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Streszczenie: Wraz we wzrostem popularności podejścia procesowego w zarządzaniu zmie-
niały się metody modelowania procesów, w tym wykorzystywane notacje, języki i narzędzia 
informatyczne. Genezy metod modelowania można poszukiwać zarówno w naukach o zarzą-
dzaniu, jak i inżynierii oprogramowania. W artykule, jako istotne źródła podejścia proceso-
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1. Wstęp

Rosnąca od kilkunastu lat popularność podejścia procesowego wymusza stosowanie 
powszechnie zrozumiałych metod modelowania procesów. Genezy ich modelowa-
nia można doszukiwać się znacznie wcześniej, głównie w obszarze szeroko rozu-
mianej informatyki. Odnajdowanie źródeł podejścia procesowego w zarządzaniu 
może prowadzić do dwóch podstawowych obszarów zarządzania:
 • teorii i praktyki zarządzania wytwarzaniem oprogramowania komputerowego,
 • teorii i praktyki zarządzania organizacjami.

Obszary technologii informatycznych oraz zarządzania w ostatnich latach ściśle 
się przenikają, m.in. w związku z szerokim zastosowaniem podejścia procesowego. 
Celem artykułu jest przedstawienie najistotniejszych obszarów, które znacząco 
wpłynęły lub nadal wpływają na popularyzację modelowania procesów, a także 
wskazanie ich wpływu na stosowane metody i notacje oraz narzędzia wspomagające 
modelowanie. Uwzględniono w szczególności obszary znajdujące się na styku tech-
nologii informatycznych i zarządzania organizacjami.
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2. Inżynieria oprogramowania

Podejście procesowe w informatyce jest wpisane w jej istotę, w szczególności  
w inżynierię oprogramowania, czyli dziedzinę nauki zajmującą się wytwarzaniem 
systemów informatycznych. Każdy algorytm, który jest podstawą projektowania  
i funkcjonowania oprogramowania, rozumiany jako ciąg czynności niezbędnych do 
wykonania określonego zadania, jest opisem procesu. Podejście procesowe było 
więc od zawsze stosowane w analizie i projektowaniu systemów informatycznych, 
zwłaszcza w metodach strukturalnych. Metody te zorientowane są z jednej strony  
na modelowanie danych, z drugiej właśnie na modelowanie procesów. Spopulary- 
zowane zostały w drugiej połowie lat 70. XX wieku m.in. przez T. DeMarco [1978], 
E. Yourdona i L. Constantine’a [1979], C. Gane’a i T. Sarsona [1979]. Przykładem 
stosowanej w metodach strukturalnych graficznej prezentacji procesów są diagramy 
przepływu danych DFD (Data Flow Diagrams), które przedstawiają system jako 
procesy połączone przepływami danych. Proces to w tym przypadku ciąg przetwa-
rzania danych wewnątrz systemu. Notacja DFD obejmuje:
 • procesy, określane również jako funkcje – prezentujące przetwarzanie danych,
 • przepływy – prezentujące przemieszanie danych, 
 • składnice, określane również jako magazyny – prezentujące miejsca przechowy-

wania danych,
 • interfejsy, terminatory – prezentujące źródła i miejsca przeznaczenia danych 

poza systemem. 
Klasyczne diagramy DFD zorientowane są więc obok procesów na dane, pomi-

jają sferę obiektów materialnych, a także sferę przepływu informacji sterującej, słu-
żąc do prezentacji sfery przepływu danych. Należy jednak zauważyć, że dalsza ewo-
lucja metod strukturalnych doprowadziła do ich zbliżenia do współczesnych metod 
modelowania procesów biznesowych.

Od początku lat 90. XX wieku (począwszy, przykładowo, od publikacji P. Coada 
i E. Yourdona [1990] oraz zespołu J. Rumbaugha [1991]) większą popularność uzy-
skały obiektowe metody analizy i projektowania systemów informatycznych, bazu-
jące na wyodrębnieniu abstrakcyjnych obiektów, które charakteryzowane są nie tyl-
ko parametrami atrybutów, ale i procesami, w których uczestniczą, oraz funkcjami 
przez nie wykonywanymi. Obecnie metody obiektowe ściśle wiążą się z wykorzy-
staniem języka UML (Unified Modeling Language) stworzonego w celu definiowa-
nia, wizualizacji, konstruowania i dokumentowania systemów informatycznych. 
Obejmuje on kilkanaście diagramów, między innymi diagram czynności, który jest 
bardzo zbliżony do podejścia procesowego [Lasek 2005].

