
 1 

Warszawa, 17.04.2019 

AUTOREFERAT 

przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych 

1. Dane osobowe 

Robert Waszkowski 
Instytut Systemów Informatycznych 
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 
ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 
00 -  908 Warszawa 
robert.waszkowski@wat.edu.pl 

2. Posiadane dyplomy oraz stopnie naukowe 

Stopień doktora nauk technicznych 

Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego, Wydział Cybernetyki  

• Dyscyplina naukowa: Informatyka 

• Specjalność: Inżynieria oprogramowania 

• Tytuł pracy doktorskiej: „Metody i narzędzia informatycznego wspomagania 

oceny produktywności zespołu w projektach informatycznych” 

• Promotor: dr hab. inż. Andrzej Najgebauer 

• Recenzent zewnętrzny: prof. dr hab. Zdzisław Szyjewski 

• Recenzent wewnętrzny: dr hab. inż. Ryszard Antkiewicz 

• Data nadania: 11.12.2012 r. 

Tytuł magistra inżyniera 

Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego, Wydział Cybernetyki 

• Kierunek: Informatyka 

• Zakres: Systemy informatyczne 

• Tytuł pracy magisterskiej: „Projekt i implementacja podsystemu bazy danych 

w systemie informacji przestrzennej” 

• Promotor: dr inż. Mariusz Ulicki 

• Data nadania: 22.06.1998 r. 

 

 



 2 
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• Instytut Systemów Informatycznych, Wydział Cybernetyki, Wojskowa Akademia 

Techniczna, ul. gen. Witolda Urbanowicza 2, 00-908 Warszawa 

• Okres: 1.09.1999 r. – 30.09.2013 r. 

Wykładowca 

• PWSBiA - Prywatna Wyższa Szkoła Businessu i Administracji, ul. Bobrowiecka 9, 

00-728 Warszawa 

• Okres: 1.10.2002 r. – 30.06.2004 r. 

Wykładowca 

• Podyplomowe Studium Systemów Zarządzania i Administrowania Bazami 

Danych ORACLE/PostgreSQL, Instytut Z.T.I., ul. Biała 3, 00-895 Warszawa 

• Okres: 1.10.2003 r. – 30.06.2004 r. 
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• Wydział Informatyki, Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie, 

ul. Pawia 55, 01-030 Warszawa,  

• Okres: 1.10.2013 r. – 30.06.2017 r. 

Wykładowca 

• Studia podyplomowe na kierunku: Menedżer procesów biznesowych,  Akademia 

Finansów i Biznesu Vistula, ul. Stokłosy 3, 02 787 Warszawa  

• Okres: 1.02.2015 r. – 31.12.2015 r. 
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4. Wskazanie osiągnięcia wynikającego z ustawy o stopniach naukowych i tytule 

naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki 

 

Modelowanie wieloaspektowe 
Spread Page 
Przepływy danych w procesach 

Optymalizacja 
Harmonogramowanie 
Modele matematyczne 

Modelowanie procesów 
Automatyzacja procesów  
Wdrożenia, zastosowanie 

Spread Page Approach to 
Document Management  

   

 

Moje osiągnięcie naukowe pt. 

„Opracowanie i analiza funkcjonalności platformy low-code  
integrującej metody, technologie i narzędzia generowania aplikacji  

na podstawie modeli procesów biznesowych" 

obejmuje zrealizowane osiągnięcie technologiczne, którym jest autorstwo 
platformy narzędziowej low-code Aurea BPM oraz jednotematyczny cykl publikacji: 

Multidimensional 
modeling and analysis of 

business processes 

   

 

Spread page challenges 
for accessibility in 
business modeling 

 

Business processes in the 
RFID-equipped restricted 

access administrative 
office 

   

 

Business process analysis 
of a foodborne outbreak 

investigation mobile 
system 

   

 

Implementing BPMN in 
Maintenance Process 

Modeling 

   

 

Customer service processes 
automation in 

administrative office with 
RFID tagged documents 

   

 

Corporate efficiency 
improvement with 
business process 

automation 

 

Comparative analysis of 
Business Process 

Management 
frameworks 

   

 

Productivity Oriented 
Cooperative Approach to 

Scheduling IT Project 
Tasks  

   

    

The method for finding 
optimal sanitary 

inspectors schedules 

    

Creating and calibrating 
models of food-borne 

epidemics 

    

Data flow between RFID 
devices in a modern 

restricted access 
administrative office 

   

 

Classified Document 
Flow Management 

 

   

 

Narzędzie graficzne do 
modelowania sekwencji 

czynności oraz przepływu 
danych w procesach 

biznesowych 
© Aurea Modeler 

Platforma low-code 
Modelowanie graficzne 
Notacje 

Platforma low-code do 
zarządzania procesami 

biznesowymi 
i dokumentami 

™ 
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Wskazane powyżej moje osiągnięcie naukowe wynikające z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 

14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule 

w zakresie sztuki (Dz. U. 2017 r. poz. 1789), pt. „Opracowanie i analiza 

funkcjonalności platformy low-code integrującej metody, technologie i narzędzia 

generowania aplikacji na podstawie modeli procesów biznesowych” obejmuje 

zrealizowane osiągnięcie technologiczne, którym jest autorstwo platformy narzędziowej 

low-code do generowania aplikacji i automatyzacji zadań na podstawie modeli procesów 

biznesowych Aurea BPM oraz jednotematyczny cykl czternastu publikacji: 

1. Waszkowski Robert (80%); Ostrowski Piotr; Narzędzie graficzne do modelowania 

sekwencji czynności oraz przepływu danych w procesach biznesowych © Aurea 

Modeler, zastrzeżone znakiem towarowym na podstawie zgłoszenia Z.387806 

z dnia 2011-07-13 i objęte ochroną R.260690 zarejestrowaną od 2013-11-07. 

2. Waszkowski Robert (70%); Popławski Robert; Chodowska Agata; Ostrowski 

Piotr; Platforma low-code do zarządzania procesami biznesowymi i dokumentami 

Aurea BPM™ zastrzeżona znakiem towarowym na podstawie zgłoszenia 

Z.387806 z dnia 2011-07-13 i objęta ochroną R.260690 zarejestrowaną od 

2013-11-07. 

3. Waszkowski Robert (100%); Multidimensional modeling and analysis of business 

processes; Modern Technologies in Industrial Engineering; Book Series: IOP CS 

Materials Science and Engineering; Volume: 400; Management of Industrial 

Processes; doi:10.1088/1757-899X/400/6/062031; Article Number: 062010; 

Published: 2018, IOP Publishing LTD, Dirac House, Temple Back, Bristol BS1 

6BE, England 

4. Waszkowski Robert (100%); Spread Page Approach to Document Management; 

Advances in Social & Occupational Ergonomics; Book Series: Advances in 

Intelligent Systems and Computing; Volume: 605; Pages: 52-61; Published: 2018, 

Springer International Publishing Ag, Gewerbestrasse 11, Cham, Ch-6330, 

Switzerland 

5. Waszkowski Robert (60%); Złotowicz, Grzegorz; Spread Page Challenges for 

Accessibility in Business Modeling; Intelligent Systems in Production Engineering 

and Maintenance. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 835; 

Pages: 710-719; Published: 2019, Springer International Publishing Ag, 

Gewerbestrasse 11, Cham, Ch-6330, Switzerland 

6. Waszkowski Robert (60%); Agata, Chodowska; Kiedrowicz Maciej; Nowicki 

Tadeusz; Wesolowski, Zbigniew; Worwa Kazimierz; Data flow between RFID 

devices in a modern restricted access administrative office; CSCC 2016; Book 

Series: MATEC Web of Conferences; Volume: 76; Article Number: UNSP 04004; 

Published: 2016, EDP Sciences, 17 ave Du Hoggar Parc d Activites Coutaboeuf 

BP 112, F-91944 Cedex A, France 
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7. Waszkowski Robert (80%); Nowicki Tadeusz; Kiedrowicz Maciej; Classified 

Document Flow Management; Advances in Social & Occupational Ergonomics, 

AHFE 2017; Book Series: Advances in Intelligent Systems and Computing; 

Volume: 605; Pages: 62-71; Published: 2018, Springer International Publishing 

Ag, Gewerbestrasse 11, Cham, Ch-6330, Switzerland 

8. Waszkowski Robert (60%); Kiedrowicz Maciej; Nowicki Tadeusz; Wesolowski, 

Zbigniew; Worwa Kazimierz; Business processes in the RFID-equipped restricted 

access administrative office; Book Series: MATEC Web of Conferences; Volume: 

76; Article Number: UNSP 04003; Published: 2016, EDP Sciences, 17 ave Du 

Hoggar Parc d Activites Coutaboeuf BP 112, F-91944 Cedex A, France 

9. Waszkowski Robert (80%); Nowicki Tadeusz; Saniuk Anna; Business process 

analysis of a foodborne outbreak investigation mobile system ; Modern 

Technologies in Industrial Engineering IV, pts 1 - 7; Book Series: IOP CS 

Materials Science and Engineering; Volume: 145; Article Number: 062010; 

