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Logistyka a teoria systemów
1. Wprowadzenie
Od kilku lat, w niektórych rodowiskach zwi¹zanych z logistyk¹, trwaj¹ ¿arliwe dyskusje i spory dotycz¹ce miejsca logistyki w nauce. Dyskusje dotycz¹ przede wszystkim
badañ naukowych podejmowanych w obszarze logistyki, podstaw teoretycznych logistyki
oraz pytañ fundamentalnych: czy logistyka jest dziedzin¹ nauki, czy te¿ jest mo¿e dyscyplin¹ naukow¹ [1]. Problem rozwa¿any jest przede wszystkim w tych rodowiskach, w których naukowcy prowadz¹ badania z zakresu logistyki, a wskutek istniej¹cej w Polsce struktury podzia³u nauki nie mog¹ siebie nazywaæ naukowcami  logistykami, gdy¿ z logistyki
nie mo¿na nadawaæ stopni naukowych. A zatem z formalnego punku widzenia logistyka nie
jest nauk¹. Powstaje zatem pytanie  czym jest logistyka?
Tymczasem równolegle z naukowymi debatami rozwija siê logistyka stosowana, która
notuje bardzo wiele osi¹gniêæ we wdro¿eniach metod i narzêdzi logistycznych w przedsiêbiorstwach, w tym tak¿e w firmach produkcyjnych. W tym nurcie dostrzegany jest ostatnio
niezwyk³y chaos w nazywaniu logistyk¹ wszystkiego, co dotyczy przemieszczania dóbr lub
osób [2]. Przy tej okazji doæ czêsto wraca siê do w³asnego definiowania logistyki w zale¿noci od tego, czy badana sfera dotyczy zarz¹dzania, ekonomii, czy te¿ jest natury czysto
technicznej. Ponadto wiele zagadnieñ dotycz¹cych np. problemów ryzyka, bezpieczeñstwa
jest wprost odnoszonych do logistyki, tymczasem s¹ to zagadnienia dotycz¹ce ka¿dego systemu dzia³aniowego. Podstawowe definicje logistyki ewoluowa³y na przestrzeni ostatnich
lat doæ znacznie, ale nale¿y wyranie zaznaczyæ, ¿e istniej¹. S¹ co prawda pewne ró¿nice
w ich interpretacji, ale nie na tyle istotne by je odrzucaæ.
Dla wielu (w tym dla autora) nie ulega w¹tpliwoci, ¿e logistyka powinna byæ osadzona w teorii systemów. Jednak i w tym obszarze termin system jest doæ swobodnie u¿ywany. Wydaje siê, ¿e dla wielu system jest pojêciem rozumianym intuicyjnie, jako s³owo
powszechnie u¿ywane, co w konsekwencji prowadzi do nadu¿ywania tego terminu do opisu czego, co systemem nie jest, a na pewno nie jest odpowiednio zdefiniowane w ujêciu
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teorii systemów. Znamienne jest to, ¿e o podobnych problemach nadu¿ywaniu pojêæ zwi¹zanych z systemem pisa³ P. Sienkiewicz [3] w 1988 roku.
Nadu¿ywanie pojêæ: logistyka, system doprowadzi³o w ostatnim czasie do kolejnej ewolucji tych pojêæ. St¹d dla podkrelenia naukowoci coraz czêciej problemy, zagadnienia zwi¹zane z szeroko rozumian¹ logistyk¹ opisywane s¹ poprzez systemy logistyczne. Systemy te bardzo czêsto nie s¹ systemami w ogóle, a systemami logistycznymi tym
bardziej.
Moim zdaniem przyczyn takiego stanu jest wiele, ale jedn¹ z wa¿niejszych jest brak
naukowej podbudowy, teorii logistyki, a tak¿e fakt, ¿e logistyczna dzia³alnoæ badawcza
jest rozproszona g³ównie pomiêdzy ekonomi¹, zarz¹dzaniem, gospodark¹ magazynow¹,
transportem.
St¹d celem niniejszego opracowania nie jest zaproponowanie kolejnej definicji logistyki, czy systemu logistycznego, lecz przypomnienie i uporz¹dkowanie podstawowych
pojêæ z omawianej dziedziny. Byæ mo¿e stan¹ siê one inspiracj¹ do tworzenia teorii logistyki (o ile uznamy to za potrzebne, czy konieczne).

