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WYBRANE ASPEKTY DOTY PROCESÓW 
W GOSPODARCE ELEKTRONICZNEJ

Streszczenie

e k o-
sów biznesowych realizowanych w ramach gospodarki elektronicznej. 

procesu biznesowego. Ich celem 

o-

w
.
tronicznej, podej-

owe.

Wprowadzenie

Rozwój gospodarki elektronicznej wydaje s o-
nym i nic nie jest w stanie go powst

o-
dzenia niektórych jej uczestników. Po burzliwym rozwoju w latach dzie e-

ku na zasadach terra incognita ejmowania 
ktro-

az silniejszej regulacji prawnej, w tym fiskalnej).

1
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Rozwój gospodarki elektronicznej jest wielokierunkowy. Odbywa s
tóre

teresariuszy. Ka kuje ja-
s a-

teresy.
W te k

procesów biznesowych jako potencjalnego element e regula-
k s tronicznej. Mecha-

nizmy stworzone
ktowaniu ich interesów.

y-
a-

m-
ocesowego 

e-

1. ska procesów biznesowych w gospodarce elektronicznej

t s rozwoju gospodarki elektro-
nicznej

t e ych ktro-
s tkownik t

e swego rodzaju substytutami rzeczywistych dostaw, mowa tu m.in. 
przez 

kresie finansów, pozyskiwania partnerów biznesowych czy 
wymiany wiedzy).

, jakim jest gospodarka elektro-
niczna, syfikacji (patrz m.in. Olszak i Ziemba [red.]

to e
klasyfikacji modeli biznesowych stosowanych w gospodarce elektronicznej s o-
dele opisywane literami: (A – administracja, B – biznes, C – klient [ang. Customer],
E – pracownik [ang. Employee], F – –
organizacje 
Business to Business), B2C (ang. Business to Customer) i inne. Wraz z rozwojem 
gospodarki elektronicznej prawdopo st

tów.
Wspomniane konkretne zastosowanie w praktyce biznesowej. 

k st okre-
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, o-
wiskiem procesów biznesowych jest zbiór wszystkich rzeczywistych i potencjal-
nych podmiotów, które a-
mi, jak
procesów. St
w gospodarce elektroniczne o-

k sariuszy zainteresowanych realiza
danych procesów.

ternet jest otwarte dla wszystkich zaintereso-
wanych podmiotów. tyce niek s

te i uczest elekcjonowane pod-
mioty. M k proces

troniczne. W praktyce k.
s

otwarte projekty biznesowe,
organizacje wirtualne,

biznesowe.
t elektroniczne aukcje 

i sklepy, elektroniczne konsorcja budowane dla potrzeb realizacji jak
gdzie zainteresowane podmioty towania 
podstawowych zasad organizacji i dysponowania odpowiednimi zasobami.

k s twa elektroniczne czy poro-
zumienia gospodarcze stworzone do realizacji konkretnej inwestycji.
na to, , e,

k ska w gospodarce 
elektronicznej jest to temach informatycznych i innych narz
dziach informacyjno-komunikacyjnych (ang. ICT – Information and Communica-
tion Tools). Systemy informatyczne procedur biznesowych. 

korzystywano
pierwowzory n e-
sowych, takie jak np. BPMN (ang. Business Process Model and Notation) (Gawin
i Marcinkowski 2013) czy BPEL (ang. Business Process Execution Language)
(BPEL 2016).

Modelowanie procesów 
egzemplifikacji stosowania

tego na zasadzie „sztuka dla sztuki”. Stosowanie modelo-
wania tne k

sformalizowanie proce best practices oraz 
;
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s tycznych do ob-
modelowanych procesów zarówno w postaci stosowanych 

systemów informatycznych, jak i dost Web services;
zastosowanie k o-
wanych proces tanu e-
go procesu, jak i jego poszczególnych operacji.

