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Modelowanie i badania symulacyjne procesów dynamicznych

Streszczenie

Artykuł poświęcony jest możliwościom praktycznym, które, dzięki nowym technikom analitycznym 
i symulacyjnym, daje dynamiczne zarządzanie procesami biznesowymi. Wskazuje obszary, w których 
stosowanie podejścia dynamicznego nie daje praktycznie żadnych korzyści, oraz obszary, w których 
stosowanie podejścia dynamicznego daje znacząco lepsze rezultaty niż tradycyjne zarządzanie proce-
sowe lub jest w ogóle warunkiem koniecznym jego stosowania. W artykule omówiono zasady analizy 
symulacyjnej procesów dynamicznych oraz niezbędne różnice między modelami poglądowymi a mo-
delami symulacyjnymi procesów dynamicznych. W konkluzji pokazano, że procesy dynamiczne mogą 
nie tylko być automatyzowane, ale również badane symulacyjnie z wykorzystaniem najpopularniejszej 
obecnie notacji BPMN 2.0, ponieważ dostarcza ona efektywne mechanizmy modelowania, a także ob-
sługi danych czy wyrażeń definiujących prawdopodobieństwa poszczególnych scenariuszy procesów.

Słowa kluczowe: zarządzanie procesowe, dynamiczne zarządzanie procesami biznesowymi, Busi-
ness Process Model and Notation (BPMN), zarządzanie sprawami, eksploracja procesów, automaty-
zacja procesów, zarządzanie wiedzą, wiedza z procesów.

Kody JEL: L86

Wstęp

Zarządzane procesowe jest niewątpliwie jedną z dominujących obecnie koncepcji zarzą-
dzania organizacjami. Jej praktyczna realizacja wymaga od organizacji wprowadzenia filo-
zofii zarządzania, która będzie kierować wszystkie działania na cele procesu podstawowe-
go, zapewnia jego dostarczanie głównych produktów lub usług (Knudson 2013). Szybkość, 
jakościowy charakter i nieprzewidywalność zachodzących zmian powodują, że wdrożenie 
zarządzania procesowego wymaga uwzględnienia już od pierwszych kroków możliwości 
szybkiej adaptacji do zachodzących zmian (Płoszajski 2004). Z tego powodu nie jest wystar-
czający standardowy podział procesów biznesowych na główne (podstawowe), wspierające 
i zarządcze (Rummler, Brache 1995). Jest to podział, który pozwala na czytelne, przejrzyste 
uporządkowanie map i modeli procesów oraz odpowiedzialności między zespołami czy jed-
nostkami, które je realizują. Nie pozwala jednak na wybór zasad opisu, metodyk wdrażania 
lub automatyzacji procesów czy określenie zasad zarządzania wiedzą związaną z procesami. 
W tym wypadku musimy zastosować podział odnoszący się nie tylko do sposobu realizacji, 
ale przede wszystkim do filozofii zarządzania procesami w organizacji.
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Procesy statyczne (static, structured) są to procesy, których przebieg jest niezmienny lub 
też zmienia się w długich okresach czasu. Ich realizacja opiera się na decyzjach kierownic-
twa organizacji. Pracownicy nie mogą dokonywać zmian procesów statycznych. Jeżeli nawet 
wynikają one z inicjatyw pracowników, to zawsze są oceniane i kwalifikowane lub odrzuca-
ne czy pomijane milczeniem przez kierownictwo. Przebieg procesów statycznych można od-
zwierciedlić w postaci algorytmu stanowiącego w zasadzie ich kompletny „program działania” 
zaakceptowany przez kierownictwo (Belaychuk 2011). Standardowo korzyścią z wdrożenia 
statycznego zarządzania procesami jest ujawnienie i uzgodnienie wiedzy w organizacji, do-
konywane zazwyczaj jednorazowo w fazie identyfikacji procesów. Czytelność i dostępność 
łatwych dzięki IT do aktualizacji map i modeli procesów, zapewnia skuteczną standaryzację 
i przyspieszenie obiegu wiedzy w organizacji. 

