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Streszczenie: Niniejszy artykuł opisuje innowacyjne zastosowanie Competitive Intelli-
gence do wspomagania twórczości organizacyjnej. Dlatego aby pokazać jego możliwości 
scharakteryzowano koncepcję Competitive Intelligence. Pozwoliło to zaproponować wa-
runki stosowalności Competitive Intelligence w twórczości organizacyjnej. Wynikiem 
końcowym przedstawionych dociekań jest wskazanie korzyści ze stosowania tego podej-
ścia przez przedsiębiorstwo. 
 
Słowa kluczowe: Competitive Intelligence, warunki stosowalności CI. 
 
 
Wprowadzenie 
 

Metody pozyskiwania danych z różnych źródeł i ich przetwarzania oraz 
analizowania podlegają systematycznemu rozwojowi, przez co powodują ciągłe 
zwiększanie ich zdolności do wypełniania repozytoriów danych. Z drugiej jed-
nak strony w licznych obszarach działalności organizacji obserwuje się – choć 
często próbuje się nie dopuścić do tego – że tylko ułamek dostępnych informacji 
jest brany pod uwagę przy ocenie działalności organizacji, jej otoczenia 
i konkurencji oraz w podejmowaniu decyzji.  

W celu umożliwienia użytkownikom zaspokojenia potrzeby eksploracji i prze-
szukiwania informacji należy zastąpić klasyczne systemy bazujące na selekcji 
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i projekcji danych, takimi, które pozwalają na gromadzenie informacji (w tym 
o konkurencji), a następnie ich interaktywną eksplorację. Identyfikacja informacji, 
które odkrywają interesujące powiązania, może kreować nowe spojrzenia na dane 
zagadnienie oraz nowe pomysły czy też idee. Przez to mogą się one stać iskrą zapal-
ną nowej myśli użytkownika, który początkowo nie spodziewa się takich powiązań.  

Jedną z koncepcji, która pozwala to osiągnąć, jest teoria twórczości organi-
zacji. Odnosi się ona do generowania nowych i użytecznych idei, które dotyczą 
produktów, usług, procesów, praktyk menedżerskich, modeli biznesu, a także 
strategii konkurencyjnych [Zhou, Ren, 2012]. Twórczość organizacyjna to pro-
ces generowania idei nowych i potencjalnie użytecznych dla integrowania, bu-
dowania i rekonfigurowania strategicznego potencjału przedsiębiorstwa (zasobów 
i zdolności podstawowych) w celu wytworzenia nowej wartości dla interesariuszy 
[Bratnicka, 2014]. 

Wyzwania, jakie stawia twórczość organizacyjna przed systemami informa-
tycznymi oraz koncepcjami zarządzania informacją w organizacji, są bardzo rozle-
głe. Dlatego zastosowania Competitive Intelligence (CI) w twórczości organizacyj-
nej nie jest oczywiste. Po pierwsze, analizowanie otoczenia, a zwłaszcza 
zachowania konkurencji w tym wypadku, oznacza zapewnienie użytkownikowi ła-
twego dostępu do pełnego zbioru informacji. Po drugie, analizowanie ich musi być 
tak realizowane, aby na pierwszym miejscu postawiono koncentrację na obszarach 
zainteresowania, a nie na konkretnej technologii czy też obsłudze systemu. Końco-
wym wyzwaniem stojącym przed tego typu narzędziami w przypadku twórczości 
organizacyjnej jest stymulowanie organizacji w regularnej kreacji nowych pomy-
słów. W tym kontekście rozpoznanie zmian podmiotów rynku, konkurencji, techno-
logii, innowacji, wzorców zachowań klientów i przewidywanie przyszłych trendów 
stają się niezbędne w zaplanowaniu dalszych działań organizacji [Gabbar, 2007]. 

Wydaje się, że w tym obszarze koncepcja CI okazuje się ważnym narzę-
dziem dla rozwoju twórczości organizacyjnej. Jak uważa Nasri i inni autorzy, 
Competitive Intelligence jest procesem obejmującym zbieranie, analizowanie 
i przekazywania informacji o środowisku, aby pomóc w podejmowaniu strate-
gicznych decyzji [Dishman, Calof, 2007; Nasri, 2011]. Dlatego też, należy za-
uważyć, że ma bardzo ważny wpływ dla strategiczny procesu decyzyjnego 
[Dishman, Calof, 2007; Nasri, 2011]. 