Published: 2016, IOP Publishing LTD, Dirac House, Temple Back, Bristol BS1 

6BE, England 

10. Waszkowski Robert (40%); Jasiulewicz-Kaczmarek Malgorzata; Piechowski 

Mariusz; Wyczolkowski Ryszard; Implementing BPMN in Maintenance Process 

Modeling; Information Systems Architecture and Technology, PT II; Book Series: 

Advances in Intelligent Systems and Computing; Volume: 656; Pages: 300-309; 

Published: 2018, Springer International Publishing Ag, Gewerbestrasse 11, 

Cham, Ch-6330, Switzerland 

11. Waszkowski Robert (70%); Kiedrowicz Maciej; Nowicki Tadeusz; Worwa 

Kazimierz; Customer service processes automation in administrative office with 

RFID tagged documents; Mathematics and Computers in Sciences and in 

Industry; Pages: 234-243; Published: 2017, IEEE, 345 E 47th st, New York, NY 

10017 USA 

12. Waszkowski Robert (80%); Nowicki Tadeusz; Worwa Kazimierz; Corporate 

efficiency improvement with business process automation ; CSCC 2018; Book 

Series: MATEC Web of Conferences; Volume: 76; Article Number: UNSP 02012; 

Published: 2018, EDP Sciences, 17 ave Du Hoggar Parc d Activites Coutaboeuf 

BP 112, F-91944 Cedex A, France 

13. Waszkowski Robert (80%); Kowalski Arkadiusz; Comparative analysis of 

Business Process Management frameworks; Vision 2020: Sustainable Economic 

Development, Innovation Management, and Global Growth, vols I-IX, 2017; 

Pages: 3542-3553; Published: 2017, Int Business Information Management 

Assoc - IBIMA, 34 E Germantown Pike, No. 327, Norristown, PA 19401 USA 

14. Waszkowski Robert (60%); Nowicki Tadeusz; Productivity Oriented Cooperative 

Approach to Scheduling IT Project Tasks; Computer Information Systems and 

Industrial Management (CISIM 2017); Book Series: Lecture Notes in Computer 

Science; Volume: 10244; Pages: 354-365; Published: 2017, Springer 

International Publishing Ag, Gewerbestrasse 11, Cham, Ch-6330, Switzerland 
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15. Waszkowski Robert (70%); Nowicki Tadeusz; Pytlak Radosław; Bertrandt, Jerzy; 

The method for finding optimal sanitary inspectors schedules ; Annals of Nutrition 

and Metabolism; Volume: 63; Supplement: 1; Published: 2013, Karger, 

Allschwilerstrasse 10, CH-4009 Basel, Switzerland 

16. Waszkowski Robert (70%); Nowicki Tadeusz; Pytlak Radosław; Zawadzki 

Tomasz; Migdal Wojciech; Bertrandt Jerzy; Creating and calibrating models of 

food-borne epidemics; Annals of Nutrition and Metabolism; Volume: 63; 

Supplement: 1; Published: 2013, Karger, Allschwilerstrasse 10, CH-4009 Basel, 

Switzerland 

5. Omówienie celu naukowego wyżej wymienionych prac i osiągniętych wyników 

oraz ich wykorzystania. 

Niniejsza część opracowania stanowi omówienie celu naukowego i wyników 

wchodzących w skład osiągnięcia wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 

2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie 

sztuki (Dz. U. 2017 r. poz. 1789). 

Głównym celem prac badawczych, prowadzonych przeze mnie po otrzymaniu stopnia 

naukowego doktora, było opracowanie od podstaw niezależnej platformy low-code 

integrującej metody, technologie i narzędzia generowania aplikacji na podstawie modeli 

procesów biznesowych oraz rozwiązanie problemów badawczych związanych z jej 

analizą, projektowaniem, budową i wdrażaniem. Przytoczone powyżej artykuły (rozdział 

4 autoreferatu, prace od 3-16) ilustrują wybrane aspekty tworzenia platformy oraz jej 

rozwoju i weryfikacji poprzez wdrożenia dla różnorodnych dyscyplin nauki i gałęzi 

przemysłu. 

Moja działalność naukowa ukierunkowana jest na modelowaniu procesów biznesowych 

z uwzględnieniem modelowania danych. W szczególności wiąże się ona 

z opracowaniem metod i narzędzi zautomatyzowanego, wspieranego komputerowo 

wytwarzania oprogramowania do zarządzania procesami biznesowymi. Najważniejszymi 

osiągnięciami naukowymi w mojej pracy badawczej są: 

• opracowanie zestawu narzędzi low-code do budowy aplikacji do zarządzania 
procesami biznesowymi i dokumentami, 

• opracowanie metod modelowania procesów biznesowych w powiązaniu 
z danymi, 

• opracowanie zestawu narzędzi wspierających notacje graficznego modelowania 
procesów i danych, 

• opracowanie zasad modelowania wieloaspektowego (Spread Page Initiative), 

• opracowanie technik modelowania i implementacji przepływów danych 
w procesach biznesowych, 

• opracowanie referencyjnych modeli procesów i walidacja platformy low-code, 

• opracowanie technik, metod i narzędzi generowan ia aplikacji i automatyzacji 
procesów, 

• budowa systemów za pomocą platformy low-code, ich wdrożenia i weryfikacja, 

• opracowanie metod integracji zadań optymalizacji, harmonogramowania i modeli 
dynamicznych w zautomatyzowanych procesach biznesowych. 
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Dodatkowo jako moje osiągnięcia wskazuję: 

• przeprowadzenie kilkudziesięciu wdrożeń w ramach projektów badawczych oraz 
komercyjnych, 

• uzyskanie ochrony znaków towarowych i udział w kilkudziesięciu wystawach 
i konferencjach branżowych, 

• powołanie i rozwój projektów Open Source oraz aktywny udział w tej 
społeczności, 

• zarządzanie zespołem badawczym. 

5.1. Wprowadzenie 

Platforma low-code jest zestawem narzędzi przeznaczonych dla programistów 

i nieprogramistów. Umożliwiają one szybkie wytwarzanie i dostarczanie aplikacji 

biznesowych przy minimalnym nakładzie pracy na pisanie kodu w języku programowania 

oraz możliwie najmniejszym nakładzie sił i środków na instalację i konfigurację 

środowisk, szkolenia oraz implementację. Przy szybko rosnącej liczbie firm, stosowanie 

rozwiązań low-code może stanowić znaczny krok naprzód w tworzeniu potrzebnych 

rozwiązań automatyzacji i wsparcia informatycznego pracy. Jest to, jak do tej pory, 

najszybsza i chyba również najtańsza metoda rozwijania oprogramowania. Firmy muszą 

zmieniać się w takim tempie, żeby nadążyć za konkurencją, dostawcami i szybko 

rosnącymi wymaganiami coraz bardziej niecierpliwych klientów. 

Działanie platformy programistycznej low-code (Low Code Development Platforms – 

LCDP) zakłada projektowanie aplikacji w sposób graficzny i przy minimalnym 

zaangażowaniu ludzkim. Jest to przeciwieństwo technik pisania oprogramowania hard-

code. Funkcjonalnie platformy LCDP pozwalają zaprojektować i wdrożyć 

oprogramowanie w dowolnym przedsiębiorstwie. Wykorzystuje się je przy budowie 

i rozwoju: 

• baz danych, 

• procesów biznesowych, 

• interfejsów użytkownika (np. w aplikacjach webowych).  

Techniki programowania low-code wywodzą się z języków czwartej generacji (Fourth-

Generation Language – 4GL) oraz koncepcji szybkiego rozwoju aplikacji (Rapid 

Application Development – RAD). Programowanie low-code pozwala programistom 

mniej skupiać się na składni pisanego kodu i więcej uwagi poświęcać na zaprojektowanie 

rozwiązania, które będzie bardziej funkcjonalne i będzie posiadało lepsze własności 

użytkowe. Takie podejście skraca również znacząco czas rozwiązywania problemów 

i tym samym czas wdrażania w pełni funkcjonalnych systemów. Low-Code jest określany 

jako nowatorska, innowacyjna koncepcja w dziedzinie budowy aplikacji i stanowi pewien 

przełom w inżynierii oprogramowania. Idea wytwarzania oprogramowania w taki sposób 

została zapoczątkowana w 2011 roku. 
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Programowanie low-code powstało poprzez integrację i udoskonalenie następujących 

technik i metod wytwarzania oprogramowania: 

• Wytwarzanie oprogramowania sterowane modelami (Model-driven software 
development), 

• Szybkie tworzenie aplikacji (Rapid Application Development - RAD), 

• Automatyczne generowanie kodu (automatic code generation), 

• Programowanie wizualne (visual programming). 

