WYŻSZA SZKOŁA SPOŁECZNO EKONOMICZNA
Warsaw School of Social and Economic Studies
gen. dyw. dr hab. Julian MAJ
gen. dyw. (r.) dr hab. Julian MAJ urodził się 6 stycznia 1948
roku w Staszowie. W 1966 roku ukończył Technikum
Ekonomiczne w Staszowie i od września rozpoczął naukę
w Oficerskiej

Szkole

Wojsk

Zmechanizowanych

we

Wrocławiu. Po ukończeniu szkoły, 6 września 1969 roku,
jako podporucznik rozpoczął służbę w 4 pz 9 DZ
w Kielcach, gdzie zajmował stanowiska od dowódcy plutonu
do dowódcy batalionu zmechanizowanego. W 1974 roku ze
stanowiska dowódcy batalionu skierowany został na studia
akademickie. W 1977 roku po ukończeniu Akademii
i odbyciu praktyki w 1 WDZ w Legionowie, rozpoczął pracę
w ASG WP na stanowisku starszego asystenta Wydziału Wojsk Lądowych. W 1981 roku
wyznaczony został na stanowisko adiunkta i kierownika taktycznego grupy. W 1986 roku
obronił pracę doktorską, a w 1988 roku przeszedł do pracy w Sztabie Generalnym WP, na
stanowisko starszego specjalisty. Podczas pracy w ASG WP był trzykrotnie wyróżniany
tytułem wzorowego nauczyciela akademickiego, a ponadto w 1979 roku, w ramach Olimpiady
Wiedzy Taktycznej w SZ RP, zajął III miejsce dla absolwentów. W Sztabie Generalnym
pracował m.in. na stanowiskach zastępcy szefa Zarządu Dowodzenia, a od 1999 roku szefa
Zarządu Dowodzenia - Zastępcy Szefa Generalnego Zarządu Dowodzenia i Łączności
i w tym roku został awansowany do stopnia generała brygady. Poza obowiązkami
wynikającymi z zajmowanego stanowiska, w tym czasie - zgodnie z decyzjami kierownictwa
MON - pełnił funkcje Przewodniczącego Wojskowej Komisji Normalizacyjnej SZ (19972003) i Przewodniczącego Rady ds. Terminologii Wojskowej. W latach 1997-2003 był
przedstawicielem Sił Zbrojnych w Radach i Komitetach NATO, w obszarze standaryzacji.
W 2003 roku, w wyniku konkursu objął stanowisko Dyrektora Agencji Standaryzacyjnej
NATO w Brukseli, które pełnił do lipca 2007 roku. W strukturach NATO zdobył uznanie
m.in. za kierowanie pracami nad Założeniami Interoperacyjności, szeroką współpracą
z cywilnymi instytucjami normalizacyjnymi (CEN, CENLEC, ISO, SGI), aktualizacją
wszystkich porozumień standaryzacyjnych, pod kątem walki z terroryzmem oraz

zorganizowanie szkoleń normalizacyjnych dla potrzeb NATO w Polsce (WAT) od 2003 roku.
Za służbę uhonorowany został m.in. wpisem do Honorowej Księgi Ministerstwa Obrony
Narodowej (2000), odznaczony Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderem Odrodzenia
Polski. W grudniu 2007 roku rozpoczął pracę w WAT, na stanowisku profesora
akademickiego. Od 1 września 2014 został mianowany na Dziekana Wydziału Logistyki
Wojskowej Akademii Technicznej.