3. Podejście procesowe w zarządzaniu organizacjami

Podobnie jak w przypadku informatyki, pojęcie procesu powinno być integralną 
częścią teorii zarządzania organizacjami. W praktyce popularność podejścia proce-
sowego rośnie wyraźnie dopiero od początku lat 90. XX wieku i wiąże się w szcze-
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gólności z publikacjami M. Hammera i J. Champy’ego oraz T. Davenporta. Proces 
według Hammera i Champy’ego [1993] traktowany jest jako grupa powiązanych 
czynności, składających się na pewną całość, posiadających wejścia i wyjście, two-
rzących wartość z punktu widzenia klienta. Sformułowana przez tych autorów kon-
cepcja restrukturyzacji procesów biznesowych BPR (Business Process Reengineer-
ing), pomimo późniejszej silnej jej krytyki, znacząco wpłynęła na postrzeganie 
procesów biznesowych. Według klasycznej definicji BPR jest przemyśleniem od 
podstaw i radykalnym przebudowaniem procesów działalności po to, aby osiągnąć 
istotną poprawę w krytycznych podstawowych miarach sprawności, takich jak koszt, 
jakość, poziom obsługi, szybkość. W tym kontekście proces biznesowy jest każdą 
celową działalnością, składającą się z zestawu czynności, zmierzającą do przetwo-
rzenia produktów i usług o niższej wartości wejściowej na produkty i usługi o wyż-
szej wartości wyjściowej. Do podstawowych zasad BPR w szczególności należą: 
oparcie koncepcji na procesach, radykalizm zmian, a także zintegrowanie działań  
z technologiami informatycznymi. Podejście do restrukturyzacji przedsiębiorstw 
propagowane przez Davenporta również opierało się na procesach biznesowych, 
lecz było mniej radykalne. Zaproponowano nowe metody zarządzania opierające się 
na procesach, podkreślono znaczenie procesów poziomych i ich powiązań ze struk-
turą funkcjonalną. Proces rozumiany jest przez Davenporta [1993] jako ustruktury-
zowane, mierzalne działania zaprojektowane do produkcji określonego dobra dla 
poszczególnego klienta lub rynku. Biorąc pod uwagę fakt, że zintegrowanie działań 
z technologiami informatycznymi było jednym z paradygmatów koncepcji BPR,  
a lata 90. XX wieku to okres wyraźnej poprawy dostępności tych technologii dla 
biznesu, można postawić tezę, że to właśnie informatyka wpłynęła na popularyzację 
podejścia procesowego w naukach o zarządzaniu.

4. Zarządzanie jakością

Współczesne podejście do zarządzania jakością w organizacjach także ściśle powią-
zane jest z podejściem procesowym i w praktyce wynika zazwyczaj ze stosowania 
norm serii ISO 9000. Proces traktowany jest tutaj jako zestaw działań wzajemnie 
powiązanych lub wzajemnie oddziałujących, które przekształcają wejścia w wyj-
ścia. Zgodnie z normą wdrożenie ISO 9001:2008, czyli aktualnej wersji normy obej-
mującej wymagania systemu zarządzania jakością, wymaga [Norma ISO 9001:2008]:
 • identyfikacji procesów potrzebnych w systemie zarządzania jakością i ich zasto-

sowania w organizacji,
 • określenia sekwencji tych procesów i ich wzajemnych oddziaływań,
 • określenia kryteriów i metod potrzebnych do zapewnienia skuteczności przebie-

gu i nadzorowania tych procesów,
 • zapewnienia dostępności zasobów i informacji niezbędnych do wspomagania 

przebiegu i monitorowania tych procesów,
 • monitorowania, mierzenia i analizowania tych procesów,
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 • wdrożenia działań niezbędnych do osiągnięcia zaplanowanych wyników i ciąg- 
łego doskonalenia tych procesów.
Zgodnie z powyższym identyfikacja procesów realizowana jest indywidualnie 

dla każdej organizacji. Norma stwierdza, że procesy powinny obejmować: zarządza-
nie, zaopatrzenie w zasoby, realizację wyrobu oraz dokonywanie pomiarów, analizy 
i doskonalenia.

