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Streszczenie
Profesor Janusz Buga, zmar"y w kwietniu 2015 roku w wieku 85 lat, ponad 60 lat swojego #ycia po$wi%ci" nauce. Pracowa" w wielu instytucjach naukowo-badawczych i uczelniach, prowadzi" wyk"ady, pisa" artyku"y naukowe,
podr%czniki, ksi&#ki, bra" aktywny udzia" w konferencjach naukowych w kraju
i zagranic& oraz kierowa" instytucjami naukowo-badawczymi.
We wspomnieniu przedstawiono w ogólnym zarysie drog% naukow& Profesora, Jego osi&gni%cia naukowo-badawcze i instytucje, w których pracowa".

***
1. Droga naukowa Profesora Janusza Bugi1
Janusz Buga szko"% $redni& im. S. 'eromskiego w Warszawie uko(czy"
w 1950 roku i w tym te# roku rozpocz&" studia w Szkole G"ównej Planowania
i Statystyki (obecnie Szko"a G"ówna Handlowa) w Warszawie, które uko(czy"
w 1958 r. W latach 1958-1962 studiowa" – na prawach woluntariusza – matematyk% na Wydziale Matematyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego.
W roku 1967 obroni prac! doktorsk" na Wydziale Ekonomiki Produkcji Akademii Ekonomicznej w Krakowie, uzyskuj"c stopie# doktora nauk ekonomicznych.
W 1968 roku na podstawie oceny dorobku naukowego i badawczego otrzyma"
1