Jednak w rzeczywistych organizacjach tylko około 20% do 40% procesów to procesy sta-
tyczne (Kemsley 2009; Handy Soft 2012). Są to zwykle wewnętrzne procesy organizacji, na 
których przebieg nie mają wpływu zmieniające się wymagania klientów (np. procesy admi-
nistracyjne czy technologiczne) lub procesy, które muszą być zestandaryzowane z uwagi na 
obowiązujące przepisy (np.: procesy księgowe, podatkowe, kadrowe itp.) (Ukelson 2010).

W pozostałych 60% do 80% procesów występują czynności lub całe podprocesy trud-
ne do algorytmizacji, których przebieg zależy od indywidualnych warunków realizacji lub 
od tak wielu czynników, że praktycznie nie jest możliwe ich zamodelowanie. Są to pro-
cesy wymagające dynamicznego zarządzania, zazwyczaj skrótowo nazywane dynamiczny-
mi procesami biznesowymi (dynamic business process) (Szelągowski 2013). Dynamiczne 
zarządzanie procesami dopuszcza dokonywanie zmian zamodelowanego procesu w czasie 
jego realizacji przez wszystkich wykonawców w ramach posiadanych uprawnień (Gartner 
2014). Jeszcze kilka lat temu uważano, że nie jest możliwe modelowanie procesów dyna-
micznych (Di Ciccio, Marrella, Russo 2012). Wymagają one uwzględnienia w fazie mode-
lowania możliwości podejmowania przez wykonawców procesu indywidualnych decyzji, 
których nie można przewidzieć na etapie modelowania. Modelowanie musi więc a priori 
uwzględniać możliwość indywidualizacji lub usprawniania w trakcie wykonania, w tym 
podejmowanie przez wykonawców procesów decyzji zależnych od kontekstu wykonania 
procesu oraz od wiedzy realizującego proces. 

Modelowanie procesów

Praktyczne wdrożenie zarządzania procesowego stawia przed organizacją znacznie 
większe wymagania niż wdrożenia systemów ERP, MRP czy CRM. Wymaga ono w pierw-
szej kolejności rzetelnej identyfikacji procesów. Zasady opisu map i modeli procesów udało 
się zestandaryzować poprzez wprowadzenie notacji Business Process Model and Notation 

Zeszyty-naukowe-49_2016.indd   71 2016-11-22   09:17:54



MODELOWANIE I BADANIA SYMULACYJNE PROCESÓW DYNAMICZNYCH72

W procesie tym na pewno nie przewidziano wszystkich potrzeb i możliwości, więc pro-
ces w ramach usprawnień będzie wymagał ciągłego uzupełniania. O tych potrzebnych uzu-
pełnieniach kierownictwo dowie się analizując skutki nie optymalnych lub wręcz błędnych 
decyzji. Proces będzie coraz mniej czytelny i coraz częściej „na wszelki wypadek”, zazwy-

(BPMN) w wersji 2.0 (OMG 2011). Umożliwia ona modelowanie procesów statycznych, 
a także w dość szerokim zakresie modelowanie procesów dynamicznych. 

Statyczne modelowanie procesów

Najprostszym i najczęstszym przypadkiem jest modelowanie procesów uwzględniając 
wszystkie zidentyfikowane na etapie analizy możliwości. Diagram procesu lub jego opis za-
wiera wtedy wszystkie możliwe i prawdopodobne działania oraz obiekty występujące w pro-
cesie. W przypadku procesu konsultacji decyzji przedstawionego na schemacie 1, uwzględ-
niono wszystkie role, które powinny (a może muszą) uczestniczyć w wypracowaniu decyzji. 

Schemat 1
Przykład statycznego modelowania procesów decyzyjnych

 
Źródło: opracowanie własne.