, o-
darki elektroniczne

emnie 
sprzeczne z natury, jednak s teresowanych w danym proce-

t e
uczestnik jest zainte k
procesów. Dlatego istotnym e
zdefiniowane wsk

2. Specyfika pro

e-

i-
o-

prz
s

skutecznej realizacji procesów.
t esów biznesowych wymaga odpowied-

k s
te na etapie ,

cyk s twie
i finansowych stosowanych w pode kcjonalnym ws
jest t e charakterystyczne dla konkretnego proce-

k so-
we dot tów 

eracjami. 

analizy i oceny realizacji pojedynczych operacji i instancji procesów,
zasad oceny pojedynczych pracowników czy jednostek organizacyjnych, 

o-
cesów,
zbiorczych analiz i ocen poszczególnych typów procesów biznesowych,
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regulaminów korporacyjnych budowanych m.in. na podstawie ików
.

o-
k s

t poszczególnych operacji. Na ich podstawie 
a-

nych kryteriów. Specyfik s t fakt e
kolejnej wykonanej operacji.

Ws tów realizacji 

ekonomiczne –

czasowe –
j – a-

– a-
niu z normami ISO),

– to opis sytuacji, a-

W gospodarce 
, istotna jest ocena poszczególnych ych 

punktów widzenia, m.in. u

a dla klienta. Rów-
elektronicz e-

w-
ców).

3.

a-
nych (ang. data flow

Jednym z podstawowych wymogów, jakie p e-
sów,
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d
uga procesów 

n-
u-

r u-
e elementy:

procedury weryfikacyjne.

procesu (podmiot o-

dla integratora o-

gorytmu procesu. Powinien 

poszczegól a mi
ników musi by

stosowanych w syste
ana poszczególnym operacjom. W efekcie 

a-
, jakie 

k a. W znacznej mierze 

a-

,
z-

n r-

sytuacjach
poszczególnych instancji procesów. Natomiast nega-

lejnych instancjach 
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portalu).
, ,

o i-

fakt stwierdzenia,

– o-
i-

zowanych w ramach gospodarki elektronicznej zadania
procedury systemów informatycznych,

u-
t powody negatywnego wyniku oce-

Im w n-
stancji danego procesu, t e-
dur weryfikacyjnych.

4.

W te k
jest ich cel. Wizja inicjatora procesu powinna okre , na czym ma pole-

k spodarce elektronicznej y-

t e pierwszym weryfikatorem oceni stancji proce-
tem informatyczny, k

stawowe o-

Dopiero na etapie modelowania defi a-

z-
em do opisu algoryt-

mów, dokumentacji i zasobów przewidzianych do realizacji pojedynczych operacji 

o-
delo w e-

(patrz m.in. Weber 2009).
Sformalizowane modele procesów biznesowyc

temów informatycznych 
stosowanych przez potencjalnych ich ak o-
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s u-
gi si – ang. Service-Oriented 
Architecture). tomatycznej

t e w postaci podprocedur opracowanych al-
e-

Z ekonomicznego punktu widzenia podst nstancji 
procesu (egzekucja procesu). W gospodarce elektronicznej realizacja instancji pro-
ce skutków kolejnych operacji. 

te klasycznych. 
is ich skutków ter elektroniczny. Owe skut-

ki powinny zost e w dok
stan t ej realizo-

wanej instancji procesu.
Wyniki weryfikacji realizowanych instancji

udost e a-

Dla integratorów procesów uzyskiwane dane, ,
k , powinny s tychczas sto-

sowanych modeli.

Podsumowanie

k s totnym zagadnieniem w ramach go-
spodarki elektronicznej. k skut

tronicz-
na je kiem dynamicznym, gdzie stosunkowo szybko trze

kt organizacyjny schodzi na plan 
tii efekt esów.

Zagadnienie wsk st stosunkowo nowe,
o modelowanie procesów biznesowych, w tym tych realizowanych w ramach go-
spodarki elektronicznej. Wynika to z a-
nia podst kwest

ej mierze lok
s
przekszt

m. 
Wymaga odpowiedniej wiedzy na temat modelowanych procesów, wymogów or-
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n-
t

e
k e-

sowej, trzeba tan e.
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SELECTED ASPECTS CONCERNING PERFORMANCE INDICATORS 
OF PROCESSES IN THE ELECTRONIC ECONOMY

Summary

The article focuses on selected issues concerning the construction of performance 
indicators for the business processes within the electronic economy. These indicators 
are considered a part of the business process model. Their aim is to enable the automatic 
analysis of the effects of implementation of individual operations, all instances of pro-
cesses and evaluation of the overall model at an angle of the possibility of its improve-
ment. Performance indicators will be the embedded formula of IT systems and Web 
services, and they should reflect the interests of all stakeholders involved in the imple-
mentation of modeled processes.
Keywords: performance indicators, processes in electronic economy, process approach.