Archiwum G"ównego Urz%du Statystycznego. Dokumentacja Wy#szej Szko"y Mened#erskiej w Warszawie.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Janusz_Buga
http://nauka-polska.pl/dhtml/raporty/ludzieNauki?rtype=opis&lang=pl&objectId=49091
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– nadany przez Centraln& Komisj% KwaliÞkacyjn& – tytu samodzielnego pracownika naukowo-badawczego. W roku 1981 w rezultacie kolokwium habilitacyjnego w Szkole G"ównej Planowania i Statystyki uzyska stopie# doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie programowania matematycznego.
15 grudnia 1988 roku z r&k Prezydenta RP Janusz Buga otrzymuje tytu profesora. Specjalno$ci& Profesora by"a: ekonometria, statystyka, teoria ekonomii.
Przedmiotem prac naukowych i badawczych Profesora Bugi by"y: zagadnienia analizy rynku (popyt, poda$, ceny), lokalizacji sieci handlowej, optymalizacja
decyzji w zakresie transportu, produkcji i inwestycji. By" jednym z pierwszych
autorów, który zastosowa w praktyce gospodarczej metody programowania liniowego. Uzyskane rezultaty przyczyni"y si% do rozszerzenia tych metod na
wiele dziedzin gospodarki przez ró#ne o$rodki naukowo-badawcze kraju.
Profesor Janusz Buga prac! naukowo-badawcz" rozpocz" w 1953 roku jako
asystent naukowo-badawczy w Instytucie Handlu Wewn%trznego w Warszawie.
Przedmiotem jego pracy by"a problematyka lokalizacji sieci handlowej, w tym
ekonomiczna i ekonometryczna analiza rynku, a nast%pnie zagadnienia optymalizacji decyzji w dziedzinie przebiegów towarowych i lokalizacji obiektów
handlowych. W okresie pracy w Instytucie Handlu Wewn%trznego napisa oko o
60 prac naukowych, z których kilka by o opublikowanych w NRD i na W!grzech.
Wykona" samodzielnie i wspólnie ze swoimi wspó"pracownikami kilkana$cie
powa#nych ekspertyz w zakresie obrotu towarowego dla potrzeb Ministerstwa Handlu Wewn%trznego i Komisji Planowania przy Radzie Ministrów. Od
1963 roku Profesor Buga rozpocz" dzia alno%& dydaktyczn" w ramach o$rodka
doskonalenia Ministerstwa Handlu Wewn%trznego, a potem w Towarzystwie
Wolnej Wszechnicy Polskiej. W obu przypadkach przedmiotem prowadzonych
zaj%) by"y zagadnienia analizy rynku, ze szczególnym uwzgl%dnieniem metod
badania popytu konsumpcyjnego oraz sprawy optymalizacji produkcji i transportu.
Uwa#a si%, #e Profesor Buga by" w kraju jednym z pierwszych autorów pracy
po%wi!conej praktycznym zastosowaniom metod matematycznych do optymalizacji przewozów towarów masowych. Za prace z tej dziedziny otrzyma w 1963 r.
nagrod! Zarz"du G ównego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.
W Instytucie Handlu Wewn%trznego pe"ni" funkcj% kierownika pracowni
Zastosowa( Matematyki w Obrocie Towarowym. W 1968 roku zosta powo any
na stanowisko samodzielnego pracownika naukowo-badawczego. Od sierpnia
1968 r. Profesor pracuje krótko w Zak"adzie Badawczym Przemys"u Piekarniczego na stanowisku kierownika pracowni ekonomicznej, a od 1969 do listopada
1972 r. – w Instytucie Planowania. Od 1969 roku rozpocz" prowadzenie zaj!&
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w Szkole G ównej Planowania i Statystyki przy Katedrze Ekonometrii, gdzie od
roku 1972 zostaje zatrudniony na pó etatu. Przedmiotem prowadzonych zaj%)
by"y modele i metody ekonometryczne oraz modele i metody programowania
matematycznego. Prace na tej uczelni kontynuuje do ko(ca 1979 roku. W roku
1967 zostaje konsultantem Komitetu Nauki i Techniki ds. optymalizacji transportu towarowego w Polsce. Utworzony przez Niego zespó" konsultantów wykonuje powa#ne zadania aplikacyjne, w zasadniczy sposób zmieniaj&ce zasady
budowy planów przewozowych ponad 25 grup towarów masowych. Za uzyskane
wyniki otrzymuje Profesor Buga specjaln" nagrod! Komitetu Nauki i Techniki.
W latach 1965-1967 wyg asza cykl wyk adów dla pracowników naukowych Instytutu Badania Rynku oraz Instytutu Transportu w Lipsku, Berlinie oraz Dre'nie. W latach 1970-1974 wspó pracowa z Instytutem Automatyzacji Systemów
Zarz"dzania Wojskowej Akademii Technicznej, gdzie wykona kilka wi!kszych
opracowa# dla potrzeb przemys u, g ównie motoryzacyjnego. Jedno z tych opracowa( o du#ym znaczeniu dla teorii i praktyki planowania, by"o prezentowane
na mi%dzynarodowym seminarium bada( operacyjnych, spotykaj&c si% ze
szczególnym zainteresowaniem wielu znanych uczonych.
Od listopada 1972 r. Profesor przenosi si! do pracy w by ym Centralnym
O%rodku Doskonalenia Kadr Kierowniczych, który zostaje w 1973 r. przekszta cony w Instytut Doskonalenia Kadr Kierowniczych Administracji Pa#stwowej,
a nast!pnie w Instytut Organizacji Zarz"dzania i Doskonalenia Kadr. W dalszym ci&gu Profesor skupia swoje zainteresowania w dziedzinie wykorzystania metod matematycznych w procesie wypracowania racjonalnych decyzji
gospodarczych. Kieruje procesem dydaktycznym udoskonalaj&cym kierownicz& kadr% gospodarki #ywno$ciowej, zapoznaj&c j& z nowoczesnymi metodami
zarz&dzania. Z Jego inicjatywy liczna grupa s"uchaczy przeprowadza udane
próby zastosowania metod optymalizacyjnych w wielu dziedzinach rolnictwa
i przemys"u rolno-spo#ywczego. Uzyskane efekty staj& si% dodatkowym bod*cem
sk"aniaj&cym coraz liczniejsze zespo"y s"uchaczy do operatywnego pos"ugiwania si% nowoczesnymi metodami w zarz&dzaniu. Za uzyskane rezultaty Minister
Rolnictwa przyznaje Profesorowi resortow" oznak! „Zas u$ony dla rolnictwa”.
W latach 1975-1977 Profesor Buga – wspólnie z Profesorem Wies awem
Sadowskim2 – prowadz" wyk ady nt. zastosowania metod optymalizacyjnych
w praktyce i podejmowania decyzji dla kadry kierowniczej w centralnych urz%dach administracji pa(stwowej.
2