Ocenia się, że w UE brakuje około 275 tysięcy pracowników IT, a do 2020 roku braki te 

sięgną 1 miliona. W samej Polsce deficyt pracowników w branży IT szacuje się na około 

50 tysięcy osób. Według firmy badawczej Gartner do 2021 roku zapotrzebowanie na 

aplikacje wzrośnie pięć razy szybciej niż możliwości dostarczania ich przez działy IT, 

ponieważ przybywa im zadań, a liczba zatrudnionych nie rośnie w wystarczającym 

tempie. Sytuacja ta ma wpływ na terminowość dostarczania oprogramowania.  

Dodatkowo, nowoczesne rozwiązania informatyczne nie opierają się na systemach 

standardowych. Biznes coraz częściej korzysta z personalizowanych rozwiązań. 

Platformy low-code pozwalają tworzyć własne aplikacje bez konieczności pisania kodu, 

przyspieszając jednocześnie możliwości wprowadzania zmian.  

Jako przykłady światowych dostawców platform low-code można wymienić: Salesforce, 

Microsoft PowerApps, Mendix, Google App Maker, TrackVia, Appian. Na polskim rynku 

niewiele firm oferuje platformy low-code. Te, które oferują takie rozwiązania bazują na 

istniejących platformach europejskich i amerykańskich dostawców dodając własne 

elementy i moduły.  

Dlatego przedsięwzięcie polegające na opracowaniu własnej platformy od podstaw było 

wyzwaniem trudnym i wymagającym rozwiązania wielu problemów badawczych  

i technologicznych, wymagającym przeprowadzenia badań podstawowych, 

stosowanych, diagnostycznych, weryfikacyjnych i heurystycznych. 

5.2. Charakterystyka osiągnięcia 

Mój wkład w rozwój dyscypliny „Informatyka” polega na opracowaniu zarówno nowych, 

jak i usprawnianiu istniejących metod i narzędzi zautomatyzowanego, wspieranego 

komputerowo wytwarzania oprogramowania do zarządzania procesami biznesowymi.  

Wśród nich na podkreślenie zasługują: 

1. Opracowanie wydajnych generatorów aplikacji obsługujących procesy 

biznesowe. W literaturze opisywane są podobne generatory aplikacji i platformy 

low-code. Porównanie opracowanej przeze mnie platformy z innymi tej klasy 

rozwiązaniami dowodzi, że zarówno parametry jakościowe, jak i wydajnościowe 

osiągają wartości podobne lub lepsze od wartości tych parametrów dla innych 

badanych platform [W1], [W5], [W6], [W7]. 

2. Wyeliminowanie konieczności mapowania zadań procesów biznesowych 

i danych. W zakresie modelowania graficznego procesów biznesowych oraz 

modelowania danych, w znaczącej większości dostępnych rozwiązań klasy low-

code modele te opracowywane są oddzielnie [W8], [W9], [W10]. W dalszej 

kolejności odbywa się mapowanie zadań procesów biznesowych i danych. Ten 
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sposób realizacji jest czasochłonny i wymaga wiedzy informatycznej z zakresu 

modelowania danych. Dzięki moim badaniom udało się wyeliminować konieczność 

mapowania poprzez jednoczesne modelowanie procesów i danych.  Pozwala to 

zaoszczędzić do trzydziestu procent czasu potrzebnego na przygotowanie 

oprogramowania. 

3. Wprowadzenie możliwości modelowania dynamiki zmian w danych  dla 

kolejnych czynności w procesach biznesowych. Jest to nowe, autorskie podejście 

do modelowania danych w procesach. Wszystkie dotychczasowe rozwiązania 

pozwalają na modelowanie danych za pomocą diagramów struktury, czyli 

statycznie [W3], [W4]. 

4. Zaproponowanie i przebadanie właściwości rozwiązań zakładających włączenie 

zadań optymalizacji do modeli procesów biznesowych. Jest to nowe, 

innowacyjne podejście do implementacji sposobu wyznaczania zadań poprzez 

silnik procesu biznesowego. Znane dotychczas silniki procesów biznesowych 

opierają decyzję o wyznaczaniu kolejnych zadań na podstawie różnicowania 

wartości parametrów procesu [W2], [W3], [W4]. Nowe podejście pozwala 

decydować o kolejnych zadaniach na podstawie złożonych obliczeń.  

5. Opracowanie i zbadanie możliwości modelowania trójwymiarowego, 

wielowarstwowego, zależnego od skali, uwarunkowanego czasowo oraz 

zorientowanego aspektowo. Przeprowadzone badania literaturowe wskazują, iż 

jest to nowe rozwiązanie w obszarze modelowania procesów biznesowych. We 

wszystkich znanych przypadkach modelowanie odbywa się za pomocą notacji 

graficznych dwuwymiarowych. Wstępne badania dotyczące modelowania 

procesów w przestrzeni trójwymiarowej opublikowano w [W11], [W12] i [W13]. 

Realizując prace badawcze i rozwojowe, siłą rzeczy rozciągnięte w czasie na wiele lat, 

starałem się konsekwentnie zaplanować i prowadzić przedsięwzięcie, w sposób 

gwarantujący osiągnięcie założonego celu. Przygotowanie w tym zakresie zdobyłem 

między innymi kończąc z wyróżnieniem podyplomowe studia zarządzania projektami 

w Szkole Głównej Handlowej, a następnie doskonaląc się i certyfikując odpowiednio 

w zakresie PRINCE2 Foundation, PRINCE2 Professional, ITIL oraz PMI.  

Na uwagę zasługuje fakt, że udało mi się powołać zespół badawczy, którym kieruję 

od ponad siedmiu lat. Zespół ten w składzie kilkunastu osób nieprzerwanie pracuje nad 

rozwojem narzędzi low-code. Wyniki prac zespołu oraz jego poszczególnych członków 

są publikowane w czasopismach i materiałach konferencyjnych w kraju i za granicą.  

Droga rozwoju badań zapoczątkowana została opracowaniem jednego z pierwszych 

w owym czasie modelera diagramów procesów biznesowych dostępnego z poziomu 

przeglądarki internetowej. Do jego opracowania powołałem projekt Open Source, przy 

wsparciu platformy Google Code (obecnie zastąpionej przez Google Open Source). 

Następnie kontynuowałem rozwój tego projektu, również jako  Open Source, na 

platformie GitHub (https://github.com/robertwaszkowski/gwt-connectors). Projekt 

spotkał się z zainteresowaniem środowisk Open Source i został użyty w kilku 

komercyjnych zastosowaniach, między innymi w opracowanym i rozwijanym przez nasz 

zespół badawczy narzędziu Aurea Modeler [O1]. 
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Narzędzie modelowania graficznego Aurea Modeler zostało opracowane z myślą 

o połączeniu diagramów procesów biznesowych z modelowaniem danych. 

Diagramy procesów modelowane są w oparciu o założenia notacji BPMN (Business 

Process Model and Notation). Dane modelowane jako struktury zdenormalizowane 

i przechowywane w opracowanej w kierowanym przeze mnie zespole nierelacyjnej bazie 

danych (nonSQL Database). Połączenie modelu behawioralnego procesu z jego 

modelem danych odbywa się przy wykorzystaniu opracowanej przeze mnie koncepcji 

macierzy zastosowań. Nierelacyjna baza danych, zaprojektowana i użyta w narzędziu 

modelowania procesów biznesowych Aurea Modeler, powstała w celu uproszczenia 

modelowania danych, zapewniając jednocześnie właściwe odwołanie do elementów 

modelowanych procesów biznesowych. Założenia, jakie wzięto pod uwagę przy jej 

budowie to: 

• możliwość definiowania zdenormalizowanych struktur danych, 

• możliwość określania sposobu użycia danych w zadaniach procesu, 

• wbudowane w bazę danych metody zapisu historii zmian danych w odniesieniu 
do zdarzeń na poziomie procesu biznesowego oraz zdarzeń na poziomie obsługi 
zadań, 

• różnorodność przechowywanych danych, od typów prostych po dane 
tabelaryczne oraz dokumenty. 

Kolejne badania ukierunkowane były na połączeniu statycznych aspektów modelu 

danych z dynamicznymi aspektami wykonania procesów biznesowych . Problem 

badawczy wynikał z potrzeby poprawnego zamodelowania zmian w danych, które 

zachodzą w trakcie realizacji kolejnych kroków procesu. Statyczne modele danych 

przedstawiane jako diagramy struktury opisują niezmienny stan danych. W przypadku 

modelowania procesów i danych w celu ich automatyzacji konieczne jest przedstawienie 

dynamiki zmian w danych. W wyniku prac badawczych zaproponowałem oraz zbadałem 

własności następujących rozwiązań: 

• rozszerzony format zapisu procesów biznesowych, pozwalający na łączenie 
danych z czynnościami, 

• macierz zastosowań, opisująca zakres manipulacji na danych dla konkretnych 
etapów przetwarzania w procesach, 

• metody i narzędzia generowania aplikacji na podstawie modeli przetwarzania 
danych. 

