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Recenzja dorobku Profesora Bogusława Fiedora
w związku z procedurą nadania Mu tytułu
doktora honoris causa przez Uniwersytet
Ekonomiczny w Katowicach

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach należy do czołówki polskich uczelni prowadzących badania i działalność dydaktyczną w dziedzinie szeroko rozumianych
nauk ekonomicznych. Wysoka pozycja Uniwersytetu
jest związana z aktywnością badawczą, dydaktyczną
i ekspercką wykonywaną przez ponad 500-osobową
grupę pracowników naukowo-dydaktycznych. Każdy
z czterech wydziałów Uczelni ma istotne osiągnięcia
liczące się nie tylko w skali ogólnopolskiej, ale również
międzynarodowej. Ważne miejsce Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na mapie polskich uczelni
ekonomicznych znalazło swe odbicie w szeroko rozbudowanej sieci kontaktów międzynarodowych i krajowych, w której Uczelnia pełni istotną rolę oraz jest
cenionym i poważanym partnerem. Pośrednio o randze

Uniwersytetu mogą zaświadczać ludzie i instytucje,
z którymi Uczelnia współpracuje.
Warto zauważyć, że Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach zapoczątkował tradycję nadawania tytułu doktora honoris causa w 1972 roku i od tego momentu
godnością tą uhonorował dwanaście osób. Trójka
ostatnio wyróżnionych osobistości to: Leszek Balcerowicz (2005), Jacques Delors (2011) i Szewach Weiss (2013).
Z przyjemnością i dumą chciałbym odnotować fakt, że
w zaszczytnym gronie doktorów honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach znalazł się także
były rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Profesor Bohdan Gruchman (1999). Należy podkreślić, że Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach konsekwentnie realizuje politykę wyróżniania godnością
doktora honoris causa tych osobistości, które wniosły
wkład do nauki czy polityki, a jednocześnie wyróżniały
się związkami z tą Uczelnią. Dopiero bowiem połączenie
tych dwóch kryteriów doboru doktorów honoris causa
daje przekonujący merytorycznie i wizerunkowo obraz
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Uniwersytetu nadającego ten zaszczytny tytuł. Biorąc pod uwagę zarysowany punkt widzenia, wskazanie
Profesora Bogusława Fiedora jako kandydata do godności doktora honoris causa jest rozwiązaniem w pełni
uzasadnionym. Z jednej bowiem strony Profesor należy
do stosunkowo wąskiego grona najbardziej znanych
i cenionych przedstawicieli polskiej ekonomii, z drugiej natomiast strony należy podkreślić, że Profesor od
kilku dziesięcioleci jest zaangażowany we współpracę
na różnych płaszczyznach z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach.

nauczyciel akademicki, ale także w zakresie pracy administracyjnej. Od bez mała 30 lat jest członkiem Senatu
Uczelni, a w okresie trzech kadencji pełnił funkcję przewodniczącego Senackiej Komisji Zagranicznej. Od ponad
25 lat jest dyrektorem Instytutu Ekonomii na macierzystej Uczelni, a w latach 1996–2005 kierował stworzoną
przez siebie Katedrą Ekonomii Ekologicznej. Przez dwie
kadencje pełnił funkcję rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (2005–2008 i 2008–2012). Został
także wybrany na stanowisko prorektora ds. współpracy
z zagranicą na kadencję 2012–2016.

Zwyczaj przy pisaniu opinii odnośnie do tytułu doktora honoris causa nakazuje podanie najważniejszych
momentów życiorysu Kandydata. Bogusław Fiedor
urodził się w 1946 roku. Zawodowo najsilniej związał
się z Uczelnią, w której najpierw studiował, a potem
pracował i pracuje od ponad 40 lat. W 1969 roku ukończył studia w Wyższej Szkole Ekonomicznej we Wrocławiu, a w 1975 roku obronił pracę doktorską z ekonomii.
W 1986 roku na tej samej Uczelni uzyskał stopień doktora habilitowanego. W 1991 roku otrzymał tytuł profesora. Obecnie jest profesorem zwyczajnym na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Jego działalność
naukowa i dydaktyczna na tym Uniwersytecie została
zapoczątkowana zaraz po ukończeniu studiów magisterskich, gdzie pracował kolejno na stanowiskach asystenta, adiunkta, profesora nadzwyczajnego i profesora zwyczajnego. Z Uczelnią tą związał się nie tylko jako

