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1 INTRODUCERE 

Faptul că personalitatea 

emblematică a inginerului, 

profesorului şi cercetătorului 

polon Karol Adamiecki este din 

păcate puţin cunoscută la noi în 

general şi în particular, mediului 

academic din România, este o 

primă afirmaţie pe care o putem 

lesne susţine din simpla 

observaţie că el nu este amintit în 

manualele de management 

româneşti. 

 

Karol Adamiecki (1866 - 1933) 

1 INTRODUCTION 

That the iconic figure of the 

Polish engineer, professor and 

researcher Karol Adamiecki is, 

sadly, little known by the general 

Romanian public, and in 

particular, by the Romanian 

academic environment, is a first 

statement that we can easily gain 

support for from the mere 

observation that he is not 

mentioned in the Romanian 

management textbooks.  

Cu toate acestea, figura lui se desprinde ca un 

reper european remarcabil al perioadei de început a 

managementului ştiinţific în Europa Europa 

Centrală şi de Est, (Wiki, 2015), aşa cum se va 

vedea în continuare. 

Activitatea lui Karol Adamiecki este 

complexă, ea vizând contribuţii la dezvoltarea 

Nevertheless, his figure stands out as a 

remarkable European landmark of the early period 

of scientific management in Central and Eastern 

Europe (Wiki, 2015), as will be seen below. 

Karol Adamiecki's activity is complex, 

consisting of contributions to the development of 

engineering sciences, scientific organization of 
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ştiinţelor inginereşti, a organizării ştiinţifice a 

muncii şi a managementului ştiinţific, o carieră 

academică, şi nu în ultimul rând, contribuţii 

importante la construcţia instituţională în domeniul 

promovării ideilor managementului ştiinţific şi a 

ştiinţei organizării, atât pe plan naţional, cât şi 

internaţional, ceea ce i-a adus o binemeritată 

recunoaştere şi diverse distincţii încă pe timpul 

vieţii. Astfel, nu este întâmplător faptul că Urwick 

îl menţionează în cercul select al celor şaptezeci de 

personalităţi evocate în „Cartea sa de Aur a 

Managementului”. 

2 REPERE BIOGRAFICE 

Datele biografice accesibile în limbile de 

circulaţie mondială ale lui Karol Adamiecki sunt 

destul de sumare.  

Ştim că s-a născut la 18 martie 1866 în Dąbrowa 

Górnicza, un important centru siderurgic din sudul 

Poloniei şi că a trecut la cele veşnice la 16 mai 1933 

la Varşovia.  

Este foarte posibil ca tânărul Adamiecki să fi 

îmbrăţişat cariera tehnică datorită tradiţiei din 

familie, tatăl său fiind inginer minier, ca dovadă 

urmarea unei şcoli tehnice (Şcoala Superioară de 

Meserii din Łódź), similare unei şcoli medii, pe care 

o absolvă la vârsta de 18 ani cu medalia de aur, după 

care îşi desăvârşeşte pregătirea inginerească la 

Institutul de Tehnologie din Sankt Petersburg, 

devenind inginer tehnolog în anul 1891, la vârsta de 

25 ani.  

Activitatea practică şi-o începe în locurile 

natale, la început ca desenator tehnic la birou, după 

care ca adjunct al şefului laminorului de la Huta 

Bankowa, o uzină metalurgică din Dąbrowa 

Górnicza, existentă şi astăzi. În perioada 1899-1905 

îl găsim ocupând funcţii manageriale în industria 

metalurgică din sudul Rusiei, mai întâi ca şef al 

laminorului Uzinelor Metalurgice Hartman din 

Lugansk, apoi ca director tehnic la laminorul de ţevi 

din oţel din Jekaterynosław (astăzi Dnipropetrovsk).  

Anul 1906 este marcat de reîntoarcea sa în 

Polonia, inginerul Adamiecki continuând să-şi aplice 

aici abilităţile tehnice şi manageriale ca director al 

Uzinei Metalurgice din Ostrowiec, iar în perioada 

1907 – 1911 ca director al Fabricii de Ceramică din 

Korwinów. După acest an, dezvoltă o activitate 

independentă prin deschiderea propriului său birou 

labor and scientific management, an academic 

career and, not least, important contributions to 

institution building in the field of promoting the 

ideas of scientific management and organization 

theory both nationally and internationally, which 

brought him well-deserved recognition and various 

awards during his lifetime. Thus it is not by chance 

that Urwick mentions him in the select circle of the 

seventy personalities evoked in his "Golden Book of 

Management". 