Zeszyty-naukowe-49_2016.indd   72 2016-11-22   09:17:54



73MAREK SZELĄGOWSKI, PIOTR BIERNACKI

czaj niepotrzebnie będzie zabierać czas osobom nie zainteresowanym decyzjami w konkret-
nych sytuacjach. Model można poprawić poprzez zmianę bramek AND na OR. Daje to 
prowadzącemu konsultacje możliwość wyboru, kto będzie w nich uczestniczył. Nie pozwala 
jednak na określenie kolejności konsultacji (to zupełnie inny proces o jeszcze większym 
stopniu komplikacji) ani rozszerzenie grona konsultujących. Wymagałoby to dokonania 
praktycznie całkowitej zmiany procesu. Może więc lepiej zamodelować procesy decyzyjne 
podejmowane w odpowiedzi na konkretne zdarzenia?

Modelowanie wykorzystując kontekst zdarzeniowy

Przeanalizujmy przypadek statycznego modelowania procesów decyzyjnych na podsta-
wie kontekstu zdarzeniowego. 

Schemat 2
Przykład statycznego modelowania procesów decyzyjnych uwzględniając kontekst 
zdarzeniowy

 
Źródło: jak w schemacie 1.

Pierwsza bramka niezależnie od tego, czy jest to bramka XOR, OR lub sterowana zda-
rzeniami, służy do rozróżnienia rodzajów/kontekstów podpisania umowy. Uruchamiana jest 
tylko ścieżka procesowa (lub ścieżki procesowe), które odpowiadają rodzajowi wymaganej 
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konsultacji umowy. Dodatkowo proces konsultacji może zostać przerwany w przypadku 
braku czasu i konieczności podjęcia decyzji, mimo nie zakończenia konsultacji (zdarze-
nie czasowe ”Consultation deadline”). Niezależnie od tego, jaką bramką się posłużymy, 
uzyskujemy proces pokazujący listę wszystkich wariantów podejmowanych decyzji. Nawet 
jeżeli każdy z wariantów zamodelujemy optymalnie, to, podobnie jak w poprzednim przy-
padku, z biegiem czasu będzie rosła liczba wariantów i, niestety, ten wzrost będzie okupiony 
błędnymi decyzjami (czy raczej ich wymiernymi skutkami). Oczywiście, każdy z wariantów 
jest optymalny na dzisiaj i z czasem większość z nich będzie obciążona ryzykami i niedo-
godnościami z poprzedniego przykładu. 

W standardzie BPMN możemy zamodelować podjęcie decyzji od razu wydzielając ob-
sługę poszczególnych rodzajów/kontekstów w postaci podprocesów wyzwalanych zdarze-
niami. 

Schemat 3
Przykład statycznego modelowania procesów decyzyjnych z wykorzystaniem 
podprocesów wyzwalanych zdarzeniami (event sub-proces)

 
 Źródło: jak w schemacie 1.
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Tak jak poprzednio, wymaga to określenia na etapie modelowania wszystkich warian-
tów/ kontekstów wykonania procesu (w przykładzie na schemacie 3 wszystkich kontekstów 
podpisania umowy). I nadal jest obarczone podobnymi ryzykami niepełności i komplikacji 
jak w poprzednich przykładach. Ten rodzaj modelowania daje jednak bardziej czytelny dia-
gram graficzny oraz pozwala na proste wykorzystanie wcześniej zdefiniowanych wzorców 
podprocesów. W praktycznej implementacji korzyścią jest również fakt, że kolejność wywo-
łania poszczególnych podprocesów zależy od czasu ich pojawienia się oraz od priorytetów, 
które zostaną im nadane w BPMS.