Na tym etapie badan pojawiła się potrzeba rozszerzenia notacji procesów biznesowych 

i danych. Dotychczasowe, płaskie notacje okazały się niewystarczające. Stało się 

konieczne zastosowanie rozszerzonego podejścia do modelowania. Nowe podejście 

zakładało użycie znacznie bardziej rozbudowanych, nowoczesnych notacji.  

Dla rozwoju badań w tym zakresie w 2015 roku założyłem i stanąłem na czele 

stowarzyszenia naukowego Spread Page Initiative. Stowarzyszenie zostało formalnie 

zarejestrowane w marcu 2017 roku. W ramach stowarzyszenia zawiązał się 

interdyscyplinarny i międzynarodowy zespół, razem z którym opracowaliśmy założenia 

do zaawansowanego modelowania w zakresie różnorodnych dyscyplin nauki i biznesu. 

Coroczne konferencje organizowane przez stowarzyszenie przyczyniły się również do 

popularyzacji wyników badań w czasopismach krajowych i zagranicznych, w tym 

również artykułów indeksowanych w Web of Sc ience i Scopus. 
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Efektem prac nad nowymi notacjami jest rozwój platformy o możliwości modelowania 

trójwymiarowego, wielowarstwowego, zależnego od skali, uwarunkowanego 

czasowo oraz zorientowanego aspektowo. Jako konsekwencja opracowania nowych 

technologii pojawiły się również możliwości wielowymiarowych analiz modeli i realizacji 

procesów biznesowych. W tym zakresie również przeprowadzone zostały badania.  

Wszystkie badania i prace rozwojowe znalazły swoje zastosowanie w platformie low-

code Aurea BPM. W ich rezultacie powstały niezbędne metody, technologie 

i narzędzia do generowania aplikacji na podstawie modeli procesów biznesowych  

oraz rozwiązano szereg problemów badawczych związanych z jej analizą, 

projektowaniem, budową i wdrażaniem. Opracowana platforma integruje rozwiązania 

służące do analizy i modelowania procesów biznesowych, modelowania danych, 

integracji danych z procesami, instalacji procesów biznesowych w organizacji, 

uruchamiania i wykonania procesów biznesowych, planowania, przydziału  i realizacji 

zadań w ramach procesów biznesowych, współdziałania przy realizacji zadań, analizy 

i monitorowania wykonania procesów i zadań, wprowadzania zmian.  

Na całość działań składających się na zamodelowanie, zaprojektowanie i budowę 

systemu pozwalającego na generowanie aplikacji na podstawie modeli procesów 

biznesowych składają się oczywiście zarówno badania naukowe, jak i prace rozwojowe, 

można by powiedzieć - inżynierskie. Dlatego, przy wyborze osiągnięć, które 

przedstawiam we wniosku habilitacyjnym, skoncentrowałem się przede wszystkim na 

naukowych aspektach mojej pracy. 

Jako pierwsze osiągnięcie naukowe wskazałem opracowanie narzędzia graficznego 

do modelowania sekwencji czynności oraz przepływu danych w procesach 

biznesowych Aurea Modeler [O1]. Narzędzie to zostało zastrzeżone znakiem 

towarowym słowno-graficznym na podstawie zgłoszenia z 2011 roku i objęte ochroną 

R.260690. W ramach jego realizacji opracowane zostały metody modelowania 

graficznego w notacji Business Process Model and Notation (BPMN), narzędzie do 

modelowania trójwymiarowego, narzędzie do modelowania danych a także narzędzie do 

trójwymiarowych analiz. 

Kolejne wskazane przeze mnie osiągnięcie to opracowanie oprogramowania platformy 

low-code do zarządzania procesami biznesowymi i dokumentami [O2]. Elementy tej 

platformy również zostały zastrzeżone znakiem towarowym słowno-graficznym Aurea 

BPM™ w 2011 roku. W ramach realizacji platformy opracowany został zestaw 

technologii dotyczących metod modelowania, projektowania, parametryzacji i wdrażania 

rozwiązań opartych o automatyzację procesów biznesowych. Wśród nich wymienić 

można: trójwymiarowe modele procesów biznesowych, metody jednoczesnego 

modelowania danych i procesów, metody włączanie zadań optymalizacji do przebiegu 

procesów biznesowych, i inne. 

Część rezultatów prac znalazła miejsce w publikacjach naukowych. Spośród 130-tu 

moich publikacji wybrałem czternaście takich, które opisują istotne zagadnienia 

mające znaczenie dla tworzenie zestawu narzędzi i platformy, która  stanowi moje 

główne osiągnięcie naukowe. Wszystkie te artykuły zostały opublikowane przez 

wiodące wydawnictwa i zaindeksowane w bazach Web of Science lub Scopus. Ogółem 

opublikowałem 29 artykułów indeksowanych w Web of Science i Scopus. 
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W artykule [O3] „Multidimensional modeling and analysis of business processes” 

opisałem badania, w ramach których zdefiniowane i zbadane zostały możliwości 

zastosowania notacji Spread Page do modelowania procesów biznesowych zarówno 

w zakresie opisu czynności, jak i danych. Badana notacja zakłada wykorzystanie 

rozszerzonych metod reprezentacji wiedzy, uwzględniających reprezentację 

trójwymiarową, zorientowaną czasowo, warstwową, skalowalną oraz zorientowaną 

aspektowo. Zbadałem również możliwości rozszerzonej notacji w zakres ie opisu 

statycznych i dynamicznych właściwości obiektów. Dodatkowo zaproponowałem 

i przebadałem metodę analizy parametrów wykonania poszczególnych instancji 

procesów w interaktywnym, wielowymiarowym i skalowalnym środowisku . 

W artykule [O4] „Spread Page Approach to Document Management” zdefiniowałem 

i zbadałem możliwości zastosowania notacji Spread Page do modelowania statycznych 

i dynamicznych aspektów zarządzania dokumentami w procesach biznesowych. 

W ramach statycznych aspektów opisu dokumentów skupiłem się na możliwościach 

rozszerzonego modelowania metadanych. Dynamikę modelowania danych 

reprezentowały modele obiegu dokumentów w zakresie realizacji poszczególnych zadań 

procesów. W obu przypadkach stosowane metody zakładały użycie reprezentacji 

trójwymiarowej, zorientowanej czasowo, warstwowej, skalowalnej oraz zorientowanej 

aspektowo do jak najlepszego odwzorowania złożoności badanych modeli. 

Publikacja [O5] „Spread Page Challenges for Accessibility in Business Modeling” 

stanowi udokumentowanie badań polegających na przeglądzie metod i narzędzi 

zapewniających dostępność systemów operacyjnych oraz oprogramowania 

narzędziowego do modelowania różnorodnych aspektów wytwarzanych systemów 

informatycznych. Przeprowadzone badania skupiały się zwłaszcza na sprawdzeniu 

możliwości zastosowania nowoczesnych metod modelowania procesów biznesowych, 

w celu zapewnienia dostępności. W tym celu przeanalizowałem możliwości 

uniezależnienia notacji i metod reprezentacji od postaci graficznej, jak również takiego 

przedstawienia modelowanych aspektów, aby możliwy był odczyt maszynowy, ale i łatwa 

interpretacja przez projektantów. Wypracowane rozwiązania posłużyły udoskonaleniu 

standardów zapisu modeli w platformie low-code do zarządzania procesami 

biznesowymi. 

W artykule [O6] „Business processes in the RFID-equipped restricted access 

administrative office” w ramach przeprowadzonych prac badawczych opracowałem 

modele procesów biznesowych kancelarii tajnej wyposażonej w możliwości odczytu 

dokumentów za pomocą identyfikacji radiowej. Modele procesów biznesowych zostały 

przedstawione w notacji Business Process Model and Notation (BPMN). Dla każdego 

procesu zdefiniowane zostały czynności dla poszczególnych uczestników. Procesy 

zamodelowane zostały w sposób umożliwiający ich automatyzację. Zaimplementowane 

procesy zostały zweryfikowane w środowisku uruchomieniowym platformy Aurea BPM. 

Wyniki uzyskane na podstawie badania reprezentatywnej próbki wykonanych instancji , 

podsumowane w publikacji, posłużyły do weryfikacji możliwości platformy w zakresie 

generowania oprogramowania na podstawie modeli procesów biznesowych.  