W. Sadowski (1976). Teoria podejmowania decyzji: wstęp do badań operacyjnych , PWE.
Warszawa. W. Sadowski (1981), Decyzje i prognozy, PWE, Warszawa.
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Za dzia"alno$) publikacyjn&, a szczególnie za ksi&#k% pt. „Zagadnienia
transportowe w programowaniu liniowym”, otrzymuje Profesor w 1975 r. nagrod! Ministra Nauki, Szkolnictwa Wy$szego i Techniki. W tym roku prezentuje na mi%dzynarodowym seminarium bada( operacyjnych w Egerze (W%gry),
wspólnie z prof. W. Grabowskim, oryginaln& koncepcj% wieloszczeblowego, optymalnego planowania. Znajduje to swoje odzwierciedlenia w pracy „Progress in
Operation Researches” wydanej przez North Holland Publishing Company3.
W Instytucie Organizacji Zarz&dzania i Doskonalenia Kadr Profesor kierowa" Zak"adem Metod Matematyczno-Ekonomicznych do pa*dziernika 1981 r.,
a Zak"adem Techniki Zarz&dzania do ko(ca 1982 r. Od stycznia 1983 r. do
wrze%nia 1985 r. Profesor pe ni funkcj! dyrektora Zak adu Bada# Statystyczno-Ekonomicznych G ównego Urz!du Statystycznego i Polskiej Akademii Nauk
(ZBS-E GUS i PAN). W tym okresie $ci$le wspó"pracowa"em z Profesorem,
o czym chcia"by dalej wspomnie). Od pa*dziernika 1985 r. do ko(ca 2012 r.
Profesor pracowa" na Wydziale Ekonomicznym Politechniki Radomskiej. Kierowa" Katedr& Zastosowa( Matematyki i Statystyki w Ekonomii, wyk"ada",
publikowa" podr%czniki oraz prowadzi" prace naukowo-badawcze. Od wrze%nia
1995 r. do ko#ca wrze%nia 2004 r. Profesor Buga pracowa w Wy$szej Szkole Mened$erskiej w Warszawie. Pe"ni" funkcj% kierownika Katedry Statystyki
i Ekonometrii, prowadzi" wyk"ady ze statystyki, ekonometrii, kierowa" pracami
katedry oraz pisa" podr%czniki ze statystyki. Z Jego inicjatywy rozpocz&"em
prac% w Wy#szej Szkole Mened#erskiej w Warszawie w 2004 roku, o czym wspomn% dalej.
Od pa'dziernika 2004 r. do 5 kwietnia 2015 roku pracowa na Wydziale
Zarz"dzania i Marketingu w Wy$szej Szko y Finansów i Zarz"dzania w Warszawie. By" dziekanem tego Wydzia"u4. Prowadzi" wyk"ady ze statystyki, matematyki i innych przedmiotów zwi&zanych z Jego specjalizacj&.

2. Publikacje Profesora Bugi
Profesor Buga opublikowa": 8 podr!czników, 7 monograÞi, 5 skryptów,
ok. 50 oryginalnych artyku ów w czasopismach i wydawnictwach ksi"$kowych, 12 referatów na konferencjach krajowych i mi!dzynarodowych.
3