Jak wynika z powyższego działalność badawcza,
dydaktyczna i administracyjna przenikają się wzajemnie w całej karierze Pana Profesora, przy czym jeszcze
raz należy podkreślić, że aktywność w tych obszarach
była prowadzona przez Niego w zdecydowanej większości na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu,
z którą to Uczelnią Profesor związał się zawodowo na
dziesięciolecia, tam rozwijał karierę i osiągnął na wielu
płaszczyznach liczne sukcesy. Wszechstronność i wielopłaszczyznowość aktywności Bogusława Fiedora może
stanowić pewien problem przy próbie wskazania, co
w Jego dorobku jest najcenniejsze i najbardziej warte
uwagi. W moim przekonaniu, doceniając efekty synergii płynące z takiego przeplatania się różnych aktywności, pierwszeństwo należy jednak przyznać osiągnięciom badawczym Bogusława Fiedora. W Jego dorobku
daje się wyróżnić kilka nurtów:
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— Na wysokim poziomie ogólności można stwierdzić, że interesuje się On ekonomią „po prostu”.
Określenie „po prostu” ma tutaj podkreślać szeroki
zakres zainteresowań naukowych Profesora z konsekwentnym wykorzystaniem narzędzi badawczych właściwych dla ekonomii, zmierzającym do
oceny efektywności działań gospodarczych człowieka. W pracach Bogusława Fiedora ukazuje się
czytelnikowi niezwykle szerokie spektrum możliwych zastosowań instrumentarium ekonomicznego.
— Szczególny przedmiot Jego zainteresowań stanowią
zagadnienia związane z innowacyjnością i postępem
technicznym przez pryzmat ich wpływu na wzrost
i rozwój gospodarczy. Warto przy tym zaznaczyć, że
Profesor zajmuje się tymi zagadnieniami zarówno od
strony teoretyczno-poznawczej, jak i badań empirycznych, a także od strony praktyczno-aplikacyjnej.
— Ponadto specjalizuje się On w takich zagadnieniach
jak ekonomia i ekonomika środowiska naturalnego, ekologia, ekologiczne uwarunkowania wzrostu gospodarczego, teoria tzw. wzrostu ekologicznie
zrównoważonego, koncepcja trwałego (zrównoważonego) rozwoju. Także w tym obszarze poszukiwań i dociekań umiejętnie łączy wątki ściśle teoretyczne z weryﬁkacją/egzempliﬁkacją empiryczną
oraz implikacjami dla praktyki gospodarczej i polityki ekonomicznej.
— Kolejny nurt, a właściwie przekrój Jego specjalizacji, stanowi szeroko rozumiana historia myśli

ekonomicznej. Bogusław Fiedor wyróżnia się wśród
polskich ekonomistów biegłą znajomością współczesnych i historycznych koncepcji oraz teorii ekonomicznych, czego dowód dawał wielokrotnie nie
tylko w publikacjach, ale także w licznych wystąpieniach, debatach, panelach i dyskusjach, w których
brał udział. Profesor nie stroni bowiem od publicystyki i od mediów – dając wyraz swojej erudycji ekonomicznej staje się ambasadorem ekonomii
w każdym środowisku, w którym się pojawi.
Profesor Bogusław Fiedor opublikował wiele artykułów w renomowanych czasopismach polskich, europejskich i światowych. Jest także autorem licznych książek.
Łącznie Jego dorobek liczy ponad 400 prac publikowanych oraz ponad 150 niepublikowanych referatów konferencyjnych. Od strony liczbowej jest to dorobek zaiste
imponujący. Ale w przypadku Profesora o doniosłości
Jego osiągnięć świadczą przede wszystkim walory jakościowe Jego publikacji, których uproszczonym dowodem mogą być prestiżowe miejsca ich wydania. Ograniczę się najpierw do podania wyboru książek, jakie
ukazały się w renomowanych wydawnictwach:
— Teoria innowacji, Państwowe Wydawnictwo
Naukowe, Warszawa 1979.
— Kierunki rozwoju współczesnej ekonomii, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 1991 (współautorstwo i redakcja).
— Ekologiczne uwarunkowania wzrostu gospodarczego w ujęciu współczesnej teorii ekonomii,
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Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, BiałystokKraków 1993 (współautorstwo i redakcja).
— Dostosowanie polskiego prawa i regulacji ekologicznych do rozwiązań Unii Europejskiej – koszty
i strategia, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko,
Białystok 2001 (współautorstwo i redakcja).
— Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych, Wydawnictwo C.H. BECK, Warszawa 2002
(współautorstwo i redakcja).
— Instrumenty ekonomiczne polityki ekologicznej,
Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok
2006 (współautorstwo i redakcja).
— Ekonomia rozwoju, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2010 (współautorstwo i redakcja).
— Redakcja, współautorstwo i współredakcja kilku
opracowań Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów RP oraz przy Prezesie RM,
Warszawa 1998(a), 1998(b), 2001, 2004(a), 2004(b),
2004(c), 2005.
— Współredakcja wraz z G. Dickheurerem czterech
opracowań wydanych przez Peter Lang Verlag –
2000, 2002, 2003, 2006.
Pięć z tych książek zostało wyróżnionych nagrodami
ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego,
a jedna z nich (Ekonomia rozwoju) dodatkowo także
główną nagrodą w konkursie PTE na najlepsze podręczniki akademickie w latach 2009–2011. Profesor Fiedor jest
autorem ponad 200 publikacji, które ukazały się jako (niekiedy bardzo obszerne) fragmenty wielu innych książek