Innowacyjny aspekt modelowania stanowi także architektura, która zakłada powiązanie 

elementów programowych i sprzętowych poprzez odpowiednie interfejsy, opracowane 

i przedstawione w publikacji. 
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Artykuł [O7] „Business process analysis of a foodborne outbreak investigation mobile 

system” jest kolejnym przykładem weryfikacji działania platformy Aurea BPM, tym razem 

w zakresie generowania aplikacji mobilnych. W ramach przeprowadzonych prac 

badawczych opracowałem modele procesów biznesowych dochodzenia 

epidemiologicznego w przypadku wystąpienia epidemii zatruć lub chorób zakaźnych 

przenoszonych drogą pokarmową. Modele procesów biznesowych zostały 

przedstawione w notacji Business Process Model and Notation (BPMN) i uzupełnione 

o definicje czynności dla poszczególnych uczestników, w sposób umożliwiający ich 

automatyzację. Zaimplementowane procesy zostały zweryfikowane w środowisku 

uruchomieniowym systemu Aurea BPM w dwóch wariantach: stacjonarnym oraz 

mobilnym. Wyniki uzyskane na podstawie badania reprezentatywnej próbki wykonanych 

instancji podsumowałem w publikacji. Wprowadzenie rozwiązania mobilnego prawie 

dwukrotnie skróciło czas wykrycia i wygaszenia ogniska epidemicznego. 

W artykule [O8] „Implementing BPMN in Maintenance Process Modeling” opisałem 

wyniki prac badawczych, w ramach ktrórych przeanalizowana została możliwość 

zastosowania rozszerzonej notacji Business Process Model and Notation do 

modelowania procesów utrzymania w fabryce produkującej urządzenia medyczne. 

Procesy zamodelowane zostały w sposób umożliwiający ich automatyzację na platformie 

Aurea BPM, co pozwoliło na weryfikację ich działania w środowisku uruchomieniowym. 

Uzyskane wyniki wskazały na zwiększenie elastyczności zmian, przy zachowaniu 

wymaganej jakości procesów. Dzięki zastosowaniu BPMN opisy procesów i procedur 

utrzymania stały się weryfikowalne i automatyzowalne.  

W artykule [O9] „Customer service processes automation in administrative office with 

RFID tagged documents” w ramach przeprowadzonych prac badawczych 

zaproponowałem i opisałem sposób implementacji rozszerzenia możliwości notacji 

Business Process Model nad Notation (BPMN) w obsłudze zdarzeń. Rozszerzenie 

polegało na wprowadzeniu możliwości wykonania automatycznych akcji, takich jak 

obliczanie formuł matematycznych i rozwiązywanie zadań optymalizacji, w momencie, 

gdy silnik procesu przetwarza zdarzenie, jako jeden z elementów notacji procesów 

biznesowych. Opracowane rozwiązania zaimplementowałem w systemie Aurea BPM. 

Uzyskane wyniki potwierdziły, że możliwe jest stosowanie zaawansowanych obliczeń 

przy wyznaczaniu aktywnych tranzycji w procesach biznesowych bez pogorszenia 

jakości działania silnika procesów. 

Artykuł [O10] „Corporate efficiency improvement with business process automation” jest 

podsumowaniem prac badawczych, w ramach których zaproponowałem 

i zaimplementowałem reprezentatywne procesy biznesowe średniego przedsiębiorstwa 

z branży rentalu odzieży roboczej. Procesy zostały zamodelowane w sposób 

pozwalający na pomiary określonych parametrów ich wykonania, istotnych dla 

wydajności pracy przedsiębiorstwa. Modele procesów przedstawiłem za pomocą 

rozszerzonej notacji Business Process Model and Notation (BPMN) a ich prototypy 

poddawane badaniom zbudowałem w systemie Aurea BPM. Wymusiło to modelowanie 

zorientowane na automatyzację procesów a jednocześnie uzupełnione o możliwości 

definiowania wskaźników wykonania – Key Performance Indicators (KPI). Na podstawie 

tak opracowanych referencyjnych procesów przeprowadziłem badanie możliwości 

generowania aplikacji przez platformę low-code Aurea BPM i wprowadziłem niezbędne 

usprawnienia i modyfikacje. 
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Artykuł [O11] „Comparative analysis of Business Process Management frameworks” 

dokumentuje prace badawcze, w ramach których przeanalizowano kilkanaście 

środowisk do wytwarzania środowisk programowych do zarządzania dokumentami 

i zadaniami w procesach biznesowych. Wzięto pod uwagę zarówno środowiska 

komercyjne jak i rozwiązania Open Source. Zbadano środowiska dostarczane zarówno 

przez mniejszych, specjalizowanych producentów oprogramowania, jak i wielkie 

korporacje IT. Badane systemy porównano z systemem zarządzania procesami 

biznesowymi Aurea BPM. Dla celów porównania wyznaczyłem określone kryteria. 

Uzyskane wyniki potwierdziły konkurencyjność platformy Aurea BPM względem 

dostępnych na rynku rozwiązań do modelowania i automatyzacji procesów. 

W artykule [O12] „Productivity Oriented Cooperative Approach to Scheduling IT Project 

Tasks” opisałem wyniki badań polegających na opracowaniu założeń merytorycznych 

pracy, opracowaniu modeli matematycznych, sformułowaniu zadań optymalizacji, 

opracowaniu metod rozwiązania zadań, zaimplementowaniu algorytmów i opracowaniu 

metod integracji. Przeprowadzone badania są rozszerzeniem badań opisanych 

w artykule [O13]. W ramach rozszerzenia opisałem wariant harmonogramowania 

zakładający możliwość wykonywania zadania przez kilku współpracujących 

pracowników. W ramach prac badawczych opracowałem metodę wyznaczania 

produktywności poszczególnych pracowników zespołu wykonującego zadania w ramach 

procesu biznesowego, na przykładzie procesów produkcji oprogramowania. 

Produktywność wyznaczana jest na podstawie historycznych wartości parametrów 

z realizacji zadań. Obliczona produktywność posłużyła do wyznaczenia optymalnego 

harmonogramu realizacji i przydziału wykonawców do zadań. W rezultacie powstał 

kompletny pakiet algorytmów rozwiązania zadań programowania liniowego. Pakiet ten 

stanowił element badań opisanych w artykule [O9], gdzie zaproponowano sposób 

powiązania zadań optymalizacji ze zdarzeniami procesów biznesowych modelowanych 

w notacji BPMN. Całość rozwiązania została zaimplementowana jako element platformy 

Aurea BPM. Uzyskane wyniki potwierdziły możliwość wyznaczenia optymalnego 

przydziału zadań w procesach biznesowych i dostarczyły komponentów do dalszych 

badań nad integracją metod optymalizacji, a później również symulatorów, z silnikiem 

procesów biznesowych. 

W artykule [O13] „The method for finding optimal sanitary inspectors schedules” oraz 

w artykule [O14] „Creating and calibrating models of food-borne epidemics”, w ramach 

przeprowadzonych prac badawczych skupiłem się na połączeniu metod optymalizacji 

z szeroko rozumianymi metodami sterowania procesem biznesowym. Zaproponowałem 

zastosowanie zadań optymalizacji zarówno w elementach sterowania przepływem, jak 

i w zadaniach procesu biznesowego. W artykule [O13] opisałem metodę wyznaczania 

produktywności poszczególnych pracowników zespołu realizującego projekty 

informatyczne. Produktywność wyznaczana jest na podstawie parametrów z realizacji 

zadań w procesach wytwarzania oprogramowania. Wyznaczona produktywność 

stanowiła parametr wejściowy w zadaniach poszukiwania optymalnego harmonogramu 

realizacji. Opracowany jako rezultat badań pakiet algorytmów rozwiązania zadań 

programowania liniowego poddany został również badaniom opisanym w artykule [O7], 

w którym zaproponowałem metodę powiązania zadań optymalizacji ze zdarzeniami 

procesów biznesowych. Całość rozwiązania została zaimplementowana jako element 

systemu Aurea BPM. Uzyskane wyniki wpłynęły na rozwój platformy low-code w zakresie 

integracji metod optymalizacji i symulatorów z silnikiem uruchamiania procesów 
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biznesowych. W artykule [O14], natomiast, opracowałem szereg modeli 

rozprzestrzeniania się epidemii. Epidemia chorób zakaźnych przenoszonych drogą 

pokarmową została zamodelowana i zaimplementowana w postaci zarówno modeli 

dynamicznych jak i symulatora zdarzeniowego. Po zastosowaniu tych modeli i metod 

rozwiązania zadań optymalizacji w środowisku zarządzania procesami biznesowymi 

powstał kompletny system do przeprowadzenia dochodzenia epidemiologicznego oraz 

ćwiczeń symulacyjnych w zakresie działań w ognisku epidemicznym. Zaproponowane 

modele zostały wdrożone i zintegrowane za pomocą platformy Aurea BPM. Uzyskane 

wyniki potwierdziły możliwość wykorzystania modeli dynamicznych oraz symulacji 

komputerowej do predykcji rozwoju epidemii i zastosowania tej wiedzy do sterowania 

procesami biznesowymi. 

