Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości
lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione.
Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie
książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie
praw autorskich niniejszej publikacji.
Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi
bądź towarowymi ich właścicieli.
Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte
w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej
odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne
naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION
nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe
z wykorzystania informacji zawartych w książce.
Redaktor prowadzący: Barbara Gancarz-Wójcicka
Projekt okładki: Jan Paluch
Fotografia na okładce została wykorzystana za zgodą Shutterstock.
Wydawnictwo HELION
ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE
tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63
e-mail: onepress@onepress.pl
WWW: http://onepress.pl (księgarnia internetowa, katalog książek)
Drogi Czytelniku!
Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres
http://onepress.pl/user/opinie/zrobpm
Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję.
ISBN: 978-83-246-3403-3
Copyright © Helion 2012
Printed in Poland.

• Kup książkę
• Poleć książkę
• Oceń książkę

• Księgarnia internetowa
• Lubię to! » Nasza społeczność

Spis treci

Wstp

5

1. Wprowadzenie do BPMN
1.1. Proces i model procesu
1.2. Dlaczego notacja BPMN?
1.3. Poziomy modelowania

9
10
12

2. Szybki start — elementarz
2.1. Pierwszy krok
2.2. Pule i tory

15
15
16

3. Bramki — dzielenie i czenie procesów
3.1. Bramki w BPMN
3.2. Bramka wykluczajca
3.3. Bramka niewykluczajca
3.4. Bramka równolega
3.5. Bramka zoona
3.6. Bramka oparta na zdarzeniach

19
20
23
24
27
29
32

4. Dzielenie i czenie bez bramek
4.1. Rozgazienia bez bramek
4.2. Zczenia bez bramek
4.3. Kiedy pomija bramki?

35
35
37
38

5. Przepywy
5.1. Przepyw sekwencji
5.2. Przepyw komunikatu
5.3. Asocjacje

41
43
50
51

6. Obiekty danych
6.1. Modelowanie obiektów i magazynów danych
6.2. Przepyw obiektów w procesach
6.3. Wejcia i wyjcia danych
6.4. Kolekcje danych

55
56
57
59
61

Kup książkę

Poleć książkę

4

Zrozumie BPMN. Modelowanie procesów biznesowych

7. Kolaboracje i konwersacje
7.1. Modelowanie kolaboracji
7.2. Procesy prywatne i publiczne
7.3. Wieloinstancyjni uczestnicy procesów biznesowych
7.4. Konwersacje

65
65
68
71
73

8. Zdarzenia
8.1. Typy zdarze
8.2. Jak to wszystko opanowa?

77
78
96

9. Czynnoci i podprocesy
9.1. Zadania
9.2. Podprocesy
9.3. Ptle, czynnoci wieloinstancyjne i kompensacje
9.4. Czynno wywoania (call activity)

99
101
110
119
121

10. Choreografie
10.1. Zadanie choreografii
10.2. Choreografia zoona
10.3. Kolaboracje, procesy i choreografie
10.4. Kiedy uywa diagramów choreografii?

123
124
127
131
131

Inne róda

Kup książkę

133

Poleć książkę

Wprowadzenie do BPMN

1

BPMN to standard opracowany przez organizacj Object Management Group
(OMG). Jego pena nazwa to Business Process Model and Notation. Podstawowym
celem tego standardu jest dostarczenie notacji do opisywania procesów biznesowych, która jest czytelna i zrozumiaa zarówno dla biznesowych „uytkowników”,
monitorujcych procesy i zarzdzajcych nimi, dla analityków, którzy przeprowadzaj biznesow analiz procesów, jak i programistów, odpowiedzialnych za
ich techniczn implementacj. Finalna i stabilna (nie „beta”) specyfikacja standardu BPMN 2.0 zostaa opublikowana przez OMG w styczniu 2011 na stronie
www.omg.org. Specyfikacja ta jest otwarta i dostpna nieodpatnie dla wszystkich
zainteresowanych. Obecnie jest to powszechnie stosowany midzynarodowy standard opisywania procesów biznesowych, uznany przez wiele komercyjnych i niekomercyjnych organizacji na caym wiecie, take w Polsce.