2 BIOGRAPHY 

The biographical data on Karol Adamiecki 

available in world's major languages are quite 

sketchy.  

We know he was born on March 18, 1866, in 

Dabrowa Górnicza, an important steel mill centre 

in Southern Poland, and passed away on May 16, 

1933, in Warsaw.  

It is likely that young Adamiecki embraced a 

technical career following a family tradition, with 

his Father being a mining engineer.  

He attended a technical school (Higher 

Technical School of Łódź), that is similar to high 

school, graduating at age 18 with a gold medal, 

after which he perfected his engineering training at 

the Institute of Technology in St. Petersburg, 

becoming a technology engineer in 1891, at the age 

of 25.  

He begins his practical work in his homeland, 

first as a technical designer at the office, then as a 

deputy chief of the Huta Bankowa mill, a 

metallurgical plant in Dabrowa Górnicza that still 

exists nowdays. During 1899-1905 we find him 

occupying managerial positions in metallurgy in 

southern Russia, first as head of the ironworks mill 

in Lugansk Hartman Plants and later as technical 

director of the steel pipe mill in Jekaterynosław 

(today Dnipropetrovsk).  

1906 marked Adamiecki’s return to Poland, 

where the engineer continued to apply his technical 

and managerial skills as director of the 

Metallurgical Plant in Ostrowiec, and during 1907-

1911 as director of Ceramics Factory in 

Korwinów. After this year, he developed an 

independent business by opening his own technical 

advisory office in Warsaw, with a two-year 

interruption during the First World War, when, 
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de consultanţă tehnică la Varşovia, cu o întrerupere 

de doi ani pe timpul Primului Război Mondial, când 

între 1915 şi 1917 revine, pe post de consilier, la o 

fabrică din sudul Rusiei.  

Anul 1919 marchează începutul carierei sale 

academice, ca asistent la Facultatea de Inginerie 

Mecanică şi Electrică a Universităţii de Tehnologie 

din Varşovia, iar din anul 1922, până la moartea sa 

din anul 1933, survenita în mod tragic ca urmare a 

unei boli apăsătoare, ca profesor în cadrul nou createi 

Catedre de Organizare Industrială şi Management. 

3 CONTRIBUŢII LA DEZVOLTAREA 

ŞTIINŢELOR INGINEREŞTI  

În domeniul ingineriei, Karol Adamiecki s-a 

aplecat cum era şi firesc, asupra domeniilor în care 

a lucrat. Între preocupările sale s-au numărat astfel 

determinarea cauzelor deformării cilindrilor de 

laminor în funcţie de presiune şi încălzire, precum 

şi găsirea de soluţii de îmbunătăţire, în primul rând 

de ordin constructiv, a funcţionării cilindrilor. 

A fost, de asemenea, preocupat de controlul 

factorilor care generează pierderi ale calităţii 

produselor. În acest sens, a făcut investigaţii asupra 

compoziţiei tablei de acoperiş, punând în evidenţă 

efectul dăunător al sulfului.  

Odată cu intrarea în domeniul fabricilor de 

ceramică, a abordat şi problematica construcţiei şi 

funcţionării corecte a cuptoarelor ceramice, 

inventând chiar un model propriu, bazat pe un 

sistem celular, cea a cuptoarelor pentru încălzirea 

locuinţelor, a instalaţiile de uscare (1912) şi a 

presării producelor din ceramică. A fost interesat şi 

de teoria hidraulică a debitului gazelor fierbinţi. 

4 CONTRIBUȚII LA DEZVOLTAREA 

ORGANIZARII ȘTIINȚIFICE A 

MUNCII ȘI A MANAGEMENTULUI 

ȘTIINȚIFIC 

Poate cea mai interesantă faţetă a activităţii lui 

Karol Adamiecki este cea dedicată raţionalizării şi 

organizării ştiinţifice a muncii şi promovării ideilor 

managementului ştiinţific. 