Głównym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie koncepcji Compe-
titive Intelligence (CI) we wspieraniu twórczości organizacyjnej. Struktura ni-
niejszej pracy jest następująca: po pierwsze, scharakteryzowano koncepcję CI, 
następnie opisano możliwe korzyści, jakie ona oferuje dla przedsiębiorstwa, 
wreszcie wskazano wybrane warunki stosowalności CI, które wydają się być 
szczególnie istotne w twórczości organizacyjnej. 
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1.  Opis koncepcji Competitive Intelligence 
 

Zadaniem stawianym przed CI jest ciągłe pozyskiwanie, analizowanie i prze-
kazywanie informacji związanych z konkurencją oraz funkcjonowaniem przedsię-
biorstwa na rynku, a w tym o jego produktach i klientach. CI pozwala na ciągłą 
obserwację rynku i konkurencyjnych firm. Efektem tego jest identyfikacja obec-
nych oraz przyszłych konkurentów, obserwacja ich bieżących i zapowiadanych 
posunięć, jak również analiza możliwego wpływu tych działań na prowadzony 
biznes [Ziegler, 2012]. 

Obecność CI w formalnej działalności przedsiębiorstwa wydaje się być fak-
tem koniecznym, ponieważ musi ono być świadome zachowań swoich konku-
rentów. Jest zatem wskazane, aby zrozumieć siły i bodźce, które napędzają 
przedsiębiorstwa. Jednakże sam dostęp do informacji na temat konkurentów nie 
należy traktować tożsamo z pełnym podejściem do CI. Jest to proces zawierają-
cy w sobie wiele etapów, które muszą zostać zrealizowane w określonym czasie. 
W tym czasie rośnie również świadomość co do wymagań, które dotyczą infor-
macji na temat konkurencji. Proces ten obejmuje zbieranie, analizowanie i prze-
kazywania informacji o środowisku, aby pomóc w podejmowaniu strategicznych 
decyzji. Przez to CI wnosi znaczący wkład w proces decyzyjny i działania marke-
tingowe [Dishman, Calof, 2007]. CI to również systemy informatyczny pozwa-
lające na ciągłą obserwację rynku i konkurencyjnych firm. Efektem tego jest 
identyfikacja obecnych oraz przyszłych konkurentów, obserwacja ich bieżących 
i zapowiadanych posunięć, jak również analiza możliwego wpływu tych działań 
na prowadzony biznes [Ziegler, 2012]. 

CI jest systematycznym i etycznym narzędziem do zbierania, analizowania 
i zarządzania informacjami, które mogą mieć wpływ na plany firmy, decyzje i dzia-
łania. Umożliwia menedżerom wyższego szczebla w firmach o różnej wielkości po-
dejmowanie świadomych decyzji dotyczących marketingu, badań i rozwoju, a także 
taktyki inwestycyjnej oraz długoterminowych strategii biznesowych [McGonagle 
i Vella, 2012]. Podobnie CI opisuje jeden z autorów, według którego jest to sztu-
ka legalnego zbierania, przetwarzania i sortowania informacji, które udostępnia 
się pracownikom w całej firmie, w celu wsparcia kształtowania jej przyszłości 
i zapewnienia ochrony przed zagrożeniami wynikającymi z działań konkurencji 
[Zangoueinezhad, Moshabaki, 2008]. Przyjmuje się, że proces ten powinien być 
przeprowadzany zgodnie z prawem i normami etycznymi. Wymaga to przeka-
zywania wiedzy z otoczenia do organizacji w zgodzie z ustalonymi zasadami 
[Nasri, 2011]. 
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CI daje przekrojową wiedzę o środowisku zewnętrznym, w którym działa 
przedsiębiorstwo. Dlatego jest związane z obserwowaniem zewnętrznych nacisków 
i wpływów. Można zatem powiedzieć, że CI to proces monitorowania środowiska, 
zmierzający do wsparcia decydentów w identyfikowaniu rodzących się problemów, 
jak również w ich rozwiązaniu. Intencją CI jest bardziej trafne zrozumienie otocze-
nia firmy, czyli klientów, regulatorów (prawnych, gospodarczych) oraz konkuren-
tów. Skutkiem tego ma być stworzenie nowego potencjału firmy w poszukiwaniu 
i umacnianiu trwałej przewagi konkurencyjnej [Wright, Calof, 2006].  

