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Technologia to coś, co nas napędza. Jest “motorem” do działania wielu  

biznesów. Znajduje zastosowanie niezależnie od branży, i co jest  

niezmiernie ważne, w coraz szerszym zakresie także w sektorze edu- 

kacji. Czy tego chcemy, czy nie - proces cyfryzacji i transformacji  

technologicznej firm postępuje bardzo dynamicznie. Pandemia  

COVID-19 tylko uwypukliła to, z czego już wcześniej zdawaliśmy sobie 

sprawę. 

WSTĘP

Dziś funkcjonowanie biznesu bez wsparcia technologii jest po prostu  

niemożliwe. Już nie da się od technologii uciec i nie wystarczy za nią  

nadążać. Aby pozostać w czołówce i być liderem w branży potrzebna  

jest edukacja w tym obszarze. Jako firma dostarczająca rozwiązania 

do e-learningu doskonale to rozumiemy. Dlatego z naszej perspektywy 

wsparcie w rozwoju i zapewnienie narzędzi do edukacji zdalnej jest 
niezwykle ważne. 
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To właśnie technologia ma bezpośredni wpływ na sposób postrzegania edukacji i myślenia  

o cyfrowym rozwoju poprzez adaptowanie jej do potrzeb rynku, tworzenie innowacyjnych i no-

watorskich rozwiązań cyfrowych oraz nieustanne uczenie się. Wiemy, że niezbędna jest nie tylko 

analiza bieżącej sytuacji, w obszarze zarówno edukacyjnym, jak i technologicznym, ale także trzy-

manie „ręki na pulsie” i wyprzedzanie trendów. Zmiany cyfrowe spowodowane pandemią są na 

tyle istotne z perspektywy dalszego rozwoju firm, że postanowiliśmy je przeanalizować. 

Zapraszam do lektury raportu, który jest wynikiem wspólnych badań GroMar Sp. z o.o. oraz 

Akademii Finansów i Biznesu Vistula, dotyczących wykorzystywania technologii i narzędzi cyfro- 

wych w czasie pandemii COVID-19. 

Marcin Pisarski, CEO GroMar Sp. z o.o. 
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Intensywny postęp technologiczny pociąga za sobą jeszcze bardziej ożywiony rozwój całego społeczeń-
stwa. Dynamika zmian, spowodowanych technologią, stawia wiele pytań o przyszłość organizacji: nowe 
zawody, nowe branże, nowe sposoby rozwoju, uczenia się i edukacji. Świat, który z powodu pandemii 
COVID-19, zatrzymać miał się tylko na chwilę, kręci się dalej przede wszystkim w cyfrowej rzeczywisto-
ści. Zmiany cyfrowe, które przyniosła pandemia są już nieodwracalne, a dynamicznie postępująca cyfry-
zacja jeszcze bardziej przyspieszyła. Raport, który oddajemy w ręce czytelników, ma za zadanie pokazać, 
jak te zmiany przeniosły się na obszar rozwoju zawodowego. 



Z niniejszego raportu dowiesz się:

•  Jakie zmiany cyfrowe przyniosła pandemia COVID-19?

•  W jaki sposób zmieniły się sposoby pracy w organizacjach?

•  Jak zmieniło się nasze podejście do korzystania z rozwiązań i narzędzi cyfrowych? 

•  Jak pandemia wpłynęła na rozwój kompetencji cyfrowych pracowników?

•  W jaki sposób pandemia COVID-19 przyspieszyła rozwój rozwoju e-learningu? 

•  Jak będą wyglądać działania rozwojowe w organizacjach w najbliższej przyszłości? 

•  Jak dostosować działania rozwojowe do potrzeb i możliwości współczesnych pracowników?
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Przeanalizowaliśmy sposoby pracy i działania rozwojowe w organizacjach w czasie pandemii  

COVID-19, by dowiedzieć się, jaki jest poziom rozwoju kompetencji cyfrowych pracowni- 

ków oraz jego wpływ na wykorzystywane metody, formy i narzędzia pracy. W niniejszym  

raporcie przedstawiamy najważniejsze kierunki zmian i prognozę trendów, dotyczącą rynku  

e-learningu i kształcenia online w czasach nowej normalności. Na podstawie tych informacji  

wyciągnęliśmy wnioski, które pozwalają określić, jak pandemia COVID-19 zmieniła 

podejście pracowników do własnego rozwoju zawodowego. Znajomość preferencji  

i trendów, jakie panują wśród pracowników pomoże działom HR lepiej dostosować formy  

kształcenia do potrzeb kadry, dzięki czemu propozycje szkoleń mają szansę spotkać się 

z lepszym przyjęciem odbiorców. A to z kolei gwarantuje, że środki, wydatkowane przez  

firmy na rozwój kadry, będą lepiej wykorzystane i przyniosą zdecydowanie bardziej  

wymierne efekty.

