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Modelowanie procesów biznesowych… 

No i co 

teraz? 



EPC – 

łańcuch 

sterowany 

zdarzeniami 

Diagram: 
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Procesowy chaos... 
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Zadanie: 
Integracja funkcji logistycznych i finansowych  

 
Opisywanie i udoskonalanie  

procesów biznesowych zgodnie z  

metodyką EPC i BPMN  



Opis notacji EPC 



Projektowanie procesów - EPC 

Przykład narzędzia 

„Ręczne” 

VISIO 

ARIS 



EPC - (Event-driven Process Chain) 

 Diagramy EPC ilustrują przepływy robocze procesów 
biznesowych, stanowiąc istotny składnik technik 
modelowania SAP ERP w inżynierii biznesowej.  

 Graficzne symbole diagramów EPC umożliwiają 
przedstawienie struktury przepływu sterowania procesów 
biznesowych w postaci łańcucha zdarzeń i funkcji.  

 Dzięki szablonowi Diagram EPC programu Microsoft 
Office Visio użytkownik może szybko i w prosty sposób 
utworzyć graficzny model procesów biznesowych. 
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Na diagramach EPC używane są następujące bloki: 

 Funkcje - podstawowe bloki diagramu. Każda funkcja 
odpowiada wykonanej aktywności. 

 Zdarzenia - występują one przed i/lub po wykonaniu 
funkcji. Funkcje łączy się za pomocą zdarzeń. 

 Łączniki - za ich pomocą łączy się zdarzenia i 
aktywności. Dostępne są trzy typy łączników: AND, OR i 
wyłączne OR (XOR). 

Po zdefiniowaniu diagramu EPC należy się do niego 

odwoływać podczas konfigurowania systemu SAP ERP 

Projektowanie procesów - EPC 



FUNKCJA 

ZDARZENIE 

Opis AKCJA (czasownik) NOŚNIK informacji (rzeczownik) 

Utworzenie w systemie nowego 

zlecenia sprzedaży 
Utworzyć zlecenie sprzedaży 

Funkcja – czynność, zadanie, operacja wykonywana 

w ramach zdefiniowanego podprocesu a wywołana 

jakimś zdarzeniem. 

Zdarzenie – opisuje zmianę danej rzeczywistości 

– jest przyczyną lub efektem realizacji funkcji. 

Opis NOŚNIK informacji (rzeczownik) 
AKCJA (tryb dokonany 

czasownika) 

Wpłynęło od klienta 

zamówienie na realizację 

dostawy wybranego towaru. 

Zlecenie sprzedaży wpłynęło 
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Zdarzenia 

Funkcja 

Zdarzenia 

Funkcja 

Zdarzenia 

Zapytanie 

odebrano

Otworzyć 

Zapytanie 

Klienta

Zapytanie 

Klienta 

Otworzono

Skonfigurować 

Produkt

X

Zapytanie 

będzie 

stworzone 

Zapytanie 

Klienta 

Otworzono

• Funkcje są wywoływane przez jedno lub 

kilka zdarzeń.  

 

• Zdarzenie (zdarzenia) aktywuje funkcję, 

a funkcja tworzy jedno lub kilka nowych 

zdarzeń.  

 

• Te nowe zdarzenia znów wywołują 

funkcję i w ten sposób powstaje łańcuch 

funkcji i zdarzeń - Łańcuch sterowany 

zdarzeniami (EPC). 

 

• Jeżeli są dwa zdarzenia lub więcej 

należy wprowadzić łącznik (operator 

logiczny). 

 

• Proces zaczynamy i kończymy 

zdarzeniami. 

Projektowanie procesów - EPC 

Łańcuch zdarzeń i funkcji 



Operatory Logiczne  

Operator Występujący po Funkcji 
(Pojedyncze wejście, wielokrotne wyjście) 

Poprzedzający Funkcję 
(Wielokrotne wejście, pojedyncze wyjście) 

OR 

                        

V
 

OR decyzja 
Jedna lub kilka możliwych ścieżek 
będzie wykonywana jako rezultat 
decyzji. 

OR wywołanie 
Jakiekolwiek zdarzenie, lub kombinacja 
zdarzeń, będzie wywoływać następującą po 
nich funkcję.  

XOR 

                         

X
 

Exclusive OR decyzja 
Jedna i tylko jedna ścieżka z 
możliwych może zostać wybrana. 

