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Strumienie informacyjne w logistyce 



Badania w zakresie dojrzałości procesowej 
(2012) 

• 53% przedsiębiorstw nie ma dokumentacji procesowej, 
wskazującej m.in. na właścicieli i ekspertów poszczególnych 
procesów; 

• 34% organizacji, które posiadają dokumentację procesową nie 
zdefiniowało celów dla swoich procesów; 

• 12% organizacji, które posiadają dokumentację procesową i 
zdefiniowane cele nie posiadają opracowanych mierników; 

• 43% organizacji mających zdefiniowane procesy nie posiada 
architektury procesów (mapowania procesów); 

• 28% organizacji mających zdefiniowane procesy udostępnia 
(publikuje) wiedzę biznesową w nich zawartą; 

• 37% organizacji mających zdefiniowane procesy opracowywała 
dokumentację przy wsparciu IT (oprogramowania BPM). 
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WYNIKI BADAŃ: 

Źródło: Najlepsze praktyki we wdrażaniu koncepcji BPM. Raport przygotowany przez Carrywater Group S.A. oraz Procesowcy.PL, 2012. 



Proces logistyczny – definicje 

• Proces – sekwencja działań logicznie 
uporządkowana z punktu widzenia 
wcześniej zdefiniowanych celów [MK]. 



Proces logistyczny – definicje 

Krzysztof Ficoń: Logistyka ekonomiczna : procesy logistyczne. Warszawa: BEL Studio, 2008. 

• Uporządkowany łańcuch operacji związany 
z przepływem materiałów (informacji, 
energii, ludzi) nazywamy procesem 
logistycznym. 



Proces logistyczny – definicje 

• Warunkiem koniecznym istnienia 
procesu logistycznego jest przepływ 
materiałów, informacji, czynników 
energetycznych oraz ludzi. 



Procesy logistyczne – definicje 

• Podział procesów: 

1. Podstawowym elementem identyfikacji procesów jest określenie 

zasad wyodrębniania kryteriów rodzajów procesów i zebranie ich w 

odpowiednie zbiory. 

2. W literaturze przedmiotu jest brak jednoznacznych zapisów 

regulujących sposób, zasady wyodrębniania kryteriów  identyfikacji 

procesów ! 

3. Wyróżnić można dwa podstawowe rodzaje procesów: podstawowe i 

pomocnicze [Porter] 
Porter M. (1985), Competitive Advantage, Free Press, New York, s. 23. 



Procesy logistyczne – definicje 

Grajewski P. (2012), Procesowe zarządzanie organizacją, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa. 



Procesy logistyczne – definicje 

• Procesy logistyczne - przykład: 
 procesy prognozowania i planowania 

 procesy zaopatrzenia 

 procesy produkcji 

 procesy dystrybucji i transportu 

 procesy magazynowe 

 procesy zarządzania opakowaniami / w tym zwrotnymi 

 procesy zarządzania odpadami 

 procesy komunikacyjne 

 procesy informacyjno-decyzyjne (strategicznym / operacyjnym) 



Procesy logistyczne – definicje 

• Procesy logistyczne 

 Współczesne rozumienie procesów logistycznych to 

integracja strumieni rzeczowych i informacyjnych (oraz 

finansowych - MK),  

 

 Patrzenie na procesy gospodarcze przez pryzmat tych 

strumieni, sprawności ich przepływu, a także kosztów, 

jakie za sobą pociągają.  

Czesław Skowronek, Logistyka w przedsiębiorstwie. , Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003. 



Procesy logistyczne – definicje 

• Procesy logistyczne a postulaty finansowe 

 Procesy logistyczne wywierają wielostronny wpływ na ekonomikę 

przedsiębiorstwa.  

 

 W ostatecznym rachunku kształtują jego wynik finansowy, a także 

oddziałują istotnie na sytuację finansową oraz pozycję rynkową.  

 

 Procesy logistyczne muszą wspierać strategie działania 

przedsiębiorstwa (cel finansowy - MK), jego orientację na otoczenie 

zewnętrzne. 

