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THE RECTOR AND THE SENATE
OF THE UNIVERSITY OF WROCŁAW

have the pleasure to invite to 
the ceremonial conferring the doctor 
honoris causa title on

Professor 
Janusz Sztumski

April 7th, 2022 at 13.00
Aula Leopoldina 
of the University of Wrocław
main university building, 
pl. Uniwersytecki 1)

Prosimy o potwierdzenie udziału w uroczystości do 
dnia 9 listopada pod numerem tel. +48 71 375 22 45 
lub mailowo: rektor@uwr.edu.pl

Janusz Włodzimierz Sztumski 
ur. 9 maja 1930 r. w Borysławiu, em. prof. zw. Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach.

Po studiach prawniczych w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krako-
wie w latach 1948-1952 i uzyskanym magisterium z prawa pracował 
w przemyśle węglowym. W 1953 r. podjął studia na Wydziale Filozo-
ficznym Uniwersytetu Warszawskiego, które ukończył w 1955 r. 
uzyskując magisterium z filozofii w zakresie logiki, w seminarium 
prof. Tadeusza Kotarbińskiego. W 1955 r. został zatrudniony
w Katedrze Logiki w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. 
Natomiast w 1959 r. ze względu na zmianę swoich zainteresowań 
naukowych został przeniesiony do Katedry Socjologii, która kiero-
wał prof. Tadeusz Szczurkiewicz. W tejże Katedrze przygotował 
pracę doktorską pt. Psychosocjogeneza  niektórych modeli myślenia 
potocznego, którą obronił w 1963 r. na Wydziale Humanistycznym 
UMK. W 1967 r. uzyskał habilitację z socjologii za pracę pt. Kształto-
wanie się i funkcjonowanie bodźców ekonomicznych i pozaekono-
micznych w wybranych przedsiębiorstwach przemysłowych wojew. 
bydgoskiego, za którą otrzymał indywidualną nagrodę Ministra 
Szkolnictwa Wyższego i Nauki.

W 1967 r. został mianowany kierownikiem Katedry Historii Filozofii 
i Myśli Społecznej UMK. Jednak ze względu na swoje zaintereso-
wania socjologią w 1968 r. przeszedł do Wydziału Ekonomicznego 
UMK na stanowisko kierownika Zakładu Socjologii, Teorii Organi-
zacji i Zarządzania, pełniąc równocześnie funkcję prodziekana.
W latach 1974-1977 pracował w Uniwersytecie Śląskim w Katowi-
cach na stanowisku kierownika Zakładu Socjologii Pracy i Przemy-
słu oraz dyrektora Instytutu Filozofii i Socjologii. W 1974 r. uzyskał 

tytuł profesora nadzwyczajnego. W okresie 1977-1980 pełnił 
urząd rektora Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie.
W 1980 r. uzyskał tytuł profesora zwyczajnego. W latach 1980-
-1981 pełnił funkcję kierownika Zakładu Socjologii Pracy WSNS
w Warszawie. W 1982r. powraca do Uniwersytetu Śląskiego
i zostaje kierownikiem Zakładu Metodologii Badań Społecznych
i przez kilka kadencji zastępcą dyrektora Instytutu Nauk Politycz-
nych i Dziennikarstwa UŚ. W Uniwersytecie tym pracuje do 2004 r.,
pomimo że w 2000 r. przeszedł na emeryturę. W 2000 r. podejmuje 
pracę w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach
i kieruje Katedrą Socjologii oraz pełni obowiązki dyrektora Instytu-
tu Nauk Społecznych do 2018 r. 

Był 8-krotnie wyróżniony indywidualnymi nagrodami Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz nagrodami rektorów poszcze-
gólnych Uczelni. Został odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim, 
Oficerskim i Komandorskim Polonia Restituta, Medalem Komisji 
Edukacji Narodowej oraz Brązowym i Srebrnym Medalem Za 
Zasługi dla Obronności Kraju.

Uzyskał tytuł Honorowego Profesora Uniwersytetu: J. Kochanow-
skiego w Kielcach (2010) i J. Długosza w Częstochowie (2013). 
Jest autorem licznych książek z zakresu socjologii pracy, konflik-
tów, stosunków politycznych oraz metodologii badań społecznych, 
które były wydawane więcej niż w jednym nakładzie. Szczególnym 
powodzeniem cieszą się jego książki: Wstęp do metod i technik 
badań społecznych (8 wydań) i Elity ich miejsce i rola w społeczeń-
stwie (5 wydań).