Exclusive OR wywołanie 
Jedno i tylko jedno z możliwych zdarzeń 
wywołuje następująco po nim funkcję. 

AND 
                          

AND rozgałęzienie 
Przebieg procesu zostaję rozdzielony 
na dwie lub więcej równoznacznych 
ścieżek. 

AND wywołanie 
Wszystkie zdarzenia muszą wystąpić, aby 
wywołać następującą po nich funkcję. 

 

Λ 

XOR (operator wyłączenia) 

AND (operator iloczynu logicznego) 

OR (operator sumy logicznej) 

Operatory logiczne: 
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Zapytanie 

odebrano

Otworzyć 

Zapytanie 

Klienta

Zapytanie 

Klienta 

Otworzono

Skonfigurować 

Produkt

X

Zapytanie 

będzie 

stworzone 

Zapytanie 

Klienta 

Otworzono

Aplikacja Wspomaga
Jednostka

Organizacyjna

DokumentDokument

Wykonuje

Wejście Wyjście

Operator logiczny 

Powiązania 

Zasoby 

Zdarzenie 

Funkcja 

Zdarzenie 

Zdarzenie 

Struktura organizacyjna 

Zapis/archiwizacja 

Narzędzie 

PROCES 01

FI

Projektowanie procesów - EPC 



Zapytanie 

odebrano

Otworzyc 
Zapytanie 

Klienta

Zapytanie 
Klienta 

Otworzono

Skonfigurowac 
Produkt

X

Zapytanie 

bedzie 
stworzone

Zapytanie 
Klienta 

Otworzono

Aplikacja Wspomaga
Jednostka

Organizacyjna

DokumentDokument

Wykonuje

Wejscie Wyjscie

PROCES 01

FI

Zapytanie 

odebrano

Otworzyc 
Zapytanie 

Klienta

Zapytanie 
Klienta 

Otworzono

Skonfigurowac 
Produkt

X

Zapytanie 

bedzie 
stworzone

Zapytanie 
Klienta 

Otworzono

Aplikacja Wspomaga
Jednostka

Organizacyjna

DokumentDokument

Wykonuje

Wejscie Wyjscie

PROCES 01

FI

Rozpoznawanie
rynku

Obsługa
zapytań

ofertowych
Odbiorców

Przygotowanie
ofert do

Odbiorców

Pozyskiwanie
zapytań

ofertowych

Odbiorców

Zwieranie

umów

Przetwarzanie
zleceń Klientów

(Kontrakty)

Prezentacje
produktów

Obsługa
zamówień

sprzedaży

Planowanie
sprzedaży

Tworzenie danych
podstawowych

Klientów

Pozyskiwanie odbiorców
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Aplikacja SAP R/3 – narzędzie 

informatyczne: 

Projektowanie procesów - EPC 



Struktury (jednostki) organizacyjne: 

Sprawdzenie

dopus zczalnego
poziomu

kredytowania
kl ienta

Sprzedaż

jest technicznie odpowiedzialny za

Struktura 
Organizacyjna 
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Procesy główny: 

Rozpoznawanie
rynku

Obsługa
zapytań

ofertowych
Odbiorców

Przygotowanie
ofert do

Odbiorców

Pozyskiwanie
zapytań

ofertowych

Odbiorców

Zwieranie

umów

Przetwarzanie
zleceń Klientów

(Kontrakty)

Prezentacje
produktów

Obsługa
zamówień

sprzedaży

Planowanie
sprzedaży

Tworzenie danych
podstawowych

Klientów

Pozyskiwanie odbiorców

Kontrola postepow w nauce

i zgodnosci z rygorami studiowania

Dyplomowanie

Zdarzenie

startowe

Funkcja

Zdarzenie

srodkowe

Funkcja

Praca

dyplomowa

zlozona

Praca

dyplomowa

zlozona

Dyplomowanie

Kontrola

postepow w

nauce...

Funkcja

Zdarzenie

srodkowe

Funkcja

Zdarzenie

koncowe

PROCES główny – zawiera 

wszystkie kluczowe 

podprocesy (procedury) 

zapewniające realizację jego 

celu. 
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Dokumenty regulujące proces: 

Dokument – jest to zarówno podstawa prawna 

(rozporządzenie) jak też formularz przy pomocy którego 

jest realizowana funkcja - procedura. 