2. Pojmowanie logistyki i podstawowe definicje
Aktualnie wed³ug [4] mo¿na wyró¿niæ trzy podstawowe nurty koncepcyjne logistyki:
 Logistyka to zintegrowany system przep³ywu materia³ów (surowców, pó³produktów
i wyrobów gotowych) oraz sprzê¿onych z nimi przep³ywów informacyjnych, którego
celem jest optymalizacja tworzenia i transformacji dóbr fizycznych.
 Logistyka to pewna filozofia zarz¹dzania realnymi procesami przep³ywu dóbr fizycznych i informacji, oparta na zintegrowanym, systemowym ujmowaniu tych procesów.
 Logistyka to interdyscyplinarna dziedzina wiedzy technicznej, ekonomicznej i informatycznej, badaj¹ca uwarunkowania, prawid³owoci i zjawiska przep³ywu dóbr fizycznych i informacji w gospodarce, a tak¿e w poszczególnych jej ogniwach.
W bardzo znacz¹cej dla logistyki pracy [5] H.-Ch. Pfohl wyró¿nia trzy rodzaje definicji logistyki:
 Logistyka zorientowana na przep³yw.
Do logistyki nale¿¹ wszystkie czynnoci, dziêki którym nastêpuje planowanie, sterowanie, realizacja lub kontrola przestrzenno-czasowej transformacji towarów i zwi¹zanych z tym transformacji pod wzglêdem iloci i asortymentu, w³aciwoci manipulacyjnych oraz stopnia logistycznego zdeterminowania towarów. Dziêki skoordynowanej realizacji tych czynnoci zostaje uruchomiony przep³yw towarów, który w mo¿liwie
wydajny sposób ³¹czy punkt dostawy z punktem odbioru.
 Logistyka zorientowana na cykl u¿ytkowania wyrobu.
Wed³ug SOLE (Society of Logistics Engineers): Logistyka to wspomagaj¹ce zarz¹dzanie dzia³ania planistyczne, kontrolne i regulacyjne, które podczas okresu u¿ytkowania
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produktu zapewniaj¹ wydajne wykorzystanie zasobów i adekwatn¹ skutecznoæ elementów logistycznych podczas wszystkich faz okresu u¿ytkowania, tak ¿e dziêki ingerowaniu we w³aciwym czasie w system zapewnia siê efektywne sterowanie zu¿yciem
zasobów.
 Logistyka zorientowana na us³ugi.
Logistyka jest procesem koordynacji wszystkich czynnoci niematerialnych, które
musz¹ zostaæ przeprowadzone dla wykonania us³ugi w sposób efektywny pod wzglêdem kosztów i zgodny z wymaganiami klienta. G³ówny kierunek tych dzia³añ obejmuje trzy dziedziny: zminimalizowanie czasu oczekiwania (realizacji zlecenia), zarz¹dzanie potencja³em us³ugowym, dostawa us³ug poprzez kana³ dystrybucyjny.
Wieloæ ró¿nie pojmowanych sformu³owañ logistyki [6] doprowadzi³a do przyjêcia
kilku podstawowych, w zasadzie akceptowanych przez wiêkszoæ rodowiska logistyków.
W roku 1992 Europejski Komitet Normalizacji CEN (Comité Européen de Normalisation) opublikowa³ nastêpuj¹c¹ definicjê logistyki:
„Przez logistykê nale¿y rozumieæ: planowanie, organizacjê, realizacjê i sterowanie
przep³ywu dóbr od ich zakupu, poprzez produkcjê i dystrybucjê do ostatecznego klienta,
w celu spe³nienia wymagañ rynkowych przy minimalnych kosztach i minimalnym zaanga¿owaniu kapita³u.
Alternatywn¹, amerykañsk¹ definicjê opublikowa³ w roku 1997 The Council of Logistics Management (USA)  CLM:
„Logistyka jest t¹ czêci¹ procesu w ³añcuchu dostaw, która warunkuje planowanie,
wdra¿anie i sterowanie skutecznym i efektywnym przep³ywem i przechowywaniem dóbr,
us³ug i towarzysz¹cych informacji od miejsca wytworzenia do miejsca wykorzystania
w celu spe³nienia wymagañ klientów.
W roku 2005 Europejska Organizacja Logistyczna ELA (European Logistics Association) poda³a now¹ definicjê, która ³¹czy w sobie dotychczasowe rozumienie logistyki i ujêcie systemowe:
Logistyka to zarz¹dzanie procesami przemieszczania dóbr i/lub osób oraz dzia³aniami
wspomagaj¹cymi te procesy w systemach, w których one zachodz¹.
Systemy, w których zachodz¹ procesy przemieszczania dóbr i/lub osób, to zarówno
systemy gospodarcze, których dzia³anie jest nastawione na osi¹ganie zysku (przedsiêbiorstwa produkcyjne i handlowe oraz ³añcuchy dostaw), jak i systemy, których dzia³anie nie
jest nastawione na osi¹ganie zysku (publiczna s³u¿ba zdrowia, publiczna owiata, miasto,
rodowisko naturalne).
W tej nowej definicji po raz pierwszy pojawia siê termin system. Przed laty w swojej definicji Z. Korzeñ [7] te¿ u¿y³ tego terminu: „Logistyka w nowoczesnym ujêciu pojmowana jest jako zintegrowany system planowania, zarz¹dzania i sterowania struktur¹ przep³ywów materia³owych oraz sprzê¿onych z nimi przep³ywów informacyjnych i kapita³owych w celu optymalnego tworzenia i transformacji dóbr fizycznych.
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3. Pojmowanie systemu
Z najnowszej definicji logistyki (ELA2005) wynika, ¿e jest to system. Tu pojawia siê
jednak problem  jaki system? Dla autora nie ulega w¹tpliwoci, ¿e powinien to byæ system
logistyczny, a zatem taki, który zawiera w sobie poprawne zdefiniowanie systemu i logistyki. Okres fascynacji teori¹ systemów uleg³ pewnemu zapomnieniu, zatem rozdzia³ ten zostanie przeznaczony na bardzo krótkie przypomnienie podstaw teorii systemów, bez rozstrzygania wa¿noci poszczególnych teorii.
W polskim pimiennictwie warto zwróciæ uwagê na dawniejsze opisywanie systemów.
Najprociej uj¹³ to S. Mynarski [8]:
Najprostsz¹ definicjê systemu (w nawi¹zaniu do uk³adu) mo¿na sformu³owaæ nastêpuj¹co:
 system to celowo okrelony zbiór elementów oraz relacji zachodz¹cych miêdzy tymi
elementami i ich w³asnociami,
 system to ka¿da celowo wyodrêbniona zbiorowoæ elementów powi¹zanych zale¿nociami lub oddzia³ywaniem.
W³asnociami danego systemu s¹ cechy poszczególnych elementów, natomiast relacjami s¹ zale¿noci ³¹cz¹ce poszczególne elementy z ca³oci¹. Systemami, w przeciwieñstwie do uk³adów, mog¹ byæ nie tylko obiekty konkretne, rzeczywiste, lecz tak¿e obiekty
abstrakcyjne.
W pracy [9] S. Ziemba za W.R. Ashbym wprowadza podzia³ wszystkich mo¿liwych
systemów na dwie kategorie:
1) systemy konfiguracyjne ( pattera systema)  porz¹dkuj¹ce, relacyjne, statyczne;
2) systemy dzia³aniowe (acting systema)  operacyjne, przetwarzaj¹ce, procesowe, dynamiczne.
Celem ka¿dego dzia³ania jest w ogólnym przypadku wywo³anie pewnej zmiany w danym fragmencie rzeczywistoci. Istot¹ systemu dzia³aniowego jest jego cel, postawione
przed nim zadanie. W swoim pojmowaniu systemu S. Ziemba wprowadza pojêcie systemów specjalnych (w³aciwie podsystemów), wród których wyró¿niony zosta³ system logistyczny L. Warto na to zwróciæ uwagê (rok publikacji 1980), gdy¿ w Polsce do lat dziewiêædzisi¹tych ubieg³ego wieku prawie nikt nie pisa³ o logistyce, a o systemach logistycznych
tym bardziej.
Ze wzglêdu na ³atwoæ analizy i syntezy systemów dzia³aniowych, w szczególnoci
technicznych, wyró¿nia siê cztery rodzaje systemów specjalnych:
1) System procesowy P, który zapewnia zdolnoæ systemu do funkcjonowania, czyli realizacji, osi¹gania przez ca³y system (nadsystem) swoich celów.
2) System sterowania C, który s³u¿y do kierowania i koordynacji dzia³alnoci pozosta³ych systemów dla realizacji celów ca³ego systemu.