Trebuie amintit în acest context faptul că 

Adamiecki a formulat principiile de organizare 

ştiinţifică a muncii încă din anul 1895, în mod 

between 1915 and 1917, he returned at a factory in 

Southern Russia as counselor.  

Year 1919 marks the beginning of his 

academic career, first as an assistant at the 

Mechanical and Electrical Engineering Faculty of 

Warsaw’s University of Technology, then, from 

1922 until his unfortunate death occurred in 1933 

as a result of an onerous disease, as a professor in 

the newly-created Department of Industrial 

Organization and Management. 

3 CONTRIBUTIONS ON 

DEVELOPMENT OF ENGINEERIG 

SCIENCES 

In the field of engineering, Karol Adamiecki 

dedicated himself, as was natural, to the areas in 

which he had worked. Among his interests were 

determining the causes of rolls deformation due to 

pressure and heating and finding solutions to 

improve, first-order from a constructive viewpoint, 

the cylinder operation. 

He was also concerned about controlling the 

factors that generate low product quality. In this 

aspect, he investigated into the composition of the 

roofing sheet, highlighting the harmful effects of 

sulfur. 

With his entry into the ceramics factories field, 

Adamiecki also addressed the issue of construction 

and proper functioning of the ceramic kilns, and 

even invented his own model, based on a cellular 

system, the home heating ovens, the drying facilities 

(1912) and pressing ceramic parts. He was also 

interested in the hot gas flow hydraulic theory. 

4 CONTRIBUTIONS ON THE 

DEVELOPMENT OF THE SCIENTIFIC 

ORGANIZATION OF LABOUR AND 

SCIENTIFIC MANAGEMENT 

Probably the most interesting facet of Karol 

Adamiecki’ work is that dedicated to rationalizing 

and organizing labor scientifically and promoting 

the ideas of scientific management.  

In this context we must stress that Adamiecki 

formulated the principles of scientific organization 

of labor since 1895, independently of F.W. Taylor, 

and published his first works as early as 1898, 
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independent de F.W. Taylor şi a publicat primele 

sale lucrări încă din 1898, înainte ca Taylor să-şi fi 

popularizat ideile despre management științific 

(Urwick, 1956, p. 107, Wiki, 2015).  

Sub acest aspect, două din realizările sale 

trebuie în mod neîndoielnic amintite. Prima se 

referă la instrumentul grafic folosit în programarea 

producţiei, pe care l-a creat încă din 1896 sub 

denumirea de “harmonograf” (“harmonogramă”), în 

vederea obţinerii unei vederi de ansamblu a 

interconectării în timp a diverselor segmente ale 

fluxurilor de producţie. Cea de-a doua contribuţie 

majoră în domeniul managementului este 

formularea unei teorii a armonizării, bazată pe o 

regulă (lege) a armoniei. 

4.1 Harmonograful (haromonograma)  

Pornind de la supoziţia că „pierderile de timp 

şi muncă în fabrici apar datorită opririi lucrului şi 

pauzelor de aşteptare”, Karol Admiecki „a măsurat 

şi înregistrat durata fiecărei operaţii, cu luarea în 

considerare a duratei mişcărilor particulare şi a 

pauzelor”, concluzionând că „motivul 

productivităţii scăzute consta în lipsa armoniei şi 

coordonării operaţiilor consecutive în proces.” 

(Debicki, 2015, pp.47-48).  

Validarea supoziţiilor sale l-a încurajat, ca de 

altfel şi pe Taylor şi Gilbreth, să se preocupe de 

studiul timpilor şi mişcărilor. Întocmai ca în cazul 

contemporanilor săi americani, aceste demersuri nu 

au fost scutite de rezistenţa muncitorilor şi 

tehnicienilor, motiv pentru care, a trebuit să se 

angajeze în aceste investigaţii cu multă prudenţă. 

Spirit metodic, Karol Adamiecki şi-a creat pe această 

bază o metodă proprie de măsurare a timpilor 

procesului de producţie, denumită „chronometraz” 

sau măsurarea cronometrică, ce se desfăşura în trei 

etape: pregătirea studiului (selectarea muncitorilor, 

divizarea acţiunilor în fragmente măsurabile precis 

cu cronometrului); observarea mişcărilor, măsurarea 

şi înregistrarea lor sub forma unor diagrame a 

timpilor cronometraţi; evaluarea finală a rezultatelor. 