Progress in operations research., Amsterdam; London: North-Holland Pub. Co.,

1976.
4

http://uczelnie.org/uczelnia/312
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Najwa#niejsze publikacje Profesora:
1. J. Buga, H. Kassyk-Rokicka, Podstawy statystyki opisowej, Vizja Press & IT,
Warszawa 2008.
2. Buga, H. Kassyk-Rokicka. Podstawy statystyki opisowej, Warszawa: BIG-MAR Chudy & Pierzycki, 2001.
3. Buga, Statystyka opisowa w przyk adach, Wyd. Politechniki Radomskiej,
Radom 2000.
4. Buga, Wst!p do statystyki matematycznej z elementami statystycznej kontroli
jako%ci, Wyd. Politechniki Radomskiej, Radom, 2004.
5. Buga, I. Nykowski, Zagadnienia transportowe w programowaniu liniowym,Wyd. 2 popr. i rozszerz. Warszawa PWN, 1974.
6. Zadania z algebry liniowej i programowania liniowego / I. L. Kalichman;
[t".: I. Nykowski (rozdz. I- V), J. Buga (rozdz. VI-VIII)]. Warszawa: PWN.,
1974.
7. Elementy ekonometrii i programowania matematycznego / pod red. Wies"awa
Sadowskiego; [aut.: Janusz Buga et al.]. – [Wyd. 3]. Warszawa, PWN, 1985.
8. J. Buga, T. Kuszewski, Tendencje zmian strukturalnych w Polsce i w wybranych krajach, Warszawa: IRiSS, 1997.
9. J. Buga, T. Kuszewski, Badania zale$no%ci mi!dzy wybranymi kategoriami
makroekonomicznymi, Warszawa: IRiSS, 1993.
10. Praca pod redakcja M. Lesza (wspó"autor: J. Buga), Ekonometria a praktyka
planowania, PWE, Warszawa, 1965.

3. Moja wspó praca z Profesorem Januszem Bug!
Do roku 1983 spotykali$my si% z Profesorem Bug& zwykle na konferencjach
i seminariach naukowych, a tak#e na zebraniach naukowych Szko"y G"ównej
Planowania i Statystyki. Moja $cis"a wspó"praca z Profesorem rozpocz%"a si%
od pocz&tku 1983 roku, z chwil& mianowania Profesora dyrektorem Zak"adu
Bada( Statystyczno-Ekonomicznych G"ównego Urz%du Statystycznego i Polskiej Akademii Nauk5.

5
Zak"ad Bada( Statystyczno-Ekonomicznych GUS i PAN prowadzi" dzia"alno$) naukowo-badawcz& przez 38 lat. Zosta" utworzony w 1966 r., a zako(czy" dzia"alno$)
w roku 2004. Zob.: http://www.nettax.pl/dzienniki/dugus/2004/4/poz.22.htm
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By" to zarówno bardzo trudny okres dla naszej statystyki publicznej,
a tak#e bardzo wa#ny dla jej dalszego rozwoju. Po okresie stanu wojennego
w latach 1981-1982, podj%te zosta"y próby przystosowania polskiej statystyki
do standardów europejskich. Mieli$my pewne do$wiadczenia z poprzednich lat,
ale zdawali$my sobie spraw% z konieczno$ci zmiany systemu bada( statystycznych, ograniczenia sprawozdawczo$ci statystycznej, podj%cia nowych bada(,
a przede wszystkim prowadzenia na szerok& skal% prac naukowo-badawczych
ze statystki. Prezesem G"ównego Urz%du Statystycznego w sierpniu 1980 roku
zosta" Profesor Wies"aw Sadowski, który w przesz"o$ci wspó"pracowa" $ci$le
z Profesorem Bug&. Pami%tam jak Prezes Wies"aw Sadowski na jednym z posiedze( Prezydium Kolegium GUS w 1982 r. uzasadnia" decyzj% mianowania
Profesora Bug% dyrektorem ZBS-E GUS i PAN, podkre$laj&c Jego osi&gni%cia
naukowo-badawcze i organizacyjne.
W tym okresie Zak"ad Bada( Statystyczno-Ekonomicznych GUS i PAN
zajmowa" si% prowadzeniem prac naukowych w dziedzinie teorii i zastosowa(
statystyki w odniesieniu do zjawisk ekonomicznych i spo"ecznych, w celu pog"%bienia teorii statystyki oraz metodologii bada( i analiz statystycznych. Problematyka podejmowanych przez placówk% prac naukowo-badawczych uwzgl%dnia"a istotne dla nauki i praktyki gospodarczej zagadnienia, takie jak rozpoznanie
ogranicze( rozwojowych Polski, sposobów ich przezwyci%#ania oraz ocen ich
znaczenia dla procesów integracji europejskiej. Tak wi%c, Zak"ad Naukowo-Badawczy G"ównego Urz%du Statystycznego i Polskiej Akademii Nauk prowadzi" badania w zakresie statystyki teoretycznej i stosowanej, metody reprezentacyjnej, ekonometrii, modelowania ekonomicznego, rachunków narodowych,
ekonomii regionów i analiz polityki gospodarczej, wykonywa" ekspertyzy dla
centralnych urz%dów administracji pa(stwowej, jak np. Ministerstwo Finansów,
Ministerstwo Gospodarki, Rz&dowe Centrum Studiów Strategicznych.
W latach 1983-1985 do$) $ci$le wspó"pracowa"em z Profesorem Bug&, gdy#
by"em cz"onkiem Rady Naukowej ZBS-E GUS i PAN, pracowa"em aktywnie w
Komisji Matematycznej GUS, która podlega"a placówce naukowej kierowanej
przez Profesora Bug%, a tak#e pe"ni"em funkcj% dyrektora Departamentu Bada( Spo"ecznych GUS, która to jednostka podejmowa"a budow% zintegrowanego systemu bada( gospodarstw domowych, a tak#e zmienia"a system badania
cen konsumpcyjnych oraz metody oblicze( wska*ników kosztów utrzymania.
W tym czasie podejmowali$my decyzje dotycz&ce prac naukowo-badawczych,
których wyniki by"y publikowane w ró#nych okresach6.
6
Wiele publikacji ZBSE GUS i PAN zosta"o wydanych w serii: “ Z prac Zak"adu Bada( Statystyczno-Ekonomicznych GUS”. Niektóre z nich mo#na jeszcze znale*)
w Internecie.