Artykuł [O15] „Data flow between RFID devices in a modern restricted access 

administrative office” opisuje prace badawcze, w wyniku których opracowano modele 

przepływu danych pomiędzy elementami kancelarii tajnej wyposażonej w urządzenia 

pozwalające na identyfikację dokumentów za pomocą technologii Radio-frequency 

Identification (RFID). Modelowane przepływy danych stały się podstawą do 

zamodelowania alternatywnych przebiegów procesów biznesowych zarządzania 

dokumentami. Pokazane w artykule metody natychmiastowego przekazywania danych 

o dokumentach znajdujących się w szafach, na biurkach, w trakcie kopiowania oraz 

w trakcie wejścia lub wyjścia z pomieszczenia kancelarii posłużyły do przemodelowania 

i wdrożenia usprawnień w procesach biznesowych. W artykułach [O6] i [O9] opisałem 

modele procesów zakładające wykorzystanie identyfikacji radiowej oraz 

przedstawionych w artykule metod wymiany danych. Tym samym uzyskane wyniki 

potwierdziły możliwość wykorzystania przepływu danych pozyskanych poprzez anteny 

RFID do opracowania bardziej wydajnych procesów biznesowych.  

Modele przepływu danych i dokumentów opisałem również w artykule [O16] „Classified 

Document Flow Management”. W ramach przeprowadzonych prac badawczych 

zaprojektowałem system zarządzania przepływem dokumentów w kancelarii tajnej z 

wykorzystaniem identyfikacji radiowej (RFID). Jest to jeden z wielu przykładów 

zastosowania wypracowanych modeli, metod i technologii wytwarzania środowisk 

programowych do zarządzania dokumentami i zadaniami w procesach biznesowych. Za 

pomocą platformy Aurea BPM zbudowano i zweryfikowano oprogramowanie do obsługi 

kancelarii tajnej. 

 

Interdyscyplinarność i wieloaspektowość badań opisanych w przytoczonych artykułach 

wynika ze zróżnicowania prowadzonych przeze mnie projektów badawczych oraz 

komercyjnych wdrożeń platformy Aurea BPM. 

Jako kierownik działań konsorcjanta w projektach badawczo-rozwojowych 

pt. OR00000909 „Modelowanie i symulacja procesów oraz określenie komputerowo 

wspomaganych procedur w zakresie zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa żywności i 

żywienia” oraz PBS1/A7/0/2012 „System wspomagania ćwiczeń symulacyjnych oraz 

doskonalenia procedur w działaniach organów nadzoru sanitarnego w przypadkach 

zatruć i chorób zakaźnych przenoszonych drogą pokarmową”  miałem możliwość 

zweryfikowania działania platformy low-code w praktyce. Weryfikacja działania dotyczyła 
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w tym przypadku obszaru bezpieczeństwa żywności i żywienia oraz organizowania 

działań zarówno w rzeczywistych jak i w symulowanych dochodzeniach 

epidemiologicznych w ogniskach zatruć i chorób zakaźnych przenoszonych drogą 

pokarmową. 

Kierując pracami konsorcjanta w projekcie badawczym  pt. DOBR-

BIO4/006/13143/2013 „Elektroniczny system zarządzania cyklem życia dokumentów 

o różnych poziomach wrażliwości” miałem możliwość zweryfikowania działania 

platformy Aurea BPM w powiązaniu z elementami kancelarii tajnej wyposażonymi 

w anteny RFID, dzięki którym możliwe jest natychmiastowe potwierdzenie obecności 

dokumentów tajnych w szafach, na biurkach, kopiarkach lub w śluzach.  Opracowany 

z wykorzystaniem platformy low-code system zarządzania kancelarią tajną potwierdził 

możliwości komercjalizacji rozwiązania. Projekt dał możliwość weryf ikacji i usprawnienia 

platformy opracowywanej przez prowadzony przeze mnie zespół naukowy. 

Projekt badawczo-rozwojowy pt. „Opracowanie inteligentnego systemu zarządzania 

procesami biznesowymi z uwzględnieniem rozwiązań inteligentnych systemów 

wspierających integrację tradycyjnych oraz elektronicznych kanałów sprzedaży 

w rentalu odzieży roboczej (sektor B2B) dla Projektu na podstawie Działania 1.2 

Działalność Badawczo-Rozwojowa Przedsiębiorstw Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Na Lata 2014-2020” dał możliwość 

zweryfikowania funkcjonowania platformy low-code Aurea BPM w najszerszym jak do tej 

pory zakresie. Jako kierownik projektu w zakresie konsorcjanta opracowałem 

i wdrożyłem kilkadziesiąt procesów biznesowych za pomocą platformy low-code Aurea 

BPM. Dało to możliwość opracowania nowych, usprawnionych metod i narzędzi  oraz 

sprawdziło działanie części uruchomieniowej platformy w praktyce.  

Jako kierownik projektu badawczo-rozwojowego pt. POIR.02.03.02-IP.03-00-001/17 

„DietByMed - interaktywna platforma medyczna oparta na zasadach EBD (Evidence 

Based Medicine) wspomagająca pracę dietetyka” realizowanego zgodnie z Programem 

Operacyjnym Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa 2 - Wsparcie otoczenia i potencjału 

przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.3 - Proinnowacyjne 

usługi dla przedsiębiorstw, poddziałanie 2.3.2 - Bony na innowacje dla MŚP miałem 

możliwość wykorzystania platformy low-code Aurea BPM w zastosowaniach diagnostyki 

i leczenia pacjentów dietetycznych. Za jej pomocą opracowałem system spełniający 

wymagania przetwarzania danych medycznych. 

Oprócz projektów badawczych platforma Aurea BPM jest wykorzystywana w projektach 

i wdrożeniach komercyjnych. Na jej bazie powstało ponad 30 systemów 

informatycznych użytkowanych przez instytucje centralne, urzędy i firmy z różnych 

sektorów rynku. Na podkreślenie zasługuje zatem fakt dużego znaczenia 

praktycznego prac naukowych, a w szczególności możliwości ich wdrażania 

i komercjalizacji. 

 

 

 



 18 

5.3. Podsumowanie 

Platforma low-code opracowana, jako efekt mojej pracy badawczo-rozwojowej jest 

przedsięwzięciem pożądanym na rynku. Eksperci widzą dla rozwoju tego typu rozwiązań 

ogromny potencjał. Podstawowym czynnikiem wpływającym na taki stan rzeczy jest brak 

programistów oraz coraz większe wymagania co do zakresu i częstości wprowadzanych 

zmian w oprogramowaniu. Ręczne kodowanie aplikacji jest czasochłonne 

i pracochłonne. W przypadku platform niskokodowych (low-code) te przeszkody znikają, 

ponieważ przygotowanie programistyczne nie jest konieczne, by zbudować aplikacje.  

Joe McKendrick, analityk z Unisphere Research, uznanego ośrodka analitycznego, który 

jako wydzielona część Information Today, Inc. bada rynek w obszarze technologii 

informatycznych, opracował w 2017 roku raport na temat tworzenia aplikacji przez 

nieprogramistów, pt. „The Rise of the Empowered Citizen Developer: Is IT possible 

without IT”. Z raportu tego wynika, że głównym problemem działów biznesowych jest 

długi czas oczekiwania na dostarczenie aplikacji biznesowej oraz długi czas oczekiwania 

na zamówione dane i raporty. Prowadzi to do sytuacji, w których tak zwane „obywatelskie 

programowanie” (Citizen Development) de-facto odbywa się w działach biznesowych na 

własną rękę i z wykorzystaniem dostępnych platform do pracy biurowej. Poważniejsze 

i bardziej odpowiedzialne zaangażowanie ludzi, którzy tworzą tego typu aplikacje 

i dostarczenie im odpowiednich narzędzi z pewnością doprowadzi do  sytuacji, w której 

aplikacje biznesowe będą powstawać szybciej i lepiej, chociażby ze względu na 

skrócenie ścieżki przekazywania wymagań z działów biznesowych do działów 

informatyki, a tym samym ograniczenie ryzyka występowania błędów i nieporozumień.  

Szybki rozwój platform low-code świadczy o wzroście zapotrzebowania na tego typu 

narzędzia. Analitycy Gartner Inc., niezależne przedsiębiorstwa analityczno-badawczego 

specjalizującego się w zagadnieniach strategicznego wykorzystania technologii oraz 

zarządzania technologiami, prognozują w raporcie z 2018 roku, że wielkość rynku 

narzędzi low-code zwiększy się z 4,3 miliarda dolarów w 2018 roku do 21,2 miliarda 

dolarów w roku 2021. 

Dlatego opracowane przeze mnie rozwiązanie jest bardzo istotne z punktu widzenia 

dostarczania odpowiednich narzędzi dla firm na polskim i europejskim rynku.  
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6. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych. 