Autorul citat afirmă Adamiecki creat o serie de 

instrumente de programare şi control a producţiei, 

harmonograful fiind ce mai însemnat între acestea. 

(Debicki, 2015, pp. 47-49) 

La construcţia acestei diagrame flux a 

procesului tehnologic de producţie, Karol 

before Taylor made his ideas about scientific 

management known (Urwick, 1956, p. 107, Wiki, 

2015).  

In this aspect, two of his achievements must 

unequivocally be mentioned. The first one is the 

graphical tool used in production scheduling, which 

he created in 1896 under the name "harmonograph" 

or "harmonogramme", in order to obtain an 

overview of the interconnection in time of the 

various segments of production flows. The second 

major contribution in management is the 

formulation of a theory of harmonization based on 

a rule (law) of harmony. 

4.1 The Harmonograph (the haromonogram) 

Starting from the assumption that „the losses 

of time and labour in factories occur due to 

stoppage and idleness of labor”, Karol Adamiecki 

„measured and registered the times of each 

operation”, taking into account „the duration of the 

particular movements and length breaks”, 

concluding that the reason of the „low productivity 

lies in lack of harmony and coordination of 

consecutive operations in the process”. (Debicki, 

2015, pp.47-48) 

The validation of his assumptions encouraged 

him, as well as Taylor and Gilbreth, to focus on 

studying time and motion. Just as with his 

contemporary Americans, these efforts were not 

exempt from the resistance of the workers and 

technicians, so he had to engage in these 

investigations with much caution. A methodical 

spirit, Karol Adamiecki created on this base his 

own method of timing the production process, 

called "chronometraz" or chronometric 

measurement, that unfolded in three stages: 

preparation of the study (selecting workers, 

splitting the actions in precisely measurable 

fragments with the stopwatch); movements 

observation, measurement and recording it as 

diagrams of the measured time; final evaluation of 

the results. According to the quoted author, 

Adamiecki created a number of tools for 

programming and production control, the 

harmonograph being the most proeminent among 

them. (Debicki, 2015, pp. 47-49) 

At the construction of this flow chart of the 

technological process of production, Karol 
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Adamiecki a ajuns, după cum după cum se poate 

lesne deduce, încă de pe vremea activităţii de 

desenator tehnic de la începuturile carierei sale 

inginereşti, avantajul instrumentului creat de el 

constând, după cum el însuşi mărturiseşte, în 

eliminarea dificultăţilor de modificare a desenelor 

de reprezentare ale acestor fluxuri de producţie în 

funcţie de schimbările de activităţi ce apăreau pe 

parcurs. Aceste actualizări consumau mult timp, 

răbdare şi atenţie şi îi făcea pe manageri să-şi piardă 

răbdarea până ce ele erau reactualizate. (Adamiecki, 

1931, p. 137) 

În aceste condiţii, Adamiecki concepe un 

instrument simplu şi practic, în fapt tablou pe care 

el l-a denumit harmonograf, a cărei construcţie o 

descrie pe larg într-un articol apărut în anul 1931 

astfel: 

„Principiul de bază al harmonografului este că 

suprafața, pe care este asamblată harmonograma, nu 

este o foaie dintr-o singură bucată, ci este compusă 

din mai multe benzi de hârtie, aşezate vertical, una 

lângă cealaltă. Aceste benzi sunt fixate la ambele 

capete de o placă de lemn cu ajutorul clipsuri, astfel 

încât fiecare bandă poate fi inserată sau eliminată în 

mod independent de celelaltă. Pe marginea din 

stânga a benzii, sunt plasaţi tabulatori înguşti 

confecţionaţi din foi de tablă subțire sau celuloid 

colorat, care îndeplinesc funcția de intervale de timp 

(...). Tabulatorul are o formă pliată în aşa fel încât 

cele două margini se presează una peste cealalaltă 

şi, astfel, el fixează marginea hârtiei. Puterea de 

apăsare nu este totuși excesiv de mare, așa că 

apăsarea de la capătul tabulatorului permite 

deplasarea lui de-a lungul benzii de hârtie”. 

(Adamiecki, 1931, Debicki, 2015, p. 51). 

