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MODELOWANIE PROCESÓW BIZNESO-
WYCH ZORIENTOWANE NA CZYNNOŚCI 

Streszczenie  – W artykule scharakteryzowano proces biznesowy jako 
zbiór powiązanych aktywności (czynności), wykonywanych w określonej 
kolejności. Przedstawiony został podstawowy zarys problematyki zapisu 
procesów biznesowych. Zaprezentowany przykładowy proces biznesowy 
został poddany analizie za pomocą kilku formalnych modeli zapisu. Oma-
wiane metody modelowania cechują się zorientowaniem na aktywność 
(czynność). 

Słowa kluczowe : proces biznesowy, modelowanie procesów bizneso-
wych, UML, BPMN, EPC, sieci Petriego 

1 Proces biznesowy i jego zakres  

Proces biznesowy opisywany jest najczęściej jako zbiór powiązanych 
i ustrukturyzowanych czynności (ang. activity), których wartością wyni-
kową jest usługa bądź produkt prze-znaczony dla odbiorcy końcowego. 
Odbiorcą końcowym może być zarówno podmiot zewnętrzny (np. na-
bywca), jak i wewnętrzny (np. dział sprzedaży oczekuje produktu/usługi 
z poprzednich komórek uczestniczących w łańcuchu wartości dodanej 
określonego odcinka organizacji)[3]. Proces biznesowy jest synonimem 
wyrażenia „proces gospodarczy”.  

Ogólna przekrojowa definicja procesu biznesowego nie formułuje 
jednak, czym jest czynność i jej zakres. Przykładowo, w procesie wyko-
nania zdjęcia Rentgena w przychodni lekarskiej czynnościami mogłyby 
być: ewidencja danych pacjenta, ustawienie lampy, wywołanie zdjęcia 
itd.. Zazwyczaj czynności te można jednak rozbijać na dalsze elementy 
składowe i w tym wypadku wywołanie zdjęcia byłoby więc podprocesem, 
który rozróżniałby dalsze czynności jednostkowe, takie jak przygotowa-
nie materiału fotograficznego itd.. Jak widać w tym prostym przykładzie, 
jednoznaczna klasyfikacja procesu i jego składowych może być często 
problematyczna. Synonimami czynności składowej procesu są również 
często używane określenia „funkcja” oraz „aktywność”. Można przyjąć, iż 
maksymalne rozbicie procesu na czynności składowe występuje wtedy, 
gdy dana czynność wykonywana jest przez jednego pracownika na 
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określonym stanowisku pracy [4]. Bardzo użyteczny opis procesu wyod-
rębnia w swej definicji procesu przepływu pracy organizacja Workflow 
Management Coalition – proces składa się z aktywności, a te z kolei 
składają się z kroków pracy (ang. work items)[9]. 

 W tej publikacji, za proces biznesowy przyjęty został zbiór operacji 
stanowiących logiczną całość w ujęciu danego procesu wytwórczo-
usługowego. Zakres procesów biznesowych można także dosyć wygod-
nie definiować zgodnie z przytoczonym kryterium odbiorcy końcowego. 
Granice procesu powstają wtedy w miejscach, w których produkt czę-
ściowy (bądź usługa) staje się oczekiwaną wartością wejściową dla da-
nej komórki organizacyjnej bądź dalszego w kolejności procesu, które są 
w tym przypadku jednym z wielu wewnętrznych odbiorców końcowych. 
Procesy biznesowe występują zatem w dowolnym punkcie na schema-
cie każdej organizacji i mogą być wzajemnie zależne. Charakterystyczną 
cechą procesu biznesowego jest także to, iż może w nim uczestniczyć 
zarówno jedna osoba jak i pełne jednostki organizacyjne w ustalonej 
kolejności bądź równolegle [5].  

Podczas modelowania procesów danej organizacji, często wykorzy-
stywana jest także inna definicja, wedle której proces biznesowy jest 
wynikiem określonych zdarzeń i funkcji występujących w organizacji - 
przy czym funkcje wyzwalane są na podstawie zaistnienia konkretnie 
zdefiniowanych zdarzeń [7].  

