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Nowe technologie i wymagania społeczeństwa informacyjnego 
przyczyniły się do powstania nowoczesnych metod pozyskiwania i rozwoju 
kompetencji menedżerskich za pomocą zdalnej edukacji. W związku z tym 
przyjęto, że celem prezentowanego artykułu będzie przedstawienie zestawu 
nowoczesnych metod pozyskiwania i rozwoju kompetencji menedżerskich 
za pomocą zdalnej edukacji. Przeprowadzone badania wykazały bowiem, 
że przedsiębiorstwa posiadają świadomość istoty swojego rozwoju 
i w wyniku ewolucji technologicznej wykorzystują w procesie uczenia się 
nowoczesne, zdalne metody nauczania tj. b-learning, e-learning, mobile 
learning oraz wspomaganie tradycyjnych szkoleń 

1. Wprowadzenie 

Funkcjonowanie w zmiennym otoczeniu wymusza na pracownikach, jak 
i menedżerach ciągłego dostosowania się do nowych zadań zawodowych. 
Kluczowe kwalifikacje i umiejętności odnoszące się do przygotowania zawodowego 
muszą być dokładnie rozpoznawane oraz nieustannie podnoszone. Organizacje 
muszą więc wykorzystywać różne formy podnoszenia kompetencji menedżerskich. 
E-learning bowiem to nowoczesna metoda, która powstała dzięki rozwojowi 
nowych technologii i wykreowała inną grupę metod należących do tzw. zdalnej 
edukacji. Celem prezentowanego artykułu jest przedstawienie zestawu nowo-
czesnych metod pozyskiwania i rozwoju kompetencji menedżerskich za pomocą 
zdalnej edukacji i e-szkoleń. 
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2. Kompetencje menedżerskie i ich rozwój 

Posiadanie kompetentnej kadry menedżerskiej to jeden z podstawowych ele-
mentów potencjału każdej organizacji. Potencjał ten, odpowiednio wykorzystany 
może być podstawą jej działalności rozwojowej. Przedsiębiorstwa, budując przewa-
gę konkurencyjną powinny więc w umiejętny i nowoczesny sposób zarządzać 
własnymi zasobami, dając jednocześnie swoim pracownikom możliwość pozyski-
wania nowych i ciągłego rozwoju posiadanych już kompetencji.  

Według D. D. Dubois i W. J. Rothwella kompetencje, to cechy danej osoby, 
które może wykorzystać w sposób celowy dla osiągnięcia określonych zamierzonych 
wyników [1, s. 32]. P. Wachowiak uważa, że kompetencje to zdolność i umie-
jętność ludzi do określonego działania oraz do realizacji wyznaczonych zadań  
[2, s. 22-43]. Umiejętność odpowiedniego działania, zachowania jest sumą wielu 
składowych. Na poziom kompetencji ma wpływ zarówno otoczenie, w jakim 
dana osoba się znajduje oraz środowisko przedsiębiorstwa tworzone przez: 
kulturę organizacyjną, wartości oraz relacje w nim zachodzące. Kompetencje 
zależą więc od umiejętności i dotychczasowego doświadczenia, posiadanej wiedzy 
technicznej, roli danej jednostki w społeczeństwie i organizacji oraz jej osobowości, 
samooceny i motywacji wewnętrznej. Podobne stanowisko przyjmuje G. Filipowicz, 
który mówi, że kompetencje to predyspozycje jednostki w zakresie wiedzy, 
umiejętności i postaw, pozwalające zrealizować zadania zawodowe na odpowiednim 
poziomie [3, s. 17].  

