
9

Radžab Radžabov Kučakovič 

UROCZYSTOŚĆ NADANIA TYTUŁU 
DOKTORA HONORIS CAUSA TADŻYCKIEGO 

PAŃSTWOWEGO UNIWERSYTETU HANDLOWEGO 
PROFESOROWI ANDRZEJOWI BUSZKO

[słowa kluczowe: Andrzej Buszko, laudacja, handel zagraniczny, ekonomia,  
organizacja] 

Streszczenie

W laudacji profesora Andrzeja Buszko wygłoszonej podczas uroczystości na-

dania tytułu doktora honoris causa Państwowego Uniwersytetu Handlu i Finan-

sów w Duszanbe, wypunktowano przede wszystkim jego osiągnięcia w pracy na-

ukowej oraz dyplomatycznej, zwłaszcza jako konsula handlowego w Konsulacie 
RP w Hongkongu.

* * *

Przypadł mi w udziale zaszczyt przedstawienia sylwetki pana Andrzej Busz-

ko, doktora habilitowanego, profesora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego  
w Olsztynie oraz Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, któremu zosta-

nie nadany tytuł doktora honoris causa Tadżyckiego Państwowego Uniwersytetu 
Handlowego w Duszanbe. Buszko urodził się w Olsztynie i w tym mieście ukończył 
szkołę podstawową oraz liceum ogólnokształcące z rozszerzonym programem na-

uki języka angielskiego. W roku 1979, po zdaniu egzaminów, podjął studia dzien-

ne magisterskie na Wydziale Ekonomiki Transportu Uniwersytetu Gdańskiego 
w zakresie Ekonomiki i Organizacji Handlu Zagranicznego. Jednocześnie uczęsz-

czał na wykłady i ćwiczenia na Politechnice Gdańskiej – Wydział Budownictwa, 
kierunek Hydrotechnika. Osiągane wyniki w nauce (średnia z egzaminów 4,76), 
pozwoliły mu od trzeciego roku studiów na Uniwersytecie Gdańskim studiować  
w trybie indywidualnym z rozszerzonym programem nauczania. Studia ukończył 
z wynikiem bardzo dobrym. W dniu 1 czerwca 1983 roku po spełnieniu wymogów 
uzyskał tytuł magistra ekonomii. 
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W okresie 1984-1989 pracował w Przedsiębiorstwie Robót Inżynieryjnych 
(PRI) w Olsztynie. Pierwsze stanowisko – asystent d/s eksportu. Od 1986 roku 
został dyrektorem d/s eksportu. W latach 1984-1985 odbył Studia Podyplomowe 
Eksportu Budownictwa przy Wydziale Handlu Zagranicznego w Szkole Głów-

nej Planowania i Statystyki w Warszawie. Studia te ukończył w dniu 21 czerw-

ca 1985 roku z wynikiem bardzo dobrym. Dzięki studiom i nabytej wiedzy był 
w stanie przedstawić oraz opracować koncepcję reorganizacji przedsiębiorstwa 
budowlanego. W konsekwencji PRI Olsztyn osiągnęło specjalizację eksportową 
– budowa kontenerowych oczyszczalni ścieków. Jednocześnie nawiązał współ-
pracę z holenderską firmą konsultingową Mercator, która przedstawiała nowe  
(w wyżej wymienionym zakresie) rozwiązania technologiczne. PRI Olsztyn jako 
jedna z pierwszych firm budowlanych w Polsce otrzymała koncesję na samodziel-
ne prowadzenie zadań eksportowych przełamując monopol Centrali Handlu Za-

granicznego (CHZ). Eksport PRI stanowił ok. 30% całkowitych obrotów przedsię-

biorstwa. Obiekty referencyjne: Mesteczko Trnavka, Dolny Prżim – Czechy. PRI 
Olsztyn uczestniczyło również w budowie (jako podwykonawca) oczyszczalni ście-

ków w Czechach – Cesky Krumlov. Wartość kontraktu 100 mln USD. Do tej pory 
jest to jedna z największych pod względem wartości i zakresu prac zagranicznych 
budów, jakie realizowały krajowe firmy wykonawcze. W 1989 roku PRI Olsztyn 
zostało przekształcone w oddział Budimex Warszawa. 

