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1. ANALIZA BABOK - PODSTAWOWE ZAGADNIENIA 

 

Zanim zostanie wyjaśnione zagadnienie standardu BABOK, na początku warto poświęcić 

uwagę zagadnieniu samej analizy biznesowej. Jest to bardzo szerokie pojęcie o wielu 

zastosowaniach, w zależności od dziedziny zastosowania mające także różny zakres i cele. W 

przypadku praktyki polskiej bardzo częst1o analiza biznesowa ma zastosowanie w branży ICT, 

a także szerzej w przedsiębiorstwach, które potrzebują analizy biznesowej na własne potrzeby 

w tej dziedzinie. Analiza jest odpowiednio zaadresowana przez samych producentów, np. przez 

Microsoft1.  

Liczba zastosowań BABOK jest jednak dużo dłuższa i sposób w jaki ten rozwijany 

pozwala na adaptację BABOK dla analizy biznesowej każdego zagadnienia, jakie mogłoby 

interesować kierownictwo firmy. Taki wniosek nasuwa się już poprzez zrozumienie samej 

definicji analizy biznesowej według BABOK, która mówi, że „analiza biznesowa to zbiór zadań 

i technik, których stosowanie służy jako łącznik pomiędzy interesariuszami organizacji 

(stakeholders) w celu zrozumienia struktury (structure), polityk (policies), oraz działań 

operacyjnych (operations) organizacji, oraz które służą tworzeniu rekomendacji mających na 

celu umożliwienie organizacji osiąganie przez nią założonych celów.”2 W wersji trzeciej 

standardu (BABOK v3). Definicja zatem wskazuje bardzo ogólne, ale jednocześnie 

wszechstronne ramy zastosowania. Warto jednak odróżnić BABOK od innych standardów z 

gałęzi „body of knowledge”, w których należy wyróżnić takie zbiory wiedzy, jak służący celom 

zarządzania projektami (PMBOK – Project Management Body of Knowledge), inżynierii 

oprogramowania (SWEBOK), czy architektury przedsiębiorstwa (EABOK).3  

Historia BABOK jest dość krótka. W 2004 roku został założony Międzynarodowy 

Instytut Analizy Biznesowej.  W 2006 roku pojawiła się wersja 1.4. przewodnika do BABOK 

(Guide to BABOK). W 209 roku zaś przygotowano i opublikowano wersję zaktualizowaną 

BABOK v2. W 2013 roku z kolei IIBA wydała rozszerzenie o metodykę Agile. Najnowsza, 

trzecia wersja obowiązuje od 2015 roku.4   

BABOK skupia się na sześciu obszarach wiedzy: 

                                                 
1 Microsoft Dynamics NAV 2009. Analiza biznesowa. Microsoft Corporation, bez miejsca wydania, 2008, źródło: 

http://www.seetech.pl/files/6113/1612/7164/Microsoft_Dynamics_NAV_Analiza_biznesowa.pdf 
2 BABOK V2, 2008 
3 Melanie Byrne. Babok v3 – What is it all about?  
4 Ibidem. 
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• Planowanie i monitorowanie analizy biznesowej (business analysis planning and 

monitoring), 

• Aktywizacja i współpraca (elicitation and collaboration), 

• Zarządzanie według cyklu życia wymagań (requirements life cycle management), 

• Analiza strategii (strategy analysis), 

•  Analiza wymagań oraz zdefiniowanie architektury (requirements analysis and design 

definition), 

• Ocena rozwiązania (solution evaluation).5 

Każdy z tych obszarów wiedzy otwiera cykl czynności, który lepiej zobrazować jest z pomocą 

diagramu. Pozwala on zrozumieć jaka jest kolejność poszczególnych czynności, które są 

ułożone w logicznej kolejności. Dodatkiem do przewodnika do  BABOK  v3 Jest także 

podręcznik zawierający pis modelu kompetencyjnego każdego analityka korzystającego z 

BABOK (Business Analysis Competency Model v3). Model kompetencyjny opisuje jaką 

wiedzę, umiejętności i zdolności musi posiąść osoba, aby odnieść sukces jako analityk 

biznesowy, oraz pracować efektywnie na tym stanowisku. Podczas gdy przewodnik BABOK 

dotyczy wiedzy potrzebnej do przeprowadzania analizy, model kompetencyjny BABOK skupia 

się na pozostałych aspektach. Jest on skierowany nie tylko do analityków biznesowych, ale 

również menedżerów, liderów organizacji oraz menedżerów ds. zasobów ludzkich.6  Zakres 

wiedzy przewidziany w BABOK opisuje poniższy rysunek: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 Ibidem. 
6  
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Rysunek 1. Czynności w ramach sześciu obszarów wiedzy BABOK. 
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Opracowanie własne na podstawie: Guide to BABOK v3, op. cit.  

Każde z postępujących zadań z punktu widzenia zarządzania projektami można rozpatrywać 

jako kamienie milowe w dopełnieniu konkretnego projektu w danym obszarze wiedzy. Taki 

model zadań w ramach BABOK v3 jest znacznym krokiem naprzód w stosunku do wersji 

drugiej standardu, który w ocenie opis kategorii wiedzy, oraz przyporządkowanych zadań był 

bardziej statyczny, oraz w mniejszym stopniu oparty na współpracy.7  

 

 

1. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA DLA STUDIUM PRZYPADKU 

 

Założenia metodologiczne dla studium przypadku określają ramy naukowe dla 

przygotowania projektu. Są one częściowo oparte na metodologii zawartej w standardzie 

BABOK, oraz na metodologii badań naukowych. Połączenie tych dwóch pierwiastków jest 

spowodowane tym, że przykładowa analiza biznesowa jest oparta o standard BABOK, zatem 

problemy badawcze i hipotezy muszą się do niego w jakiś sposób odnosić. 

Głównym celem badawczym przedstawionego studium przypadku jest przedstawienie 

użyteczności analizy BABOK w przedsiębiorstwie, nawet dla przedsiębiorstwa potrzebującego 

pomocy w rozwiązaniu problemów niekoniecznie związanych z obszarem IT, ale konkretnych 

problemów biznesowych, które albo blokują wzrost wartości (niedostrzeżony potencjał), albo 

też ją pomniejszają (niedostrzeżone błędy przyczyniające się do marnotrawstwa).    

 

                                                 
7 Ibidem. 