Należy podkreślić, że w literaturze przedmiotu definicji i znaczenia pojęcia 
kompetencji jest bardzo wiele. Oceniając te definicje należy zaznaczyć, że oprócz 
cech, zdolności, kwalifikacji i wiedzy pojęcie kompetencji zawiera również 
umiejętność posiadanego potencjału. Pojęcie kompetencji jest więc złożone  
i wieloznaczne co powoduje, że wielu autorów tego tematu podkreśla konieczność 
ich podziału na odpowiednie kategorie (rodzaje, grupy). Jeden z możliwych 
podziałów proponuje M. Armstorng dzieląc je na: kompetencje ogólne i szczegóło-
we; progowe i dotyczące działania oraz różnicujące [4, s. 245]. Kompetencje 
ogólne wymagane są od wszystkich, którzy wykonują dany zawód np.: ekonomista 
lub od wszystkich pracujących na podobnych stanowiskach np.: menedżer ds. 
marketingowych. Koncepcje szczegółowe zaś to takie, które odróżniają konkretne 
stanowisko lub konkretną rolę od innych. Kompetencje progowe pozwalają na 
spełnienie wymagań danego stanowiska pracy, a te dotyczące działania umożliwiają 
podział jednostek na lepiej lub gorzej wykonujące swoje zadania. Ostatnia 
kategoria kompetencji różnicujących określa cechy behawioralne widoczne u 
osób uzyskujących dobre wyniki, a nieobecne u osób mniej skutecznych w działaniu.  

A. Pocztowski wyróżnia kompetencje podstawowe oraz wyróżniające. Zdaniem 
autora do „grupy kompetencji podstawowych najczęściej należą wiedza i umie-
jętności. Natomiast do grupy kompetencji wyróżniających: postawy, motywy  
i wartości” [5, s. 153]. Z kolei T. Rostkowski wymienia kompetencje kluczowe, 
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które są wspólne dla wszystkich pracowników oraz specyficzne dla funkcji i roli 
pełnionej w danej organizacji. J. Kubicka-Daab skłania się ku podziałowi na 
kompetencje funkcjonalne oraz behawioralne [6, s. 241-242]. Pierwsze mają 
charakter zero-jedynkowy, stanowią próg, który należy przekroczyć, aby móc 
pełnić określone obowiązki. Drugie behawioralne, które podlegają stopniowaniu 
i można je rozwijać pracując na danym stanowisku pracy. 

Oceniając powyższe można zauważyć, że każdy autor podaje swój własny 
podział kompetencji i każdy z nich jest właściwy dla rozpatrywanego przypadku. 
Wszystkie jednak opierają się na założeniu, że podstawą kompetencji jest wiedza 
rozważana na trzech poziomach odnoszących się do: 
• wiedzy w potocznym rozumieniu (wiedza deklaratywna – wiem co), 
• umiejętności (wiedza proceduralna – wiem jak i potrafię), 
• postaw (chcę i jestem gotów wykorzystać swą wiedzę). 

Ze względu na fakt, że menedżerowie zarządzają w różnorodnych branżach, 
różniąc się między sobą wykształceniem, cechami osobowości i umiejętnościami 
oraz kompetencjami, nie ma zatem uniwersalnego wzoru dobrego menedżera. 
Należy również zauważyć, że istnieją różne zestawy i karty kompetencji menedżera. 
Naukowcy i specjaliści niejednokrotnie zastanawiali się nad wzorcowym zestawem 
kompetencji jakie powinien posiadać dobry i skuteczny menedżer. Trudno jest 
jednak wybrać ten jeden obowiązujący wzorzec, trudno też nadać im rangi mniej 
lub bardziej ważnych.  

Zarządzający przedsiębiorstwami powinni zatem pamiętać, że należy posiadać 
skomprymowany zestaw kompetencji pożądanych u menedżerów z punktu widzenia 
przyjętej strategii firmy i ustalonych celów organizacyjnych. W przeciwnym razie, 
nie respektując powyższego może mieć miejsce tzw. dywergencja zachodząca 
pomiędzy oczekiwanymi a reprezentowanymi kompetencjami. Taka sytuacja może 
prowadzić do osłabienia pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Należy więc 
dążyć do rzetelnego opracowania obrazu pożądanych kompetencji menedżerskich 
oraz właściwie kształtować je w późniejszym rozwoju danego pracownika. 
Będzie to miało istotny wpływ na tworzenie się kompetencji organizacyjnych, 
które określą charakter oraz wartości danego przedsiębiorstwa, a to z kolei przejawi 
się na silną lub słabą pozycję konkurencyjną. Nie ma bowiem wątpliwości, że 
rozwój kompetencji związany jest z rozwojem organizacji. Rozwój kompetencji 
menedżerów musi być więc stałą troską organizacji na wszystkich szczeblach  
i we wszystkich dziedzinach jej działalności.  