Procesy wyodrębnione w danej organizacji bądź w jej określonym od-
cinku, powinny zostać odpowiednio utrwalone i zapisane, aby istniało 
repozytorium do ich odczytu przez wyznaczone komórki organizacyjne 
(archiwizacja ‘know-how’), dalszej analizy, poprawy i ewentualnej auto-
matyzacji (w procesie przepływu pracy). Rysunek 1 przedstawia ogólną 
strukturę procesu biznesowego, posiadającą wybrane istotne elementy 
powyższych definicji. 

 
Rys. 1. Ogólna struktura procesu biznesowego 
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2.2 Orientacja czynno ściowa w modelowaniu procesów bizneso-
wych 

Modelowanie procesów biznesowych w praktyce przebiega na wyod-
rębnieniu najistotniejszych elementów składowych danego procesu i ich 
zapisie. Zgodnie z wcześniejszą uwagą, dany model może posiadać 
rożne stopnie szczegółowości (w tej samej metodzie zapisu). Istniejące 
w praktyce formalne metody modelowania posiadają kilka cech wspól-
nych - najważniejszą jednak, jest w tym wypadku orientacja na czyn-
ność. Opisane w tej publikacji metody, skupiają się zatem najbardziej na 
czynności (bądź kroku pracy [9]), jednakże pozostałe elementy skła-
dniowe dozwalają różnorodne zasady interpretacji i koordynacji przekła-
danego za ich pomocą procesu.  

2 Metody modelowania procesów biznesowych 

Istnieją dwie zasadnicze koncepcje modelowania i zapisu procesów 
biznesowych. Pierwszą jest stworzenie własnej notacji zapisu procesów, 
w stosunku do specyfiki i potrzeb rozpatrywanej organizacji (tzw. „meta 
model”). Drugim podejściem jest wykorzystanie istniejących metod zapi-
su procesów i bazowanie na regułach ich składni i semantyki. Wbrew 
pozorom, podejście pierwsze jest względnie często wykorzystywane 
zarówno przez małe jak i bardzo duże organizacje. Treścią tej publikacji 
są istniejące i sformalizowane metody zapisu procesów biznesowych. 
Proces biznesowy jest kategorią ogólną, reprezentującą każdy rodzaj 
procesów, takie jak np.: procesy produkcyjne, usługowe bądź organiza-
cyjne. Wyjściowo przyjęto założenie, iż dowolną organizację da się opi-
sać (przynajmniej częściowo) za pomocą procesów biznesowych. Kryte-
rium kluczowym jest tutaj precyzja, elastyczność i zakres odzwierciedle-
nia realnych procesów danej organizacji oraz wpływ danej metody na 
zwiększenie efektywności w zdefiniowanym obszarze działania. 

Zazwyczaj w każdej organizacji istnieje określony model procesów, 
aczkolwiek w różnych formach i stopniach formalizacji. Często okazuje 
się, iż złożone interakcje w ramach danego procesu istnieją tylko „w 
głowie” odpowiedniego pracownika. Można także spotkać organizacje 
posiadające tysiące formalnie zapisanych procesów (np. w notacji EPC). 
Zapisy te stanowią pewien rodzaj archiwizacji posiadanego ‘know-how’, 
który wykorzystywany jest na codzień i podlega ciągłej modyfikacji przez 
różne obszary funkcyjne organizacji. Języki modelowania procesów są 
środkiem pozwalającym na formalizację i zapis istniejącej mapy proce-
sów biznesowych organizacji. 

W dalszej części opisane zostaną skrótowo najpopularniejsze obec-
nie notacje oraz ich cechy charakterystyczne istotne dla zamierzonego 
porównania. Aby zobrazować technikę modelowania opisywanych me-
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tod, dla każdej z nich przedstawiony został przykładowy proces. Za-
mieszczona poniżej elementarna charakterystyka składniowo-
semantyczna każdego omawianego języka modelowania, powinna wy-
starczyć do samodzielnej analizy zaprezentowanych przykładów. 