Najczęściej podawaną w literaturze korzyścią z korzystania z CI przez 
przedsiębiorstwo jest jego zdolność do tworzenia pożądanej, profilowanej in-
formacji. Pozwala ona mu na odnajdywanie i charakteryzowanie konkurentów, 
słabości we własnych strategiach, celach, na określanie pozycji rynkowej i praw-
dopodobnych wzorców reakcji otoczenia [Bose, 2008; 2009]. W szczególności, 
obejmuje następujące zagadnienia: 
− proces monitorowania konkurencji i innych graczy/czynników otoczenia 

przedsiębiorstwa, m.in. w celu skrócenia czasu reakcji (szybkie wykrycie 
zmian na rynku i sprawne podejmowanie decyzji), 

− przechwytywanie istotnych wskaźników/miar działalności, wykrywanie ryn-
kowych niespodzianek / identyfikacja zagrożeń, 

− podtrzymywanie konieczności zrozumienia własnej firmy, 
− organizowanie wskaźników/miar działalności, 
− prezentowanie pozyskanych informacji (w tym wskaźników/miar działalności), 

tak aby pomóc decydentom w szybkim wykrywaniu i reagowaniu na zmiany 
w otoczeniu [Sauter, 2011; Berner, 2001]. 

Korzyści, jakie przynosi przedsiębiorstwu CI we wspomaganiu twórczości 
organizacyjnej, są następujące: 
− pomaga odkrywać nowych i potencjalnych konkurentów, klientów oraz 

wspierać start nowych firm, 
− pomaga menedżerom ocenić ich konkurencję i ich dostawców, co z kolei 

przekłada się na mniejszą niepewność (pojawianie się niespodzianki), 
− pozwala menedżerom na przewidzenie zmiany w relacjach biznesowych, 
− określa możliwości rynku, 
− pozwala na rozpoznanie i analizowanie norm czy przepisów politycznych lub 

prawnych, które mogą mieć wpływ na działania i zachowania organizacji, 
− informuje o tym, jak regulacje rządowe wywierają wpływ na konkurencję, 
− prognozuje strategie konkurentów, 
− uczy się na podstawie sukcesu lub niepowodzenia innych, 
− identyfikuje i analizuje nowe technologie, produkty i procesy, które oddzia-

ływają na zachowanie organizacji, 



Innowacyjne zastosowanie systemów Competitive Intelligence... 

 
 
 

9 

− uczy się nowych technologii, które mogą mieć wpływ na firmę [Sewlal, 
2004; Nasri, 2011]. 

Skuteczne wykorzystanie CI pozwala firmom stawać się kompetentnymi 
i świadomymi tego, co dzieje się w ich otoczeniu [Barson, 2002]. W konse-
kwencji wiele organizacji zaczyna rozpoznawać CI jako kluczowy element do 
podejmowania trafnych decyzji strategicznych i taktycznych [Zangoueinezhad 
i Moskabaki, 2008]. Dlatego przytoczone obszary zastosowania CI oraz osiąga-
ne w ten sposób korzyści mają szczególne zastosowanie w twórczości organiza-
cyjne, która dąży do ciągłej rekonfiguracji różnych zasobów w celu wygenero-
wania nowej wartości. 
 
