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Model i symulacja dynamiki systemu zarz¹dzania
organizacj¹ gospodarcz¹ (ujêcie modelowe)

Sprawne i efektywne zarz¹dzanie organizacj¹ gospodarcz¹ w warunkach rynkowych wymaga
analizy dynamiki systemu zarz¹dzania. Stanowi ona podstawê integracji takich obszarów dzia³al-
no�ci, jak: rynek, zaopatrzenie, produkcja, dystrybucja, inwestycje, prace badawcze i rozwojo-
we. W miarê kompleksowe podej�cie do rozpatrywanego problemu wymaga skupienia uwagi na
tych sk³adnikach i wspó³zale¿no�ciach, które s¹ istotne dla po¿¹danej w³a�ciwo�ci systemu.
Podstawowymi elementami takiej analizy s¹: poszukiwanie analogii, budowa modeli oraz symu-
lacja. Rozwa¿aj¹c bowiem jakikolwiek konkretny system, cz³owiek d¹¿y w istocie do stworzenia
w swym umy�le modelu wyja�niaj¹cego zachowanie siê obserwowanego systemu (Ansoff 1995,
Forrester 1961, Grudzewski, Hejduk 2004, Thompson, Strickland 1993, ̄ ukowski 1990). Systemy
konkretne bywaj¹ czêsto bardzo z³o¿one; trudno okre�liæ ich rzeczywist¹ strukturê i w³a�ciwo-
�ci. Staramy siê wtedy wyja�niæ ich funkcjonowanie na zasadzie analogii miêdzy jakim� syste-
mem, który znamy, a systemem badanym. Istot¹ analogii s¹ relacje równowa¿no�ci miêdzy dwoma
systemami. Je�li ta równowa¿no�æ obejmuje pewien zbiór elementów i czynników istotnych dla
interesuj¹cych badaj¹cego w³a�ciwo�ci wyja�nianego systemu, to mówi siê o dobrej analogii,
w przeciwnym wypadku � o analogii z³ej lub pozornej. Ocena, czy rozpatrywana analogia jest
dobra czy z³a, nie jest spraw¹ ani prost¹, ani ³atw¹, szczególnie w wypadku bardziej z³o¿onych
systemów, a akceptacja niew³a�ciwej jest czêsto kosztowna. Jedn¹ z metod eliminowania niew³a-
�ciwych analogii jest zdobywanie wiedzy o nich metod¹ symulacji. Narzêdziem umo¿liwiaj¹cym
symulacjê s¹ modele, które powinny odwzorowywaæ interesuj¹ce zale¿no�ci i w³a�ciwo�ci sys-
temu w stopniu wystarczaj¹cym dla za³o¿onego zakresu badañ. Jednocze�nie konstrukcja mode-
lu powinna pozwalaæ na przeprowadzenie badañ z mo¿liwo�ci¹ ich powtórzenia w ró¿nych
warunkach pracy organizacji gospodarczej [Grudzewski (red.) 1985, Grudzewski, Hejduk 2004,
Penc 2006b, Thompson, Strickland 1993, ̄ ukowski 2006].