Moje pozostałe osiągnięcia naukowo-badawcze koncentrują się wokół: 

1. modelowania procesów biznesowych oraz obiegu dokumentów i danych, 

2. rozwoju zaawansowanych notacji wykorzystywanych w inżynierii oprogramowania 
oraz modelowaniu procesów biznesowych, 

3. ergonomii oraz zagadnień związanych z interakcją człowiek-komputer, 

4. modelowania matematycznego, optymalizacji, symulacji, harmonogramowania, 

5. zarządzania ryzykiem, zapewniania jakości oraz procesów produkcyjnych.  

 

W zakresie modelowania procesów biznesowych oraz obiegu dokumentów i danych 

opracowałem szereg dodatkowych, nieopisywanych w głównym osiągnięciu, modeli 

procesów w zastosowaniach dla różnych gałęzi przemysłu i dziedzin nauki. W artykułach 

„Access control management in administrative office with RFID tagged documents ” [A17], 

„Access control system for RFID-tagged documents in supply chain management” [A20] 

oraz „Procesy zarządzania nadawaniem uprawnień w systemie przetwarzania 

dokumentów o różnych poziomach wrażliwości” [B13] opisałem odpowiednio metody 

zabezpieczenia dostępu do funkcji i procedur systemu oraz dostępu do danych 

przechowywanych w repozytoriach. 

Wyniki prac rozwojowych w zakresie modelowania procesów biznesowych 

przedstawiłem w publikacjach „Business models of sanitary inspection operations” [B32], 

„Modele procedur w działaniach organów nadzoru sanitarnego w przypadkach zatruć 

i chorób zakaźnych przenoszonych drogą pokarmową” [B39], „Modele biznesowe 

funkcjonowania służb sanitarnych” [B35], „Modele procesów biznesowych inspekcji 

sanitarnej” [B44], „Modele procesów biznesowych inspekcji sanitarnej z uwzględnieniem 

specyfiki działań w terenie” [B48], „Modele procesów z wykorzystaniem ścieżek 

alternatywnych wykorzystywanych w zależności od rezultatów działania podsystemów 

wspomagania decyzji opartych na modeLach  dynamicznych oraz symulacji 

komputerowej” [B73] oraz „Maintenance processes of the RFID-based IT system for 

document management” [B10], a także w publikacjach „Improving back office efficiency 

with business process management system” [B1], „Modelowanie i symulacja procesów 

biznesowych w systemie wspomagania ćwiczeń symulacyjnych projektu NESE” [B3]. 

Wyniki realizacji projektu badawczego w zakresie automatyzacji procesów biznesowych 

w dochodzeniu epidemiologicznym w zakresie modelowania procesów opisałem 

w monografii „Modelowanie procesów biznesowych inspekcji sanitarnych” [B40]. 

W zakresie przetwarzania dokumentów wyniki moich prac opublikowałem w artykułach 

„Automatyzacja procesów przetwarzania dokumentów o różnym poziomie wrażliwości” 

[B12], „Implementacja procesów przetwarzania dokumentów o różnych poziomach 

wrażliwości” [B14], „Badanie charakterystyk procesów obiegu dokumentów ze 

znacznikami RFID w administracji państwowej” [B22], a także „Business process data flow 

between automated and human tasks” [B19]. 

Zagadnienia automatyzacji procesów  poruszyłem artykułach „Business rules 

automation standards in business process management systems” [B26], 
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„Zautomatyzowane procesy biznesowe dla działań służb sanitarnych z uwzględnieniem 

specyfiki działań w terenie” [B49], „Analiza porównawcza wydajności klasycznych 

procesów biznesowych inspekcji sanitarnej oraz procesów wykorzystujących technologie 

mobilne” [B52] oraz „Zastosowanie systemu zarządzania procesami biznesowymi do 

automatyzacji procedur postępowania i wsparcia decyzji w trakcie epidemii związanej 

z chorobami przenoszonymi drogą pokarmową” [B71]. 

W zakresie rozwoju zaawansowanych notacji wykorzystywanych w inżynierii 

oprogramowania oraz modelowaniu procesów biznesowych wyniki badań opublikowane 

zostały w artykułach „Spread page - wielowymiarowe modelowanie i analiza procesów 

biznesowych” [B2], „Foundations for Spread Page: review of existing concepts, solutions, 

technologies capable of improving effectiveness of conveying knowledge ” [B4], „Spread 

Page approach to business process management” [B6] oraz „Wieloaspektowe 

modelowanie procesów biznesowych” [B11]. 

W zakresie ergonomii oraz zagadnień związanych z interakcją człowiek-komputer 

przeprowadzone badania opisane zostały w publikacjach takich jak „Human-computer 

interaction in sanitary inspection simulation exercises” [A10], „Komunikacja człowiek-

komputer w ćwiczeniach symulacyjnych” [B59], „Portale informacyjne zespołów 

uczestniczących w ćwiczeniach symulacyjnych służb sanitarnych” [B60] i „Interfejs 

użytkownika dla zespołów uczestniczących w ćwiczeniach symulacyjnych inspekcj i 

sanitarnej” [B67]. 

W zakresie modelowania matematycznego, optymalizacji, symulacji  

i harmonogramowania opracowałem szereg modeli oraz sformułowałem i rozwiązałem 

zadania optymalizacji. Zagadnienia rozmieszczenia poruszyłem w artykułach „Clothing 

Distribution Optimization for Rental Company Warehouse” [A3] oraz „Optimization of the 

document placement in the RFID cabinet” [A14]. Zagadnienia harmonogramowania 

opisałem w publikacji „Modele i metody planowania wybranych działań powiatowej 

inspekcji sanitarnej” [B38]. 

Zagadnienia symulacji komputerowej oraz jej wykorzystania w automatyzacji procesów 

biznesowych opisałem w artykułach „Simulator for testing hardware and software of the 

office system with RFID tags” [A13], „Simulation method of reliability evaluation for RFID 

based restricted access administrative office” [A14], „Software simulator for property 

investigation of document management system with RFID tags” [A22], „Symulator do 

testowania sprzętu i oprogramowania systemu kancelarii z dokumentami ze znacznikami 

RFID” [B16] oraz „Integracja symulatora rozprzestrzeniania się epidemii oraz modeli 

dynamicznych w systemie wspomagania ćwiczeń symulacyjnych” [B58]. 

Moje prace badawcze dotyczyły również zarządzania ryzykiem, zapewniania jakości oraz 

procesów produkcyjnych. Publikacje dotyczące zarządzania ryzykiem to między innymi 

„Security and Risk as a Primary Feature of the Production Process” [A2], „Method for 

assessing software reliability of the document management system using the RFID 

technology” [A23], „Testowanie procesów biznesowych inspekcji sanitarnej” [B47], 

„Strategia testowania systemu wspomagania ćwiczeń symulacyjnych” [B64], „Testowanie 

systemu wspomagania ćwiczeń symulacyjnych” [B65], „Scenariusze testów systemu 

w zakresie działań przeciwepidemicznych bez wykorzystania symulatora, generatora 

danych testowych i modeli dynamicznych” [B77], „Scenariusze testów systemu w zakresie 
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działań przeciwepidemicznych z wykorzystaniem symulatora, generatora danych 

testowych i modeli dynamicznych” [B78], „Scenariusze testów procesów biznesowych 

w zakresie procedur i działań przeciwepidemicznych” [B79]. 

Zagadnienia zapewnienia jakości poruszyłem w publikacjach „Method for determining the 

reliability parameters of software for complex decision support systems ” [A4], „Evaluating 

the impact of testing document management system with RFID tags software on the level 

of its reliability” [A12] oraz „Implementation of 14 quality principles for value streams in the 

company from the automotive industry” [A9]. Procesy produkcyjne zostały opisane 

w artykułach „Make-to-order manufacturing - new approach to management of 

manufacturing processes” [A21] i „Assessment of the feasibility of a production plan with 

the use of an artificial neural network model” [A11]. 

W ramach zrealizowanych oryginalnych osiągnięć projektowych, konstrukcyjnych 

i technologicznych jestem autorem i współautorem szesnastu systemów 

informatycznych opartych na technologiach automatyzujących procesy biznesowe . 

Systemy te zostały wdrożone w firmach i instytucjach w kraju i zagranicą.  

Jestem również autorem zgłoszenia wniosku patentowego oraz wzoru przemysłowego, 

który uzyskał ochronę i został wystawiony na międzynarodowych lub krajowych 

wystawach lub targach. Łącznie liczba targów, wystaw i konferencji branżowych, na 

których wystawiona została platforma Aurea BPM przekroczyła 35.  

Jestem autorem i współautorem blisko 130-tu publikacji naukowych 

w międzynarodowych lub krajowych czasopismach i materiałach konferencyjnych. Jestem 

również redaktorem dwóch monografii naukowych: „Modelowanie procesów 

biznesowych inspekcji sanitarnych” (ISBN: 978-83-7938-032-9) oraz „System 

wspomagania ćwiczeń symulacyjnych inspekcji sanitarnych” (ISBN: 978-83-7938-033-6). 