Czesław Skowronek, Logistyka w przedsiębiorstwie. , Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003. 
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PODSUMOWANIE: 

Procesem LOGISTYCZNYM będziemy nazywać 

wówczas gdy: rozmieszczenie,  stan,  przepływy jego 

składowych, a więc ludzi, dóbr materialnych 

informacji i środków finansowych, wymagają 

koordynacji z innymi procesami ze względu na 

kryteria lokalizacji, czasu, kosztów i efektywności  

spełnienia pożądanych celów organizacji. 

Wojciech M. BANASIEWICZ, Infrastruktura procesów logistycznych 

Procesy logistyczne – definicje 



PROCESY BIZNESOWE / LOGISTYCZNE 

Mapowanie i modelowanie 



Infrastruktura procesów logistycznych  

Realizacja procesów logistycznych odbywa się w szeroko rozumianej 
infrastrukturze logistycznej (i informatycznej - MK) – i to ona jest 
elementem zasadniczym warunkującym możliwości kształtowania 

wartości poprzez działanie [Kowalska-Napora]. 

dr Marian Krupa 

Mapowanie procesów logistycznych polega na [Krupa]: 

1. Zdefiniowanie procesów głównych i pomocniczych (systemowych). 

2. Wyodrębnieniu kluczowych elementów (podprocesów) dla 
poszczególnych procesów głównych i pomocniczych. 

3. Zdefiniowanie procedur (opis czynności elementarnych w 
powiązaniu do infrastruktury logistycznej) w ramach 
zdefiniowanych podprocesów – modelowanie procesów 

4. Opisanie powiązań (wejścia/wyjścia) – mapa procesów 

5. Optymalizacja infrastruktury logistycznej i informatycznej. 



dr Marian Krupa 

Mapowanie procesów- przykład: 
030101-

Tworzenie 

budżetu

030102 - Podział 

dotacji

030105 –

wydzielenie z 
budżetu środków 

podlegających 

alokacji

030106 -

Budżetowanie 

działalności 
dydaktycznej

030103 –

Sporządzenie 

planu rz.fin. Dla 

SZMO  

030104 

Sporządzenie 

planu rzecz. 

Finans. 
030107 -

Budżetowanie 
działalności 

naukowo 

badawczej
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Mapowanie procesów: 

Zlecenie 

transportowe 

Planowanie 

spedycji 

Spedycja 

Potwierdzenie 

realizacji 

Planowanie Planowanie 

Marketing 

Rozliczenia 

Spedycja 



dr Marian Krupa 

Mapowanie procesów: 
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Mapowanie procesów: 

dr Marian Krupa 



Techniki mapowania i modelowania procesów 

logistycznych: 
 

 
• Ad hoc – dowolne opisy w formie diagramów 

 

• Schemat blokowy – zestawienie funkcji w formie umownych 

blokowych symboli graficznych powiązanych liniami/ strzałkami.  

 

• Stenografia organizatorska  (technika kartowania) – rejestracja 

procesów za pomocą wystandaryzowanych symboli graficznych na 

specjalnych kartach (tabelach) w formie diagramu. 

 

• EPC (Event-driven Process Chain) – Łańcuch zdarzeń i funkcji. 

 

• ARIS (Architecture of Integrated Information Systems) – BPM. 

 

• BPMN (Business Process Model and Notation – IT. 

 

• IBM Blueworks (uniwersalna aplikacja softwarowa firmy IBM). 



Procesy opisywane „ad hoc” 
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Przykład przebiegu procesu w notacji „blokowej” 



Przykład przebiegu procesu w notacji stenografii organizatorskiej 



Przykład przebiegu procesu w notacji  

EPC (Event-driven Process Chain) 

dr Marian Krupa 
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PR01:

 „Ręczne” wprowadzenie 

faktury do systemu 
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systemu

Fakturę 
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merytorycznie

PR04: „Ręczne” 
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Przykład przebiegu procesu w notacji ARIS (Express) 

(Architecture of Integrated Information Systems) 



Przykład przebiegu procesu w notacji BPMN / SOA 

(Business Process Model and Notation) 
 



Przykład przebiegu procesu w notacji IBM 

Blueworks/(BPMN) 
 



Przykład przebiegu procesu w notacji BPMN 
 

Macrologic MERIT 



Zarządzanie 

 jako proces rozwiązywania 

problemów decyzyjnych 



Na pytanie, czym jest zarządzanie 
padają różne odpowiedzi[1]:  

 dla cybernetyka zarządzanie to sterowanie procesami zachodzącymi w 

organizacji 

 

 dla socjologa - to przede wszystkim władza nad osobami wewnątrz i na 

zewnątrz przedsiębiorstwa, urzędu itp.   