Analiza dynamiki systemu zarz¹dzania, wed³ug J.W. Forrestera (1961), jest metod¹ badañ
charakterystyk informacyjnych sprzê¿eñ zwrotnych w dzia³aniu organizacji gospodarczej. S³u¿y
ona poznaniu interakcji struktury organizacyjnej na wzmocnienia (w zakresie wytycznych dzia-
³ania) i opó�nienia (w zakresie decyzji i wspó³dzia³ania), od których wzajemnego oddzia³ywania
zale¿¹ sprawno�æ i efektywno�æ pracy ca³ej organizacji. Analizuje siê g³ównie wspó³zale¿no�ci
i oddzia³ywania miêdzy strumieniami: materia³ów, zamówieñ, zleceñ, produkcji, wyposa¿enia,
personelu, pieniêdzy i innych wielko�ci � na ró¿nych poziomach i w ró¿nej skali zarz¹dzania
(Grudzewski, Hejduk 2002, Penc 2006a, Wagner 1980). Celem podstawowym matematyczno-
ekonomicznego opisu dynamiki systemu zarz¹dzania organizacj¹ gospodarcz¹, w ujêciu
modelowym, jest zobrazowanie metodyki i cech budowy tego typu modeli. Model ten repre-
zentuje w sposób uproszczony dowoln¹ organizacjê gospodarcz¹ (produkcyjn¹). G³ówn¹
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uwagê zwraca siê na analizê przyczyn fluktuacji zachodz¹cych procesów (okre�lonych wielko-
�ci) obserwowanych przy skokowych zmianach, w warunkach rynkowych, potoku zamówieñ na
produkty finalne. Taka analiza powinna eksperymentalnie ujawniaæ przybli¿one ilo�ciowe wspó³-
zale¿no�ci miêdzy struktur¹ organizacyjn¹ i wytycznymi dzia³ania a stabilno�ci¹ pracy organiza-
cji gospodarczej. Wyniki symulacji na modelu wska¿¹ pewne w³a�ciwo�ci dynamiki zachowania
siê organizacji gospodarczej (kszta³towania siê charakterystycznych i interesuj¹cych badacza
wielko�ci) w trakcie jej pracy (Forrester 1961, Penc 2000, ̄ ukowski 1990).

Ogólny opis modelu, wytyczne dzia³ania
W opisie symboliczno-analogowym przyjêtej do rozwa¿añ modelowej organizacji gospodar-

czej (ryc. 1) wyró¿niono piêæ kluczowych dzia³ów i wydzia³ów, które s¹ reprezentowane przez
nastêpuj¹ce wielko�ci (ich poziomy): DS � portfel zamówieñ (liczba przyjêtych zamówieñ na
produkty finalne), DZ � liczba zleceñ zakupu materia³ów z dzia³u zaopatrzenia, MM � zawarto�æ
surowców, materia³ów i pó³fabrykatów w magazynie materia³ów, PR � wielko�æ produkcji wydzia-
³u (zak³adu) produkcyjnego i MP � wielko�æ zapasów produkcji finalnej w magazynie. Sformu³o-
wano te¿ niezbêdne wytyczne (regu³y) dzia³ania. Oto wytyczne dla personelu kierowniczego:
1. wielko�æ produkcji, a �ci�lej: wielko�æ zleceñ produkcyjnych (ZPR) powinna byæ taka, aby

zapewniæ k-krotnie wy¿szy poziom produkcji finalnej w magazynie produktów (MP) w sto-
sunku do u�rednionej liczby przychodz¹cych z rynku zamówieñ (ZS) na produkty finalne
(np. wspó³czynnik wzmocnienia k = 3 tygodnie). Warunek ten jest spe³niany przez przesy³anie
do wydzia³u (zak³adu) produkcyjnego (PR) zleceñ produkcyjnych (ZPR), stanowi¹cych sumê
z³o¿on¹ z u�rednionej liczby przyjmowanych zamówieñ (ZS) na produkty finalne i ró¿nicy (S

1
)

miêdzy po¿¹dan¹ zawarto�ci¹ produktów finalnych w magazynie produktów a jego rzeczywi-
stym stanem. Wielko�æ ZPR wyznaczymy z formu³y:

ZPR = ZS + S
1

(1)

gdzie:
ZS � u�redniona liczba przyjmowanych zamówieñ,
S

1
� zmienna pomocnicza.

Po¿¹dana zawarto�æ produktów finalnych w magazynie produktów (k×ZS) to iloczyn u�red-
nionej wielko�ci zamówieñ produktów finalnych (ZS) i wspó³czynnika wzmocnienia (k). Wspó³-
czynnik k okre�la liczbê tygodni, w ci¹gu których po¿¹dana zawarto�æ produktów finalnych
w magazynie produktów (MP) by³aby wystarczaj¹ca do ich wysy³ki odbiorcom z prêdko�ci¹
równ¹ �redniej prêdko�ci nap³ywania zamówieñ z rynku. Zmienn¹ pomocnicz¹ S

1
 zatem obli-

czy siê ze wzoru:

S
1
= k · ZS � MP (2)

gdzie:
k � wspó³czynnik wzmocnienia,
MP � faktyczna ilo�æ produktów finalnych w magazynie produktów.