3. Istota i specyfika e-learningu w budowaniu kompetencji 

W ostatnich latach jesteśmy świadkami wielu głębokich i gwałtownych prze-
mian w przemyśle telekomunikacyjnym i komputerowym. W szczególności obser-
wuje się zwiększoną transmisję danych oraz wzrasta wykorzystanie komputerów 
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na różnych stanowiskach pracy połączonych do sieci globalnych i lokalnych. 
Taka zmiana uprościła proces porozumiewania się na odległość oraz wykreowała 
nowy sposób pracy. Dodatkowo przyczyniła się do powstania nowoczesnych 
metod pozyskiwania i rozwoju kompetencji menedżerskich. Menedżerowie uczą 
się dziś za pomocą zdalnej edukacji i e-szkoleń.  

Zdalne nauczanie to metoda prowadzenia procesu dydaktycznego w warun-
kach, gdy uczestnicy są od siebie oddaleni i wykorzystują do przekazywania 
informacji oprócz tradycyjnych form komunikowania się również nowoczesne 
technologie audiowizualne. Do najbardziej znanych metod w tym zakresie należą 
[7, s. 65-70]: 
1) Blended learning (b-learning) (inaczej nauczanie/uczenie się komplementarne, 

mieszane, hybrydowe) – szkolenie jest realizowane częściowo w sposób 
tradycyjny, częściowo zaś za pośrednictwem internetu. Przykładem tego są  
e-szkolenia zaczynające się 2-3 dniowym wyjazdem wprowadzająco-
integracyjnym. 

2) E-learning – szkolenie odbywa się w całości za pośrednictwem internetu, 
trener i uczestnicy szkolenia pracują (synchronicznie/asynchronicznie) tylko 
w sieci przeważanie na platformach edukacyjnych. Podczas e-szkoleń przy-
gotowanych w trybie synchronicznym wykorzystuje się takie narzędzia, które 
umożliwiają równoczesną komunikację wszystkich uczestników procesu 
podwyższania kompetencji. Na platformie edukacyjnej może być to czat czy 
też wirtualna tablica, na której e-kursanci i e-prowadzący mogą jednocześnie 
porozumiewać się z innymi, rysować itp. Innym przykładem narzędzia 
wykorzystywanego w synchronicznych modelach są moduły przeznaczone 
do audio lub wideokonferencji. Dzięki nim możliwe są swobodna komunikacja i 
bieżące kontrolowanie przebiegu nauki. Asynchronicznie wykorzystuje nato-
miast wszystkie pozostałe narzędzia, które nie wymagają jednoczesnej 
obecności uczestników takie jak: forum dyskusyjne, quizy czy zadania. Te 
modele są interakcyjne. Kładą nacisk na pracę w grupie, uczenie się w odwo-
łaniu do posiadanej wiedzy i doświadczenia wszystkich uczestników procesu 
szkoleniowego. Szkoleni menedżerowie mimo dystansu przestrzennego 
pracują razem nad projektami, analizują je oraz dyskutują, – co pozwala im 
rozwijać kompetencje analitycznego myślenia oraz pracy grupowej. Uczenie 
się w interakcji społecznej pobudza również aktywność poznawczą, 
emocjonalną i behawioralną. 

3) Mobile learning – to uczenie się z wykorzystaniem przenośnego, bez-
przewodowego sprzętu – laptopa, palmtopa, czy nowoczesnego telefonu 
komórkowego (smartfonu) – posiadającego stały, bezprzewodowy dostęp do 
internetu, pozwalający na korzystanie z zasobów w danym momencie, nawet 
przez bardzo krótką chwilę. 
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4) Wspomaganie (wspieranie) uczenia się i nauczania metodami i technikami 
kształcenia na odległość – w tym przypadku całość szkolenia odbywa się  
w formie tradycyjnej, a nowoczesne metody i techniki kształcenia na odległość 
służą jego uzupełnieniu i wsparciu.  

