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KALENDARIUM 
WYDARZEŃ ZAWODOWYCH I NAUKOWYCH 

PROFESORA WŁADYSŁAWA WELFE

20.05.1927 -  dzień urodzin w Kolbuszowej
1941-1945 -  konieczność podjęcia pracy w charakterze robotnika w zakła

dach przemysłu wełnianego w Łodzi 
1945-1948 -  pracował w Zakładach Przemysłu Wełnianego im. Barlickiego 

w Łodzi jako pracownik umysłowy 
1945 -  otrzymał Świadectwo dojrzałości, pobierając naukę na tajnych

kompletach
1945-1949 -  studiował na Wydziale Prawno-Ekonomicznym UŁ
1948 -  podejmuje pracę jako asystent wolontariusz
1949 -  uzyskał stopień magistra ekonomii
1950-1954 -  pracował równolegle w Szkole Głównej Planowania i Statystyki 

oraz w katedrze Demografii i Statystyki w Wyższej Szkole 
Ekonomicznej w Łodzi

1956-1958 -  redaktor naczelny Wiadomości Statystycznych 
1961 -  uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych SGPiS
1964 -  uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych

SGPiS
1969 -  uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego nauk ekonomicznych
1974 -  uzyskał tytuł profesora zwyczajnego nauk ekonomicznych
1957-1958 -  dziekan Wydziału Handlu WSE w Łodzi
1958-1960 -  dziekan Wydziału Handlowo-Towaroznawczego WSE w Łodzi
1964-1969 -  dziekan Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ
1965-1997 -  kierownik Katedry Ekonometrii
1968-1990 -  przewodniczący rady Naukowej przy Prezydencie Miasta Łodzi 
1970-1997 -  dyrektor Instytutu Ekonometrii i Statystyki 
1972-1978 -  prorektor Uniwersytetu Łódzkiego
1974-1996 -  przewodniczący Wydziału II Nauk Humanistycznych i Społecz

nych ŁTN
1978 -  doktorat Honoris causa Uniwersytetu w Uppsali
1981-1984 -przewodniczący Komitetu Ekonometrii i Statystyki PAN



1972-1984 -  członek CKK ds. Kadr naukowych
od 1991 -  redaktor naczelny „Studiów Prawno-Ekonomicznych”
od 1996 -  przewodniczący Rady Uczelni (Senatu) SWSPiZ w Łodzi
1993-1996 -  przewodniczący Zespołu Ekonomicznego Rady Głównej Szkol

nictwa Wyższego
1995-1997 -  prezydent Association for Modelling and Forecasting Econom

ics in Transition
1994-2000 -przewodniczący Zespołu Nauk Prawnych i Ekonomicznych

w Komitecie Badań Naukowych 
od 1995 -  członek Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej przy RM 
1995 -  doktor Honoris Causa Akademii Ekonomicznej w Krakowie
1997 -  doktor Honoris Causa Uniwersytetu Lyon 2, Lumiere
1997 -  członek rzeczywisty zagraniczny Ukraińskiej Akademii Nauk
1998 -  członek korespondent PAN
1993-2003 -  członek Rady Społeczno-Gospodarczej przy Rządowym Cen

trum Studiów Strategicznych 
2001 -odznaczony przez prezydenta RP Krzyżem Komandorskim

orderu Odrodzenia Polski z Gwiazdą 
2005 -  doktor Honoris Causa Uniwersytetu Łódzkiego
od 2005 -  członek Prezydium AMFET

Profesor Władysław Welfe opublikował ponad 35 monografii książkowych, był 
redaktorem ponad 18 Conference Proceedings i opublikował ponad 380 artykułów.

Pod jego kierunkiem zostało napisanych 37 rozpraw doktorskich (w tym 
prace kilku obcokrajowców), 160 prac magisterskich, również opiekę naukową 
sprawował w 15 rozprawach habilitacyjnych. Wielokrotnie recenzował rozpra
wy habilitacyjne i dorobek naukowy do tytułów profesorskich. Kilku jego 
uczniów uzyskało tytuły naukowe profesora. Był promotorem w przewodach 
prowadzących do uzyskania tytułu doktora h.c. UŁ przez tak znakomitych uczo
nych jak akad. A. G. Aganbegjan, prof. L. R. Klein (laureat Nagrody Nobla) 
oraz prof. R. Barre.