2. w przypadku, gdy poziom materia³ów i pó³fabrykatów w magazynie materia³ów (MM), zabez-
pieczaj¹cy produkcjê, spada poni¿ej poziomu okre�lonego przez portfel przyjêtych zamówieñ
(DS), nale¿y wstrzymaæ przyjmowanie nowych zamówieñ na produkty finalne (ZDS); wyko-
rzystuje siê tu zmienn¹ pomocnicz¹ S

2
 (ryc. 1);

3. podobnie, jak w wytycznej 2, gdy zawarto�æ materia³ów (pó³fabrykatów) w magazynie mate-
ria³ów (MM) spadnie poni¿ej pewnej, z góry okre�lonej warto�ci (Min), nale¿y wstrzymaæ
przesy³anie zleceñ produkcyjnych (ZZR) do wydzia³u (zak³adu) produkcyjnego (PR); wyko-
rzystuje siê tu z kolei zmienn¹ pomocnicz¹ S

3
 (¯ukowski 1990, ̄ ukowski, Winnicki, Grabo-

wiecka 2000) (ryc. 1).
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Zmienna pomocnicza S
3
 wyra¿a ró¿nicê miêdzy aktualn¹ zawarto�ci¹ materia³ów i pó³fabryka-

tów w magazynie materia³ów (MM) a pewnym jego zapasem minimalnym (Min). Zmienn¹
pomocnicz¹ S

3
 obliczy siê ze wzoru:

S
3
 = MM � Min (3)

4. wielko�æ strumienia zleceñ na zakup materia³ów i pó³fabrykatów (ZDZ) wysy³anych do dzia³u
zaopatrzenia (DZ) musi byæ równa wielko�ci strumienia zamówieñ z rynku sprzeda¿y na pro-
dukty finalne (RK), nap³ywaj¹cych do dzia³u sprzeda¿y;

5. w przepustowo�ci informacyjnej prac biurowych czasy przej�cia zosta³y odpowiednio oznaczo-
ne: TZS � czas przej�cia niezbêdny do u�redniania zamówieñ na produkty finalne, TDZ

� czas przej�cia niezbêdny do zakupu materia³ów, TPR � czas przej�cia niezbêdny do produk-
cji, TDS � czas przej�cia niezbêdny do dystrybucji, TMP � czas przej�cia niezbêdny do reali-
zacji wytycznej 1.

Matematyczny opis dynamiki systemu zarz¹dzania
Z rynku sprzeda¿y produktów finalnych p³yn¹ dwa strumienie (ryc. 1); jeden z nich niesie

zamówienia na produkty finalne, drugi za� � informacje o ich wielko�ci.
Na pierwszym stanowisku decyzyjnym, oznaczonym na ryc. 1 przez poziom RK, opisuje siê

wielko�æ nap³ywaj¹cych z rynku zamówieñ na produkty finalne. Wielko�æ RK ma charakter
skokowy; mo¿na j¹ wyliczyæ ze wzoru:

RK =  RK
0
 + ZF · 1(T) (4)

gdzie:
RK

0 
� pocz¹tkowa liczba zamówieñ na produkty finalne,

ZF � liczba nap³ywaj¹cych do organizacji z rynku zamówieñ na produkty finalne.
Drugie stanowisko decyzyjne, poziom ZDS, reguluje dop³yw zamówieñ na produkty finalne,

które mo¿na przyj¹æ ze wzglêdu na istniej¹ce zabezpieczenie materia³owe (realizacja wytycznej 2
z wykorzystaniem zmiennej S