Logistyka a teoria systemów

457

3) System informacyjny J, s³u¿¹cy do organizacji przetwarzania i dystrybucji strumieni
informacji, zarówno w obrêbie systemu (nadsystemu), jak i z zewn¹trz systemu, zgodnie z potrzebami prawid³owego dzia³ania pozosta³ych systemów specjalnych (podsystemów).
4) System logistyczny L, s³u¿¹cy do utrzymywania i zaopatrywania pozosta³ych systemów specjalnych (i siebie samego), aby dzia³anie ca³ego systemu przebiega³o prawid³owo.
Bardzo interesuj¹cy jest przy tym komentarz S. Ziemby, który stwierdza, ¿e wobec
du¿ej ró¿norodnoci definicji pojêcia system, efektywne wydaje siê rozwa¿enie pojêcia
systemu na drodze pragmatycznej, tzn. metodologicznej rekonstrukcji osobliwoci traktowania obiektów (i nie tylko) jako systemów przez  jak siê powiada  systemowo zorientowanych naukowców. Uzasadnia siê to tym, ¿e w wiecie realnym systemy nie wystêpuj¹. S¹
one natomiast tworzone przez naukowców, badaczy, planistów, projektantów itp., traktuj¹cych obiekty, z którymi mamy do czynienia, jako systemy. Jest to zreszt¹ podejcie mocno
rozwiniête przez G.M. Weinberga [10], który pisze ponadto, ¿e System to punkt widzenia
 zrozumia³y dla poety, natomiast przera¿aj¹cy dla pracownika nauki!. Wydaje siê, ¿e ten
¿artobliwy zapis nadal mo¿na przytaczaæ.
W odniesieniu do ró¿nego obszaru zastosowania systemów interesuj¹ce s¹ definicje
L. Szklarskiego i R. Kozio³a [11]:
1) W technice przez system rozumie siê przyporz¹dkowanie okrelonemu celowi dzia³ania zbioru obiektów wzajemnie sprzê¿onych.
2) W organizacji i planowaniu przez system rozumie siê zbiór operacji powi¹zanych
w czasie.
3) W pracach naukowo-badawczych system okrela siê jako dziedzinê ogólnej metodologii badania procesów i zjawisk odniesionych do dowolnego obszaru ludzkiej dzia³alnoci.
4) W dziedzinie teoriopoznawczej system jest pewn¹ metod¹ naukowego mylenia
w procesie rozwi¹zywania z³o¿onych zadañ sterowania.
Autorzy wyró¿niaj¹ tu trzy równorzêdne klasy systemów:
1) System rozpatrywany jako zespó³ obiektów fizycznych wzajemnie ze sob¹ powi¹zanych (podejcie to jest stosowane przy badaniu procesów technologicznych).
2) System rozpatrywany jako zespó³ obiektów fizycznych z uwzglêdnieniem informacji
o stanie tych obiektów (podejcie to wykorzystuje siê przy rozwi¹zywaniu problemów
sterowania procesami technologicznymi).
3) System rozpatrywany jako ci¹g powi¹zanych sekwencyjnie i logicznie zdarzeñ informacyjnych (podejcie to wykorzystuje siê do zagadnieñ zarz¹dzania gospodark¹ narodow¹, przemys³em, itp.).
Wszystkie opisane powy¿ej sformu³owania pozwalaj¹ na doæ swobodne opisywanie
systemu. Brak w nich formalizmu matematycznego. Rozwi¹zañ tych problemów nale¿y
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poszukiwaæ w teoriach systemów, a w szczególnoci w ogólnych teoriach systemów lub
w teoriach systemów z³o¿onych (czasami nazywanych wielkimi). W sposób syntetyczny
zosta³y one opisane w wielu pracach, m.in. [3] oraz [6].