i monograﬁi, w tym wydanych przez znaczące polskie
wydawnictwa, m.in. PWN, PWE, Wydawnictwo PTE, Ekonomia i Środowisko oraz Poltext – a także wydawnictwa
zagraniczne, w tym m.in. Ashgate (Aldershot-Brookﬁeld
(USA)-Singapore-Sydney), Peter Lang Verlag (Frankfurt am
Main) i Nova Science Publishers Inc (New York).
W bogatym dorobku Profesora Bogusława Fiedora
ważną rolę odgrywają także artykuły opublikowane
w prestiżowych czasopismach. Podobnie jak w przypadku książek wskazać można najważniejsze opracowania zaliczone do tej grupy:
— Optymalizacja strategii ochrony środowiska, „Gospodarka Planowa” 1987, nr 78 (współautor: Piotr
Wilczyński).
— Amerykański eksperyment rynkowy w dziedzinie
ochrony przed zanieczyszczeniami powietrza atmosferycznego, „Gospodarka Planowa” 1988, nr 10–11.
— Zanieczyszczenie środowiska jako bariera wzrostu
gospodarczego, „Gospodarka Narodowa” 1991, nr 6.
— Pollution and Protection of the Environment, Economic Growth and Technological Progress, „Oeconomica Polona” 1989, nr 3–4.
— Rynek – państwo – regulacja, „Zarządzanie” 1991,
nr 10–12.
— Ekonomiczna regulacja środowiska w Polsce,
„Gospodarka Narodowa” 1992, nr 12.
— Ogólna charakterystyka ekonomii środowiska jako
części składowej współczesnej ekonomii, „Ekonomia
i Środowisko” 1992, nr 1.
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— Ekologiczne problemy prywatyzacji, „Ekonomia
i Środowisko” 1994, nr 5.
— Ecological Aspects of Economic Relationships
Between Poland and European Union, „Argumenta
Oeconomica” 1996, nr 2.
— Ecological Aspects of Basic Sectoral Policies in Poland,
„Argumenta Oeconomica 1997, nr 14 (współautorzy:
S. Czaja, A. Graczyk).
— Metodologiczny indywidualizm jako główny element paradygmatu współczesnej ekonomii neoklasycznej – istota, główne kierunki krytyki i modyﬁkacji, „Ekonomista” 1997, nr 6.
— Identiﬁcation and Valuation of Air Pollution Related
Hazards to Forests, „Argumenta Oeconomica” 1997,
nr 4 (współautorzy: S. Czaja, A. Graczyk).
— Bilans płatniczy a wzrost gospodarczy – perspektywa długookresowa, „Ekonomista” 1999, nr 1–2.
— Wzrost gospodarczy, kapitał naturalny, sprawiedliwość międzygeneracyjna, „Ekonomia i Środowisko”
1999, nr 1(14).
— Public regulation in a market economy, „Argumenta
Oeconomica” 2001, nr 2(11).
— Regulacja ekologiczna jako rodzaj regulacji publicznej w gospodarce rynkowej – ujęcie normatywne
a ekonomia polityczna regulacji, „Studia Ekonomiczne” 2003, nr 4.
— Polish Agricultural Policy in the Context of Transition
from CAP to CARP in European Union, „Argumenta
Oeconomica” 2004, nr 1(15).