2
), i jednocze�nie koryguje informacjê o wielko�ci strumienia tych

zamówieñ przez skierowanie informacji do �u�redniania� zamówieñ (ZS). Dzia³anie drugiego
stanowiska decyzyjnego okre�la funkcja F* w postaci:

F* = (5)

Wielko�æ ZDS wyliczany z zale¿no�ci:

ZDS = F* · RK (6)

Stanowisko decyzyjne 3, poziom DS (portfel zamówieñ), okre�la liczbê przyjêtych zamówieñ
na produkty finalne. Wielko�æ DS obliczymy ze wzoru:

DS =  DS
0
 + T (ZDS � ZMP) (7)

gdzie:
DS

0
 � poprzednia liczba zamówieñ na produkty finalne,

T � przedzia³ czasu,
ZDS � wielko�æ strumienia przyjêtych zamówieñ na produkty finalne,
ZMP � wielko�æ strumienia zrealizowanych zamówieñ na produkty finalne.
Stanowisko decyzyjne 4, poziom ZMP, reguluje:

� wielko�æ wysy³ki zamówionych produktów finalnych z magazynu (MP),
� wielko�æ odpowiadaj¹cego tej wysy³ce odp³ywu za³atwionych zamówieñ z portfela zamówieñ

na produkty finalne do archiwum.

{
1,    gdy MM > DS

0,    gdy MM < DS
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Ryc. 1. Symboliczno-analogowy model zarz¹dzania organizacj¹ gospodarcz¹

�ród³o: opracowanie autora

Wielko�æ ZMP obliczymy z zale¿no�ci:

ZMP = DS/TDS (8)

DS � portfel przyjêtych zamówieñ na produkty finalne,
TDS � czas realizacji zamówienia na produkt finalny (jest warto�ci¹ sta³¹, np. 1 tydzieñ).
Stanowisko decyzyjne 5, poziom ZS (u�rednianie nap³ywaj¹cych zamówieñ na produkty fi-

nalne), reprezentuje �redni¹ wielko�æ strumienia nap³ywaj¹cych z rynku zamówieñ na produkty
finalne RK (z uwzglêdnieniem korekcyjnego dzia³ania 2 stanowiska decyzyjnego � ZDS). Wiel-
ko�æ ZS wyliczymy z formu³y:

ZS = ZS
0
  + T (ZDS � ZS

0
) (9)

gdzie:
ZS

0
 � poprzednia liczba u�rednienia zamówieñ na produkty finalne,

T � przedzia³ czasu,
ZDS � wielko�æ strumienia przyjêtych zamówieñ na produkty finalne.
Stanowisko decyzyjne 6, poziom ZPR, reguluje (wykorzystuj¹c zmienn¹ pomocnicz¹ S

1
, zgod-

nie z wytyczn¹ 1):
� wielko�æ przep³ywu zleceñ produkcyjnych przesy³anych do wydzia³u (zak³adu) produkcyjnego,
� wielko�æ strumienia materia³ów i pó³fabrykatów przesy³anych do produkcji (PR), a pobiera-

nych z magazynu materia³ów (MM).

Model i symulacja dynamiki systemu zarz¹dzania organizacj¹ gospodarcz¹ (ujêcie modelowe)
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Wielko�æ strumienia zleceñ produkcyjnych (ZPR) jest równa sumie �redniej wielko�ci nap³y-
waj¹cych zamówieñ na produkty finalne (ZS) oraz poprawce wyra¿onej ilorazem wielko�ci po-
mocniczej S

1
 i czasu przej�cia TPR. Wielko�æ ZPR wyliczymy ze wzoru:

ZPR = ZS + S
1
/TPR (10)

Stanowisko decyzyjne 7, poziom ZZR, zapewnia realizacjê 3 wytycznej dzia³ania, odcinaj¹c
dop³yw zleceñ produkcyjnych przesy³anych do wydzia³u produkcyjnego, gdy stan materia³ów
lub pó³fabrykatów w magazynie materia³ów (MM) spadnie do zapasu minimalnego (Min). Dzia-
³anie stanowiska 7 okre�la funkcja P* w postaci:

P* = (11)