Skonfigurowa ć 
Produkt 

Dokument Dokument 
Wej ś cie Wyj ś cie 
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Powiązania regulujące proces: 

Powiązania – linia ciągła (łączy funkcje i zdarzenia) i 

przerywana (pozostałe obiekty). 

Projektowanie procesów - EPC 



Założenia strategiczne: 

Opisywanie procesów/procedur powinno uwzględniać 

założenia strategiczne – cele strategiczne, kierunki zmian, 

projekty usprawniające pracę organizacji itd. 

Projektowanie procesów - EPC 



Opis procesu biznesowego 

1. Utworzenie kontraktu. 

2. Utworzenie zlecenia sprzedaży z ref. do kontraktu. 

3. Tworzenie zlecenia magazynowego. 

4. Pobranie materiału z magazynu i wydanie w celu realizacji dostawy. 

5. Zaksięgowanie ruchu materiałowego. 

6. Wystawienie i zaksięgowanie faktury. 

7. Analiza należności. 

8. Rozliczenie należności. 

9. Raportowanie statusu kontraktu i należności. 

10. Ocena procesu - zarządzanie jakością 

PROCES (zintegrowanej) OBSŁUGI SPRZEDAŻY 

SD 

SD 

WM 

WM 

WM 

SD 

 FI 

 FI 

 BI 

 QM 



Opis procesu biznesowego 
PROCES (zintegrowanej) OBSŁUGI ZAKUPÓW 



EPC – łańcuch sterowany zdarzeniami 

Metodyka (EPC/BPM): 

dr Marian Krupa 

1. Nazwij wybrany proces. 

2. Zdefiniuj cel procesu (KCS/właściciel). 

3. Zdefiniuj funkcje (zadania) w układzie chronologicznym. 

4. Połącz zdefiniowane funkcje z 1) zdarzeniami oraz 

2)operatorami logicznymi. 

5. Zdefiniuj miejsce realizacji funkcji w strukturze organizacyjnej 

+ system ERP. 

6. Wskaż na dokumenty regulujące dany proces. 

7. Wskaż na powiązania międzyprocesowe na poziomie 1 i 2 

(mapowanie procesów). 

8. Przedstaw propozycje udoskonalenia procesu. 



EPC – łańcuch sterowany zdarzeniami 

ARIS Express: 



EPC – łańcuch sterowany zdarzeniami 

ARIS Express: 



EPC – łańcuch sterowany zdarzeniami 

Diagram Designer: 

dr Marian Krupa 



EPC – łańcuch sterowany zdarzeniami 

Diagram 

Designer: 

dr Marian Krupa 



EPC – łańcuch sterowany zdarzeniami 

www.draw.io 

dr Marian Krupa 



Notacja BPMN 
DLACZEGO BPMN? 

• PROJEKTY i SZKOLENIA (w tym projekty ERP) - zwiększa 

to szybkość przepływu wiedzy, gdyż trenerzy rozwijają 

przede wszystkim wiedzę związaną z metodyką opisu a nie z 

narzędziami. 

 

• ADMINISTRACJA PUBLICZNA - BPMN staje się 

preferowaną formą opisu procesów biznesowych w różnych 

agendach Unii Europejskiej oraz polskiej administracji 

publicznej (np. Służby Celne w Ministerstwie Finansów, 

Projekt Upraszczania Procedur Ministerstwo Gospodarki). 

Biernacki P., BPMN – rola standardu modelowania procesów w Administracji Publicznej, IT w Administracji GigaCon, 2010 



Notacja BPMN 
DLA kogo BPMN? 

• szefowie różnych szczebli zarządzania, 

• pełnomocnicy ds. Systemów Zarządzania Jakością 

• konsultanci BPM zewnętrzni i wewnętrzni, 

• analitycy procesów biznesowych (np. Six Sigma Black Belts i 

Six Sigma Green Belts, Lean Manufacturing), 

• analitycy Rachunku Kosztów Działań (ABC), 

• zespoły wdrożeniowe rozwiązań działających w architekturze 

SOA (Service Oriented Architecture) / architektura zorientowana 

usługowo / procesowo. 
Biernacki P., BPMN – rola standardu modelowania procesów w Administracji Publicznej, IT w Administracji GigaCon, 2010 



Notacja BPMN 
DEFINICJA 

• BPMN (Business Process Model and Notation) / Notacja i 

Model Procesu biznesowego - graficzna metoda służąca do 

prostego i zrozumiałego opisywania procesów biznesowych. 