— O bezzatrudnieniowym wzroście gospodarczym,
„Ekonomista” 2007, nr 6.
— Kryzys gospodarczy a kryzys ekonomii jako nauki,
„Ekonomista” 2010, nr 4.
— Błędy rynku a błędy państwa. Regulacja rynkowa
versus regulacja publiczna, „Ekonomista” 2013, nr 2.
— Uwagi o potrzebie równowagi metodologicznej
w ekonomii, „Studia Ekonomiczne” 2013, nr 1.
Najbardziej istotne osiągnięcia badawcze Kandydata
do tytułu doktora honoris causa dotyczą, po pierwsze, analiz porównawczych najważniejszych współczesnych teorii ekonomicznych, przy uwzględnieniu
w szczególności koncepcji neoklasycznych, keynesowskich, neoinstytucjonalnych oraz zaliczanych
do nowej ekonomii instytucjonalnej. Po drugie, na
uwagę zasługują wyniki badań nad postępem technicznym i innowacjami w kontekście wzrostu gospodarczego. Osiągnięciem zasługującym na podkreślenie
jest zwłaszcza dokonana przez Profesora oryginalna
rekonstrukcja neoklasycznej teorii postępu technicznego. Po trzecie, prace Kandydata w zakresie ekonomii i ekonomiki środowiska naturalnego mają charakter komplementarny, a ponadto spójny ontologicznie
i metodologicznie z rozważaniami na temat teorii
wzrostu gospodarczego. Profesor jest twórcą wrocławskiej szkoły ekonomii środowiskowej – oznacza
to, że Jego dorobek nie ogranicza się do prac indywidualnych, ale także dotyczy dzieł przygotowanych
wspólnie ze współpracownikami. Po czwarte, należy

35

Recenzje

podkreślić ważną umiejętność Profesora polegającą
na wskazywaniu konsekwencji określonych koncepcji teoretycznych dla praktyki polityki gospodarczej.
Jako przykład może tutaj posłużyć zarysowanie możliwości wykorzystania instrumentów i mechanizmów
ekonomicznych w polityce ochrony środowiska oraz
szerzej – w polityce prowzrostowej. Po piąte, opracowania Profesora i kierowanych przez Niego zespołów
badawczych nierzadko były użyteczne przy konstruowaniu rozwiązań instytucjonalnych i legislacyjnych
nie tylko w Polsce, ale również w innych krajach
posocjalistycznych. To ostatnie było możliwe głównie jako skutek okoliczności, że Profesor był ekspertem
Banku Światowego i realizował w tym obszarze liczne
projekty badawcze. Po szóste wreszcie, na wyróżnienie zasługują osiągnięcia Profesora Bogusława Fiedora w zakresie badań w obszarze teorii trwałego
rozwoju jako nurtu alternatywnego w stosunku do
neoklasycznego podejścia do zagadnienia wzrostu
gospodarczego.
Podsumowując zaprezentowaną analizę osiągnięć
publikacyjnych Profesora Bogusława Fiedora należy
podkreślić, że jest On uznanym autorem ważnych opracowań ekonomicznych, twórczym badaczem podejmującym najważniejsze problemy z kanonu wyzwań
współczesnej ekonomii, cieszy się opinią znawcy literatury ekonomicznej, a także słynie z kompetencji analitycznych oraz dużych umiejętności w prezentacji nierzadko skomplikowanych zagadnień badawczych.