3.1. Definicje systemu wed³ug Klira
W ujêciu G.J. Klira [12] „System ogólny jest w istocie rzeczy modelem abstrakcyjnym
jakiego ju¿ istniej¹cego systemu (materialnego lub pojêciowego), w którym znajduj¹ odbicie (w stopniu, w jakim sobie tego ¿yczymy) wszystkie g³ówne lub podstawowe cechy systemowe orygina³u. W swojej teorii G.J. Klir wyró¿nia 5 klas (typów) teorii systemów.
Typ I. Jest to klasa systemów szczegó³owych: mechanicznych, chemicznych, elektrycznych, spo³ecznych, ekonomicznych, w których bada siê cechy, w³asnoci
szczegó³owe charakterystyczne dla danej dyscypliny naukowej. Treæ teorii
typu I mieci siê zwykle w zakresie badanej dyscypliny.
Typ II. W klasie tej mieszcz¹ siê teorie dotycz¹ce ró¿nych dziedzin, w których treæ pod
pewnymi wzglêdami pokrywa siê. Pewne klasy systemów mog¹ charakteryzowaæ siê izomorficznoci¹.
Typ II'. Teorie o wysokim stopniu ogólnoci, które nie spe³niaj¹ trzech w³aciwoci
teorii typu III.
Typ III. Do tej klasy zaliczane s¹ teorie spe³niaj¹ce trzy w³asnoci:
Teoria ma zastosowanie co najmniej do wszystkich systemów skoñczonych
(ograniczonych).
W teorii s¹ uwzglêdnione podstawowe cechy systemowe wspólne dla wszystkich systemów.
Teoria zawiera pewne ogólne zasady metodologiczne.
Wed³ug Klira ten typ teorii mo¿na nazywaæ wprost ogóln¹ teori¹ systemów.
Typ IV. S¹ to teorie o najwy¿szym stopniu uogólnienia, w których podstawowe cechy
systemów wyprowadzane s¹ z formalnych definicji pojêcia systemu. S¹ to
matematyczne teorie systemów.
A zatem dla okrelenia jakiego obiektu w ujêciu systemowym, niezbêdne jest dysponowanie klas¹ definicji systemów odpowiedni¹ dla przyjêtej teorii.
Klir sformu³owa³ 5 równowa¿nych definicji dla opisu ogólnej teorii systemu typu III.
Definicja
Definicja
Definicja
Definicja

1:
2:
3:
4:

Zbiór wielkoci zewnêtrznych i poziom rozdzielczoci.
Dzia³anie.
Zachowania sta³e.
Struktura rzeczywista UC (Universe of Discourse and Couplings).
a) System S jest danym zbiorem elementów i ich zachowañ sta³ych oraz
zbiorem sprzê¿eñ miêdzy elementami oraz miêdzy elementami i otoczeniem.