 

Inny podział odnosi się do stopnia interaktywności na szkoleniu, a więc ilości 
i intensywności interakcji zachodzących między uczestnikami szkolenia. Biorąc 
pod uwagę to kryterium, najczęściej stosuje się:  
1) Kursy z e-trenerem, odbywające się w wirtualnych grupach – w tym przy-

padku do e-trenera należy czuwanie nad przebiegiem procesu dydaktycznego. 
Przypomina on o terminach, konstruuje zadania i stawia pytania dyskusyjne, 
sprawdza prace, na bieżąco udziela pomocy itp. Dużą część zdalnego 
procesu dydaktycznego mogą stanowić działania grupowe – dyskusja na 
forum, czaty, webcasty, realizacja grupowych projektów, chociaż nadal 
uczestnicy zajęć pracują również indywidualnie.  

2) Kursy z e-mentorem, w których nadal przeważająca część aktywności 
uczestnika szkolenia polega na samodzielnej pracy, ma on jednak 
w dowolnym momencie możliwość uzyskania wsparcia mentora. Taka 
pomoc może przyjmować postać indywidualnych konsultacji na czacie, 
podczas wideokonferencji czy dyskusji na forum.  

3) Szkolenie, w którym pracuje się tylko z materiałem dydaktycznym, 
zamieszczonym w sieci (np. na platformie zdalnego nauczania). Taką postać 
przyjmują często tzw. samouczki, szkolenia z zakresu obsługi określonej 
aplikacji, a w obszarze szkoleń zawodowych – najczęściej te szkolenia, które 
wymagają nabycia mało skomplikowanej wiedzy bądź umiejętności. 
Uczestnik takiego szkolenia nie jest motywowany ani przez e-trenera, ani 
przez innych uczestników – zdobywa wiedzę całkowicie samodzielnie. 
Wszystkie wymienione metody są stosowane przez przedsiębiorstwa 

z różnym nasileniem. Częściej jednak są wykorzystane w celu rozwoju kom-
petencji menedżerskich w dużych bądź średnich firmach. Dość wysokie koszty 
wdrożenia ograniczają stosowanie metod zdalnych w małych i mikro przed-
siębiorstwach. Wiedza jaką zdobywa w świecie zdalnym menedżer, wiąże się ze 
znajomością problematyki odnoszącej się do wykonywania pracy na określonym 
stanowisku czy w określonym zawodzie. Dotyczyć ona może teorii, procedur, 
zasad czy praw rządzących pewnymi zjawiskami (np. znajomość prawa pracy na 
stanowisku specjalisty ds. spraw personalnych czy znajomość zagadnień  
z zakresu finansów na stanowisku menedżera ds. finansów). 

 

Umiejętności kreowane przez menedżera w trakcie pracy zdalnej przy 
wykorzystaniu opisanych wcześniej metod, odnoszą się do realnej znajomości 
zagadnień z konkretnego zakresu. Dzielą się one na:  
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• umiejętności umysłowe, np. umiejętność odpowiedniego analizowania 
problemów czy logicznego myślenia, 

• umiejętności interpersonalne, np. umiejętność pracy w zespole, odnoszenie 
się z szacunkiem do innych osób, 

• umiejętności organizacyjne, np. umiejętność organizowania czasu pracy, 
procesów pracy, sterowania zmianami czy zarządzania projektami, 

• umiejętności komunikacyjne, np. umiejętność komunikacji werbalnej 
(pisemnej i ustnej) czy komunikacji niewerbalnej (mowa ciała), 

• umiejętności techniczne, np. umiejętność używania określonych urządzeń, 
programowania, tworzenia baz danych, 

• umiejętności przywódcze, np. kierowanie, wpływanie na zespoły 
pracownicze, 

• umiejętności z zakresu kontaktów z klientami firmy, np. umiejętność 
obsługiwania klientów, dostarczania im produktów czy usług. 

Uzdolnienia oznaczają możliwość rozwoju potencjału pracownika, czyli 
podnoszenia i doskonalenia jego dotychczasowych kompetencji. W tym przy-
padku pokazuje się e-kursantom nowe możliwości ich rozwoju, dbając o ich 
samomotywację.  