 
2.  Warunki stosowalności Competitive Intelligence  

w twórczości organizacyjnej 
 

Wybór i stosowanie konkretnej koncepcji pozyskiwania i przetwarzania in-
formacji oraz stosownych narzędzi informatycznych powinien być brany pod 
uwagę przy budowaniu kompleksowego portfela technologii dla danego przed-
siębiorstwa. Portfel ten powinien być zdeterminowany przez strategię przedsię-
biorstwa, ale także przewidywaniami w zakresie trendów technologicznych czy 
też pozycją firmy jako konkurenta na rynku. Pojęcie portfela technologii należy 
traktować, jako zbiór wybranych technologii, jednak w szerszym ujęciu. Rozwa-
ża się technologie nie tyle niezbędne do produkcji danego wyrobu, co takie, które 
cechuje największa szansa na sukces komercyjny lub naukowy. Wartość technolo-
gii jest zawarta w trzech aspektach: 1) atrybutach technicznych (obejmujących 
ekspertyzy i prognozy technologiczne, poziom rozwoju i innowacyjność techno-
logii oraz wartość intelektualną); 2) siłach biznesowych (a więc rozmiarach ryn-
ku, konkurencji i barierach wzrostu, strategii firmy, różnorodności zastosowań 
technologii) oraz 3) atrybutach finansowych (czyli wymaganiach inwestycyj-
nych, potencjalnym ryzyku czy stopie zwrotu i zyskowności). Istotna może być 
także dotychczasowa historia technologii, zasoby z nią związane czy stopień, 
w jakim przyczynia się do realizacji misji przedsiębiorstwa. 

W wielu obszarach działalności przedsiębiorstwa Competitive Intelligence 
staje się interesującym narzędziem do analizy, klasyfikacji i wydobywania in-
formacji z artykułów, streszczeń naukowych i patentów. Niestety, stosowania 
systemów CI w koncepcji twórczości organizacji jest nadal wyzwaniem, które 
wymaga specjalnych umiejętności w szerokich obszarach, takich jak gromadze-
nie danych, analiza danych, skuteczna wizualizacja wyników, opracowanie sce-
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nariuszy działań, tworzenie idei oraz podejmowanie na ich podstawie decyzji. 
Szczególnie ważne jest ciągłe, bezpośrednie zaangażowanie użytkowników koń-
cowych we wszystkich fazach realizacji procesu/przedsięwzięcia CI. Po pierw-
sze, należy ocenić potrzeby w zakresie systemów CI. Badania wykazują, że po-
jawienie się formalnej praktyki CI w firmach jest związane z obecnością 
przedsiębiorców ze strategiczną wizją i chętnych do przyjęcia nowych technolo-
gii. Proces CI w takich firmach zależy od obecności i udziału w wysokiej jakości 
formalnych i nieformalnych sieciach, a poziomem turbulencji środowiska. Po 
drugie, celem CI jest zapewnienie kontekstu i znaczenia pozornie odmiennych 
faktów i przypuszczeń na temat konkretnych tematów. Mimo zapewnień produ-
centów oprogramowania, że jest inaczej, nie ma jeszcze możliwości zautomaty-
zowania narzędzi do analizy konkurencyjności. Na rynku są dostępne narzędzia 
wsparcia pozyskiwania, oceny, organizowania i wyświetlania relacji między 
elementami danych. Jednak nadal wymagają one ludzkiej interwencji w celu 
przekształcenia informacji w praktyczną wiedzę. 

Kolejnym warunkami, który należy uwzględnić przy wykorzystaniu CI w twór-
czości organizacyjnej, jest uwzględnienie czynników, które stymulują procesy 
twórcze w przedsiębiorstwie. Są to m.in.: 
− warunki, które zwiększają prawdopodobieństwo powstawania nowych 

związków między wcześniej niezwiązanymi czynnikami, które pozwalają 
zwiększyć produkcję kreatywnych rozwiązań, 

− obciążenie poznawcze, które zakłóca zdolność do tworzenia skojarzeń między 
różnymi czynnikami (zarówno tymi znanymi, jak i tymi dopiero poznanymi), 

− wraz ze wzrostem ilość bodźców (wynikających z poznawania danego za-
gadnienia), na które rozwiązanie problemów jest narażone, wzrasta stopień 
złożoności związków, które między nimi zachodzą (dlatego czasem koniecz-
ne jest zaprzestanie generowania nowych „wyników”, a wykorzystanie jedy-
nie istniejących), 

− w sytuacji, gdy rozpatrywane zagadnienie ocenia się jako „zbyt złożone”, na-
leży podzielić je na mniejsze zadania. Podzielenie dużego zadania na podza-
dania może zmniejszyć obciążenie poznawcze i przyczynić się do sprawniej-
szego rozwiązania zadań cząstkowych, 