Ryzyka statycznego modelowania procesów dynamicznych

Wszystkie powyższe przykłady niosą ze sobą podobne ryzyka charakterystyczne dla statycz-
nego modelowania procesów z natury dynamicznych. Takie próby prowadzą zazwyczaj do wy-
dłużania projektów (wzrost kosztów, dodatkowe ryzyka) i obniżania morale pracowników (brak 
poczucia odpowiedzialności za wykonywaną pracę) i w efekcie mogą prowadzić do spadku, 
a nie wzrostu efektywności organizacji. Konieczne jest zatem dokładne przeanalizowanie czy 
zamodelowanie bezwzględnie wszystkich możliwych wariantów przebiegu procesu, które może 
zrealizować jego wykonawca nie spowoduje powstania większych strat niż brak szczegółowego 
opisu, na skutek zagmatwania opisu dużą liczbą „zapasowych” wariantów oraz usztywnienie 
brakiem możliwości realizacji nie przewidzianych wariantów. Główne zagrożenia to:
 - utrata czytelności i elastyczności na skutek zbytniego uszczegółowienia – powoduje to 

„pełzające” komplikowanie procesów, przez dodawanie do nich różnych szczególnych 
przypadków, uzupełnień „na wszelki wypadek” i warunków które należałoby rozpatrzyć 
nawet jeżeli występują tylko czasami!;

 - wzmocnienie kultury braku odpowiedzialności – ścisłe narzucenie zawsze takiego sa-
mego, niezależnie od okoliczności, sposobu wykonania procesu, odbiera inicjatywę 
pracownikom i zaciera odpowiedzialność za rezultaty realizowanych procesów. Wręcz 
zachęca do akceptacji sytuacji w której generowane są straty, ale zgodnie z regulaminem/
procedurami/procesami! Przecież za nie odpowiada właściciel regulaminu/procedury/
procesu a nie wykonawca, więc dla swojego bezpieczeństwa warto trzymać się sztywno 
procesu, nawet widząc, że jest to pozbawione sensu, nieoptymalne i spowoduje straty. 

Modelowanie procesów dynamicznych

Notacja BPMN 2.0 daje możliwość zamodelowania podprocesu dynamicznego (ad-hoc, 
unstructured), w którym możliwa jest realizacja wielu nie uporządkowanych i nie sprioryte-
tyzowanych, ale wcześniej opisanych działań. Mogą one mieć charakter:
 - zadań (tasks) tworząc odpowiednik listy kontrolnej zadań możliwych do wykonania lub
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 - krótkich podprocesów tworząc odpowiednik zbioru przewidywanych scenariuszy bizne-
sowych, zazwyczaj zawierającego wcześniej zdefiniowane, re-używalne wzorce proce-
sów (process pattern). 
Może być w nie zaangażowany wykonawca podprocesu ad hoc, a także inne osoby 

(role) (OMG 2011, s. 431). W większości implementacji w systemach BPMS (np. Bizflow, 
Fujitsu) wykonawca procesu może również wykonać czynności nie przewidziane w czasie 
modelowania procesu (Knudson 2014). Jak w każdej czynności wykonawcy procesu ad hoc 
mogą posługiwać się dokumentami lub obiektami danych lub w zasadzie dowolnymi innymi 
obiektami zawartymi w uzgodnionych atrybutach czynności.

Schemat 4 daje wykonawcy procesu możliwość dokonania wybranych konsultacji (jed-
nej, wybranych lub wszystkich), jednorazowo lub równocześnie, w razie potrzeby powta-
rzając niektóre z nich wielokrotnie. Przyjmując, że oznaczenie „||” opisuje konsultacje pro-
wadzone równolegle, a „->” dokonywane sekwencyjnie, przykładowe scenariusze realizacji 
konsultacji dla procesu opisanego schematem 4 można przedstawić np. jako: 
financial -> production -> suppliers -> financial -> production
lub
suppliers || production -> financial -> production -> financial -> suppliers || production

Schemat 4
Przykład dynamicznego modelowania procesów decyzyjnych

 
Źródło: jak w schemacie 1.
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Modelując proces przyjęto, że po konsultacji finansowej obowiązkowo będzie realizo-
wana konsultacja prawna (financial = financial -> legal). Oczywiście każde z zadań można 
rozpisać oddzielnie lub połączyć je w dowolne kombinacje zgodnie z rzeczywistym przebie-
giem procesu biznesowego lub wymaganiami wynikającymi, np. z analiz ryzyka.