2.1 UML – diagram aktywno ści  

Notacja zapisu systemów informatycznych (także procesów bizneso-
wych). Notacja UML (ang. Unified Modeling Languege) podzielona jest 
na kilka podkategorii, które przeznaczone są dla określonej specyfiki 
problemu (np. modelowanie: oprogramowania, protokołów bądź też pro-
cesów biznesowych i innych) [8]. Notacja UML jest bardzo szeroko roz-
powszechniona, posiada oficjalny standard oraz jest elastyczna w użyciu 
- jednakże ma słabe możliwości symulowania i analizy opisanych proce-
sów biznesowych. W ramach wersji UML 2.0 najważniejsze kategorie to: 
przypadki użycia, diagram aktywności, diagram interakcji (sekwencji, 
komunikacji, czasowy). Najbardziej użyteczne metody UML przeznaczo-
ne do modelowania procesów gospodarczych to przypadki użycia i dia-
gramy aktywności.  

Przypadki użycia są słownymi scenariuszami tego, co robi dany pro-
ces (czynności), jednak bez definiowania, w jaki sposób zostaje to wy-
konane. Przypadki użycia modelują procesy gospodarcze we wczesnej 
fazie projektowania systemu (etap koncepcyjny), zasadniczo model taki 
wymaga późniejszego uszczegółowienia za pomocą innych metod. 

 „Diagram aktywności” notacji UML definiuje zestaw bazowych sym-
boli graficznych niezbędnych do opisu procesów biznesowych i ich wza-
jemnych relacji. Czynność reprezentowana jest w tej notacji jako aktyw-
ność (ang. activity)1 i na diagramie występuje w postaci zaokrąglonego 
prostokąta. Diagramy aktywności modelują przepływ sterowania wynika-
jący z każdej czynności umieszczonej w obrębie określonego procesu 
biznesowego. Oprócz tego notacja ta posiada elementy sterowania 
przepływem odzwierciedlające: rozgałęzienie, decyzję, złączenie oraz 
równoległość (ang. branch, decision, fork, AND, join). Istnieje również 
możliwość przesyłania sygnałów pomiędzy aktywnościami i obiektami 
(danymi) oraz przyporządkowanie czynności i danych do zdefiniowanych 
ról organizacyjnych. 

Na rysunku 2 odzwierciedlony został za pomocą diagramów aktyw-
ności (wersja UML 2.0) przykładowy proces biznesowy. Decyzje ozna-
czone są za pomocą rombów, a pogrubiane linie wyznaczają równole-
głość. 

                                                           
1 od wersji UML 2.0 
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Rys. 2. Proces przedoperacyjny (UML 2.0) 

Proces ten przebiega następująco: „proces przedoperacyjny” (przygo-
towanie pacjenta do planowanej operacji) może zostać rozpoczęty do-
piero wtedy, gdy pacjent posiada skierowanie na operację oraz gdy 
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znajduje się on fizycznie w szpitalu. Na podstawie danych pochodzą-
cych z systemów informatycznych szpitala (dane wewnętrzne) oraz in-
terfejsu lekarza rodzinnego (dane zewnętrzne), lekarz prowadzący po-
dejmuje decyzję o przeprowadzeniu operacji. W przypadku niepewności, 
czy pacjent rzeczywiście powinien być operowany, zwołane zostaje kon-
sylium - czyli wspólne badanie i postawienie diagnozy przez conajmniej 
2 lekarzy. Jeśli w tym wypadku nadal nie ma jednoznacznej decyzji, 
operacja zostaje odwołana. W przypadku ostatecznego ustalenia dia-
gnozy i zakwalifikowania pacjenta na operację, pacjent poddany zostaje 
następnym przygotowaniom przedoperacyjnym: badanie EKG, (jeśli 
pacjent przekroczył 40-sty rok życia) oraz badanie anestezjologiczne. 
Badanie EKG poprzedzone jest zawsze następnym badaniem ogólnym 
pacjenta (niezależnie od wieku), w celu zebrania bądź potwierdzenia 
wszystkich niezbędnych danych o aktualnym (chwilowym) stanie zdro-
wia. Organizacyjnie, badania anestezjologiczne i EKG nie mają ustalo-
nej kolejności. Po wykonaniu badania anestezjologicznego oddział chi-
rurgiczny powiadamiany jest o konieczności przyjęcia pacjenta na ope-
rację, ma to na celu odpowiednio wczesne zarezerwowanie niektórych 
zasobów na oddziale chirurgicznym (rezerwacja łóżka, zasobów tech-
nicznych i personalnych). Jeśli oddział chirurgiczny został powiadomiony 
oraz wykonane zostało badanie EKG, pacjent zostaje przyjęty na oddział 
chirurgiczny. Przyjęcie dokonywane jest przez personel administracyjny 
oddziału chirurgicznego.  

