zki opracowania koncepcji i za³o¿eñ
projektowych systemu zarz¹dzania w Lubelskim Okrêgu Wêglowym. Intensywna wspó³praca z prof. Ew¹ Bojar przynios³a liczne opracowania
w ramach projektów badawczych oraz umo¿liwi³a przygotowanie w 2008 r. ksi¹¿ki Konkurencja i koegzystencja regionów w procesie integracji europejskiej:
sieci proinnowacyjne w zarz¹dzaniu regionem wiedzy.
W zakresie kszta³cenia kadr wyró¿niaj¹ siê recenzje 4 postêpowañ o nadanie tytu³u profesora, 8 prac habilitacyjnych, 30 prac doktorskich, a tak¿e inne
recenzje: 10 monografii, 7 podrêczników, ok. 250 artyku³ów, 300 wniosków i opracowañ badawczych. Na uwagê zas³uguje równie¿ wypromowanie
11 doktorów i 60 innych dyplomantów.
Profesor odby³ wiele sta¿y naukowych, wœród których mo¿na wyró¿niæ m.in.: Uniwersytet w Hamburgu, Politechnikê Aachen w Niemczech, Hanse
Politechnic Gröningen w Holandii, MITI w Japonii, Abertay University, University of Dundee oraz Univeristy of Birmingham w Wielkiej Brytanii.
Jest cz³onkiem Komisji Nauk Organizacji i Zarz¹dzania PAN, Stowarzyszenia In¿ynierów i Techników Górnictwa (przewodnicz¹cy Komisji Organizacji
i Zarz¹dzania), cz³onkiem komitetu redakcyjnego Resources Policy, The International Journal of Mineral Policy and Economic, cz³onkiem Zarz¹du Polskiej
Fundacji Promocji Kadr oraz konsultantem w Ministerstwie Gospodarki RP.
Profesor Jan Stachowicz wspó³pracowa³ z wieloma przedsiêbiorstwami i organizacjami, realizowa³ prace doradcze i opracowania konsultingowe, miêdzy
innymi w zakresie praktycznych zagadnieñ restrukturyzacji górnictwa wêgla kamiennego dla G³ównego Instytutu Górnictwa, Stowarzyszenia In¿ynierów
i Techników Górnictwa, Lubelskiego Zag³êbia Wêglowego, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.
Wyró¿niony zosta³ odznaczeniami i nagrodami – otrzyma³: Krzy¿ Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (2003), Medal Komisji Edukacji Narodowej (2004),
Z³oty Krzy¿ Zas³ugi (1984), stopieñ Generalnego Dyrektora Górniczego (1997), Srebrn¹ Odznakê Honorow¹ TNOiK (1983).