W czasie wykonania procesu poszczególne zadania są logowane w dzienniku zdarzeń, 
a ich wyniki są zapisywane w odpowiednich obiektach danych. Odczytując zawarte w logo-
typie systemu BPMS stemple czasowe (time stamps) wykonania poszczególnych czynności 
jesteśmy w stanie dokładnie określić, w jakiej kolejności, jakie czynności i kto wykonał oraz 
jakie były ich rezultaty. Stąd już tylko krok do budowy bazy wiedzy o kolejnych wykona-
niach procesu, ich przebiegu, wykorzystywanych lub zebranych danych, rezultatach oraz 
osobach które wykonując je zdobyły wiedzę (informację i doświadczenie).

Zamiast komplikować rozbudowując statyczny proces „Zawarcie umowy” o kolejne 
konsultacje, warunki logiczne i priorytety ich przeprowadzenia, w jednym znacznie bardziej 
czytelnym schemacie opisano, co może być zrobione, upoważniając wykonawcę procesu do 
jego realizacji zgodnie z wymaganiami konkretnej realizacji procesu biznesowego. Wspiera 
to naturalny sposób pracy wykorzystujący zaangażowanie, kreatywność i wiedzę pracowni-
ków. Dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo dzięki pełnej przejrzystości i bieżącej kontroli 
działań, bez zagrożenia wystąpienia efektu tzw. „ukrytej fabryki” (BusinessDictionary 2016; 
Miller, Vollmann 1985).

Dynamic BPM zmienia podstawowy cel modelowania. Nie jest nim tradycyjne dokład-
ne określenie wszystkich możliwych działań. Celem jest określenie standardowej, zgod-
nej z wiedzą organizacji sekwencji wykonywanych zadań oraz sposobu wykonania pro-
cesu w warunkach wykraczających poza standard, a także danych niezbędnych do analizy 
pełnego kontekstu wykonania procesu. Przez określenie „sposobu wykonania w warunkach 
wykraczających poza standard” rozumiemy określenie: 
 - uprawnień do wyboru zadań przewidzianych w podprocesie ad hoc (nie każdy powinien 

mieć prawo wyboru wszystkich zadań),
 - uprawnień do wykonania zadań nie przewidzianych w podprocesie ad hoc (nie każdy 

powinien mieć prawo do ograniczonych eksperymentów w formie wykonania nieprze-
widzianych zadań),

 - ograniczeń poszczególnych zadań (np. wykonanie szeregowe/równoległe zadań ad hoc, 
ograniczenia czasowe czy zasobowe – proces nie może trwać w nieskończoność i anga-
żować wszystkich zasobów organizacji).
W ten sposób dynamic BPMN znacząco zbliża koncepcję business process management 

(BPM) do adaptive case management (ACM). Dopuszczając zastąpienie statycznych „al-
gorytmów” opisujących przebieg procesów przez listę zadań, które mogą zostać wykonane 
oraz specyfikacje danych wejściowych i wynikowych, którymi się one posługują. W więk-
szości implementacji w systemach BPMS, zadania mogą być zagnieżdżane a także możliwe 
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jest wygenerowanie zadania które nie było uwzględnione we wcześniej przygotowanej spe-
cyfikacji (Belaychuk 2011; Swenson 2010).

Badania symulacyjne procesów dynamicznych

Dotychczas przyjmowano, że symulacje można wykonywać jedynie w odniesieniu do 
procesów statycznych, gdyż standardowo symulacje odwołują się do różnych ścieżek wy-
konań tego samego procesu, zależnych od średnich, statystycznych prawdopodobieństw po-
dejmowania decyzji lub występowania zdarzeń wpływających na przebieg procesu. Innymi 
słowy, dla statycznie zamodelowanego procesu określano prawdopodobieństwa i badano 
oraz optymalizowano rezultaty, średni czas wykonania, wykorzystane zasoby lub koszty 
wykonania (por. schemat 5).