Logistyka a teoria systemów

459

b) System S jest par¹ (B, C), przy czym
B = {b1, b2, b3, ... br} i C = {ci j /ci j = Ai ∩ Aj; i ≠ j}
oraz:
A = {ao, a1, a2, ... ar} – zawiera elementy dziedziny badania i otoczenia,
A i jest zbiorem wielkoci g³ównych okrelonych na ai, i = 1, 2 ... r,
a zatem:
{a1, a2, a3, ... ar}  zbiór elementów nale¿¹cych do dziedziny (universum); {ao} – otoczenie systemu,
ponadto:
bi jest zachowaniem sta³ym elementu ai ,
B = {b1, b2, b3, ... br }  jest zbiorem wszystkich zachowañ sta³ych elementów nale¿¹cych do dziedziny badania (universum),
cij – jest sprzê¿eniem pary elementów (ai, aj)
C = {cij/cij jest sprzê¿eniem pary (ai, aj), przy czym ai, aj ∈ A; i ≠ j } – zbiór
ten nazywany jest charakterystyk¹.
Definicja 5: Struktura rzeczywista ST (State-Transition).
a) System S jest danym zbiorem stanów i zbiorem przejæ miêdzy stanami.
Przejcie od jednego stanu do innego stanu mo¿e dopuszczaæ interpretacjê probabilistyczn¹, choæ nie jest to konieczne.
b) System S jest par¹ ( S, ( R (S, S) ) , przy czym S jest zbiorem stanów
i R jest relacj¹ okrelon¹ na S × S.
W celu formalizacji systemu Klir proponuje trzystopniowe postêpowanie:
1. zdefiniowanie systemu S1 na obiekcie bêd¹cym przedmiotem badañ (z przyjêtego
przez badacza punktu widzenia),
2. okrelenie systemu ogólnego S2 na podstawie tej samej definicji (lub innej z proponowanych w teorii),
3. dok³adne sprecyzowanie jednoznacznej transformacji T sk³adników systemu S1 system S2.

3.2. System wed³ug M.D. Mesarovica
Teoria Mesarovica [12] jest najbardziej zmatematyzowan¹ teori¹ systemów. W³asnoci i zachowanie systemu badane s¹ metodami cis³ymi. Dziêki temu teoria ta znajduje
zastosowanie w systemach podejmowania decyzji, w systemach sterowania, a tak¿e w systemach opisywanych poprzez wejcia i wyjcia. Mesarovic zak³ada, ¿e teoria systemów zajmuje siê objanianiem zjawisk lub struktur pojêciowych w kategoriach przetwarzania informacji i procesu podejmowania decyzji. W teorii tej istotny jest sposób przekazywania informacji oraz osi¹gania celów postawionych systemowi.
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Do opisu badanego systemu teoria proponuje wykorzystanie metody formalizacji,
w której wyró¿nia siê dwa etapy:
1) nale¿y sformu³owaæ werbaln¹ definicjê systemu, zgodn¹ z intuicyjnym znaczeniem
tego¿ systemu w odpowiednich dziedzinach zastosowañ;
2) nale¿y tak przyjête pojêcie systemu zdefiniowaæ aksjomatycznie przy u¿yciu minimalnej struktury matematycznej.
Zalet¹ takiego podejcia jest mo¿liwoæ badania bardzo z³o¿onych systemów (wielkich) jako wzajemnie po³¹czonych wielu podsystemów. System definiowany jest jako
szczególnego rodzaju zbiór, którym jest relacja.
System ogólny S jest relacj¹ okrelon¹ na zbiorach abstrakcyjnych iloczynu kartezjañskiego
S ⊂ 〉〈 { Vi : i ∈ I },
przy czym 〉〈 oznacza iloczyn kartezjañski, za I jest zbiorem indeksów. W przypadku gdy
I jest zbiorem skoñczonym, wówczas postaæ zapisu systemu mo¿e byæ prostsza:
S ⊂ V1 × V2 × ... Vi × ... Vn,
przy czym sk³adniki relacji Vi nazywane s¹ obiektami systemu. Obiekt przedstawia cechê
lub charakterystykê systemu opisan¹ w kategoriach, w jakich opisywany jest badany system.
Do dalszego ucilaniu opisu formalnego Mesarovic proponuje dwie metody opisu:
 metoda opisu przez wejcie-wyjcie (opis terminalny, przyczynowy),
 metoda opisu przez d¹¿enie do celu (opis teleologiczny, podejmowania decyzji).