1.1. Proces i model procesu
Jest kilka powodów, dla których warto i trzeba modelowa procesy. Po pierwsze,
chcemy je rozumie. Czsto jest tak, e dopóki we wspólnym gronie nie ustali si
dokadnie, jak „wyglda” dany proces biznesowy, trudno np. doj do porozumienia, kto i co powinien zmieni, eby wdroy jak zmian biznesow. Po drugie,
procesy biznesowe wspóczenie definiuje si w wielu przypadkach po to, aby je
zautomatyzowa, a dokadniej: wdroy na silniku procesów biznesowych. Jednak
techniczne wdraanie i uruchamianie procesu biznesowego nie jest czynnoci atw
i czsto pochania wiele dni pracy caych zespoów analityków i programistów.
Mona wic powiedzie, e wdraanie procesów biznesowych jest kosztowne. Jednoczenie trudno jest akceptowa te koszty bez jakiejkolwiek metody ich szacowania a priori. A wic trzecim powodem, dla którego warto modelowa procesy,
jest moliwo estymacji pracochonnoci zwizanej czy to ze zmianami w nich, czy
te z ich automatyzacj.
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Warto te wyjani, czym jest model procesu oraz czym jest sam proces biznesowy. Powszechnie mówi si, e proces biznesowy to sekwencja uporzdkowanych czynnoci, których celem jest wytworzenie jakiego dobra (informacji, towaru,
usugi itd.). Zgodnie z definicj specyfikacji OMG BPMN 2.0 w wersji ze stycznia 2011 proces biznesowy to sekwencja lub przepyw czynnoci w jakiej organizacji, których celem jest wykonanie jakiej pracy. Tak wic definicja OMG jest
nieco szersza, bo procesem jest nie tylko sekwencja czynnoci, ale take przepyw
czynnoci. O co chodzi? Bez zbdnego rozwlekania tematu — chodzi o to, e procesem biznesowym moe by kilka czynnoci, które s wykonywane, ale ich porzdek wykonania nie musi by zawsze taki sam. Dla wielu osób moe by do zaskakujce, e nie tylko uporzdkowana sekwencja czynnoci jest procesem biznesowym,
jednak po chwili zastanowienia mona si przekona, e to dobra definicja. Jeli kto
nie czuje si przekonany, moe na chwil przeskoczy do fragmentu o podprocesach w rozdziale 9.2.3 i zobaczy, e faktycznie takie nieuporzdkowane procesy
take istniej i wcale nie s rzadkoci. Dodatkowo definicja OMG nie odnosi si
do „produktu” procesu, a jedynie stwierdza, e jest to jaka „praca”. Nie ma wic
ograniczenia, e proces musi co wytwarza. W tym przypadku wystarczy zauway, e we wszystkich znanych organizacjach realizuje si szereg prac, które nie
zawsze przynosz jakiekolwiek efekty. A wic czy tego chcemy, czy nie, nie wszystkie zadania, które realizujemy, maj racjonalne czy te biznesowe uzasadnienie, co
nie zmienia faktu, e wykonujemy te prace.

1.2. Dlaczego notacja BPMN?
Notacji do modelowania procesów biznesowych jest kilka. Najwaniejsze i najpopularniejsze z nich to: BPMN, EPC i BPEL. Porównujc te notacje, mona zauway kilka istotnych faktów, które mog pomóc w podjciu decyzji, jak notacj najlepiej zastosowa w danym kontekcie. EPC (ang. Event-driven Process Chain) jest
notacj duo starsz od BPMN i stanowi cz tzw. metody ARIS (dzisiaj wasno
Software AG). W gruncie rzeczy porównanie BPMN i EPC mona sprowadzi do
stwierdzenia, e wszystko, co mona opisa w notacji EPC, mona take opisa
w notacji BPMN. To, co odrónia BPMN od EPC, to fakt, e BPMN posiada zdefiniowany formalnie metamodel. Posiadajc wic narzdzia do transformacji modeli,
takie jak np. MOLA1, mona próbowa transformowa modele BPMN na inne
modele (notacje) lub np. na gotowe fragmenty oprogramowania. W przypadku notacji EPC konieczne byoby, poza opracowaniem samej transformacji, uprzednie zdefiniowanie jej metamodelu. Nie jest to niemoliwe (istniej ju takie nieoficjalne
metamodele), ale, jak wida, akurat twórcy EPC do dzi nie zdecydowali si opisa
1