W praktyce problemem często jest wiarygodność opisu procesów w księgach 
jakości powstających na potrzeby certyfikacji zgodności z normą. Doświadczenia 
autora opisane w [Wieczorkowski 2012] na przykładzie instytucji administracji pu-
blicznej pokazują problem traktowania ksiąg jakości jako niepotrzebnego obowiąz-
ku. W konsekwencji, mimo że formalnie procesy zostają opisane, jakość oraz aktu-
alność ksiąg może być wątpliwa. Zwraca się także uwagę na niską praktyczną 
przydatność wdrożenia norm ISO. Jako przyczynę takiego stanu wskazuje się pro-
blem wdrożeń, których rzeczywistym celem jest jedynie pozytywne przejście audytu 
certyfikującego, a nie porządkowanie procesów [Auksztol, Chomuszko (red.) 2012]. 
Niemniej jednak przesłanka zarządzania jakością znacząco wpływa na świadomość 
orientacji procesowej w organizacjach i w konsekwencji na potrzebę modelowania 
procesów biznesowych. 

5. Wdrażanie systemów informatycznych zarządzania  
    oraz integracja oprogramowania

Aspekt podejścia procesowego związany z wdrażaniem w przedsiębiorstwach syste-
mów informatycznych zarządzania w pewnym stopniu łączy w sobie wymienione 
wcześniej aspekty inżynierii oprogramowania oraz zarządzania organizacjami. Za-
uważyć jednak należy, że inżynieria oprogramowania dotyczy przede wszystkim 
zagadnień wytwarzania systemów informatycznych, a nie ich wdrożeń, choć stoso-
wane techniki mogą być do siebie podobne. W zaproponowanym przez autora  
w [Wieczorkowski, Polak 2010] podejściu do metod adaptacji standardowego opro-
gramowania wspierającego zarządzanie perspektywa procesów biznesowych jest 
jednym z czterech wzajemnie na siebie nachodzących aspektów kastomizacji syste-
mów informatycznych zarządzania obok: perspektywy technicznej, perspektywy 
wytwórcy i dostawcy systemu oraz perspektywy klienta. 

W perspektywie procesów biznesowych wyróżniono następujące istotne zagad-
nienia:
 • wykorzystanie modeli referencyjnych procesów biznesowych do konfiguracji 

systemów zintegrowanych,
 • restrukturyzację procesów biznesowych organizacji związaną z wdrożeniem 

systemów informatycznych,
 • oparcie na procesach biznesowych w celu integrowania systemów informatycz-

nych, 
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 • wpływ zewnętrznych organizacji (np. regulatorów rynku) na procesy biznesowe 
wspomagane przez systemy informatyczne.
Z punktu widzenia omawianego aspektu podejścia procesowego i tematyki ni-

niejszej pracy najistotniejsze jest wykorzystanie modeli referencyjnych procesów 
związane z ideą prekonfiguracji. Idea ta opiera się na założeniu podobieństwa stoso-
wanych rozwiązań w wielu organizacjach. Aby nie ograniczać elastyczności syste-
mu, jego wstępne ustawienia powinny być możliwymi do modyfikacji parametrami. 
Podobieństwo funkcjonowania niektórych organizacji sugeruje zastosowanie  
wariantowości wstępnego skonfigurowania systemu i oferowanie wielu prekonfigu-
rowanych rozwiązań. Można wyodrębnić podstawowe podejścia do prekonfiguracji: 
branżowe, regionalne (narodowe) i mieszane. Wykorzystują one podobieństwo  
realizowanych procesów biznesowych w ramach odpowiednio: jednej gałęzi gospo-
darki (aspekt dobrych praktyk i standardów branżowych) oraz jednego regionu, za-
zwyczaj państwa (aspekt prawny i tradycja). Rozwiązania branżowe i regionalne 
mogą być oferowane jako alternatywne referencyjne modele procesów bizneso-
wych, do których dostosowany jest gotowy wariant wstępnej konfiguracji systemu.  
Warianty referencyjnych modeli procesów oraz prekonfiguracji mogą być opraco-
wywane przez producenta systemu lub jego dostawców, lecz istnieją także branżowe 
modele referencyjne niezależne od systemu.