Mój sumaryczny impact factor według listy Journal Citation Reports (JCR), zgodnie 

z rokiem opublikowania wynosi 5,494 a liczba publikacji w bazie Web of Science wynosi 

21, natomiast w bazie Scopus – 26. 

Kierowałem co najmniej całością prac konsorcjanta w pięciu projektach 

badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz 

Fundusze Europejskie oraz brałem udział, jako wykonawca dodatkowo w jeszcze 

dwóch takich projektach. 

Wygłosiłem 85 referatów na międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych. 

W ramach wielu z nich pełniłem rolę organizatora i prowadzącego sesję. 
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7. Omówienie dorobku dydaktycznego i popularyzatorskiego oraz informacja 

o współpracy naukowej 

W ramach współpracy z firmami, ośrodkami badawczymi i akademickimi prowadziłem 

prace projektowe w ramach pięciu konsorcjów. Konsorcja te zrzeszały między innymi 

takie instytucje jak: Wojskowa Akademia Techniczna, Politechnika Warszawska, 

Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii, CRL, Tecna, Safehouse, Szkoła Główna 

Gospodarstwa Wiejskiego, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, BPDI, NASK - Naukowa 

i Akademicka Sieć Komputerowa, Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Akademia Obrony 

Narodowej, ITTI, Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy, ORGMASZ - Instytut 

Organizacji i Zarządzania w Przemyśle, IEA, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. 

Kierowałem 22 projektami wdrożeniowymi, w których zastosowałem platformę low-

code Aurea BPM do budowy i parametryzacji systemu zarządzania procesami 

biznesowymi w powiązaniu z innymi systemami organizacji oraz z wykorzystaniem 

modułów optymalizacji komputerowej i symulacji. 

Jestem prezesem zarządu Stowarzyszenia Naukowego Spread Page Initiat ive (KRS: 

0000669018), biorę udział w spotkaniach Rady Programowej Inicjatywy „Polski Certyfikat 

BPMN” przy Instytucie Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk, jestem członkiem 

organizacji International Engineering and Technology Institute (IETI, Hong Kong). 

Wypromowałem ponad 50 magistrów i inżynierów na kierunku Informatyka w Specjalności 

Systemy Informatyczne w latach 1999-2019. Opracowałem kilkadziesiąt recenzji prac 

inżynierskich i magisterskich, prowadziłem zajęcia na studiach inżynierskich 

i magisterskich w Wydziale Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej w zakresie 

modelowania danych, inżynierii oprogramowania, modelowania i implementacji procesów 

biznesowych, a także na studiach doktoranckich w Wydziale Cybernetyki Wojskowej 

Akademii Technicznej w zakresie modelowania i symulacji procesów. Prowadziłem zajęcia 

na studiach inżynierskich w Prywatnej Wyższej Szkole Businessu i Administracji , 

Podyplomowym Studium Systemów Zarządzania i Administrowania Bazami Danych , 

Wydziale Informatyki Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych a także na studiach 

podyplomowych na kierunku Menedżer procesów biznesowych w Akademii Finansów 

i Biznesu Vistula. Prowadziłem również liczne szkolenia branżowe z zakresu modelowania 

i implementacji procesów biznesowych. 
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Za działalność naukową i dydaktyczną zostałem wyróżniony następującymi nagrodami:  

1. Wyróżnienie Ministra Administracji i Cyfryzacji, jako promotora nagrodzonej 

przez Ministra pracy dyplomowej „Zastosowanie oprogramowania Open Source 

w administracji publicznej”, styczeń 2015. 

2. Wyróżnienie Ministra Edukacji i Nauki za wybitne osiągnięcia w dziedzinie 

wynalazczości i sukcesy odnoszone na międzynarodowych wystawach za 

„System symulacyjnego wspomagania szkolenia sztabów szczebla operacyjnego 

i taktycznego - Złocień", luty 2006. 

3. Brązowy medal w Brukseli na 54. Światowej Wystawie Innowacji, Badań 

Naukowych i Nowoczesnej Techniki „Brussels Eureka – 2005” – współautor, 2005 

4. Honorowa Nagroda Rektorska za „Zbudowanie systemu symulacyjnego 

wspomagania szkolenia operacyjnego osób funkcyjnych szczebla korpusu, 

dywizji i brygady” – współautor, 2004 

5. Wyróżnienie przez Komendanta Wojskowej Akademii Technicznej w konkursie 

na najlepszą pracę dyplomową roku, WAT, czerwiec 1998  

6. Wyróżnienie Rektora Wojskowej Akademii Technicznej tytułem i odznaką 

„Zasłużonego Nauczyciela Akademickiego Wojskowej Akademii Technicznej" za 

szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, naukowej i wychowawczej, 
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Sumaryczne zestawienie osiągnięć przed i po doktoracie 

# Kryterium 
Przed 

doktoratem 
Po 

doktoracie 

II.A. Publikacje naukowe znajdujące się w bazie:  
   Journal Citation Reports (JRC) 
   Web of Science 
   Scopus 

 
0 
0 
0 

 
2 

21 
26 

II.B. Zrealizowane oryginalne osiągnięcia projektowe, 
konstrukcyjne i technologiczne 

5 11 

II.C. Patenty międzynarodowe i krajowe 0 1 

II.D. Wynalazki oraz wzory użytkowe i przemysłowe, 
które uzyskały ochronę i zostały wystawione na 
międzynarodowych lub krajowych wystawach lub 
targach 

0 1 
(wyst. 36) 

II.E. Monografie, publikacje naukowe w czasopismach 
międzynarodowych lub krajowych innych niż 
znajdujące się w bazie, o której mowa w pkt II A 

25 71 

II.F. Opracowania zbiorowe, katalogi zbiorów, 
dokumentacja prac badawczych, ekspertyz, 
utworów i dzieł artystycznych 

0 2 
(monografie) 

II.G. Sumaryczny impact factor według listy Journal 
Citation Reports (JCR), zgodnie z rokiem 
opublikowania 

0 5,494 

II.H. Liczba cytowań publikacji według bazy: 
   Web of Science (WoS) 
   Scopus 
   Google Scholar 
   Publish or Perish 
   Research Gate 

 
0 
0 
6 
0 
0 

 
24 
52 

144 
125 
78 

II.I. Indeks Hirscha według bazy: 
   Web of Science (WoS) 
   Scopus 
   Google Scholar 
   Publish or Perish 
   Research Gate 

 
0 
0 
0 
0 
0 

 
4 
5 
8 
6 
6 

II.J. Kierowanie międzynarodowymi i krajowymi 
projektami badawczymi oraz udział w takich 
projektach 

3 4 

II.K Międzynarodowe i krajowe nagrody za działalność 
naukową albo artystyczną 

4 1 

II.L. Wygłoszenie referatów na międzynarodowych 
i krajowych konferencjach tematycznych 

10 75 
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III.A. Uczestnictwo w programach europejskich oraz 
innych programach międzynarodowych i 
krajowych 

0 3 

III.B. Aktywny udział w międzynarodowych i krajowych 
konferencjach naukowych 

0 10 

III.C. Udział w komitetach organizacyjnych 
międzynarodowych i krajowych konferencji 
naukowych 

0 6 

III.D. Otrzymane nagrody i wyróżnienia inne niż 
wymienione w pkt II K 

0 1 

III.E. Udział w konsorcjach i sieciach badawczych 2 3 

III.F. Kierowanie projektami realizowanymi we 
współpracy z naukowcami z innych ośrodków 
polskich i zagranicznych oraz we współpracy 
z przedsiębiorcami, innymi niż wymienione w pkt 
II J 

10 12 

III.G. Udział w komitetach redakcyjnych i radach 
naukowych czasopism 

0 1 

III.H. Członkostwo w międzynarodowych i krajowych 
organizacjach oraz towarzystwach naukowych 

0 3 

III.I. Osiągnięcia dydaktyczne i w zakresie 
popularyzacji nauki lub sztuki 

11 11 

III.J. Opieka naukowa nad studentami i lekarzami w 
toku specjalizacji 

0 2 

III.K. Opieka naukowa nad doktorantami w charakterze 
opiekuna naukowego lub promotora 
pomocniczego 

0 0 

III.L. Staże w zagranicznych i krajowych ośrodkach 
naukowych lub akademickich 

0 0 

III.M. Wykonane ekspertyzy lub inne opracowania na 
zamówienie 

2 1 

III.N. Udział w zespołach eksperckich i konkursowych 0 0 

III.O. Recenzowanie projektów międzynarodowych 
i krajowych 

0 0 

III.P. Recenzowanie publikacji w czasopismach 
międzynarodowych i krajowych 

0 4 

Łącznie liczba spełnionych kryteriów: 24 / 28 
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