W latach 1989-1990 pracował za granicą dla Polimex-Cekop na stanowisku 
dyrektor d/s ekonomiczno-finansowych budowy w Iraku w miejscowości Szarkat. 
W tym czasie Andrzej Buszko opracował koncepcję ekspansji eksportowej krajo-

wych firm budowlanych w Iraku oraz w Kuwejcie. Polegała ona na powiązaniu 
firm polskich z zagranicznymi koncernami (np. Skanska, Buique) i wykorzysty-

wała regułę rozliczeń – ropa za usługi budowlane. 
W latach 1990-1992 Andrzej Buszko był zatrudniony w Przedsiębiorstwie  

Zagranicznym TWD jako dyrektor Biura Handlu Zagranicznego. W tym podmio-

cie odpowiadał za:
– opracowywanie strategii eksportowej,
– kreowanie polityki produktowej,

– analizę konkurencji (zarówno produktowej jak i firmowej w ujęciu statycz-

nym oraz dynamicznym),
– realizowanie polityki sprzedaży,
– nadzór nad funkcjonowaniem BHZ.
W czasie jego zatrudnienia TWD uzyskało obroty na poziomie 25 mln USD. 

Zdobyło rynki Europy Zachodniej – Niemcy, Włochy, Grecja i osiągnęło specjaliza-

cję – sprzedaż gotowych domów drewnianych „pod klucz”.
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W roku 1992 Andrzej Buszko przeszedł przeszkolenie w Ministerstwie Spraw 
Zagranicznych w zakresie specyfiki pracy oraz wymogów stawianych zatrudnio-

nym w pionie handlowym Konsulatów i Ambasad RP. Od 1992 do 1996 roku pra-

cował w Hongkongu na stanowisku konsula handlowego w Konsulacie RP. Oprócz 
typowej pracy konsula handlowego, dużą wagę przywiązywał do podniesienia swo-

jej wiedzy w zakresie funkcjonowania podmiotów na rynkach Dalekiego Wschodu 
oraz zbierania informacji nt. źródeł i ich przewagi konkurencyjnej. Uczestniczył 
w seminariach gospodarczo-naukowych organizowanych m.in. przez Hong Kong 
Trade Development Council, Hong Kong Chamber of Commerce, Chinese Cham-

ber of Commerce. Dokonywał analiz rynkowych i stosowne opracowania kiero-

wał nie tylko do Ministerstwa Współpracy Gospodarczej z Zagranicą, ale także do 
Krajowej Izby Gospodarczej oraz bezpośrednio do potencjalnie zainteresowanych 
przedsiębiorstw np. Elektrim, Polimex-Cekop, Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń 
(PBK) w Lubinie. W opracowaniach przedstawiał możliwości i konkretne rozwią-

zania w zakresie nawiązania współpracy z podmiotami z rejonu Azji Południowo-
Wschodniej. Przy udziale Andrzeja Buszko dokonano szeregu inwestycji w Pol-
sce. Firma Host Diskette podjęła próbę budowy zakładu produkującego dyskietki 
komputerowe w Dobrym Mieście k/Olsztyna. Ming Hoong Development rozpo-

częła inwestycje budowlane (i nadal je realizuje) – rejon Szczęśliwic w Warszawie. 
Przyczynił się do nawiązania współpracy pomiędzy Hong Kong Bank a Kredyt 
Bank Polska. Ponadto brał udział w negocjacjach handlowych (pomoc w zdobyciu 
kontraktów np. Elektrim – sprzedaż kabli dla Hong Kong Telecom, firmie PBK 
Lubin przy pracach budowlanych – projekt lotniska Chep Lap Kok). W czasie jego 
zatrudnienia odnotowano wzrost obrotów handlowych pomiędzy Polską, a Hong-

kongiem z poziomu 34 mln USD w 1992 do 241 mln USD w 1996 roku. 
W trakcie pracy dyplomatycznej Andrzej Buszko nawiązał ścisły kontakt  

z University of Hong Kong i rozpoczął pisanie rozprawy doktorskiej pt. Rozwój 

gospodarczy Hongkongu w latach 1950-1994. Dynamika, kierunki i uwarunko-

wania. Na podstawie publicznej obrony w dniu 16 maja 1996 roku na Wydziale 
Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego, Rada Wydziału jednomyślnie nadała 
mu stopień doktora nauk ekonomicznych. Celem pracy było ustalenie kluczowych 
czynników rzutujących na wzrost gospodarczy Hongkongu. W okresie 1996-1997 
pracował w firmie Chem Trans Logistic, na stanowisku dyrektor/konsultant.  
W tym czasie doprowadził do nawiązania współpracy w zakresie przewozów kon-

tenerowych pomiędzy Polską a Dalekim Wschodem. 
W latach 1997-2001 Andrzej Buszko był zatrudniony w Uponor Polska Sp. z o.o. 