Także w przypadku integracji samodzielnych systemów informatycznych obser-
wuje się w ostatnich latach wyraźny związek z zarządzaniem procesami biznesowy-
mi. Wyraża się on między innymi popularnością architektury zorientowanej na usłu-
gi SOA (Service-Oriented Architecture). Nacisk architektury SOA położony jest na 
współpracę pomiędzy systemami, na podstawie modelu usług opartych na zdefinio-
wanych uprzednio procesach biznesowych.

6. Architektura korporacyjna i procesowa integracja organizacji

Rozważając zagadnienia integracji systemów informatycznych w całościowej skali 
przedsiębiorstwa, zagadnienia technologiczne ściśle wiąże się z aspektami zarząd-
czymi. Problem integracji wykracza znacznie poza obszar szeroko rozumianej infor-
matyki i obejmuje szerokie aspekty zarządzania, takie jak integracja projektów, inte-
gracja rynków zbytu, integracja procesów wytwórczych i wiele innych. Stąd 
wyprowadza się pojęcie integracji przedsiębiorstwa (enterprise integration), obej-
mującej całkowitą integrację biznesu skierowaną na wykorzystanie istniejących  
i nowych zasobów przedsiębiorstwa w celu osiągania założonych celów bizneso-
wych, zdefiniowanych i koordynowanych przez kierownictwo przedsiębiorstwa  
[Pacholski, Cempel, Pawlewski 2009]. Termin ten powiązany jest ściśle z pojęciem 
architektury korporacyjnej (enterprise architecture), określanej jako formalny opis 
struktury i funkcji komponentów korporacji, wzajemnych powiązań pomiędzy tymi 
komponentami oraz pryncypiów i wytycznych zarządzających ich tworzeniem i roz-
wojem w czasie [Szafrański, Sobczak (red.) 2009]. W celu podkreślenia metody 
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dojścia do docelowego rozwiązania architektonicznego można zawęzić to pojęcie do 
referencyjnej architektury integracji przedsiębiorstwa (enterprise integration refe-
rence architecture), uwypuklając znaczenie procesów prowadzących do integracji 
przedsiębiorstwa i ich opisu przedstawionego w postaci szkieletu bazowego (frame-
work) [Pacholski, Cempel, Pawlewski 2009]. Modele referencyjne architektur 
przedstawiają punkt odniesienia do procesów i struktur przedsiębiorstwa, dostarcza-
jąc wskazówek w zakresie metod zarządzania i ewentualnie wspierających je roz-
wiązań technologicznych. Pojęcie architektury korporacyjnej jest bardzo obszerne, 
do przykładów szkieletów (ram) architektur zalicza się, przykładowo, uniwersalne 
rozwiązania zorientowane głównie na aspekty zarządcze, jak TOGAF (The Open 
Group Architecture Framework) [www.opengroup.org/togaf] i Siatka Zachmana 
(Zachman Framework) [www.zachman.com], ale także m.in. punkty widzenia zo-
rientowane na aspekty technologiczne, jak wymieniona wcześniej architektura SOA, 
oraz rozwiązania wywodzące się z problematyki wdrożeń zintegrowanych syste-
mów informatycznych, jak ARIS (Architecture of Integrated Information Systems) 
[www.softwareag.com/corporate/products/aris_platform]. Cechą wspólną szkiele-
tów architektur jest ścisłe oparcie na podejściu procesowym i w konsekwencji ko-
nieczność opisu procesów biznesowych, a także w praktyce założenie szerokiego 
zastosowania technologii informatycznych. W chwili obecnej trudne jest postawie-
nie wyraźnej granicy pomiędzy obszarem zarządzania a obszarem technologii infor-
matycznych. 

7. Standaryzacja metod modelowania procesów biznesowych

Powszechność zastosowania podejścia procesowego w zarządzaniu oraz na pograni-
czu zarządzania i technologii informatycznych zrodziła potrzebę jednoznacznego 
zapisu modeli procesów biznesowych. Potrzeba modelowania procesów bizneso-
wych w organizacji może wynikać z różnych przesłanek związanych zazwyczaj  
z fazami aktualnie realizowanych projektów. Przykładowo B. Silver [2009] wyróż-
nił trzy poziomy o różnej szczegółowości modelu: podglądowy, analityczny i wyko-
nywalny – począwszy od najogólniejszego, skończywszy na najdokładniejszym  
modelu będącym podstawą do prac programistycznych. 