Kolejna grupa kompetencji menedżera kształtowana w procesie edukacji 
zdalnej to cechy osobowościowe, które odwołują się do indywidualnych cech 
psychicznych człowieka. Inną ważną grupą kompetencji są także wyznawane 
wartości i zasady, które będą w znacznym stopniu wpływały na zachowanie 
i decyzje podejmowane przez menedżera w miejscu pracy. Zauważono bowiem, 
że praca zdalna przy wykorzystywaniu mechanizmów społecznościowych zwiększa 
identyfikację pracownika z elementami kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa i 
wspiera realizację przyjętej strategii. 

Style działania z kolei będą determinowały charakter wykonywania zadań 
i osiągania przez pracownika celów. E-szkolenia są tak skonstruowane by uczyć 
zarówno pracy indywidualnej, jak i grupowej czy projektowej.  

Ostatnią grupę kompetencji stanowią indywidualne zainteresowania pra-
cownika, które mogą mieć przełożenie na narzędzia motywowania i kształtowania 
indywidualnej ścieżki kariery zawodowej, a co za tym idzie wybór danego  
e- szkolenia. 

W tym miejscu należy zwrócić, również uwagę na fakt, że pozyskiwanie 
kompetencji przez Internet ma wiele zalet, do których  zalicza się: 

• oszczędności, uzyskane dzięki niższym kosztom w porównaniu z tra-
dycyjnymi formami doszkalania. Następuje bowiem niwelacja kosztów 
logistycznych związanych np.: z dojazdami i zakwaterowaniem. W czasie 
trwania e-kursu menedżer nie musi opuszczać stanowiska pracy, 

• elastyczność i mobilność, menedżer uczestniczy w procesie uczenia się 
w dowolnym miejscu lub czasie (np.: w godzinach pracy lub poza nią) 
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przez 24 godziny na dobę. Dostosowuje czas i miejsce pracy na e-kursie 
do swoich własnych upodobań i możliwości, 

• brak barier czasowych i przestrzennych, gdyż w e-szkoleniu mogą brać 
udział menedżerowie z każdej części świata. W dobie globalizacji daje to 
większą możliwość integracji pracowniczej i wymiany doświadczeń, 

• efektywne zarządzanie czasem pracy, mający miejsce proces uczenia się 
zachodzi w ramach doskonalenia zawodowego i ścieżki kariery przyjętych 
w danej firmie, 

• wykorzystywanie nowych technologii, jest procesem zrozumienia 
i dopasowania się do wymogów społeczeństwa IT.  

Zalety te sprzyjają daleko idącej przydatności tej formy zdobywania kompetencji. 
Głównie dzięki możliwości praktycznego zastosowania jej w każdej dziedzinie 
działalności i w każdym miejscu, z którym można skomunikować się drogą 
elektroniczną. Należy jednak zauważyć, że przestrzeń wirtualna często eliminuje 
wiele czynników, na których opiera się świat realny np. bariera komunikacyjna 
itp. Często czynniki te w pewien sposób ograniczają wirtualny sposób uczenia. 
Jednak powiązanie dążenia do intensywniejszego zdobywania kwalifikacji z na-
rzędziami i sposobnościami oferowanymi przez technologię informacyjną znacząco 
zwiększa możliwości efektywnego pozyskiwania i rozwijania kompetencji. 

4. E-lerning – jako narzędzie kreujące nowe kompetencje 
menedżera – wyniki badań 

W celu oceny stopnia wykorzystania metod i technik kształcenia na odległość  
w procesie rozwoju kompetencji menedżerskich w 2012 roku przeprowadzono 
badania pilotażowe. Badania objęły województwo łódzkie i mazowieckie. Łącznie 
przebadano 135 menedżerów średniego szczebla, korzystających z e-kursów 
biznesowych. Byli oni zatrudnieni w 35 przedsiębiorstwach, wśród których 
wobec kryterium zatrudnionych znalazło się 9 przedsiębiorstw dużych i 26 średnich. 
Nie wystąpiły małe i mikroprzedsiębiorstwa. Badania zostały zrealizowane  
w oparciu o przeprowadzone wywiady z kadrą menedżerską wybranych przedsię-
biorstw. W trackie realizacji wywiadów menedżerowie udzielali odpowiedzi na 
następujące obszary badawcze: jakie narzędzia zdalne najczęściej wykorzystuje 
przedsiębiorstwo w procesie kształcenia kompetencji, jakie techniki interaktywne 
stosowane są w tym procesie oraz jakie nowe kompetencje nabywają menedżerowie 
przy wykorzystaniu zdalnego nauczania. 