− w sytuacji, gdy rozpatrywane zagadnienie okazuje się zbyt szczegółowe/ 
drobnostkowe, warto rozważyć połączenia dwóch lub większej liczby pro-
blemów w jedno duże przedsięwzięcie, 

− jednoczesne prace w projekcie nad wieloma różniącymi się zagadnieniami 
może niekorzystnie wpłynąć na jego wydajność, czasem lepiej rozpoczęcie 
jednego projektu uwarunkować zakończeniem poprzedniego, gdyż różnorod-
ność analizowanych sygnałów niekorzystnie wpływa na celowość konkret-
nych działań [Santanen, Briggs i Vreede, 2004; Nov i Jones, 2006]. 
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Wydaje się, że wśród warunków stosowalności koncepcji CI w twórczości 
organizacyjnej należy wskazać również te, które sprzyjają kreatywności i inno-
wacyjności. Są to: 1) akceptowanie przez kierownictwo podejmowanie ryzyka, 
co powinno zachęcać pracowników do proponowania nowych pomysłów (np. 
objawem tego może być większa chęć do zapoznania się z wynikami – nawet 
tymi, które wydają się zbyt przewrotne – generowanymi przez CI), 2) przyjazna 
(pod kątem nowych pomysłów i idei) kultura organizacyjna oraz sprzyjanie śle-
dzeniu zmian w otoczeniu i u konkurencji, co pozwoli odkrywać szanse dla no-
wych działań, 3) identyfikacja pracowników z organizacją (np. motywowanie 
pracowników do umacniania ich więzi z organizacją poprzez wspólne działania 
nastawione na ogólnie akceptowany cel), 4) pełne i świadome zrozumienie ce-
lów funkcjonowania CI, promowanie dialogu podczas działań zespołowych oraz 
nieformalnych spotkań, czas na myślenie o przyszłości (np. formalne i nieformal-
ne rozmowy nt. otrzymanych z CI wyników analiz – szukanie potwierdzeń lub 
negacji ich poprawności, zbieranie opinii na ich temat), 5) motywowanie poprzez 
pochwały i nagrody za kreatywność oraz za współdziałanie w zespole, zwiększa-
nie samodzielności i odpowiedzialności pracowników [Kaliszczak, 2010]. 

 
 
Podsumowanie  
 

Zdolność wspomagania twórczości organizacyjnej przez zasoby informacji 
i wiedzy, które zostały wykreowane przez CI, stanowi istotny czynnik sukcesu 
w biznesie. Informacje CI, a przede wszystkim umiejętność wykorzystania ich 
w działalności przedsiębiorstwa, dają mu środki, za pomocą których jest w sta-
nie zidentyfikować nowe możliwości i zdobywać nową wiedzę. Ponadto, zarów-
no praktycy, jak i teoretycy potwierdzają, że CI jest w stanie zapewnić przedsię-
biorstwu trwałą przewagę konkurencyjną [Santos i Correia, 2010]. Przewaga 
konkurencyjna jest na tyle atrakcyjna i dynamiczna, na ile firma odkrywa nowy 
lub bardziej skuteczny sposób, aby wejść na rynek i wykorzystać efekty CI 
w postaci konkretnych idei/działań/produktów. Co ważne, musi tego dokonać 
lepiej niż jej konkurenci [Hasan, Zahra i Abbas 2011]. Dlatego opisane możli-
wości zastosowania CI dają podłoże do wytworzenia nowych lub rekonfiguracji 
istniejących zasobów (np. wiedzy i umiejętności pracowników zajmujących się 
CI), dzięki czemu sprzyja rozwojowi koncepcji twórczości organizacyjnej. 
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INNOVATION APPROACH TO USE OF COMPETITIVE INTELLIGENCE  
SYSTEMS TO SUPPORT ORGANIZATIONAL CREATIVITY 

 
Summary: This article describes the innovation approach to use of Competitive Intelli-
gence to support organizational creativity. Therefore, in order to show its features cha-
racterized the concept of Competitive Intelligence. This made it possible to propose condi-
tions for applicability of the Competitive Intelligence in organizational creativity. The end 
result is an indication of inquiry outlined the benefits of this approach by the company. 
 
Keywords: Competitive Intelligence, the conditions of applicability of the CI. 