Takie podejście jest tylko częściowo przydatne dla analizy procesów dynamicznych, 
w której interesują nas nie tylko średnie czasy czy koszty, ale również (a czasami przede 
wszystkim) dokonane zmiany przebiegu procesów związane z ich konkretnym, indywidual-
nym wykonaniem. Interesuje nas więc nie tylko jak w procesach dynamicznych rozkłada się 
prawdopodobieństwo określonych sposobów realizacji procesu, ale także jakie są sposoby 
realizacji procesu i jak wpływa to na rezultaty realizacji tak dynamicznie zmienionego pro-
cesu. Celem takiej analizy może być budowanie dobrych praktyk realizacji procesów czy 
wskazywanie zagrożeń wynikających z danego sposobu ich realizacji. Pomocą mogą tutaj 
służyć narzędzia symulacyjne pozwalające na modelowanie i symulację opartą o kryteria 
danych sterujących zachowaniem się procesu. 

Każdy proces ma określony zestaw przypisanych do niego danych. Mogą to być dane 
opisujące szerszy kontekst wykonania procesu i bezpośrednio nie wpływające na jego prze-

Schemat 5
Kryterium wyboru ścieżki oparte na prawdopodobieństwie wyboru ścieżki

 
Źródło: jak w schemacie 1.
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pływ. Również każda instancja procesu (w BPMN nazywana żetonem) posiada przypisany 
do siebie zestaw danych. Wyobraźmy sobie realizację zamówienia. Zamówienie to zestaw 
danych, którego częścią są np. zamówione produkty (w tym ich nr indeksu, ilość, termin wy-
magalności, płatności itd). Każdy krok modyfikuje wybrane dane z tego zestawu (np. pobie-
ra produkt z magazynu i umieszcza w opakowaniu wysyłkowym – zmiana statusu produktu 
z [w magazynie] na [zapakowany]. Kontrola jakości może zmienić status danych produkt 
[prawidłowy] na [uszkodzony] i następnie zmienić logikę sterowania procesem tak, aby wła-
ściwie zareagować na takie dane. Można więc powiedzieć, że każda czynność w procesie 
w jakiś sposób przetwarza dane bezpośrednio lub może wpływać na nie w sposób pośredni. 
Każda bramka decyzyjna (rozdzielająca) może reagować na strukturę danych niesionych 
przez żeton lub danych pośrednio wpływających na kontekst wykonania procesu. Wreszcie 
każde miejsce w którym identyfikowana jest reakcja na określony stan w procesie (w BPMN 
nazywany zdarzeniem) może poinformować o pojawieniu się określonych danych lub zare-
agować na ich pojawienie się. Do symulacji możemy przystąpić z chwilą kiedy wszystkie 
kroki, w tym decyzje, w procesie dynamicznym zostaną w sposób bezpośredni lub pośredni 
powiązane z danymi, w tym ich przetwarzaniem/reakcją na ich wartości.

Co daje nam symulacja procesów dynamicznych? Przede wszystkim informuje nas o po-
tencjalnych zachowaniach procesu w zależności od otoczenia. Te zależności mogą być od-
wzorowywane przez odpowiednią strukturę danych przypisywanych żetonom wchodzącym 
do procesu oraz procesowi jako takiemu. Pozwala również na identyfikację interakcji mię-
dzy różnymi żetonami w tym samym procesie. Dzięki takiej symulacji możemy dowiedzieć 
się, jakie będą efekty procesu dla tak wybranych sposobów postępowania. Szczególnie istot-
ne jest to wtedy, gdy musimy identyfikować szanse lub zagrożenia występujące w czasie 
realizacji procesu ze szczególnym uwzględnieniem wpływu na ich występowanie wynikają-
cego z interakcji pomiędzy żetonami. 