Profesor Władysław Welfe dzięki wyjątkowo bogatemu dorobkowi nauko
wemu oraz nadzwyczajnej aktywności w kontaktach z międzynarodowym śro
dowiskiem akademickim jest powszechnie znanym i wysoce cenionym uczo
nym. Wielka, rozległa wiedza i doświadczenie Profesora oraz Jego wyjątkowa 
osobowość Nauczyciela Akademickiego pozwoliły na stworzenie Łódzkiej 
Szkoły Ekonometrycznej

Czesluw Domański
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TH E CALENDAR OF SCIEN TIFIC AND PROFESSIONAL 
EVENTS OF PROFESSOR WŁADYSŁAW W ELFE

-  day of birth in Kolbuszowa
-  obligation to accept worker’s job in a wool industry plant in Łódź
-  worked as a white collar worker in Barlieki Wool Industry Plant in Łódź
-  received Life Maturity Certificate taking lessons at secret meeting ses

sions
-  he studied at the UŁ Law and Economic Faculty
-  started work as volunteer assistant
-  received the master’s degree in economics
-  worked simoultaneously in the Central School of Planning and Statistics 

and in the Department of Demography and Statistics in the High School 
o f Economics in Łódź

-  editor-in-chief o f Statistical News
-  received the doctor’s degree in economic science in the Central School 

of Planning and Statistics
-  received the assisstant professor’s degree in economic science in the 

Central School of Planning and Statistics
-  received the professor’s degree in economic science
-  received the full professor’s degree in economic science
-  was the dean of the Trade Faculty of the High School of Economics in 

Łódź
-  was the dean o f the Trade and Material faculty of the High School of 

Economics in Łódź
-  dean of the Socio-Economic Faculty of the University o f Łódź
-  head o f Econometrics Department
-  head of the Scientific Board of the president of Łódź
-  director of the Institute of Econometrics and Statistics
-  vice rector o f the University of Łódź
-  head of the Faculty 11 at Human and Social Science
-  the Honoris causa title o f the University o f Uppsala
-  chairman of the Committee of Econometrics and Statistics o f the Polish 

Academy of Sciences
-  member of CKK for scientific personnel
-  editor-in-chief o f ’’Law and Economic Studies”
-  chairman of the University Board (Senat) o f SWSPiZ in Łódź
-  chairman o f the Economic Board of the Central Committee o f High 

Education
-  president o f the Association for Modelling and Forecasting Economics 

in Transition
-  chairman o f the Economic and Law Sciences Board in the Scientific 

Research Committee
-  member o f the Socio-Economic Strategy Board
-  the Honoris causa title of the Economic Academy in Kraków



1997 -  the Honoris causa title of the University o f Lyon 2, Lumiere
1997 -  real member of the Ukrainian Academy of Sciences
1998 -  correspondent-member of the Polish Academy o f Sciences 
1993-2003 -  member of the Socio-Economic Board for the Government Centre of

Strategic Studies
2001 -  invested by the President o f Poland with the Komandor Cross o f the

Order of Restitution of Poland with star 
2005 -  the Honoris Causa title of the University of Łódź
from 2005 -  member of the Presidential Board of AMFET

Professor Władysław Welfe published more than 35 book monographs, was the edi
tor o f more than 18 Conference Proceedings and published more than 380 articles.

He supervised 37 doctorate theses (among them a couple o f foreign works), 160 
master theses, and he was a scientific adviser in 15 professor’s theses. He reviewed 
many professor’s theses and the scientific collected works for conferring professor’s 
titles. Some o f his students got the title o f scientific professor. He was the promoter of 
conferring the Honoris Causa title of the University of Łódź to such outstanding scien
tists as academic A. G. Aganbegjan, prof. L. R. Klein (Nobel Prize winner) and prof. 
R. Barre.

Professor Władysław Welfe, due to very imposing volume o f scientific works and 
astonishing activity in cooperation with foreign academic society, is a widely known and 
respected scientist. Great, far reaching knowledge and experience and his exceptional 
personality as an Academic Teacher allowed to create the Econometric School o f Łódź.