2.2 Sieci Petriego  

Sieci Petriego (ang. Petri's Nets) w przeciwieństwie do innych metod 
zapisu procesów biznesowych, poprzez swój model matematyczny są 
notacją pozwalającą osiągnąć relatywnie dużą dokładność i komplekso-
wość opisu modelowanej rzeczywistości. Aktualnie używane w kilku od-
mianach (np. kolorowane sieci Petriego), nadają się prawdopodobnie 
najlepiej ze wszystkich istniejących metod do symulacji procesów go-
spodarczych. Wadą ich jest trudna analiza dla osób niemających szcze-
gółowego przygotowania teoretycznego i duży stopień skomplikowania 
(nieprzejrzystość) przy zapisie większych obszarów funkcjonalnych da-
nej organizacji. 

Zdefiniowanie procesu w tej notacji jest dosyć złożone. Statyka mo-
delowanego procesu biznesowego zawarta jest w strukturze grafu, na-
tomiast jego dynamika wyrażana jest uruchomieniem tranzycji i przepły-
wem znaczników w sieci. Sieć taka składa się z miejsc, tranzycji, krawę-
dzi skierowanych oraz żetonów. Miejsca sieci oznacza się okręgiem, 
tranzycje pogrubioną linią, natomiast krawędzie skierowane to linie łą-
czące miejsca z tranzycjami (krawędź definiuje również kierunek prze-
pływu żetonów).  
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Rys. 3. Proces przedoperacyjny (sieć Petriego) 

Rozpatrywane w tej publikacji kryterium czynności odzwierciedla w tej 
metodzie tranzycja. Tranzycje muszą być rozdzielone miejscami, tzn. nie 
mogą występować bezpośrednio po sobie (w przeciwieństwie do czyn-
ności w UML, gdzie jest to możliwe - jak na rysunku 2). Dana sieć repre-
zentuje statyczne połączenie stanów możliwych w danym układzie (pro-
cesie). Dynamika sieci odbywa się w trakcie przemieszczania się żeto-
nów przez tranzycje sieci. Aby żeton mógł się przemieszczać, muszą 
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być spełnione warunki uruchomienia tranzycji, tzn. wszystkie miejsca 
sieci wchodzące do danej tranzycji muszą w danym momencie posiadać 
znacznik. W tym wypadku żeton (bądź żetony) przemieszcza się z 
miejsc wejściowych do miejsca (bądź miejsc) wyjściowych danej tranzy-
cji. W ten sposób następuje zmiana stanu układu (procesu), a zarazem 
wykonanie określonej poprzez tranzycję czynności. 

W przypadku kolorowanej sieci Petriego, występują żetony różnych 
kolorów (różnych typów) - co zasadniczo podwyższa stopień skompliko-
wania struktury sieci poprzez konieczność operacji na wielozbiorach. 
Istnieje wiele narzędzi pozwalających zaimplementować konkretne pro-
cesy biznesowe w postaci sieci Petriego oraz poddać je symulacji (np. 
CPN-Tools). Na rysunku 3 zaprezentowany został zdefiniowany wcze-
śniej proces przedoperacyjny, za pomocą najprostszej formy sieci Pe-
triego. Znaczniki początkowe znajdują się w miejscach sieci: „pacjent 
przebywa w szpitalu” i „skierowanie na operację wydane”. 