Znaczącym wyrazem szerokiego uznania dla Jego osiągnięć i kompetencji naukowych w środowisku ekonomistów polskich było powierzenie Mu dwukrotnie
– w przypadku VIII (rok 2007) i IX (2013) Kongresu Ekonomistów Polskich – funkcji przewodniczącego Komitetu Programowego, odpowiedzialnego za przygotowanie merytorycznej koncepcji Kongresów.
W zestawie osiągnięć zawodowych Profesora Bogusława Fiedora doniosłą rolę odgrywało pełnienie ważnych funkcji administracyjnych, akademickich i publicznych. Skrótowy wybór tych osiągnięć przedstawia się
następująco:
— rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
w kadencjach 2005–2008 i 2008–2012;
— prorektor ds. współpracy z zagranicą na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu (2012–2016);
— członek Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej
przy Rządzie RP od roku 1994 i wiceprzewodniczący
w latach 1997–2005;
— członek Komitetu Nauk Ekonomicznych od 1997
roku, aktualnie wiceprzewodniczący KNE PAN oraz
przewodniczący Komisji Nauki;
— członek Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego
w latach 2000–2002;
— członek Sekcji Nauk Ekonomicznych Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów w latach 2003–2012;
— przewodniczący Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego;
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— przewodniczący Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia, Opola, Częstochowy i Zielonej Góry w latach
2010–2012, obecnie honorowy przewodniczący;
— członek Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz przewodniczący Komisji Ekonomicznej KRASP (2012–2016).
Należy również nadmienić, że Profesor Bogusław Fiedor jest bardzo aktywny w obszarze działalności na rzecz
praktyki gospodarczej i w instytucjach otoczenia biznesu.
Jego wiedza i doświadczenie wykorzystywane są na
przykład w pełnieniu obowiązków w radach nadzorczych
(m.in. od 2014 roku jest członkiem Rady Nadzorczej KGHM
Polska Miedź S.A.) oraz w ramach zasiadania w kapitułach
nagród gospodarczych. Jako jeden z niewielu polskich
ekonomistów Profesor Bogusław Fiedor „za propagowanie zasad przedsiębiorczości i wkład w rozwój gospodarki rynkowej” został w roku 2011 obdarzony godnością
Członka Honorowego Business Center Club.
Na podkreślenie zasługuje także wątek międzynarodowy aktywności Bogusława Fiedora. Wymiar międzynarodowy obecny jest we wszystkich aspektach
dorobku Kandydata. Szczególną jednak uwagę należy
zwrócić na pełnienie przez Niego kilku ważnych funkcji:
— członka Environmental Advisory Council Prezydenta
Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju w Londynie w latach 1991–1994;
— przewodniczącego Sekcji Ekonomicznej Polskiego
Komitetu UNESCO-M&B (Man and Biosphere) w latach 2000–2006;

— wielokrotnego konsultanta i członka misji Banku
Światowego;
— konsultanta i eksperta w wielu organizacjach międzynarodowych (United Nations Environmental Programme, United Nations Developement Programme,
United Nations Economic Commission for Europe,
United Nations Conference on Trade and Development, World Resources Institute, Harvard Institute
for International Development);
— przedstawiciela Polski w Higher Education and
Research Standing Committee, Council of Europe
(2009–2011)
Bogusław Fiedor jest ponadto aktywny w dziedzinie
działalności publikacyjnej, zasiadając w radach programowych i komitetach redakcyjnych różnych czasopism
naukowych. Można tutaj wymienić m.in. takie pisma
jak: „Ekonomista”, „Gospodarka Narodowa”, „Studia
Ekonomiczne”, „Ekonomia i Środowisko”.
Godna uznania jest także działalność dydaktyczna
Bogusława Fiedora poza macierzystym Uniwersytetem.
Wykładał On gościnnie na wielu uniwersytetach, takich
jak na przykład: Virginia Polytechnic Institute and State
University, University of Richmond oraz Westfälische
Wilhelms-Universität Münster.
Opis osiągnięć Kandydata byłby niekompletny bez
wskazania Jego osiągnięć dydaktycznych i dokonań
w zakresie kształcenia i rozwoju kadr naukowych.
Profesor Bogusław Fiedor jest nie tylko wieloletnim

37

Recenzje

i doświadczonym dydaktykiem, ale też wybitnym
i lubianym nauczycielem akademickim. Gruntowne
przygotowanie teoretyczne, znajomość literatury światowej, interesujące wyniki rozległych własnych badań
empirycznych w połączeniu z talentem pedagogicznym
sprawiają, że sale podczas Jego wykładów są zawsze
pełne. Profesor wypromował 15 doktorów, wśród Jego
wychowanków jest czterech doktorów habilitowanych. Był recenzentem około 50 rozpraw doktorskich,
uczestniczył jako recenzent w około 85 postępowaniach
o nadanie stopnia doktora habilitowanego, a także
w około 30 postępowaniach o nadanie tytułu profesora. Czterokrotnie był recenzentem w postępowaniach
o nadanie godności doktora honoris causa wybitnym
ekonomistom: L. Balcerowiczowi – dwukrotnie (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Warszawski), Jeﬀreyowi Sachsowi (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) i Danucie Hübner (Uniwersytet
Ekonomiczny w Poznaniu). Kilkakrotnie pełnił też funkcję laudatora w takich postępowaniach, w tym m.in.
w przypadku prof. Marka Belki i wybitnego niemieckiego polityka Egona Bahra.
Charakteryzując sylwetkę Kandydata, nie sposób nie
wspomnieć o Jego talentach publicystycznych i osiągnięciach w popularyzacji wiedzy ekonomicznej. Część
Jego twórczości ma charakter popularny, przybliżający opinii publicznej nierzadko skomplikowane zagadnienia ekonomiczne. Profesor potraﬁ i lubi udzielać

