
Cezary Jozefiak
Senator z wojewodztwa todzkiego

W wyborach do Senatu 4 czerwca 1989 r. otrzymat 202052 glosy, czyli 47,37% oddanych glosow waznych (426509);
w drugiej turze wyborow 18 czerwca 1989 r. otrzymat 204 753 glosy na 349 847 oddanych gtosow waznych.

Przewodniczacy Komisji Gospodarki Narodowej.

Czlonek Komisji Spraw Zagranicznych.

Urodzitsie. 2.07.1932 wLodziw rodzinie robotniczej.

Mature zdat w Liceum Ogolnoksztatcacym w Lodzi.
Studia ekonomiczne pierwszego stopnia ukoiiczyt w
Wyzszej Szkole Ekonomicznej w Lodzi, a drugiego stop-
nia w 1956 na Uniwersytecie Warszawskim. Tytut dr.
nauk ekonomicznych uzyskat w 1963 na UW, habililowat
sie. w 1970 na Uniwersytecie todzkim. Nalezy do osob,
ktore najdtuzej oczekiwaty na nominacje. profesorska;
wniosek senatu uczelni o nadanie mu tytutu prof, nad-
zwyczajnego ,,przelezat" 13lat —od 1975 do 1988.Zaj-
muje si$ przede wszystkim teoria wzrostu gospodarcze-
go. Jest autorem wielu prac naukowych, m.in. ksiazek:
Optimum techniczno-renowacyjne w gospodarce socja-
iistycznej (1971) i, wraz z J. Mujzelem, Repmdukcja w
gospodarce socjalistycznej'(1974).

W czasie studiow na UW byt jednoczesnie asysten-
tem. W 1956—1965 pracowat na Politechnice todzkiej.
Od 1965 wyktada na Wydziale Ekonomiczno-Spolecz-
nym Ut, w pierwszej potowie lat 70-ych byf dziekanem
lego wydziatu, obecnie jest kierownikiem Zaktadu Teorii
Wzrostu Gospodarczego.

Od 1956 probowat demokratyzowac i racjonalizowac
system PRL, takze zmieniac PZPR, byt delegatem na IX
Zjazd, 13.12.1981 oddat legitymacje. partyjna. W latach
70-ych by! uczestnikiem Konwersatorium ,,Doswiadcze-
nie i Przysztosc". W 1980 wszedi w sktad rzadowej Ko-
misji ds. Reformy Gospodarczej. Od 1980 zwiazat sie. z
NSZZ ,,S", byt cztonkiem Rady Naukowej Osrodka Prac
Spoteczno-Zawodowych przy KK, doradcg strajkujacych
studentow todzkich. Cztonek i dzialacz Polskiego Towa-
rzystwa Ekonomicznego, w 1981—1985 petnit funkcjQ
wiceprezesa ZG. W 1987 byt jednym z zatozycieli Sto-
warzyszenia ,,Reforma i Demokracja". W negocjacjach
Okragtego Stofu uczestniczyt jako cztonek zespotu ds.
gospodarki i polityki spotecznej i wspotprzewodniczacy
grupy roboczej ds. polityki gospodarczej. Cztonek Komi-

tetu Obywatelskiego, 12.10.1989 zostat przewodnicza-
cym Rady Nadzorczej Fundacji Polskiej.

Zonaty; zona Edyta jest piele,gniarka; ma
cork? Jolant? w Londynie.