Wielko�æ ZZR za� okre�li siê z zale¿no�ci:

ZZR = P* · ZSR (12)

Stanowisko decyzyjne 8, poziom WPR, stanowi element przepustowo�ci wyk³adniczej pierw-
szego rzêdu i okre�la czas przej�cia potrzebny na produkcjê. Przyjmuje siê, ¿e ten czas (TPR) jest
warto�ci¹ sta³¹ (np. 2 tygodnie), a elementem akumuluj¹cym przepustowo�æ jest zawarto�æ
portfela zleceñ produkcyjnych (PR). Wielko�æ WPR obliczymy z zale¿no�ci:

WPR = PR/TPR (13)

Stanowisko decyzyjne 9, poziom PR, okre�la aktualn¹ wielko�æ portfela zleceñ produkcyj-
nych. Ta wielko�æ jest równa sumie poprzedniej wielko�ci zleceñ produkcyjnych (PR

0
) i akumu-

lowanej ró¿nicy miêdzy nap³ywem nowych zleceñ produkcyjnych do wydzia³u (ZZR) a ich
odp³ywem, równowa¿nym wielko�ci produkcji (WPR).

PR = PR
0
 + T (ZZR � WPR) (14)

Stanowisko decyzyjne 10, poziom MP, reguluje zawarto�æ magazynu produktów finalnych;
stan magazynu tych produktów jest zasilany strumieniem produkcji (WPR) z wydzia³u (zak³adu)
produkcyjnego, a wyj�ciem jest strumieñ produktów finalnych (ZMP) wysy³anych przez dzia³
sprzeda¿y zgodnie z zamówieniami klientów. Ró¿nica miêdzy tymi strumieniami jest akumulowa-
na w magazynie produktów finalnych (MP). Wielko�æ MP okre�la siê ze wzoru:

MP = MP
0
 + T (WPR � ZMP) (15)

gdzie:
MP

0 
� poprzednia zawarto�æ magazynu produktów finalnych.

Stanowisko decyzyjne 11, poziom ZDZ, okre�la wielko�æ strumienia zamówieñ (zleceñ zaku-
pu) materia³ów i pó³fabrykatów przez dzia³ zaopatrzenia i � zgodnie z wytyczn¹ dzia³ania 4
� równa siê strumieniowi zamówieñ na produkty finalne (RK).

Wielko�æ ZDZ równa jest wiêc RK:

ZDZ = RK (16)

Stanowisko decyzyjne 12, poziom MDZ, reprezentuje strumieñ materia³ów i pó³fabrykatów
zakupionych i dostarczonych do magazynu materia³ów (MM) przez dzia³ zaopatrzenia. Wielko�æ
tego strumienia jest regulowana na podstawie liczby zleceñ na zakup materia³ów i pó³fabrykatów
zakumulowanej w zaopatrzeniu (DZ). Wielko�æ MDZ okre�lamy z zale¿no�ci:

MDZ = DZ/TDZ (17)

PAWE£ ¯UKOWSKI

{
1,    gdy S

3
 > DS

0,    gdy S
3
 < DS
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gdzie:
TDZ � czas przej�cia potrzebny na zakup materia³ów i pó³fabrykatów; przyjmuje siê go jako

wielko�æ sta³¹ (np. 2 tygodnie).
Stanowisko decyzyjne 13, poziom DZ, akumuluje ró¿nicê miêdzy nap³ywaj¹cym strumieniem

zleceñ zakupu materia³ów i pó³fabrykatów (ZDZ) a strumieniem ich odp³ywu, czyli realizacji. Ta
ostatnia wielko�æ jest równowa¿na strumieniowi materia³ów i pó³fabrykatów zakupionych przez
zaopatrzenie (MDZ) i przekazanych do magazynu materia³ów (MM). Wielko�æ DZ wyliczamy ze
wzoru:

DZ = DZ
0
 + T (ZDZ �MDZ) (18)

gdzie:
DZ

0 
� poprzednia liczba zleceñ zakupu materia³ów i pó³fabrykatów.