Ponieważ do modelowania procesów biznesowych nie w pełni nadawały się no-
tacje stosowane wcześniej przy wytwarzaniu oprogramowania (takie jak diagramy 
DFD, a w późniejszym okresie UML), powstawały różnorodne notacje i języki opisu 
procesów. Dużą popularność uzyskała wspomniana wcześniej architektura ARIS, 
która powstała w 1991 roku jako koncepcja ramowa kompleksowego modelowania 
wspomaganych komputerowo systemów informacyjnych [Gabryelczyk 2006]. Jed-
ną z metod wykorzystywanych w tej koncepcji zostały diagramy łańcuchów proce-
sów sterowanych zdarzeniami EPC (extended event-driven process chain). Dzięki 
popularności narzędzi informatycznych ARIS-Toolset oraz ścisłej współpracy twór-
ców z wiodącym producentem oprogramowania MRP II/ERP firmą SAP AG, której 
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modele referencyjne procesów dostarczane były z wykorzystaniem narzędzi ARIS, 
notacja EPC de facto stała się standardem w modelowaniu procesów biznesowych, 
głównie na potrzeby ich opisu do celów zarządczych oraz do celów wspomagania 
wdrożeń zintegrowanych systemów informatycznych zarządzania.

Popularność podejścia procesowego wpłynęła także na próby formalnej standa-
ryzacji metod modelowania procesów biznesowych. Wpisuje się to w trend typowy 
dla informatyki, w obszarze której od dawna działają liczne standaryzacyjne organi-
zacje typu non profit. Wspierane są one zazwyczaj przez różnorodnych dostawców 
narzędzi software’owych i usług z zakresu informatyki, a także końcowych użyt-
kowników rozwiązań, instytucje akademickie i agencje rządowe. Nad problematyką 
procesów biznesowych pracowała organizacja BPMI (Business Process Manage-
ment Initiative), która później przekazała to zagadnienie innej organizacji standary-
zacyjnej – OMG (Object Management Group) [www.omg.org]. Ta druga organiza-
cja to międzynarodowe konsorcjum, które pierwotnie skupiało się na zagadnieniach 
rozproszonego programowania obiektowego, w późniejszym czasie obejmując szer-
szy zakres zagadnień związanych z technologiami informatycznymi. Do najważniej-
szych obecnie standardów opracowanych przez OMG należą wymieniony wcześniej 
język UML, a także architektura MDA (Model Driven Architecture). W obszarze 
zarządzania procesami biznesowymi OMG utrzymuje m.in.:
 • BPMN (Business Process Model and Notation), obecna wersja z 2011 roku,
 • BPDM (Business Process Definition Metamodel), obecna wersja z 2008 roku,
 • BPMM (Business Process Maturity Model), obecna wersja z 2008 roku.

Z punktu widzenia niniejszego opracowania podstawowe znaczenie ma standard 
modelowania procesów BPMN. Pochodząca ze stycznia 2011 roku finalna wersja 
BPMN 2.0 jest rozwinięciem wcześniejszej wersji BPMN, kryjącej się wówczas pod 
nazwą Business Process Modeling Notation. Notacja ta jest ściśle wyspecjalizowana 
i stosowana wyłącznie w modelowaniu procesów biznesowych. U jej podstaw leżało 
założenie stworzenia zapisu procesów biznesowych na tyle prostego, aby mogli  
z niego korzystać użytkownicy biznesowi, a jednocześnie umożliwiającego zapisa-
nie wszystkich niezbędnych informacji o procesie potrzebnych analitykom i infor-
matykom [Piotrowski 2007]. Cechą wyróżniającą BPMN jest jej powszechność. 
Zdefiniowanie dla BPMN metamodelu, wynikające z uzgodnienia z metamodelem 
definicji procesów biznesowych BPDM, zapewnia możliwość transformacji modeli 
na inne notacje, a także na fragmenty kodu oprogramowania [Drejewicz 2012]. Do-
stawcy oprogramowania wspomagającego modelowanie procesów biznesowych, 
niezależnie od faktu przyjęcia standardu BPMN, w praktyce często uzupełniają go  
o dodatkowe elementy specyficzne dla konkretnego narzędzia. Dzięki zdefiniowaniu 
metamodelu możliwe jest dokonanie konwersji modelu BMPN na model BPEL (ina-
czej WS-BPEL, Web Services Business Process Execution Language). BPEL to 
opracowany przez organizację OASIS (Organization for the Advancement of Struc-
tured Information Standards) język definiowania procesów biznesowych oparty na 
XML. Jest on szeroko wykorzystywany przy wytwarzaniu oprogramowania, a jego 
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zastosowanie jest w praktyce znacznie węższe niż BPMN. W przeciwieństwie do 
BPEL to właśnie BPMN, dzięki zapisowi graficznemu, jest czytelny również dla 
specjalistów od zarządzania, a dzięki swojej jednoznaczności może być także pod-
stawą do wytwarzania i integracji oprogramowania. BPMN w XXI wieku stał się 
graficznym standardem modelowania procesów biznesowych oraz standardem opisu 
usług sieciowych (Web Services). Notacja wpasowana została w architekturę zorien-
towaną na usługi SOA, która mogła zostać spopularyzowana dzięki BPMN [Lasek, 
Otmianowski 2007]: 
 • notacje coraz bardziej dla zarządzających, a nie dla specjalistów IT,
 • kompletność vs. prostota zapisu,
 • standaryzacja.