După alţi autori, harmonograma este 

superioară binecunoscutei „diagrame Gantt” 

datorită faptului că e indică în plus şi drumul critic 

şi poate fi actualizată cu ușurință prin intermediul 

tabulatorilor glisanţi și, dacă este necesar, prin 

repoziţionrea benzilor de hârtie. (Marsh, p. 361). 

Introducerea acestui instrument grafic de 

programare a producţiei s-a bucurat de un mare 

succes. Conform lui Urwick, „în laminoare și fabrici 

de inginerie mecanică, în industria chimică, 

agricultură, minerit, în Polonia și în străinătate, 

introducerea harmonogramelor a dus la o creștere a 

producției între 100 și 400 %” (Urwick, 1956, p. 

108). 

Adamiecki arrived, as it can easily be inferred, 

from as early as his beginnings in the engineering 

career as a technical designer, the advantage of the 

tool he created consisting in, as he himself 

confesses, the elimination of the difficulties in 

updating the drawings representing these 

production processes, that were occurring due to 

the ongoing changes among the activities. These 

updates meant much time, patience and attention 

wasting, also causing the managers to lose their 

patience until they were updated. (Adamiecki, 

1931, p. 137) 

Under these circumstances, Adamiecki 

designed a simple and practical tool, in fact a table 

which he called harmonograf, whose construction 

he largely depicts in a paper he published in 1931, 

as follows: 

„The main principle of the harmonograph is 

that the surface, on which the harmonogram is 

assembled is not a single indivisible sheet, but is 

composed of several strips of paper, laid vertically 

next to each other. These strips are fixed at both 

ends to a wooden board using clips, so that each 

strip can be inserted or removed independently of 

the others. On the left edge of the strip, narrow tabs 

are placed made of thin tin sheets or colored 

celluloid, which serve the function of time lines 

[…]. The tab has a folded shape in such a way that 

both its edges press against each other and thus 

hold the edge of the paper. The strength of the hold, 

however, is not excessively high, so that pressing 

on the end of the tab allows for it to be shifted 

along the paper strip.” (Adamiecki, 1931, p. 137, 

Debicki, 2015, p. 51). 

According to other authors, the harmonogram 

is superior over the well-known "Gantt chart" 

because it also indicates the critical path and can 

be easily updated by means of the sliding tabs and, 

if necessary, by relocating the paper strips (Marsh, 

1975, p. 361). 

The introduction of graphical programming 

tool of production was a great success. According 

to Urwick, „in rolling mills and mechanical 

engineering factories, in the chemical industry, 

agriculture, and mining, within Poland and abroad, 

the introduction of harmonograms led to increases 

in output between 100 and 400%” (Urwick, 1956, 

p. 108). 
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4.2 Teoria armonizării muncii 

La baza formulării acestei teorii a stat 

experienţa sa practică şi nenumăratele ore de 

observare şi reflecţie asupra disfuncţionalităţilor de 

corelare în timp a diverselor etape ale proceselor 

tehnologice din fabricile în care a lucrat. 

Armonizarea însemnă sincronizarea 

proceselor de producţie (”armonizarea acţiunii”) 

concomitent cu selectarea şi coordonarea 

elementelor individuale ale acestor procese 

(”armonizarea ordinii”). Nu este însă uitată nici 

latura umană, prin juxtapunerea şi a unei „armonii a 

spiritului” (Tobik, 1983, p. 544)  

Pentru Adamiecki, tranziţia la managementul 

ştiinţific însemna o nouă abordare a 

managementului, în general şi în cercetarea 

managerială, în particular. Noua viziune implica o 

lărgire a spectrului de probleme de care trebuia să se 

ocupe managementul, între care “elaborarea şi 

introducerea unor noi sisteme de salarizare, 

metodelor de selecţie a muncitorilor, îmbunătăţirea 

proceselor de producţie şi a structurii generale a 

organizaţiilor industriale” (Adamiecki, 1985, cit. de 

Debicki, 2015, p. 52). 

În formularea legii armoniei, Adamiecki a 

pornit de la ipoteza că „dacă relația anumitor 

fragmente ale procesului de producție între ele s-ar 

caracteriza prin armonie, pierderile în muncă de 

productivitate ar scădea”. Şi, de asemenea, „dacă 

munca este divizată în mai multe elemente … , 

atunci când elemente multiple cooperează în 

armonie, rezultatele economice progresează 

proporțional cu durata exactă între activitatea 

elementelor particulare”. În susţinerea teoriei sale, 

Adamiecki apelează la o comparație cu muzica şi 

principiile de bază ale compoziţiei. (Adamiecki, 

1985, cit. de Debicki, 2015, pp. 52-53). 