Stanowisko decyzyjne 14, poziom MM, akumuluje ró¿nicê miêdzy strumieniem zakupionych
materia³ów i pó³fabrykatów (MDZ) a strumieniem ich odp³ywu do produkcji (ZPR). Wielko�æ MM

okre�lamy ze wzoru:

MM = MM
0
 + T (MDZ � ZPR) (19)

gdzie:
MM

0 
� pocz¹tkowy poziom materia³ów i pó³fabrykatów w magazynie.

Interpretacja wyników symulacji
W symulacji, wykorzystuj¹c zbudowany model, zbadano zachowanie siê organizacji gospo-

darczej wówczas, gdy zamówienie na produkty finalne wzrasta o ZF = 40 jednostek/tydzieñ przy
pocz¹tkowym poziomie materia³ów w magazynie MM

0
 = 270 jednostek (ryc. 2).

Ryc. 2. Wyniki symulacji w przypadku wzrostu zamówienia o 40 jednostek/tydzieñ
przy pocz¹tkowym poziomie materia³ów w magazynie 270 jednostek

Z wyniku symulacji przedstawionego na wykresie (ryc. 2) p³ynie wniosek, ¿e przy skokowym
wzro�cie zamówienia na produkty finalne o ZF = 40 jedn./tydzieñ zaburzenia przej�ciowe w pracy
opisanej organizacji gospodarczej, wyra¿aj¹ce siê wahaniem poziomu produkcji (PR), oraz prze-
p³ywu zleceñ i materia³ów na produkcjê (ZPR), s¹ obserwowane jeszcze w 35. tygodniu pracy,
przy czym rozpiêto�æ wahañ siêga oko³o 10% �redniej ich warto�ci. Wykres ten wykazuje ponad-
to przyczynê nadmiernego wyd³u¿ania siê okresu zaburzeñ przej�ciowych w pracy badanej
organizacji gospodarczej. Na wykresie (ryc. 2) widaæ przenikanie siê krzywych wielko�ci MM

i DS, co � zgodnie z wytycznymi dzia³ania 2 i 3 � powoduje okresowe wstrzymanie przyjmowania

Model i symulacja dynamiki systemu zarz¹dzania organizacj¹ gospodarcz¹ (ujêcie modelowe)
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zamówieñ na produkty finalne. Efekt ten jest równowa¿ny rynkowym zmianom (wahaniom) wiel-
ko�ci zamówieñ na produkty finalne; wprowadza on dodatkowe zaburzenia w pracy organizacji
gospodarczej. Te zaburzenia � wbrew pozorom � nie s¹ wywo³ane, jak pokazuj¹ wyniki obliczeñ
(symulacji), przyczynami zewnêtrznymi, pochodz¹cymi z rynku, lecz okoliczno�ciami wewnêtrz-
nymi zale¿nymi g³ównie od wielko�ci zamówienia na produkty finalne (ZF) i zapasu pocz¹tkowe-
go materia³ów i pó³fabrykatów w magazynie (MM

0
) (¯ukowski, Prusak 1999, ̄ ukowski, Winnicki,

Grabowiecka 2000).

Podsumowanie
Opisany wy¿ej model dynamiki systemu zarz¹dzania organizacj¹ gospodarcz¹ zosta³ zweryfi-

kowany przez porównanie uzyskanych wielko�ci modelowych z danymi rzeczywistymi pewne-
go zak³adu meblarskiego. Wyniki symulacji na modelu pokazuj¹, ¿e przy skokowym wzro�cie
zamówieñ na produkty finalne obserwuje siê przej�ciowe zaburzenia w pracy zak³adu, wyra¿aj¹-
ce siê przede wszystkim zmianami wielko�ci produkcji i poziomu przep³ywu materia³ów do pro-
dukcji. Te zaburzenia zanikaj¹ w ró¿nym okresie, którego d³ugo�æ zale¿y od wielko�ci zamówienia
na produkty finalne (ZF) i zapasu pocz¹tkowego materia³ów i pó³fabrykatów w magazynie (MM

0
).