2.3 Rozszerzony Łancuch Procesów Sterowany Zdarzeni ami  

eEPC (ang. extended Event-Driven Process Chain) - służy do mode-
lowania procesów gospodarczych w podejściu zdarzeniowo-funkcyjnym 
[7]. Jest uproszczoną wersją sieci Petriego, przez co notacja ta jest ła-
twiejsza do zrozumienia i wykorzystania, lecz zmniejsza się dokładność 
modelowania systemu. Model EPC nie jest oficjalnie sformalizowany. 
Czynność w tej notacji jest równoznaczna określonej funkcji, która zosta-
je wyzwolona zdefiniowanym zdarzeniem. Rezultatem funkcji jest wy-
stąpienie konkretnego stanu w układzie, czyli ponowne określone zda-
rzenie. Podobnie jak w sieciach Petriego funkcje nie mogą występować 
bezpośrednio po sobie, lecz muszą być oddzielone zdarzeniami. Oprócz 
funkcji i zdarzeń, diagramy EPC oferują względnie pełny zestaw opera-
torów sterowania przepływem (Tabela 1) oraz elementy dodatkowe takie 
jak: dokumenty, zasoby, systemy, ogólne obiekty danych i uczestników 
procesu. Dające się zauważyć ograniczenia tej metody to: słaba komu-
nikacja między procesami oraz małe wsparcie modelowania danych i 
organizacji. Do zalet notacji należy intuicyjna i elastyczna składnia oraz 
dobra czytelność i zrozumiałość dla projektantów, techników oraz innych 
uczestników etapu projektowania. EPC uważany jest za notację o ma-
łym stopniu formalizacji, mimo to jest szeroko wykorzystywany do profe-
sjonalnego modelowania procesów, a najbardziej znany w narzędziu 
ARIS-Toolset. Prosta i elastyczna notacja wykorzystywana jest często 
nawet do odręcznych szkiców procesów na papierze.  
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Rys. 4. Proces przedoperacyjny (diagram EPC) 



 
P. Pasamonik 

 

 111

Prawdopodobnie EPC posiada największą ilość istniejących i zapisa-
nych do tej pory procesów biznesowych na świecie, aczkolwiek w ostat-
nim czasie udział ten zmniejsza się na rzecz BPMN. Głównymi zada-
niami tej notacji są: zapis, archiwizacja i optymalizacja istniejących pro-
cesów oraz kalkulacja ich kosztów. Często podkreślana jest przydatność 
metody EPC do modelowania na niskim poziomie procesu, tzn. w wy-
padku procesów szczegółowych bądź podprocesów i co za tym idzie 
zwiększania szczegółowości zapisu. Zaleta ta jest osiągnięta poprzez 
graficzne definiowanie zdarzeń rozdzielających czynności, co zwiększa 
zrozumiałość i jakość deterministycznego opisu modelu. Do wad tej me-
tody zalicza się zbyt dowolną interpretację poszczególnych symboli gra-
ficznych i co za tym idzie słabą porównywalność między zapisanymi 
procesami (między różnymi organizacjami). To ograniczenie zostało 
poprawione w metodzie BPMN, która w wersji 2.0 została oficjalnie 
sformalizowana. Przykładowy model EPC zdefiniowanego wcześniej 
procesu prezentuje rysunek 4. 