 jako dyrektor d/s eksportu, a następnie prokurent firmy. Uponor Polska Sp. z o.o. 
jest częścią międzynarodowego koncernu o rocznych obrotach ok. 1.7 mld USD. 
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Posiada 56 fabryk na całym świecie (głównie w Europie Zachodniej i Północnej, ale 
także w USA, Kanadzie, Ameryce Płd.). Koncern specjalizuje się w produkcji rur 
z tworzyw sztucznych na potrzeby budownictwa, zatrudnia ponad 5000 ludzi. Do 
jego podstawowych obowiązków należało:

– tworzenie oraz realizacja polityki eksportowej w skali koncernu,

– analizy rynkowe z uwzględnieniem sektora budowlanego w różnych kra-

jach,

– badania marketingowe. 
Za główne osiągnięcia w czasie pracy w Uponor należy uznać:
– podniesienie wiedzy w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem oraz zwró-

cenie uwagi na konieczność zwiększenia tych zasobów, które decydują  
o przewadze konkurencyjnej firmy. Z tego względu Uponor ściśle współpra-

cuje z ośrodkami naukowo-badawczymi i jest pionierem w branży w zakre-

sie innowacji technologicznych, 
– wybudowanie fabryki rur z tworzyw sztucznych w Sochaczewie. Wartość 

inwestycji 35mln PLN. Green field investment. Projekt został zrealizowany 
w ciągu 14 miesięcy. Był odpowiedzialny za zakup gruntów, dokumentację 
techniczną, przetarg, dostawy urządzeń oraz budżet finansowy wspomnia-

nego projektu,
– stworzenie efektywnej sieci dystrybucji, głównie na terenie Wspólnoty Nie-

podległych Państw (WNP) i Półwyspie Iberyjskim.

W trakcie zatrudnienia Andrzej Buszko sukcesywne brał udział w szkoleniach 
w dziedzinie marketingu prowadzonych przez firmę MTS Szwajcaria. Od 2001 
roku pracował jako adiunkt, a od 2007 roku jako profesor nadzwyczajny w Kate-

drze Makroekonomii na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Warmińsko-Ma-

zurskiego w Olsztynie, gdzie 16 kwietnia 2007 roku na podstawie oceny ogólnej 
dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pt. Zarządzanie 

przedsiębiorstwem budowlanym w warunkach transformacji społeczno-gospodar-

czej, uzyskał stopień doktora habilitowanego nadany uchwałą Rady Naukowej 
Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle. W 2008 roku został wybrany do 
Rady Naukowej we wspomnianym instytucie na lata 2008-2012. Wykładał rów-

nież na Międzynarodowych Studiach Doktoranckich prowadzonych przez Insty-

tut Organizacji i Zarządzania „Orgmasz” w Warszawie. 
Aktualne jego zainteresowania naukowo badawcze dotyczą:
– procesów transformacji gospodarki,
– finansów międzynarodowych,
– pomiaru i modelowania zjawisk oraz procesów ekonomicznych,
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– projektowania systemów zarządzania,
– analizy strategicznej,
– zachowań organizacyjnych w warunkach transformacji.
Andrzej Buszko jest autorem 8 książek 280 artykułów recenzowanych w cza-

sopismach krajowych i zagranicznych. Wypromował 2 doktorów i był recenzen-

tem 3 prac doktorskich. Ściśle współpracuje z naszym Uniwersytetem w zakresie 
pomocy dydaktycznej, naukowej oraz eksperckiej. Uwzględniając powyższe za-

sługi nasz Uniwersytet nadał w 2013 roku profesorowi Andrzejowi Buszko tytuł 
doktora honoris causa.

Ryc. 1. Dyplom doktora honoris causa dla prof. Andrzeja Buszko.
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