Niestety, symulacje nie mogą w sposób bezpośredni wykorzystywać procesów zamo-
delowanych z wykorzystaniem konstrukcji ad hoc. Niezbędne jest określenie dla programu 
symulującego reguł, którymi, jak zakładamy, kierowałby się człowiek będący wykonawcą 
procesów. W modelu procesu przedstawionym na schemacie 6 założono, że to wykonawca 
procesu decyduje jak jest wykonywany proces ad hoc zawierający zadania Badanie krwi, 
Tomograf, Konsultacja psychiatryczna itd. W czasie symulacji wybory użytkownika musi-
my zastąpić:
 - grupą funkcji realizujących przetwarzanie danych,

oraz 
 - grupą funkcji sterujących przepływem procesu zgodnie ze zmieniającymi się wartościa-

mi danych.
Dlatego musimy uzupełnić model wejściowymi strukturami danych, które będą sterowa-

ły realizacją procesu (bezpośrednio bądź po przetworzeniu zgodnie z ww. funkcjami).
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Dlatego model procesu dynamicznego zgodny z BPMN (np. schemat 6), w celu symula-
cji wymaga przekształcenia go do modelu symulowanego (np. schemat 7).

Przygotowanie modelu procesu dynamicznego do symulacji wymaga:
 - Zdefiniowania zestawu danych wejściowych (często wraz ze statusami), które będą do-

stępne dla każdej instancji realizacji procesów (dla każdego żetonu). 
 - Określenia zasobów dostępnych dla realizacji procesu (często również w kontekście har-

monogramu, w jakim pracują). 
 - Określenia kryteriów zmiany statusów danych podczas wykonywania poszczególnych 

kroków. 
 - Dla czynności wykonywanych w pętlach określenia kryterium wyjścia z pętli. 
 - Określenia rozkładu czasów wykonywania poszczególnych czynności (czasem łącznie 

z formułami uzależniającymi je od innych danych). 
 - Określenia formuł (funkcji) wskazujących ścieżki wybierane podczas realizacji procesu. 

Czasem dodatkowo określa się koszty zasobów i czynności (jeśli badanie ma dotyczyć 
np. kosztów realizacji procesów) oraz inne parametry, np. kryteria sukcesu/porażki.

 - Określenia częstotliwości i innych kryteriów pojawiania się żetonów (np. liczby pacjen-
tów w czasie dyżuru). 
Dzięki formułom jesteśmy w stanie podczas symulacji przeanalizować, jakie są możliwe 

sekwencje wykonywania czynności w procesie i jakie są konsekwencje ich wykonywania.
Można zadać pytanie, po co robić symulację, skoro takie dane można uzyskać metodami 

eksploracji procesów w zasadzie z dowolnych systemów dziedzinowych lub zintegrowanych 
systemów ERP? Jednak należy uwzględnić, że analiza danych uzyskanych dzięki technikom 

Schemat 6
Proces dynamiczny – zapis w notacji BPMN

 
Źródło: jak w schemacie 1.
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Schemat 7
Proces dynamiczny przygotowany do symulacji

 
Źródło: jak w schemacie 1.