• Pierwotnie nazwa BPMN była rozwijana jako Business Process 

Modeling Notation. 

 

• Notacja to język komunikacji świata biznesu z branżą IT więc 

nie może być niezrozumiała a nawet zbyt trudna! 
http://www.omg.org 

Żeliński J., Modelowanie procesów biznesowych, dlaczego mają sens tylko metody formalne i uznane notacje., www.gigacon.org 



Notacja BPMN 
GENEZA / ZAPIS 

• Notacja BPMN powstała w ramach Business Process 

Management Initiative, obecnie jest utrzymywana przez 

konsorcjum Object Management Group (http://www.omg.org). 

• Wersja standardu BPMN 2.0 obejmuje 3 typy obiektów: 
 

 zdarzenia 

 czynności 

 bramki 

http://www.omg.org 

Żeliński J., Modelowanie procesów biznesowych, dlaczego mają sens tylko metody formalne i uznane notacje., www.gigacon.org 

+ przepływ sterowania 

http://www.omg.org/


Notacja BPMN 
Obiekty BPMN: 

1. Zdarzenie Event – symbolizowane przez okrąg.  
 

Zdarzenia (przyczyny / skutki / warunki / impuls itd.) mogą być 

początkowe (START event), pośrednie (INTERMEDIATE event) 

i końcowe (END event). 

 

 Występują następujące typy zdarzeń: nieokreślone, komunikat, 

sygnał, zasada, czas, anulowanie, zerwanie (terminacja), 

usterka, eskalacja, kompensacja, łącze wielokrotne. 

http://www.omg.org 



Notacja BPMN 

Obiekty BPMN: 

1. Zdarzenie Event – typy zdarzeń:  

http://www.omg.org 

• generic (none) - nieokreślony 
 
• message - wiadomość 
 

• timer – czasowe 
 

• conditional - warunkowe 
 

• signal - sygnałowe 
 

• multiple - wielokrotne 



Notacja BPMN 
Obiekty BPMN: 

2. Czynność Activity – symbolizowane przez prostokąt 

z zaokrąglonymi rogami.  

 

Czynność to „praca” wykonywana w procesie lub w 

przypadku diagramów choreografii (mapowania 

procesów) „współpraca” (powiązania wejścia-wyjścia) 

wykonywana pomiędzy procesami.  

http://www.omg.org 



Notacja BPMN 
Obiekty BPMN: 

3. Bramka logiczna Gateway –  symbolizowaną przez 

romb. Bramki mogą rozdzielać lub łączyć przepływy. 

http://www.omg.org 

• wykluczająca, oparta na danych (XOR)  

 – tylko jeden wybór 
• obejmująca (różne kombinacje wyników) / (OR) 

 - jeden wybór lub dowolnie więcej 
• równoległa (AND) 

- wszystkie muszą być spełnione / 

realizowane 



Notacja BPMN 
Przykład: 



Notacja BPMN 
Przykład: 



Notacja BPMN 
Przykład: 



Notacja BPMN 
Przykład: 
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Notacja BPMN 

Literatura 
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Notacja BPMN 

Strony internetowe 

http://www.omg.org/ 

Stowarzyszenie Object Management Group 
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Notacja BPMN 

Strony internetowe 

http://www.bpmn.org/ 

Międzynarodowe Stowarzyszenie BMPN 
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Notacja BPMN 

Strony internetowe 

http://procesybiznesowe.pl/ 

Portal wiedzy z zarządzania procesami biznesowymi 
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Notacja BPMN 

Strony internetowe 

http://www.procesowcy.pl/ 

Społeczność ekspertów / praktyków BPM 
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Notacja BPMN 

Strony internetowe 

http://wsiz.rzeszow.pl/pl/Uczelnia/wydzialy/ekonomiczny/inzynieria-procesowa/Strony/katedra-inzynierii-procesowej.aspx 

Katedra Inżynierii Procesowej – WSIiZ w Rzeszowie 
Automatyka procesowa produkcyjnych / FLEXIM 



PYTANIA? 

dr Marian Krupa 


