


196 Recenzje

re dla dobra powszechnego uprzątnąć należy” — takim określeniem przedmiotu 
statystyki, sformułowanym przez ekonomistę i historyka Wawrzyńca Surowieckiego 
(1769—1827) w  wykładzie inaugurującym systematyczne zajęcia na pierwszej w  Pol
sce katedrze statystyki w  Szkole Prawa i  Administracji w  W arszawie (1 X 1811), 
rozpoczął artykuł Tradycje polskiej s ta tys ty k i W incenty Kawalec w  nrze 1,2/196? 
„Polityki”. Autor wspom ina tu, że dociekaniami statystycznymi zajmowali się 
,uczeni tej miary, co Kołłątaj, Staszic, Czacki, Jan Śniadecki. Pierwsze biuro staty
styczne w  Polsce powstało w  1810 r. w  M inisterstwie Spraw W ewnętrznych Księ
stw a Warszawskiego. W pracach nad zorganizowaniem działającego do dzisiaj 
Głównego Urzędu Statystycznego szczególną rolę odegrał Ludwik Krzywicki. W w y
niku jego starań i opracowanego przez niego odpowiedniego aktu prawnego urząd 
ten powstał 13 V II1918. W międzywojennym GUS-ie pracowali wybitni uczeni, jak 
np. Jan Rutkowski, Antoni Sujkowski, Edward Lipiński; Wielką zaś rolę w  rozwoju 
polskiej statystyki odegrał Oskar Lange.

Z. Br.

POLSKI WSPÓŁTWÓRCA ZASAD NAUKOWEJ ORGANIZACJI PRACY

Pod tytułem Karol A dam iecki i jego praw a harmonii ukazało się w  nrze 2/1967 
„Ruchu Prawniczego, Ekonomicznego i  Socjologicznego” wspomnienie w  setną rocz
nicę urodzin Karola Adamieckiego (1866—1933), „uczonego w ielce zasłużonego dla 
rozwoju nowoczesnej organizacji przedsiębiorstwa i czołowego naszego przedstawi
ciela klasycznej szkoły naukowej organizacji pracy”, jak pisze (s. 297) autor tego 
wspomnienia Antoni Skowroński.

W latach 1899—1906 Adamiecki, absolwent Instytutu Technologicznego w  Pe
tersburgu, pracował w  hutach i walcowniach Rosji i Kongresówki. Jednocześnie 
zajmował się  badaniami w  zakresie organizacji i ekonomiki procesu produkcji. 
Dzięki tym badaniom kierowane przez niego walcownie zmodernizowano, co się 
przyczyniło do znacznego zwiększenia wydajności pracy. W 1912 r. Adamiecki za
łożył w  Warszawie w łasne biuro techniczne i od tego czasu poświęcił się wyłącznie 
działalności naukowej, doradczej i  popularyzacyjnej. W 1919 r. objął wykłady na 
Politechnice Warszawskiej, gdzie w  1923 r. został powołany na kierownika Katedry 
Zasad Organizacji Pracy i Przedsiębiorstw Przem ysłow ych1.

Główną zasługą Adamieckiego jest opracowanie, prawie jednocześnie z F. Tay
lorem, naukowych zasad >,harmonizacji pracy” w  procesie produkcji; zwanych przez 
niego „prawami”, a dotyczących proporcji czynników produkcji Jego pionierska 
twórczość naukowa przyniosła mu w iele poważania w  św iecie naiulki, m. in. ozio- 
kostwo Masarykowej Akademii Pracy w  Pradze i Akadem ii Nauk Technicznych 
w  Warszawie.

W przypisie autor wspomnienia wyjaśnia, że Adamieckiego nie można uważać 
za poprzednika Taylora, jak to przyjmują niektórzy. Adamiecki był „w najlep
szym razie współtwórcą klasycznych zasad naukowej organizacji pracy i [...] publi
kując swój dorobek naukowy znał już koncepcję Fr. Taylora oraz jego działalność 
badawczą, jaką ten prowadził od 1901 roku w  zakładach Tabor and Link-Bald 
Company” ,(s. 298).

Z. Br.

1 Pomyłkowa jest wiadomość podana przez A. Skowrońskiego, że prof. Ada
miecki kierował Katedrą Technologii Mechanicznej. Takiej katedry na Politech
nice Warszawskiej n ie było; prof. Adamiecki natomiast prowadził w  latach 1918— 
—1923 wykłady z walcownictwa i kuźnictwa. Drobniejsze błędy popełnił Polski 
słow nik biograficzny (t. 1, s. 26, Kraków 1935), pisząc, że Adamiecki rozpoczął wy
kłady w  1919 r„ i  nieściśle podając nazwę katedry.