Model dynamiki systemu zarz¹dzania organizacj¹ ma znaczenie praktyczne, pozwala bowiem
przewidzieæ ewentualny okres (w tygodniach) zaburzenia w organizacji gospodarczej w przy-
padku przyjêcia nades³anej wielko�ci zamówienia (oferty) na produkty finalne, przy znanej wiel-
ko�ci pocz¹tkowej zapasów materia³ów i pó³fabrykatów w magazynie.

Literatura

1. Ansoff H.I., 1995, Zarz¹dzanie strategiczne, PWE, Warszawa
2. Badania operacyjne w organizacji i zarz¹dzaniu, 1985, W. Grudzewski (red.), PWE, Warszawa
3. Forrester J.W., 1961, Industrial dynamics, Massachusetts Institute of Technology Press, Cambridge

4. Grudzewski W.M., Hejduk I.K., 2002, Przedsiêbiorstwo przysz³o�ci � wizja strategiczna, Difin, Warszawa
5. Grudzewski W.M., Hejduk I.K., 2004, Metody projektowania systemów zarz¹dzania, Difin, Warszawa
6. Penc J., 2006a, Encyklopedia zarz¹dzania, Akademica, £ód�
7. Penc J., 2000, Kreatywne kierowanie, AW Placet, Warszawa
8. Penc J., 2006b, Podstawy nowoczesnego zarz¹dzania, Akademica, £ód�
9. Rue L.W., Holland Ph.G., 1986, Strategic Management: Concepts and Experiences, McGraw-Hill

Book Co., New York
10. Thompson A.A., Stricland A.J., 1992, Strategy Formulation and Implementation, Richard D. Irwin,

Cambridge
11. Thompson A.A. jun., Strickland A.J., 1993, Strategic Management: Concepts and Cases, Richard

D. Irwin, Boston
12. Wagner H.M., 1980, Badanie operacyjne, PWE, Warszawa
13. ¯ukowski P., Postrojenije i issliedowanije dinamiczieskoj modieli uprawlenija miebielnym priedprija-

tijem (sistiemnyj podchod), �Lesnoj ̄ urna³� 2/1990
14. ¯ukowski P., Prusak Z., 1999, Design and Analysis of the Dynamic Management Model of a Manufac-

turing Company [In:] The 15th International Conference on Production Research: Manufacturing for

a Global Market (Ed. M.T. Hillery & H.J. Lewis), University of Limerick, Limerick (Ireland)
15. ¯ukowski P., Winnicki K., Grabowiecka R., 2000, The Management Model of an Agriculture Company.

[In:] Ïðîáëåìû óïðàëåíèÿ àãðîïðîìûøëåííûì êîìïëåêñîì Ðîññèè (Problemy zarz¹dzania agro-

przemys³owym kompleksem Rosji), ò. III � Òåîðèÿ è ïðàêòèêà óïðàëåíèÿ ïðåäïðèÿòèÿìè ÀÏÊ,

Ðîññèéñêàÿ àêàäåìèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåíûõ íàóê, Âñåðîññèéñêèé íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèé

èíñòèòóò ýêîíîìèêè ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã

16. ¯ukowski P., 2006, Podstawy nauk o zarz¹dzaniu, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej,
Rzeszów

PAWE£ ¯UKOWSKI



219

Model of Dynamic and Simulation of the Management System
in Business Organization

This work describes dynamic model and simulation of a manufacturing company that manage
operations, and analysis the reasons for changing processes inside the company in accordance
with a change in the stream of incoming orders for finished products. Results of computer
simulation of the designed model, show some dynamic characteristics within different divisions
of the entire manufacturing company throughout duration of the production process. In the
model of a production facility, different departments were taken into account. The departments
are involved in activities related to flow of information, materials and prefabricated elements,
production, products storage, and shipment.

Model i symulacja dynamiki systemu zarz¹dzania organizacj¹ gospodarcz¹ (ujêcie modelowe)