2.4 BPMN 

BPMN (ang. Business Process Modeling Notation) - stosunkowo no-
wa, oficjalnie zestandaryzowana notacja graficzna do modelowania pro-
cesów biznesowych. Składa się ze zbioru symboli opisujących procesy 
biznesowe i ich wzajemne interakcje wraz z podstawowym opisem 
uczestników [2]. Uznawana jest za notację łatwo zrozumiałą zarówno dla 
osób projektujących procesy jak i kadry technicznej oraz zarządzającej. 
Składnia BPMN oferuje bardzo szeroki zestaw elementów, pozwalają-
cych na złożone a zarazem czytelne konstrukcje. Każdy element pod-
stawowych kategorii typu aktywność, zdarzenie bądź krawędź posiada 
kilka osobnych wersji, nadających się do różnych okoliczności modelo-
wanej czynności bądź procesu. Względnie przejrzyście i intuicyjnie za-
projektowana jest komunikacja między aktywnościami oraz procesami 
oferując elementy graficzne dla: wiadomości, sekwencji i asocjacji, 
miejsc realizacji procesu (ang. swimlanes), obiektów wymiany danych 
oraz artefaktów i wyjątków. Wersja BPMN 2.0 wprowadza dodatkowo 
diagramy choreografii i konwersacji. Czynność reprezentowana jest w 
notacji BPMN przez aktywność bądź zadanie (ang. Task). W notacji tej 
zauważalne są elementy standardów UML i EPC - tym samym technika 
modelowania podobna jest do wcześniejszych zaprezentowanych me-
tod. Graficzna konstrukcja opisywanego procesu bazuje na zdarzeniach 
(koła), zadaniach (zaokrąglony prostokąt) oraz bramkach logicznych i 
kantach diagramu wyznaczających kierunek procesu i jego interakcje. 
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Rys. 5. Proces przedoperacyjny (BPMN 1.2) 
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Zasadniczo BPMN nie jest przeznaczone do szczegółowego mode-
lowania zasobów i struktury organizacji oraz danych i ich struktur (infor-
macji). Obszary te będą z pewnością uzupełniane w następnych latach 
w samej specyfikacji BPMN, bądź w notacjach komplementarnych - czyli 
w połączeniu z innymi metodami np. BPMN z sieciami Petriego lub sta-
tycznymi elementami UML. Wersja BPMN 2.0 wprowadza pewne roz-
szerzenia w modelowaniu danych takie jak magazyn danych i obiekty 
danych reprezentujące listy [1]. Nowością jest również wprowadzenie 
formalnej specyfikacji BPMN w postaci meta-modelu.  

Z założenia BPMN ma spełniać 2 zasadnicze funkcje: graficznie od-
zwierciedlać modelowany proces i umożliwiać przełożenie tego procesu 
na język wykonywalny. Transformacja postaci graficznej do wykonywal-
nej jest realizowana za pomocą techniki BPEL (ang Business Process 
Execution Language) i polega ona na zapisie tekstowym w postaci 
znaczników XML (wedle ustalonych relacji) [2]. Znormalizowany doku-
ment XML (BPEL) stanowi punkt odniesienia do dalszych implementacji 
procesów za pomocą kodu bądź innych narządzi wspierających format 
BPEL. BPMN oferuje szerokie możliwości grupowania czynności między 
uczestnikami procesu, co zwiększa dokładność i szczegółowość występu-
jących interakcji oraz komunikacji. 

3 Podsumowanie 

Zasadniczo każda z omawianych metod potrafi odzwierciedlić najistot-
niejsze elementy projektowanego systemu. Wszystkie aspekty istotne dla 
przeprowadzenia czynności bądź zadania, takie jak: dane, jednostki 
organizacyjne i komunikacja, maja różny stopień odzwierciedlenia w 
zaprezentowanych notacjach. Jednakże żadna z nich nie jest całkowicie 
kompletna - nie zawsze daje się modelować każdy aspekt tworzonych 
procesów. Najważniejsze cechy istotne do zamierzonego porównania 
przedstawia Tabela 1.  

Opisywane metody nie uwzględniają strategii organizacji oraz nie ma-
ją przełożenia na skalę czasu. Odzwierciedlenie struktury modelowanej 
organizacji jest generalnie możliwe, ale w sposób mocno uproszczony. 
Nie jest możliwe wykazanie zależności pomiędzy poszczególnymi hie-
rarchicznymi jednostkami organizacyjnymi w opisywanym modelu. 

Zaprezentowane metody modelowania poprzez swą koncentrację na 
czynnościach są używane przede wszystkim do dokumentowania pro-
cesów w organizacji. Zasadniczo tylko BPMN może być wykorzystany w 
praktyce do realizacji procesów przepływów pracy (ang. workflow), bądź 
przygotowania procesów do kompozycji usług SOA (ang. Service Orien-
ted Architecture).  
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Tabela. 1. Porównanie cech procesowych metod modelowania 