MOLA — http://mola.mii.lu.lv
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tej notacji w formie metamodelu. Drugim wyrónikiem BPMN w stosunku do EPC
jest fakt, e BPMN 2.0 z zaoenia jest notacj, która ma suy do specyfikowania procesów wykonywalnych. Innymi sowy, prawidowo zdefiniowany model
procesu biznesowego w standardzie BPMN 2.0 jest jak kod w jzyku programowania. Mona go uruchomi — przynajmniej w teorii. Cel ten take przywieca od
zawsze notacji BPEL (ang. Business Process Execution Language), która w zasadzie zostaa stworzona tylko i wycznie do opisywania wykonywalnych procesów
biznesowych. Problem BPEL jest jednak taki, e jest to notacja mao wygodna dla
ludzi. Standard BPMN teoretycznie ma by w tym kontekcie lepszy. W praktyce
kady z dostawców narzdzi klasy BPMS wymusza uzupenianie modeli BPMN
o szczegóy specyficzne dla ich platformy procesowej. Praktycznie wic aden
obecny system BPMS nie obsuguje „czystej” postaci notacji BPMN 2.0. Spraw
porównania EPC i BPMN dodatkowo komplikuje jeden fakt. Cho notacja EPC
z zaoenia nie jest tworzona do specyfikowania procesów wykonywalnych, to na
podobnej zasadzie jak twórcy systemów BPMS bazujcych na modelach BPMN
wymuszaj uzupenianie modeli o szczegóy specyficzne dla ich platformy, tak samo
robi gówny zwolennik EPC i dostawca systemu BPMS wykorzystujcego modele
w tej notacji, czyli firma Software AG. Innymi sowy, cho w zaoeniach BPMN 2.0
jest moliwo definiowania procesów wykonywalnych, a nie tylko analitycznych
czy pogldowych, to w praktyce nie jest to takie atwe. Idea ta okazaa si wrcz nie
do koca sensowna. Czym innym jest bowiem modelowanie analityczne, a czym
innym specyfikowanie procesów wykonywalnych. Std midzy innymi doskonale
przyjta na rynku ksika Bruce’a Silvera BPMN. Method and Style, która niejako
„naprawia” bdne zaoenie BPMN 2.0, e jedna wspólna notacja moe by
wygodna i dla analityków, i dla programistów. To troch tak, jakby drwal i stolarz
mogli uywa tego samego narzdzia do obróbki drewna… BPMN ma wic dobre
zaoenia, ale ewidentnie bdzie to standard, który jeszcze nieraz zmieni si w najbliszych latach. Jak zatem wida, porównanie EPC i BPMN nie jest trywialne.
W obu przypadkach mona z powodzeniem analizowa i wdraa procesy. Dodatkowo zarówno notacja EPC, jak i BPMN nie powinny by rozpatrywane w próni.
EPC jest bowiem czci kompleksowej metody analizy ARIS2, która pozwala na
duo szersz analiz biznesow wielu zagadnie istotnych w kontekcie procesów
biznesowych. Z drugiej strony, BPMN wraz z UML-em doskonale si uzupeniaj,
jeli chodzi o specyfikowanie systemów informatycznych i procesów biznesowych,
a poniewa dzi systemy i procesy biznesowe s praktycznie nierozerwalne, trudno
sobie wyobrazi, e powany dostawca oprogramowania moe nie uywa co najmniej jednej z tych notacji. Biorc pod uwag fakt, e dzi oprogramowanie dziaa

