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• Praktyczne zajęcia z modelowania procesów

• Najczęstsze błędy modelowania i dobre praktyki

• Rozszerzenia modelowania: czasy i koszty czynności procesowych, ryzyko i uczestnicy procesowi 

• Biznesowe przykłady zamodelowanych procesów

   
Zgłoś swój udział już dziś!

530 755 339 

ewa.rokicka@bmspolska.pl

Modelowanie procesów metodą BPMN 
Zwiększ umiejętności modelowania procesów za pomocą notacji
BPMN 2.0



Warsztat

Warsztat „Modelowanie procesów metodą BPMN” dedykujemy do wszystkich osób, które 
chciałyby zwiększyć swoje umiejętności w tej tematyce, zarówno dla osób z działu IT jak i 
biznesu. Warsztat w praktyczny sposób omawia samodzielne tworzenie i modyfikowanie 
diagramów oraz skuteczne odczytywanie zawartych danych. Dzięki udziałowi w tym 
wydarzeniu uczestnik zwiększy swoje umiejętności w identyfikowaniu procesów 
biznesowych, identyfikacji i kierowaniu zdarzeniami w procesie oraz samodzielnym 
budowaniu procesów i podprocesów biznesowych.

Cel

Nastawiona na praktykę nauka tworzenia modeli procesów biznesowych w notacji BPMN 2.0 
oraz omówienie możliwości ich wykorzystania.

Metodyka szkolenia

warsztat łączący wiedzę na temat standardu notacyjnego BPMN 2.0 z ćwiczeniami 
prezentującymi jego zastosowanie.

Uczestnicy

• Kadra menadżerska każdego stopnia
• Analitycy biznesowi
• Analitycy systemowi
• Pracownicy pionu zarządzania jakością
• Programiści dedykowanych systemów ERP
• Programiści systemów Workflow
• Wdrożeniowcy systemów Workflow i ERP

Czas trwania 

2 dni

Spełniły oczekiwania. Bardzo fajny sposób zaangażowania słuchaczy w zajęcia i aktywny udział.
Adam Kostrzewa, Adwokat, Partner w Kancelarii SPCG

Na luzie, ale w pełni profesjonalne szkolenie.
Jakub Podkomorzy, Dyrektor Sprzedaży, Ultimo

Otrzymałam i doświadczyłam akceptacji, zrozumienia, chęci pomocy i wsparcia, 
prostych narzędzi, miłej atmosfery. Przebywałam pod opieką super prowadzącego.

Nina Krystoń, Dyrektor ds. CSR, Kopex



WarsztatWarsztat

Po raz kolejny miałam okazję uczestniczyć w wydarzeniu organizowanym przez firmę BMS Group. Tym razem było to szkolenie 
z Facylitowania.  Z czystym sumieniem mogę to szkolenie polecić każdemu kto szuka różnych technik na prowadzenie spotkań. 
Co mi się podobało najbardziej? Świetnie przygotowany trener, forma warsztatowa - teorii było niewiele, za to praktyki 
mnóstwo, praktyczna wiedza i zastosowanie w pracy. Polecam!
Monika Sabat, Project Manager, AmRest

1. BPMN – wprowadzenie

2. Perspektywy modelowania i poziomy szczegółowości

3. Pojęcie procesu i czynności, kategorie procesów

4. Diagramy

5. Narzędzia do modelowania procesów

6. Koncepcja tokenu

7. Dobre praktyki modelowania

8. Elementy notacji BPMN:

 • Metody łączenia obiektów
 • Modelowanie informacji dodatkowych – artefakty
 • Grupowanie obiektów
 • Miejsce realizacji procesu, role w procesie
 • Aktywności i znaczniki aktywności,
 • Podstawowe rodzaje zdarzeń
 • Bramki  - łączenie i dzielenie przepływu

9. Wzorce procesowe

10. Praktyczne przykłady zamodelowanych procesów

11. Ćwiczenia z modelowania procesów w notacji BPMN



Trener

BMS Poland Group Sp. z o.o., ul. Młynarska 42/115, 01-171 Warszawa
tel.: +48 22 412 50 62 fax: +48 22 412 50 61
e-mail: info@bmspolska.pl, www.bmspolska.pl

Bartek Mazurkiewicz - Bylok

Praktyk robotyzacji, doskonalenia i projektowania procesów dla polskich 
i międzynarodowych organizacji z sektora usługowego. Zajmuje się robotyzacją 
i doskonaleniem procesów usługowych, analizą biznesową oraz architekturą 
korporacyjną. Wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu oraz Akademii 
Leona Koźmińskiego w Warszawie. Współautor oraz trener programów i gier 
szkoleniowych z dziedziny RPA, Analizy Biznesowej, Lean, 6Sigma oraz Studium 
Produktywności organizowanych dla kluczowych firmy z sektora IT i finansów. 
Certyfikowany RPA Developer, Lean Practitioner oraz Analityk Biznesowy.