 

 w klasycznej teorii organizacji  zarządzanie widziane jest jako zbiór 

„funkcji kierowniczych”, spośród których najczęściej wymienianymi 

są: planowanie, organizowanie, koordynacja, motywowanie i kontrola. 

Jednak na pytanie: co robią zarządzający, wszyscy 

zgodnie odpowiadają: podejmują decyzje.  

[1] A, K. Koźmiński, W. Piotrowski, Zarządzanie. Teoria i praktyka, Wydawnictwo  Naukowe PWN, Warszawa 1996, s. 88.  



Decyzje...  

W literaturze z zakresu zarządzania role decyzyjne menedżera 

uważa się  za najważniejsze. Występują one przed rolami 

informowania (komunikowania) i rolami interpersonalnymi. (...)  

 

Nowoczesne zarządzanie można więc bez większego 

uproszczenia rozpatrywać jako jeden ciąg decydowania i 

tworzenia warunków skutecznej realizacji decyzji[1].  

[1] J. Penc, Decyzje w zarządzaniu, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1995, s. 126-127.  



Decydowanie jest istotną powinnością 

każdego kierownika. Często wręcz 

utożsamia się je z zarządzaniem.   
 

H. Simon, laureat nagrody Nobla za prace o zarządzaniu[1].  

[1] Z. Mikołajczyk, K. Zimniewicz,: B. Piasecki (red.), Ekonomika i zarządzanie małą firmą, 

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Łódź 1998, s. 157. 

Decyzje...  



Proces podejmowania decyzji[1]  

1. Rozpoznanie problemu (P), 

2. Ustalenie wariantów rozwiązania problemu 

(wariantów wyboru) (W) oraz rozwiązań 

alternatywnych (A), 

3. Przewidywanie i ocenę ewentualnych wyników 

każdego z wariantów (O), 

4. Wybór ostatecznej decyzji (D), 

5. Wydanie decyzji.  

[1] J. Tragalski: A. Stabryła, J. Trzcieniecki (red.), Organizacja i zarządzanie, PWN, Warszawa 1986, s. 204.  



Proces podejmowania decyzji[1] 

[1] J. Tragalski: A. Stabryła, J. Trzcieniecki (red.), Organizacja i zarządzanie, PWN, Warszawa 1986, s. 204.  
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Schemat 
procesu 
decyzyjnego 
prowadzącego 
do aktu 
zakupu.  

SPP, Rzeszów. Cyt za: M. Sołtysiak, Proces 

podejmowania decyzji przez konsumenta na 

przykładzie zakupu samochodu, w: K. Jaremczuk, 

Człowiek w procesie gospodarowania, Rzeszów 

1998, s. 285.  



DYLEMATY DECYZYJNE 

- optymalizacja 



Optymalizacja procesów logistycznych 

ZAŁOŻENIE:  

 

Logistyka obejmuje planowanie, koordynację i 

sterowanie, zarówno w aspekcie czasu jak i 

przestrzeni, przebiegiem  procesów realnych,  

których organizacja jest uczestnikiem, w celu 

efektywnego osiągania celów tej organizacji. 

dr Marian Krupa 
Wojciech M. BANASIEWICZ, Infrastruktura procesów logistycznych 



DEFINICJE 
 

Optymalizacja: 

 
 Metoda , sposób zaprojektowania najlepszego (?) z możliwych 

rozwiązania; 

 uwzględniając kryteria, cechy, priorytety rozwiązania 

modelowego (wzorcowego). 
 

 Optymalizacja zakłada poszukiwanie rozwiązań zgodnie z 

zasadą prakseologiczną – sprawnego działania (efektywne i 

skuteczne). 

 Optymalizacja – w analizie wartości oznacza najbardziej 

korzystną relację  stopnia spełnienia funkcji do kosztów 

łącznych. 



dr Marian Krupa 

Optymalizacja kosztów logistycznych 

   - optymalizacja kosztów jakości zaopatrzenia 

Koszty B: niezgodności wew. I zew. 