2

ARIS method — http://www.softwareag.com
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wszdzie, wszdzie te pojawiaj si specyfikacje oprogramowania i specyfikacje
procesów biznesowych. Mona wic powiedzie, e EPC jest troch bardziej „dla
biznesu”, a BPMN troch bardziej „dla IT”.
Jedn szczególnie istotn cech wyróniajc BPMN jest jej powszechno. Ze
wzgldu na dobrze opisany metamodel BPMN notacja ta jest dostpna w wikszoci narzdzi do modelowania i praktycznie we wszystkich systemach BPMS na
rynku. Warto te wzi pod uwag fakt, e notacja w pewnym sensie jest wtórna.
Ostatecznie bdziemy musieli stosowa tak, która jest obsugiwana w narzdziach,
jakie kupimy. Si rzeczy z BPMN bdzie nam wygodniej: wiksza popularno,
wiksza dostpno, mniejsze ryzyko problemów. Dokadnie taki sam kopot mona
mie z jzykiem, którego zdecydujemy si uywa do komunikacji biznesowej.
Powszechnie wybrano angielski, cho nie do wszystkiego jest równie dobry.

1.3. Poziomy modelowania
Cho sam standard OMG BPMN 2.0 nie definiuje czego takiego jak poziom
modelowania, praktyka pokazuje, e nie wszystkie skadniki tego standardu s
równie przydatne na kadym etapie projektu. Do podstawowych zastosowa wystarczy tylko pewien ograniczony zbiór elementów BPMN. Z drugiej strony, do opracowania wykonywalnej wersji procesu konieczne jest wiadome stosowanie caej
gamy dostpnych elementów tej notacji. Pomidzy tym ogólnym (pogldowym)
i szczegóowym modelowaniem moe wystpowa stan poredni. Tak si bowiem
skada, e analitycy biznesowi na pogldowych modelach poprzesta nie mog,
ale take nie mog zej do najniszego poziomu modelowania, czyli poziomu
modeli wykonywalnych. Wynika to z tego, e zanim podejmie si decyzj o uruchomieniu prac projektowo-programistycznych nad procesami, trzeba najpierw przeprowadzi analiz biznesow tych procesów. Moemy wic wyróni co najmniej
trzy poziomy3 szczegóowoci modelu w notacji BPMN 2.0:
x Model pogldowy — suy jedynie przedstawieniu ogólnego przebiegu
procesu biznesowego, bez wnikania w jakiekolwiek zagadnienia techniczne,
takie jak typy zada, parametry bramek i przepywów warunkowych, typy
zdarze, nierozwinite podprocesy, nieprezentowane obiekty danych.
x Model analityczny — suy do oceny rozmiaru prac niezbdnych do opracowania i wdroenia procesu w postaci wykonywalnej; okrelone s typy
zada i zdarze, podprocesy s rozwinite, obiekty danych s prezentowane
na modelach, ale nie maj definicji.
3

Bruce Silver, BPMN. Method and Style, Cody-Cassidy Press 2009.

Kup książkę

Poleć książkę

Wprowadzenie do BPMN

13

x Model wykonywalny — suy do precyzyjnego opisania procesu wykonywalnego, a wic zdefiniowane s wszystkie jego czynnoci skadowe, typy
zada i zdarze, parametry bramek w procesie, obiekty wraz z ich definicjami itd.
Poziomy te dotycz modeli procesów biznesowych. W rzeczywistoci jednak
tym, co znajduje si w centrum naszego zainteresowania, s procesy biznesowe, a nie
tylko ich modele. W zwizku z tym warto zauway, e poziomy przedstawione
powyej nie do koca odzwierciedlaj realny cykl pracy z procesami biznesowymi
w projektach BPM. W rzeczywistoci bowiem wystpuj jeszcze co najmniej dwa
poziomy. Poziom wstpny, w którym nie istniej adne graficzne modele, a jedynie zdawkowe, lepsze lub gorsze opisy tekstowe procesów — moemy nazwa go
poziomem „bez BPMN”. Z drugiej strony, sam model wykonywalny procesu biznesowego take nie wyczerpuje tematu wdroenia tego procesu, czsto bowiem
poza modelem wykonywalnym w notacji BPMN 2.0 konieczne jest uzupenienie
specyfikacji tego modelu o szczegóy specyficzne dla dostawcy systemu BPMS,
w którym te procesy maj dziaa. Czasem polega to po prostu na konfiguracji
szeregu parametrów, czasem s to dodatkowe modele graficzne w jakiej innej
(„uzupeniajcej”) notacji.
Szczegóowe omawianie poziomów modeli BPMN 2.0 w tym miejscu ksiki nie
ma sensu. Bez znajomoci caego standardu trudno mówi o tym, co dokadnie
powinno si stosowa i na którym poziomie. Dodatkowo standard OMG BPMN 2.0
nie definiuje takiego pojcia jak „poziom modelu” ani tym bardziej nie okrela, jakie
elementy mona stosowa na poszczególnych poziomach. Trudno te narzuca
jakie uniwersalne poziomy, jeli do pewnego stopnia sposób pracy z modelami
procesów biznesowych zaley take od tego, jak prace te s zorganizowane w konkretnym zespole. W niektórych organizacjach prace s bardziej sformalizowane
i konieczne jest dostarczanie produktów (specyfikacji) porednich, w innych nie ma
takiego obowizku. Warto wic pozna kompletny standard BPMN 2.0 przedstawiony w niniejszej ksice, a nastpnie wraz ze swoim zespoem wypracowa metod
kilku prób optymalny sposób modelowania procesów.
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W tym rozdziale zaprezentowane zostay podstawowe elementy notacji BPMN 2.0,
których zrozumienie jest niezbdne do lektury dalszych rozdziaów. Poszczególne
elementy s przedstawione bardzo ogólnie i skrótowo. Dokadne i wyczerpujce
wyjanienie znajduje si w kolejnych rozdziaach.