182

P r o fe s o r J a nu s z B u g a (1 9 2 9 - 2 01 5 )
Po zako(czeniu pracy Profesora w G"ównym Urz%dzie Statystycznym, spotykali$my si% zwykle na konferencjach naukowych lub jako recenzenci na obronach prac doktorskich lub habilitacyjnych na ró#nych uczelniach, a tak#e na
spotkaniach okoliczno$ciowych. Na jednym ze spotka( naukowych w 2003 roku
w czasie obrony pracy doktorskiej, Profesor Buga zaproponowa" mi rozwa#enie pracy w Wy#szej Szkole Menad#erskiej (WSM) w Warszawie. Tak wi%c,
jak ju# wspomnia"em, z Jego inicjatywy rozpocz&"em prac% w Wy#szej Szkole Mened#erskiej w Warszawie w 2004 roku. Przekonywa" mnie, #e Wy#sza
Szko"a Mened#erska rozwija si% dynamicznie, podejmuje ró#ne kierunki bada(
naukowych i dydaktycznych, du#o miejsca po$wi%ca problematyce jako$ci, któr&
szczególnie interesowa"em si% od wielu lat. Rozwa#ali$my zakres moich ewentualnych zaj%) dydaktycznych oraz prac naukowo-badawczych. Ustalili$my, #e
b%d% ewentualnie prowadzi" wyk"ady ze statystyki matematycznej, wnioskowania statystycznego, a tak#e ze statystyki ogólnej, gdy zajdzie taka potrzeba.
Podkre$la", #e znajd% poparcie Uczelni w moich pracach naukowo-badawczych
i kontaktach zagranicznych.
Przedstawi"em tu w ogólnym zarysie drog% naukowo-badawcz& Profesora
Janusza Bugi. Zdaj% sobie spraw%, z subiektywnego uj%cia niektórych zagadnie(
na podstawie dost%pnej dokumentacji w GUS, WSM, Internetu i kontaktów telefonicznych, a tak#e osobistych wspomnie(, popartych wybranymi publikacjami
GUS, a tak#e niektórych moich w"asnych. Prace naukowo-badawcze Profesora
Bugi i podj%te decyzje w instytucjach, którymi kierowa" mia"y istotny wp"yw
na dalszy rozwój naszej statystyki.
Profesor Janusz Buga pochowany zosta" w kolumbarium na cmentarzu na
Starych Pow&zkach w Warszawie.

Ryc. 1. FotograÞa profesora Janusza Buga
ród!o: Archiwum GUS
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