Legenda: “-“ brak, “+” posiada, “++” posiada w stopniu ponadprzeciętnym 
 

Aspekt UML 2.0 Sieci Petrie-

go 

EPC BPMN 1.2 

Funkcja akcja/aktywność 
 

tranzycja 
 

funkcja 
 

funkcja 
 

Zdarzenie 

 

sterowanie prze-

pływem, węzły 

początkowe i 

końcowe 

miejsce sieci zdarzenie sterowanie 

przepływem 

Opis struktury 

statycznej 

 klasy, pakiety, 

komponenty, 

obiekty, diagramy 

wdrożenia 

graf sieci diagram procesu diagram procesu 

Opis struktury 

dynamicznej 

 diagramy aktyw-

ności i interakcji, 

maszyny stanów, 

przypadki użycia 

funkcje tranzy-

cyjne 

sterowanie 

przepływem 

sterowanie 

przepływem 

Modelowanie 

danych 

+ ograniczone ograniczone ograniczone 

Wzorce projekto-

we 

+ + + + 

Obsługa wyjąt-

ków 

+ + - + 

Dokładność - ++ - względna 

Symulacja - ++ - ograniczona 

Modelowanie 

organizacji 

ograniczone - + ograniczone 

Przepływ sterowania (wzorzec Workflow Coalition Patterns WFCP) 

WFCP1: Sekwen-

cja 

+ + + + 

WFCP2: Równo-

ległość 

+ + + + 

WFCP3: Syn-

chronizacja 

+ + + + 

WFCP4: Wyłącz-

ny wybór  

+ + + + 

WFCP5: Scalenie + + + + 
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Metody BPMN i EPC są najbardziej intuicyjne oraz czytelne, przy 
czym brakuje im dokładniejszych struktur do opisu danych i organizacji. 
Nadinterpretacja składni metod EPC i UML powoduje, iż są one słabo 
porównywalne (między różnymi systemami). Opis czynności we wszyst-
kich metodach poza sieciami Petriego jest ogólny (niedokładny). Sieci 
Petriego są metodą o sformalizowanym modelu matematycznym i co za 
tym idzie najbardziej deterministyczną. Wadami sieci Petriego są: ogra-
niczona możliwość modelowania struktur organizacji oraz nieczytelność 
(skomplikowanie). UML zasadniczo najlepiej nadaje się do opisu syste-
mów informatycznych wraz ze szczegółami implementacji (strukturami 
danych), jednakże z powodzeniem udaje się go wykorzystać również do 
modelowania procesów biznesowych z efektem porównywalnym do 
EPC. Dokładność opisu procesów można w tym wypadku podwyższyć 
poprzez zastosowanie tzw. „profili UML”. 

Wszystkie zaprezentowane modele są wzajemnie transformowalne, 
co widać na zaprezentowanych rysunkach. Konieczne przy tym jest 
przestrzeganie pewnych reguł transformacji dla przepływu sterowania 
[6]. Na zaprezentowanym modelu sieci Petriego widać również, iż sieci 
te mają więcej węzłów i krawędzi (przy założeniu tego samego stopnia 
szczegółowości), niż inne notacje. 

Podsumowując, metodą najbardziej dokładną w modelowaniu proce-
sów biznesowych są sieci Petriego i to one powinny być wykorzystywa-
ne do szczegółowego zapisu i kontroli procesów w organizacji. Ich wyko-
rzystanie wymaga jednak dużych umiejętności matematycznych i anali-
tycznych. Metodą bardziej przystępną zarówno dla projektantów i anali-
tyków procesów oraz kadry technicznej i zarządzającej jest BPMN. No-
tację BPMP cechuje szeroka akceptacja, dużo narzędzi wspomagają-
cych, podstawy metodologiczne (model sformalizowany) oraz elastyczna 
i różnorodna składnia i semantyka. W chwili obecnej wydaje się, iż 
BPMN będzie wiodącą metodą modelowania procesów biznesowych w 
najbliższych latach. 
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ACTIVITY ORIENTED BUSINESS PROCESS 
MODELLING 

Summary - This article describes business process as a collection of as-
sociated activities, which are executed in specified order. Author performs 
an analysis of the business process modelling notations. An example 
process has been designed and analysed within the most known business 
process modelling methods. All used methods are strong activity oriented.  

Keywords : business process, business process modelling, UML, BPMN, 
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