2.1. Pierwszy krok
Rysunek 2.1 przedstawia prosty model procesu w notacji BPMN 2.0. Jest to fragment procesu rejestracji studenta na kolejny semestr studiów, przy czym jest to
student, który musi zoy podanie o rejestracj warunkow, poniewa nie zaliczy
jakiego przedmiotu. Proces ten skada si z kilku kroków (zaokrglone prostokty
na rysunku): przyjcie podania, rozpatrzenie podania i rejestracja warunkowa na
kolejny semestr lub powtórna rejestracja na ten sam semestr. Kroki te odzwierciedlaj jaka prac realizowan w procesie biznesowym. Wystpuje tu take jedna
bramka (romb na rysunku), która oznacza, e w procesie nastpuje rozwidlenie,
czyli moliwe s róne cieki.
Dodatkowo w procesie tym wystpuj zdarzenia (kóka na rysunku): jedno
pocztkowe (krawd niepogrubiona) i dwa kocowe (krawd pogrubiona). Zdarzenia w procesach symbolizuj istotne sytuacje, które z rónych powodów warto
lub trzeba zaznaczy w modelu procesu. Ostatnim elementem, który wystpuje
najbardziej licznie, s przepywy sekwencji (linie z grotami na rysunku), czce
zdarzenia, zadania i bramki. Dziki nim wiemy, jaka jest kolejno (sekwencja)
dziaa w procesie. W jednym przypadku przy bramce wystpuje take tzw.
domylny przepyw sekwencji (linia z grotem na kocu i ukonikiem na pocztku,
przy bramce). S to podstawowe elementy notacji BPMN 2.0, których znajomo
jest konieczna do rozumienia wszystkich modeli w tej notacji. Problem polega na
tym, e w BPMN 2.0 poza przepywami sekwencji wszystkie te elementy maj od
kilku do kilkudziesiciu (!) odmian. W zwizku z tym zapamitanie caego standardu
jest pocztkowo bardzo trudne, szczególnie e wielu elementów BPMN 2.0 mona
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Rysunek 2.1. Model prostego procesu w notacji BPMN 2.0
poprawnie uy tylko w cile okrelonym kontekcie. Jest to wic notacja, która
jest bardzo rozbudowana zarówno pod wzgldem semantyki (liczby symboli), jak
i syntaktyki (liczby regu „gramatycznych”). Sytuacja na szczcie nie jest a tak
dramatyczna. Przede wszystkim dlatego, e modele w notacji BPMN z zaoenia
tworzy si przy uyciu narzdzi do modelowania. Obecnie w internecie mona znale  bardzo wiele darmowych narzdzi do modelowania w notacji BPMN 2.0. Do
opracowania diagramów w tej ksice uyto dodatku BPMN 2.0 Modeler for Visio
firmy Trisotech, który wymaga wczeniejszego zainstalowania aplikacji Microsoft
Visio 2007/2010. Ale dostpne s take samodzielne aplikacje, które nie wymagaj
niczego poza systemem operacyjnym. Rozwizanie firmy Trisotech zostao wybrane
z dwóch powodów. Po pierwsze, jest wrcz perfekcyjnie zgodne ze specyfikacj
OMG BPMN 2.0. Po drugie, tworzenie diagramów BPMN 2.0 w tym narzdziu jest
bardzo wygodne. No i oczywicie trzeci powód: firma Trisotech wyrazia zgod
na nieodpatne wykorzystanie jej oprogramowania do przygotowania diagramów do
niniejszej ksiki. Czytelnik powinien jednak samodzielnie przetestowa i wybra
najwaciwsze dla siebie rozwizanie, które umoliwi atwe tworzenie modeli
w notacji BPMN 2.0.