się w mediach, co sprawia, że Jego olbrzymia wiedza
i doświadczenie stają się dostępne dla szerszego grona
odbiorców.
Opisane w skrócie najważniejsze przejawy i wyniki niezwykle rozległej i bogatej działalności Bogusława Fiedora jako naukowca, nauczyciela akademickiego,
menedżera szkolnictwa wyższego, społecznika, eksperta i publicysty zostały dostrzeżone przez otoczenie i były wielokrotnie wyróżniane. Niżej wymieniono
tylko część najważniejszych nagród i wyróżnień, którymi został uhonorowany Bogusław Fiedor:
— nagrody ministra za osiągnięcia naukowe (6) i za
osiągnięcia organizacyjne (7);
— nagrody Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego za
najlepsze podręczniki akademickie;
— Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski;
— Medal Komisji Edukacji Narodowej;
— Złota Odznaka Akademickiego Związku Sportowego
i Członkostwo Honorowe AZS;
— Członkostwo Honorowe Business Centre Club.
W końcowej części recenzji warto wreszcie zwrócić
uwagę na związki łączące Uniwersytet Ekonomiczny
w Katowicach z opiniowanym Kandydatem do tytułu
doktora honoris causa. Uniwersytet Ekonomiczny
w Katowicach i Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu to uczelnie blisko z sobą współpracujące. Profesor
Bogusław Fiedor, pełniąc przez dwie kadencje funkcję

38

Recenzje

rektora, przyczynił się do rozwoju wzajemnej współpracy tych instytucji. Druga płaszczyzna aktywnych
relacji z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach
to udział Profesora w postępowaniach awansowych
pracowników tej Uczelni. Profesor Bogusław Fiedor,
będąc przez kilka kadencji członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, wielokrotnie był zaangażowany
w postępowania awansowe pracowników UE w Katowicach. Był ponadto recenzentem rozpraw doktorskich
powstałych na tej Uczelni.

talentem organizatorskim oraz wybitnymi zdolnościami
do komunikacji z ludźmi pełniącymi różne role, co per
saldo daje taki efekt, że Profesor jest nie tylko osobą
znaną i cenioną, ale także podziwianą i lubianą.

Zaprezentowane wyżej okoliczności i argumenty uzasadniają jednoznacznie poparcie wniosku Rady
Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego
w Katowicach o nadanie Profesorowi Bogusławowi
Fiedorowi tytułu doktora honoris causa. Przyznanie
tej zaszczytnej godności wybitnemu ekonomiście polReasumując wyżej zamieszczone rozważania należy skiemu będzie ważnym elementem budowy prestiżu
stwierdzić, iż Profesor Bogusław Fiedor z pewnością Uniwersytetu otwartego nie tylko na Europę i świat, ale
należy do grona najbardziej znanych, a także najbar- także na dokonania rodzimych uczonych.
dziej płodnych i zasłużonych współczesnych ekonomistów polskich. Dowodzi tego zarówno zaprezentowany
przeze mnie Jego rozległy dorobek badawczy, czego
wyrazem są ważne i liczne publikacje, jak i wszechstronna oraz szeroka działalność nauczyciela akademickiego, aktywność organizatorska, doradcza, ekspercka,
publicystyczna i opiniotwórcza. Znaczenie tego dorobku
trudno byłoby przecenić ze względu na to, iż istotnemu
ładunkowi teoretycznemu zawartemu w twórczości
Profesora towarzyszą rozbudowane wątki praktyczne.
Te ostatnie mają znaczenie przede wszystkim dla oceny
i tworzenia nowoczesnej polityki gospodarczej, a także
w sensie ogólniejszym przydatne są do konstruowania wizji rozwoju gospodarki rynkowej w Polsce. Te
ważne zalety dodatkowo wzmocnione są wielkim
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