Jak wykazały przeprowadzone badania w procesie szkoleniowym menedżerów, 
badane przedsiębiorstwa najczęściej wykorzystują następujące metody kształcenia na 
odległość: b-learning (45% wskazań), e-learning (32% wskazań, mobile learning 
(13% wskazań) oraz wspomaganie tradycyjnych szkoleń (10% wskazań). Rozkład 
poszczególnych odpowiedzi prezentuje rysunek 1. 
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Rys 1. Metody wykorzystane w procesie kształcenia na odległość 

Źródło: opracowanie własne. 
  

Z kolei biorąc pod uwagę stopień interaktywności na szkoleniu, a więc ilość 
i intensywność interakcji zachodzących między uczestnikami szkolenia, najczęściej 
wymieniono e-kursy: z e-trenerem (51% wskazań), samokształcące (41% wskazań) 
oraz z e-mentorem (8% wskazań). Rozkład tego badania prezentuje rysunek 2. 

 
Rys 2. Rodzaje szkoleń biorąc pod uwagę stopień interaktywności  

między uczestnikami szkolenia 
Źródło: opracowanie własne. 

 
Dodatkowo w badaniu respondenci wskazywali kompetencje jakie zdobywają 

w trakcie e-szkoleń. Według badanych do najważniejszych z nich należą: nowe 
umiejętności – 39% wskazań, wiedza – 33% wskazań, rozwój cech osobo-
wościowych – 11% wskazań, uzdolnienia i style działania − 6% wskazań oraz 
wyznawane wartości i zasady – 5%wskazań.  

W trakcie prowadzonych badań menedżerowie dodatkowo stwierdzili, że 
korzystając ze zdalnego zdobywania wiedzy uczą się sumienności, kreatywności 
i samodyscypliny. Według respondentów metoda ta przyczyniła się do lepszego 
zrozumienia i tym samym wsparła realizację przyjętej strategii firmy. Zapre-
zentowany układ wskazań potwierdza znajomość metod zdalnych w procesie 
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kreowania nowych kompetencji u menedżerów średniego szczebla badanych 
organizacji. Przyjęte rozważania skłaniają do podjęcia szerszych badań w tym 
zakresie, które zostaną rozszerzone o dwie nowe grupy badawcze: menedżerów 
liniowych i szeregowych pracowników. 

5. Podsumowanie 

Każde przedsiębiorstwo musi umieć funkcjonować w procesie zmian i syste-
matycznie uczyć i szkolić swoich pracowników. Przeprowadzone badania wskazują, 
że przedsiębiorstwa posiadają świadomość istoty swojego rozwoju i w wyniku 
ewolucji technologicznej wykorzystują w procesie uczenia się nowoczesne, zdalne 
metody nauczania. Jesteśmy więc świadkami rewolucji kompetencyjnej menedże-
rów, która prowadzi do radykalnego i szybkiego wzrostu jakości pracy oraz 
kreuje nowe zmiany w rozwoju pracowników w całej organizacji. Zdolność do 
uczenia się, samodzielność, chęć doskonalenia oraz ciągły rozwój poprzez lepsze 
poznawanie samego siebie to kluczowe elementy rozwoju własnego menedżera  
i organizacji, z którą jest on związany.  
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E-LEARNING AS A TOOL FOR THE DEVELOPMENT  
OF MANAGERIAL COMPETENCE 

Summary 

New technologies and the requirements of the information society have 
contributed to the modern methods of acquisition and development of managerial 
competencies through remote education. Therefore, it was assumed that the 
purpose of the present article is to present a set of new methods of acquisition 
and development of managerial skills with remote education is a method of 
teaching learning process in conditions where participants are remote from one 
another, and use to provide information in addition to traditional forms of 
communication the audio-visual technology.  
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