Potrivit tot lui Debicki, Adamiecki a formulat 

şi o serie de legi ale procesului de producţie: “legea 

costurilor energiei şi mijloacelor de producţie; 

legea beneficiilor optime; legea managementului 

economic (utilizarea tuturor factorilor procesului de 

producţie, cum ar fi munca, energia, maşini, 

materiile prime si timpul de producţie), precum şi 

un set de legi pe care se baza ştiinţa organizării şi 

managementului: legea creşterii producţiei 

(productivitatea creşte datorită investiţiilor de 

4.2 The Theory of Labour Harmonization 

At the core of formulating the theory of labor 

harmonization is the practical experience 

Adamiecki gained during the countless hours spent 

in the factories he worked in observing and 

reflecting upon the failures of correlating in time the 

various stages of technological processes. 

Harmonization means synchronizing the 

manufacturing processes ("harmonization of 

action") with the selection and coordination of 

individual elements of these processes 

("harmonization of order"). The human resources 

are not forgotten either, by adding to the above two, 

the "harmony of spirit". (Tobik, 1983, p. 544) 

For Adamiecki, the transition to the scientific 

management meant a new approach to the 

management in general, and in particular, to the 

management research. The new vision involves 

widening the spectrum of issues that management 

had to deal with, including "the development of new 

salary systems, methods of worker selection, 

improvement of production processes and the 

overall structures of industrial organizations”. 

(Adamiecki, 1985, cit. de Debicki, 2015, p. 52). 

In formulating the law of harmony, Adamiecki 

started from the assumption that " if the relation of 

particular fragments of the production process to 

each other is characterized by harmony, the losses 

in labor and productivity would decrease". And 

also, "when multiple elements cooperate in 

harmony, the economic results progress 

proportionally to the exact timing between the work 

of particular elements.” In supporting his theory, 

Adamiecki turns to a comparison with the basic 

principles of music and composition. (Adamiecki, 

1985, cit. by Debicki, 2015, pp. 52-53). 

According also to Debicki, Adamiecki 

formulated a series of laws of the process of 

production "the law of energy cost and production 

means; the law of optimal benefits; and the law of 

economic management (utilization of all factors of 

the production process, such as labor, energy, 

machinery, raw materials and production time)” and 

also a set of laws science of organization and 

management are based on: „the law of growing 

production: productivity increases due to capital 

and labor investments, the unit cost decreases to a 
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capital şi de muncă, costul unitar scade la o valoare 

critică sub care nu mai este necesară o investiţie 

suplimentară); legea diviziunii muncii (rezultatele 

cresc atunci când munca conţine mai multe funcţii 

productive, care sunt repetate datorită faptului că 

organizaţia va reduce cantitatea de muncă necesară 

pentru a atinge standardele); legea concentrării 

(cantitatea necesară de muncă va scădea dacă două 

sau mai multe elemente similare ale procesului de 

producţie sunt grupate sau înlocuite cu un element 

de mare, cu acelaşi potenţial productiv); legea 

armoniei (precizia de selectare a elementelor care 

efectuează munca divizată (armonizare) depinde de 

egalizarea maximului posibil de sarcini; şi utilitatea 

procesului este determinată de elementul cu cea mai 

mică eficienţă” (Adamiecki, 1924, cit. de Debicki, 

2015, p. 53). 

Contribuţia lui Karol Adamiecki la dezvoltarea 

şi răpândirea organizării ştiinţifice a muncii, a 

managementului ştiinţific în general, nu se limiteaza 

la cele spuse mai înainte, ci ea s-a regăsit totodată în 

activitatea sa de inginer consultant şi cea academică 

de profesor de management, în calitatea sa de 

membru fondator al Institutului de Promovare a 

Raţionalizării Muncii (1919) şi mai apoi al 

Institutului Polon de Management Ştiinţific (1925), 

al cărui prim director a şi fost. 