8. Zakończenie

Powyżej skupiono się głównie na poszukiwaniu genezy obecnego podejścia do pro-
cesów biznesowych i metod ich modelowania. Jako źródła wskazano przede wszyst-
kim inżynierię oprogramowania i obszar na styku zarządzania i technologii informa-
tycznych. Stan obecny to sytuacja, w której postępuje silna integracja punktów 
widzenia zarządzania oraz wytwarzania i wdrażania oprogramowania komputero-
wego. Naturalne jest pytanie o dalsze kierunki ewolucji metod i notacji modelowa-
nia procesów biznesowych. Już obecnie funkcjonuje de facto standard w zakresie 
graficznej wersji modelowania w postaci notacji BPMN. Wszystkie liczące się infor-
matyczne narzędzia graficzne modelowania procesów przyjęły ją lub będą zmuszo-
ne w najbliższej przyszłości do zaimplementowania tej metody. Istotny przy tym jest 
fakt, że prawa do notacji nie należą do żadnego z koncernów IT, a do niezależnej 
organizacji standaryzacyjnej. Istotnym warunkiem powszechnej akceptacji metod 
modelowania procesów jest spełnienie oczekiwań kilku potencjalnych grup użyt-
kowników, w tym menedżerów, audytorów różnego typu, analityków biznesowych i 
systemowych, projektantów systemów informatycznych, programistów. Można 
uznać, że BPMN spełnia w większości te oczekiwania, z jednej strony będąc notacją 
przejrzystą i wystarczająco elastyczną, z drugiej – jednoznaczną. Dzięki tym ce-
chom sprawdza się np. jako metoda komunikacji pomiędzy analitykami systemowy-
mi a użytkownikami biznesowymi. Można już dziś uznać notację za dojrzałą, czego 
wyrazem jest funkcjonowanie jej drugiej, wyraźnie udoskonalonej wersji. Zdaniem 
autora można przewidywać, że BPMN będzie się dalej rozwijać, nadążając zarówno 
za potrzebami branży IT, jak i ewolucją nauk o zarządzaniu, i pozostanie dominują-
cym standardem w dłuższej perspektywie. Najprawdopodobniej, podobnie jak do-
tąd, będą także równolegle wykorzystywane przez specjalistów od systemów infor-
matycznych tekstowe języki opisu procesów, znajdujące zastosowanie przede 
wszystkim przy wytwarzaniu oprogramowania. Podejście graficzne wydaje się jed-
nak niezastąpione w przypadku specjalistów od zarządzania i jako język ich komu-
nikacji ze specjalistami od IT.
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THE EVOLUTION OF BUSINESS PROCESS MODELING 
METHODS AND NOTATIONS

Summary: The growing popularity of the process approach in management contributes to  
the changes in processes modeling methods, including notations, languages and IT tools.  
The sources of modeling methods can be sought both in management science and software 
engineering. The paper identifies the important sources of the process approach in management: 
the structured and object-oriented methodologies used in the information system analysis  
and design, as well as the software package implementation methods. Attention is paid to  
the characteristics of modern universal process notations such as BPMN. The author stresses 
that the evolution of the process approach and associated notations and tools brings together 
the points of view of management and IT specialists.

Keywords: business process, process modelling, information systems, software engineering.