2.2. Pule i tory
Przedstawiony poprzednio model prezentowa fragment procesu rejestracji studenta z uwzgldnieniem tylko tych czynnoci, które wykonuje uczelnia. Kto jednak mógby si zastanawia, jak ów proces wyglda w szerszej perspektywie, jaka
jest np. rola studenta? eby rozwin ten model, trzeba wprowadzi uczestników
procesu (rysunek 2.2).
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Rysunek 2.2. Model procesu z dwoma uczestnikami
W BPMN 2.0 uczestnicy procesu s prezentowani za pomoc pul (due prostokty otaczajce pozostae elementy na rysunku). W tej rozwinitej formie poza
czynnociami realizowanymi przez uczelni widzimy take czynno realizowan
przez studenta. Warto zauway, e midzy uczestnikami nigdy nie ma przepywów
sekwencji — mog wystpowa przepywy komunikatów (na rysunku: przerywana
linia z kókiem na pocztku i niewypenionym grotem na kocu).
Jeli chcielibymy dodatkowo jednoznacznie okreli, kto na uczelni realizuje
poszczególne zadania w tym procesie, moemy podzieli pul uczelni na tory, czyli
dodatkowe podziay wewntrz puli (rysunek 2.3). Przy okazji, skoro ju uszczegóawiamy nasz model, okrelmy take typy czynnoci (ikony w naronikach czynnoci), które s realizowane w ramach tego procesu. Jeli tego nie zrobimy, pozostawimy tzw. zadania abstrakcyjne. Nie jest to bd, a raczej niepena informacja.
Warto zwróci uwag na czynno Rozpatrzenie podania, która w tej wersji
modelu ma dodatkowy znaczek plusa (+) pod nazw. Oznacza on, e jest to czynno zoona — podproces. W tym przypadku jest to podproces zwinity. Równie dobrze moglibymy rozwin t czynno i w jej wntrzu umieci czynnoci
skadowe, ale nie bdziemy tego teraz robi. Wane, eby mie wiadomo, e
taki zapis oznacza, i dana czynno jest zoona.
Ostatni rzecz, na któr warto zwróci uwag, jest bramka. Tym razem w jej
wntrzu pojawi si symbol, który oznacza jej typ. Z bramkami jest nieco inaczej
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Zrozumie BPMN. Modelowanie procesów biznesowych

Rysunek 2.3. Szczegóowy model procesu
ni z zadaniami. W zadaniach niepokazanie symbolu wewntrz oznacza „zadanie
abstrakcyjne”, natomiast to samo w przypadku bramek oznacza bramk wykluczajc (XOR), któr oznacza si take znakiem „X”. Tak wic o ile wszystkie pozostae dodatkowe ikony i elementy s faktycznie dodatkowymi informacjami, o tyle
znaczek „X” wewntrz bramki w nowej wersji modelu nic nie dodaje. Ewentualnie
bramka ta jest bardziej zauwaalna — nic wicej.
Wszystkie trzy przedstawione wersje modelu procesu rejestracji studenta s
poprawne, jednak kada z nich prezentuje inny poziom szczegóowoci. Warto mie
wiadomo, e jest to jak najbardziej poprawne, cho nie zawsze mamy dowolno
w tym, jak szczegóowo rozpiszemy dany proces.
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