process mining udziela odpowiedzi tylko na pytanie „jak dotychczas realizowano procesy?”, 
a ściślej jak zrealizowano procesy w dotychczasowych warunkach realizacji. W dzisiejszej 
gospodarce, w której „tylko zmiana jest stała”, często bardziej interesujące jest pytanie, jak 
mogą zostać wykonane procesy w warunkach, które przewidujemy, że mogą wystąpić lub 
które na pewno nastąpią (np. na skutek zmian prawnych). Symulacja odpowie nam, jakie 
mogą być wykonania procesów dynamicznych w nowych warunkach, jakie mogą być ich 
wyniki i jakie jest ich prawdopodobieństwo. Mamy więc możliwość przeanalizowania, co 
może się stać w dynamicznie zarządzanym procesie zanim to się stanie i jak można dobie-
rać parametry procesu, aby zoptymalizować jego rezultaty. Ze względu na to, że procesy 
dynamiczne są często uzależnione od wielu parametrów niezależnie wpływających na sie-
bie, bez symulacji trudno jest zbadać, jaki sposób realizacji procesu daje najlepsze wyniki. 
Symulacja pozwala na zaprojektowanie eksperymentów i ocenę zaproponowanych kryte-
riów w procesach. Dzięki temu jesteśmy w stanie nie tylko budować podręczniki dobrych 
i złych praktyk realizacji procesu na podstawie wykonanych procesów, ale także przewi-
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dywanych zmian warunków wykonania procesu lub przewidywanych sytuacji awaryjnych  
(np. analizy na potrzeby planów ciągłości działania (business continuity management – BCM). 
Równocześnie symulacja może być pierwszym krokiem w automatyzacji dynamic BPM 
i umożliwić wbudowanie w systemy BPMS choćby części sprawdzonych dobrych praktyk.

Podsumowanie

Rozwijana od roku 2004 koncepcja dynamic BPM nie jest pierwszą próbą przezwycię-
żenia ograniczeń tradycyjnego, statycznego zarządzania procesowego i dostosowania go do 
wymagań coraz bardziej hiperkonkurencyjnego otoczenia organizacji (D’Aveni 1994). Jak 
pokazano, w warstwie praktycznej pozwala ona nie tylko na modelowanie, ale również na 
badania symulacyjne dynamicznie zarządzanych procesów biznesowych. 

Wykorzystanie eksploracji procesów (process mining) w połączeniu z badaniami symu-
lacyjnymi procesów zarządzanych dynamicznie pozwoli na znaczące poprawienie ich re-
zultatów, a równocześnie na daleko idącą redukcję ryzyk ich wdrożenia czy optymalizację 
zasobów przewidzianych do ich wykonania. Dzięki analizie odstępstw od standardowego 
przebiegu procesów oraz najczęstszych kierunków adaptacji procesów opartej na eksploracji 
procesów, możliwe jest praktyczne określenie zbioru potencjalnie możliwych do wdrożenia 
usprawnień oraz danych bezpośrednio, a także pośrednio wpływających na realizację proce-
sów. Ich wykorzystanie w badaniach symulacyjnych pozwala na zaprojektowanie nowych 
procesów „standardowych na dzisiaj” i określenie zasobów niezbędnych do ich realizacji. 
Kolejne wykonania procesów i analiza kolejnych dynamicznie wprowadzanych zmian, a da-
lej kolejne zmiany w procesach i badania symulacyjne ich skutków pozwalają na stworze-
nie cyklu doskonalenia procesów łączącego w sposób nierozerwalny praktyczne wykonania 
dynamicznie zarządzanych procesów z badaniami symulacyjnymi nakierowanymi na ich 
optymalizację. Kolejne badania pokażą, na ile ten nowy cykl doskonalenia dynamicznie 
zarządzanych procesów będzie szybszy oraz na ile będzie bardziej skuteczny i efektywny 
niż tradycyjne Koło Deminga. 
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Modelling and Simulation Studies of Dynamic Processes

Summary

The article discusses the practical possibilities that are provided by the dynamic business process 
management thanks to new techniques of analysis and simulation. It indicates the areas where the 
use of a dynamic approach gives no benefits and areas where the use of a dynamic approach gives 
significantly better results than the traditional process management or even is a prerequisite for its 
use. The article discusses the principles of simulation analysis of dynamic processes and the essential 
differences between the models for demonstration and models for simulation of dynamic processes. 
An article in the conclusion shows that dynamic processes cannot only be automated but also tested 
by means of simulations using the most popular notation – BPMN 2.0, so that it provides effective 
mechanisms for modelling and data handling or expressions that define the probability of particular 
scenario processes.
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