Din această perspectivă, el a acţionat ca un 

adevărat far al răspândirii noii ştiinţe de organizare 

a muncii colective în industrie. Dovadă sunt 

nenumăratele prelegeri pe care le-a ţinut încă din 

perioada de început a activităţii sale din Rusia, când 

în februrie 1903 a prezentat lucrarea „Despre 

principiile organizării muncii colective” în faţa 

inginerilor ruşi de la Societatea Tehnică, prelegere 

ce a stârnit dezbateri aprinse în rândul acestora. 

Aceste idei le-a reluat câţiva ani mai târziu în faţa 

membrilor Asociaţiei Polone a Tehnicienilor de la 

Varşovia (1908), în activitatea sa academică, dar şi 

la congresele ştiinţifice internaţionale de la Praga 

(1924), Roma (1927) şi Paris (1929), bucurându-se 

de o largă apreciere internaţională. 

Ideile sale inovative au fost publicate sub formă 

de articole în diversele publicaţii ştiinţifice ale 

vremii, unele fiind traduse încă pe vremea aceea în 

franceză şi germană. Astăzi, în pofida faptului că 

unele manuscrise s-au distrus în timpul războiului, 

ele se regăsesc în volume apărute fie încă pe timpul 
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critical value below which no further investment is 

necessary; the law of division of labor: output 

increases when labor includes several productive 

functions that are repeated due to the fact that the 

organization will decrease the amount of labor 

necessary to achieve the standards; the law of 

concentration: the amount of necessary labor will 

decrease if two or more similar elements of the 

production process are grouped or replaced by a 

larger element with the same productive potential; 

the law of harmony: the precision of selection of the 

elements performing the divided labor 

(harmonization) depends on the maximum possible 

equalization of task times; and the utility of the 

process is determined by the least efficient element" 

(Adamiecki, 1924, cit. by Debicki, 2015, p. 53). 

Karol Adamiecki's contribution to the 

development and spread of scientific organization 

of labor, and of the scientific management in 

general, is not limited to those mentioned 

previously, but it is also found in his work as a 

consultant engineer and in academics as professor 

of management, as a founding member of the 

Institute for the Promotion of Rationalization of 

Labour (1919) and later of the Polish Institute of 

Management Science (1925), whose first director he 

was.  

From this perspective, he acted as a true beacon 

in spreading the new science of organization the 

collective labor in the industry. Proof of this are the 

many lectures he held since the beginning of its 

activity in Russia, while in February 1903 he 

presented the paper "On principles of collective 

labor organization" in front of the Russian engineers 

from the Technical Society, lecture that sparked 

heated debate among the participants. These ideas 

he resumed a few years later to the members of the 

Polish Association of Technicians in Warsaw 

(1908), in his academic work, but also at 

international scientific congresses in Prague (1924), 

Rome (1927) and Paris (1929), enjoying wide 

international acclaim. 

His innovative ideas were published as articles 

in various scientific publications of the time, some 

of them being translated into French and German at 

the time. Nowdays, inspite the fact that some of the 

manuscripts were destroyed in the war, they are still 

found in the volumes published either during his 

lifetime: Nauka Organizacji i Jej Rola w Zyciu 
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Gospodarczem (Organizarea ştiinţifică şi rolul ei în 

viaţa economică), în 1932 sau postum: O Istocie 

Naukowej Organizacji (Esenţa organizării ştiinţifice) 

în 1938. După cel de-al Doilea Război Mondial, ele 

au văzut din nou lumina tiparului, în diverse ediţii.  

5 DISTINCŢII ŞI RECUNOAŞTERI 

NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE 

Karol Adamiecki a beneficiat de recunoaştere 

încă din timpul vieţii, dovadă fiind atât distincţiile 

primite: Crucea de Comandor al Ordinului Polonia 

Restituită, Ordinul „Leul Alb” al Cehoslovaciei, 

Medalia de Aur a Comitetului Internaţional pentru 

Managementul Ştiinţific (1932), cât şi diversele 

funcţii onorifice pe care le-a ocupat: primul 

vicepreşedinte al Comitetului Internaţional pentru 

Managementul Ştiinţific (1926), membru h.c. al 

Academiei de Arte Masaryk a Ceholovaciei (1928), 

membru al Academiei de Ştiinţe Tehnice din 

Varşovia, preşedinte al Comitetului Executiv al 

Asociaţiei Inginerilor de Organizare a Muncii din 

Polonia, vicepreședinte al Asociației Europene de 

Management Științific cu sediul la Geneva. 