(koszt wytworzenia i obsługi) 

Koszty A: całkowite jakości 

(zapewnienie jakości) 

Koszty Łączne 

Poziom obsługi odbiorcy / 

Jakość procesu zakupów 

Koszty 

Umowny zakres zaangażowania 

optymalnego 

A B C 

A. Hamrol, Zarządzanie jakością z przykładami,  WN PWN, Warszawa 2007. 



PODSUMOWANIE 
 

Optymalizacja? 

 

Nie ma przedsiębiorstw efektywnych czy 

nieefektywnych, są tylko przedsiębiorstwa 

lepiej lub gorzej zarządzane. 

 

P. Drucker 



Prawidłowe zamodelowanie procesu wymaga: 

1. Wskazanie kto zarządza procesem (właściciel  procesu); 

2. Określenie, co jest niezbędne do jego zapoczątkowania (parametry na 
wejściu); 

3. Określenie pożądanych lub oczekiwanych wyników końcowych 
(parametry na wyjściu); 

4. Wskazanie jednostek, które mają być odbiorcami (klientami) 
wyników (adresatami efektów); 

5. Identyfikacja istotnych (kluczowych) czynników mogących 
stymulować względnie utrudniać realizację; 

6. Przyporządkowanie niezbędnych narzędzi i środków (infrastruktura) 
do realizacji; 

7. Zdefiniowanie uczestników i przyporządkowanie uprawnień do 
kontrolowania i sterowania przebiegiem procesu; 

8. Przemyślenia ewentualnych działań umożliwiających odpowiednią 
reakcję na niezaplanowane odchylenia – zarządzanie ryzykiem. 

S. Krawczyk, Logistyka w zarządzaniu marketingiem, AE, Wrocław, 1998. 

Optymalizacja procesów logistycznych  



Metody i techniki 

optymalizacyjne w zakresie 

procesów biznesowych 

(logistycznych) 
 

przykłady zastosowań 



ZADANIE 

Projekt: Proces logistyczny  

1. Opracuj (model + parametryzacja) wybrany proces 

logistyczny z referencją do istniejącej infrastruktury 

logistycznej. 

 

2. Zastosuj metodykę: 

 a) stenografię organizatorską (Diagram Designer) 

 b) metodykę EPC (ARIS Express) 

 c) notację BPMN (IBM Blueworks) 

 

3. Wskaż na mierniki optymalizacyjne 



DANE: opis procesu spedycji (palety typ EURO) 

Projekt: Proces logistyczny (AS-IS)  

1. Zawarcie umowy z firmą transportową (zlecenie transportowe). 

2. Przygotowanie dokumentów transportowych (list przewozowy, 

ubezpieczenie, Karnet TIR). 

3. Przygotowanie ładunku do transportu. 

4. Przekazanie ładunku do punktu wydań. 

5. Załadunek. 

6. Monitorowanie ładunku w trakcie przewozu. 

7. Informacja o dostarczeniu i przekazaniu ładunku do odbiorcy. 

8. Wzajemne rozliczenie usług (wystawienie faktur). 

9. Analiza należności / Dokonanie płatności. 

10. Ocena jakościowa realizacji procesu. 



Stenografia organizatorska 

Opis metody 
 

wprowadzenie 



Przykład przebiegu procesu w notacji stenografii organizatorskiej 



Stenografia organizatorska 

Metodyka: 

dr Marian Krupa 

1. Zdefiniuj nazwę i cel procesu (KCS). 

2. Opisz parametry na wejściu. 

3. Opisz parametry na wyjściu. 

4. Uporządkuj listę zadań realizowanych w ramach 

wybranego procesu/ procedury. 

5. Opisz uczestników wybranego procesu. 

6. Opisz graficznie proces w formie diagramu – 

wizualizacji procesu. 

 

7. Przedstaw propozycje udoskonalenia procesu w 

oparciu o wskaźniki – punkty kontrolne. 



 

Diagram 

L p .

Z a b ez p ie cz en ie  m as zy n y
-z g ło sz en ie
a w ar ii

D e cy z ja:  cz y
r e ali za cjan a p r aw y  sam o d z ie ln a

?