4. System logistyczny
H.-Ch. Pfohl [5] formu³uje system w sposób bardzo opisowy. Przygotowanie produktów odbywa siê przez procesy produkcyjne (pozyskiwania, przetwarzania, obróbki)
w przedsiêbiorstwach przemys³owych. Produkty podlegaj¹ przy tym przemianie jakociowej. Po³¹czenie pomiêdzy przygotowaniem produktów a ich konsumpcj¹ stanowi dystrybucjê produktów. Odbywa siê ona poprzez procesy transformacji (przemieszczania i magazynowania), które powoduj¹ przemianê towarów nie w sensie jakociowym, a jedynie
czasowo-przestrzennym. Wed³ug Pfohla: Systemy przestrzenno-czasowej transformacji
towarów to systemy logistyczne”.
Wed³ug P. Blaika [13] okrelone cele i zadania logistyki determinuj¹ podstawowe procesy transformacji w sensie czasowo-przestrzennym, ilociowym lub jakociowym w sferze przep³ywów towarów i informacji, tworz¹c zintegrowany podsystem transformacji logistycznych.
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System logistyczny mo¿na okreliæ w sposób ogólny jako zbiór elementów logistycznych, których powi¹zania konkretyzuj¹ siê poprzez wspomniane wy¿ej transformacje.
Zdaniem autora Logistyczny System Przedsiêbiorstwa LSP mo¿na zapisaæ w ujêciu
topologicznym nastêpuj¹co (jako nadsystem):
LSP = < SPM, SZ, SI, R >
gdzie:
SPM
SZ
SI
R



–


system przep³ywu materia³ów,
system zarz¹dzania,
system informacyjny,
relacje pomiêdzy systemami oraz pomiêdzy systemami a otoczeniem.

System SPM przep³ywu materia³ów zdefiniowano poprzez podsystemy zaopatrzenia,
realizacji zadania i dystrybucji wyrobów gotowych:
SPM = {SZD, SP, SDW},
przy czym:
SZD  to system zamówieñ i dostaw materia³ów (system zaopatrzenia),
SP – to system realizacji zadania produkcyjnego,
SDW – to system dystrybucji i komisjonowania wyrobów gotowych.
W poszczególnych systemach powinny byæ uwzglêdnione wszystkie zadania realizowane w podsystemach.
Przyk³adowo:
System SP  realizacji zadania produkcyjnego  tworz¹ podsystemy:
SP = {PSW, PSTS, PSU},
W systemie produkcyjnym SP  uwzglêdniono m. in.podsystemy:
 w podsystemie wytwarzania PSW:
 technologiê produkcji (relacje miêdzy urz¹dzeniami),
 charakterystyki urz¹dzeñ produkcyjnych (czas przetwarzania materia³u, czas przezbrojenia na inn¹ produkcjê, remonty, awarie),
 w podsystemie transportu i sk³adowania PSTS:
 charakterystyki eksploatacyjne urz¹dzeñ (remonty, zawodnoæ),
 cykle transportowe dla przyjêtej struktury dróg transportowych,
 charakterystyki sk³adowisk miêdzyoperacyjnych (po³o¿enie, pojemnoæ, sposób
sk³adowania),
 w podsystemie utylizacji odpadów PSU:
 miejsce i sposób sk³adowania odpadów,
 sposób wysy³ki (terminy, urz¹dzenia).
Do formalnego zdefiniowania poszczególnych systemów i podsystemów powinno siê
wykorzystaæ teoriê Klira, b¹d bardziej odpowiadaj¹c¹ sytemom decyzyjnym teoriê Mesarovica.
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