În plus, nu este de neglijat faptul că însuşi 

Taylor îl evidenţiază în rândul pionierilor şi 

întemeietorilor ştiinţei organizării şi conducerii, iar 

Urwick întăreşte această apreciere arătând: 

“contribuţia sa originală la teoria managerială a fost 

contemporană şi iniţial chiar independentă de cea a 

lui Taylor” (Urwick, 1956, p. 107). 

Recunoaşterea meritelor sale ştiinţifice a fost 

încununată şi mai recent prin atribuirea numelui său 

în anul 1972 Colegiului de Stat de Administraţie 

Economică din Katowice, devenit ulterior (1974) 

Universitatea „Karol Adamiecki”.  

6 CONCLUZII 

Cele arătate în acest articol sunt tot atâtea 

argumente pentru a conchide că personalitatea şi 

opera lui Karol Adamiecki merită mai multă 

recunoaştere şi credem că tipărirea în limba română 

a cărţilor şi articolelor sale ar fi binevenită, ea 

putând să întregească cunoştinţele noastre despre 

începuturile managmentului ştiinţific pe bătrânul 

nostru continent.  

În încheierea scurtului medalion monografic 

despre remarcabilul inginer, profesor şi om de ştiinţă 

Gospodarczem (Scientific Organization and its Role 

in Economic Life), in 1932 or posthumously: O 

Istocie Naukowej Organizacji (The Nature of the 

Scientific Organization) in 1938. After the Second 

World War, they were printed again in different 

editions. 

5 NATIONAL AND INTERNATIONAL 

AWARDS AND RECONNAISSANCE 

Karol Adamiecki received recognition during 

his lifetime, the proof being received awards: 

Commodore Cross of the Order Polonia Restituta, 

Czechoslovakia Order of the White Lion, the Gold 

Medal of the International Committee for Scientific 

Management (1932), as well as various honorary 

functions: member honoris causa of the Masaryk 

Academy of Arts Czechoslovakia (1928), member 

of the Academy of Technical Sciences in Warsaw, 

Chairman of the Executive Committee of the 

Association of Organizing Engineers in Poland, 

Vice-President of the European Association of 

Scientific Management in Geneva. 

Moreover, is it not to be ignored the fact that 

Taylor himself highlights him among the pioneers 

and founders of the organization and management 

science, and Urwick reinforces that appreciation 

showing that "his original contribution to 

management theory was contemporary with, and 

initially quite independent of, that of Taylor” 

(Urwick, 1956, p. 107).  

The recognition of its scientific merit was 

recently crowned by assigning his name in 1972 to 

the Administrative State College of Economics in 

Katowice, later as the "Karol Adamiecki" 

University (1974). 

6 CONCLUSIONS 

All shown in this article are valid arguments for 

concluding that Adamiecki and his work deserve in 

every respect to become more broadly known and it 

is our strong belief that printing his books and 

articles in Romanian language would be welcomed 

and could extend our knowledge about the 

beginnings of scientific management on our old 

continent. 

As a conclusion of this short monograph about 

the remarkable engineer, professor and scientist 
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polon de la cumpăna secolelor XIX şi XX care a fost 

Karol Adamiecki, să-l cităm din nou pe Urwick: 

„Amintirea pe care prietenii săi o păstrează despe el 

a fost cea a unui om de mare curaj. El este păstrat, de 

asemenea, în memorie, pentru amabilitatea lui 

perfectă și orizontului larg al gândirii sale, ca 

profesor, ca prieten, și în cele din urmă, ca cetățean 

al Europei, în virtutea sprijinului pe care l-a dat, din 

toată inima, mișcării managementului internațional.” 

(Urwick, 1956, p. 110) 

from the turn of the nineteenth to twentieth century 

Poland, Karol Adamiecki, we let Urwick speak 

again: "The memory which his friends retain of him 

was of a man of great courage. He is remembered 

also for his perfect courtesy and broadmindedness, 

as a teacher, as a friend, and lastly, as a citizen of 

Europe, by virtue of the wholeheartedly support he 

gave to the international management movement." 

(Urwick, 1956, p. 110) 
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