O k r eś l en ie  re al iza to r a
n a p r aw y

R ea liz ac ja
n a p r aw y

1

2

3

4

OI O I W

U IW P

Z a da n i a

U c ze s t n ic y

OI

O I

WOI

P r ze k az an ie  m as zy n y
p on a p r aw ie d o
e k sp lo a tac ji

WZZ U I
5

6 O d b ió r  i a n al iza
d o k u m e n ta cji

W

T A K

NIE

P .4



Standaryzacja symboli – analiza graficzna 

dr Marian Krupa 

Symbol Opis 

 
Zadanie (funkcja elementarna) 

 
Literki wskazują na rolę jaką pełni wskazany uczestnik w realizacji danego 

zadania: W - wykonawca (wykonuje zadanie); P - współpracownik (uczestniczy w 

realizacji zadania); D -  doradca (udziela porady); Z -  zatwierdzający; Ui -  

przekazuje dane / udziela informacji; Oi - odbiera dane / informacje. 

 
 

Operator decyzyjny: TAK/NIE – alternatywna ścieżka procesu/ procedury 

 

 

 
Archiwizowanie dokumentu 

 
Zapis w rejestrze 

 Powiązanie z innym procesem/ procedurą 

 

 

 
 

Linie łączące symbole 

 

 

W 

PR03 

Stenografia organizatorska 



Diagram procesu 

dr Marian 
Krupa 

Lp Zadanie 

Uczestnik procedury 

Uwagi  
 

    

1  
 

      

2  
 

      

3  
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6  
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10 
 

       

 

Stenografia organizatorska 



Diagram procesu 

dr Marian 
Krupa 

Lp Zadanie 

Uczestnik procedury 

Uwagi  
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Tworzenie kontraktu 

Klient Księgowy Logistyk Dz. SiD K. jakości 

W P Z Ui      IT 
Tworzenie zlecenia 

sprzedaży W Z Oi      IT 

Stenografia organizatorska 



Diagram procesu - modelowanie 

Stenografia organizatorska 



Mierniki i propozycje udoskonalenia procesu: 

Nazwa wskaźnika 
Wartość 

Propozycja usprawnień 
obecna oczekiwana 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

dr Marian Krupa 

Stenografia organizatorska 



Mierniki i propozycje udoskonalenia procesu: 

dr Marian Krupa 

Stenografia organizatorska 



EPC 

Opis metody 
 

wprowadzenie 



EPC / metodyka 

Projekt: Proces logistyczny  

1. Nazwij wybrany proces i zdefiniuj cel procesu. 

2. Zdefiniuj funkcje (zadania) w układzie chronologicznym. 

3. Połącz zdefiniowane funkcje z zdarzeniami oraz operatorami 

logicznymi. 

4. Zdefiniuj miejsce realizacji funkcji w strukturze organizacyjnej. 

5. Wskaż na dokumenty regulujące dany proces. 

6. Wskaż na powiązania w zakresie infrastruktury logistycznej (ICT). 

7. Wskaż na powiązania międzyprocesowe na poziomie 1 i 2 

(mapowanie procesów). 

8. Przedstaw propozycje udoskonalenia procesu. 



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 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. 

Projektowanie procesów - EPC 



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 (R/3) oraz IDS Sheer (Aris) 

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 

Projektowanie procesów - EPC 



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.  

 

 W metodologii ARIS / EPC zdarzenie 

aktywuje funkcję, a funkcja tworzy jedno 

lub kilka nowych zdarzeń.  

 

 Tak więc zdarzenie wywołuje funkcję, 

a funkcja produkuje nowe zdarzenie.  

 

 Te nowe zdarzenia znów wywołują 

funkcję i w ten sposób powstaje łańcuch 

funkcji i zdarzeń - Łańcuch sterowany 

zdarzeniami. 

Projektowanie procesów - EPC 

Łańcuch zdarzeń i funkcji 



Projektowanie procesów - EPC 

Łańcuch zdarzeń i funkcji / przykład 

 Funkcje są wywoływane przez jedno 

lub kilka zdarzeń.  

 

 W metodologii ARIS / EPC zdarzenie 

aktywuje funkcję, a funkcja tworzy jedno 

lub kilka nowych zdarzeń.  

 

 Tak więc zdarzenie wywołuje funkcję, 

a funkcja produkuje nowe zdarzenie.  

 

 Te nowe zdarzenia znów wywołują 

funkcję i w ten sposób powstaje łańcuch 

funkcji i zdarzeń - Łańcuch sterowany 

zdarzeniami. 



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: 

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

Projektowanie procesów - EPC 

Operator logiczny 

Powiązania 

Zasoby 

Zdarzenie 

Funkcja 

Zdarzenie 

Struktura organizacyjna 

Zapis/archiwizacja 

Narzędzie / 

Infrastruktura 



Proces:  
Diagram Designer  



Proces:  
ARIS Express  



dr Marian Krupa 

Zadanie: 
Integracja funkcji logistycznych i finansowych  

 
Opisywanie i udoskonalanie  

procesów biznesowych zgodnie z  

metodyką BPMN  



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 
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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 



77 

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 



Notacja BPMN 
Przegląd narzędzi: 



Notacja BPMN 
Przykład: BIZAGI 



Notacja BPMN 
Przykład: ADONIS 



Notacja BPMN 
Przykład: Yed Graphic 



Notacja BPMN 
Przykład: IBM 



Notacja BPMN 
Przykład: 
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PROJEKT  



Modelowanie i symulacja procesów logistycznych 

BIZAGI Modeler 



BIZAGI Modeler  • Notacja BPMN 



BIZAGI Modeler  

• Notacja BPMN? 



Zadanie 1  
 1. Opracuj – wykonaj model wybranego procesu. 

 2. Wykonaj walidację. 

 3. Opublikuj dokument w formacie MS Word. 

 



BIZAGI Modeler  

• Jak zainstalować (download) program?  



BIZAGI Modeler  

• 1. Modelowanie procesu 



BIZAGI Modeler  

• 2. Walidacja / sprawdzenie poprawności procesu 



BIZAGI Modeler  

• 3. Publikowanie dokumentu 



Zadanie 2  

1. Przy pomocy programu „Bizagi Modeler” i w oparciu o 
załączone dane opracuj projekt zmian umożliwiające 
poprawę sprawności diagnozowanego procesu (np. 
poziom wykorzystania zasobów, „wąskie gardła”, 
koszty itd.). 

 

2. Wykorzystaj funkcję „Simulation View” (1. Process 
Validation; 2. Time Analysis; 3. Resource Analysis; 
oraz „What-If Analysis” (Minimum 2 scenariusze)! 

 



BIZAGI Modeler  
• Model procesu:  

 Proces obsługi zakupów (zaopatrzenie produkcji) 



BIZAGI Modeler  

• METODYKA pracy projektowej (1/2): 

 

1. Zdefiniowanie celu projektu. 

2. Zebranie danych biznesowych, tj. informacja o zadaniach, 

zasobach, czasach realizacji, kosztach itd. 

3. Wybór narzędzia BPM oraz notacji – sugestia Bizagi Process 

Modeler / BPMN. 

4. Modelowanie / projektowanie procesu (patrz wzór). 

5. Wykonaj walidację procesu (Opcja 1: Validate; Opcja 2: Simulation 

View / 1.Process Validation / Run / Start. 

6. W “Simulation View” wypełnij tabelę “Properties”. 

 



BIZAGI Modeler  
• METODYKA pracy projektowej (2/2): 

 

7. Przeprowadź  “2. Time Analysis”. Wypełnij czasy „Processing time” dla każdego 

zadania / „Task”. Przeprowadź kolejny test. Wykonaj raport „Results”. 

Przeprowadź wstępną analizę uzyskanych wyników! 

8. Wykonaj “3. Resource Analysis”. W „Resources” zdefiniuj zasoby konieczne do 

realizacji procesu. Podaj liczbę dostępnych zasobów (Availability) oraz ich koszt 

(Cost) w EUR. Przyporządkuj zasoby do zadań. Wykonaj kolejny test. 

9. Dokonaj parametryzacji bramek – patrz tabela 

10. Przygotuj raport (Results) oraz przedstaw obszary potencjalnych zmian / 

udoskonalenia procesu. 

11. Uruchom funkcję „What-If Analysis”; Utwórz kopię procesu startowego 

(Scenario 1) jako Scenario 2. 

12. Wprowadź planowane zmiany do Scenario 2! 

13. Przedstaw uzyskane wyniki (poprawa sprawnościowa) w formie raportu. 