Badanie, będące podstawą raportu, było prowadzone od czerwca do listopada 2021 roku. 

Składało się z ono dwóch części: ilościowej, z wykorzystaniem ankiety online oraz 

jakościowej, w formie pogłębionych wywiadów z ekspertami. Łącznie w badaniu uczestni- 

czyło 547 respondentów, reprezentujących różne branże i profile zawodowe. Dzięki temu 

mamy pewność, że oddajemy w ręce czytelników raport mocno osadzony w realiach  

dzisiejszych przedsiębiorstw, pokazujący obecne preferencje pracowników co do form  

kształcenia i kierunków rozwoju.

O BADANIU
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Z przeprowadzonego badania wyraźnie widać, że branża HR zdecydowanie się feminizuje: większość badanych stanowią kobiety. Nasi respondenci 

to w większości osoby młode, poniżej 40 roku życia – łącznie to ponad 80%.

Płeć
534 odpowiedzi

Twój wiek
534 odpowiedzi

Respondenci badania „E-learning w obliczu zmian i nowej normalności”

61.2% 38.8%

48.7%

20-30 lat

34.8%

31-40 lat

14%

41-50 lat

2.5%

powyżej 51

Twoje wykształcenie
534 odpowiedzi

Zawodowe

Wyższe

34.3%

9.4%

55.8%

Średnie

Inne

0.5%

Twoje miejsce zamieszkania
534 odpowiedzi

Wieś

7.1%
Małe miasto
poniżej 20 tys. mieszkańców

8.5%

Średnie miasto
do 100 tys. mieszkańców

20% 65.4%
Duże miasto
powyżej 100 tys. mieszkańców
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Wśród naszych ankietowanych dominowali przedstawiciele 
firm, zatrudniających do 500 osób - ten sektor jest reprezento-
wany w badaniu przez ponad 60% osób. 

Poziom zawodowy respondentów

11-500

501-1000

Wielkość organizacji, w której pracujesz
534 odpowiedzi

18.9%

42.3%

22.5%

1-10

1001-5000

6.6%

5001 i więcej

9.7%
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Poziom stanowiska
Wśród naszych respondentów największą grupę stanowią osoby, pracujące  

na szczeblu specjalisty. Wyróżniliśmy także grupę niezależnych  konsultan- 

tów. Niewiele mniej badanych zajmuje stanowiska zarządcze na poziomie 

prezesa. Wąską grupę badanych stanowią też studenci ostatniego roku, 

których zaprosiliśmy do badania świadomie po to, by reprezentowali 

najmłodszych uczestników rynku pracy lub tych, którzy za moment zasilą 

ten rynek. 

Pracownik niższego szczebla

Konsultant

Twoje stanowisko
534 odpowiedzi

34%

22.4%

12.3%

Specjalista

Kierownik

15%

Prezes

Trener

1.9%

Dyrektor

Inne

9.1%

3.4%

1.9%
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Obszary zawodowe badanych
Zgodnie z założeniami projektu, pod tym względem grupa badawcza jest 

bardzo rozproszona. Badacze są zgodni co do tego, że niektóre branże są 

zdecydowanie bardziej zaawansowane cyfrowo. Dlatego zależało nam na 

tym, by żaden z obszarów nie dominował w badaniu. 

9.7%

IT

Edukacja

Twoje stanowisko
534 odpowiedzi

18.9%

16.3%

9%

Usługi

Medycyna

4.9%

Administracja

Media

4.7%

Finanse

Handel

6.9%

9.7%

6.4%

Inne

23.2%
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Pandemia COVID-19 to czas nowej normalności. Czas, który zmienił funkcjonowanie każdej 

firmy, niezależnie od wielkości czy branży. Zarówno małe i średnie przedsiębiorstwa, jak 

i wielkie korporacje niemal z dnia na dzień musiały przeorganizować swoje procesy  

wewnętrzne oraz nauczyć się dalej działać w nowej rzeczywistości i nowych okolicznościach. 

Największym wyzwaniem dla kadry zarządzającej i działów HR było stworzenie odpowied-

nich warunków do pracy zdalnej i hybrydowej. Umożliwienie pracownikom sprawnej realizacji  

codziennych obowiązków poza biurem. Zmiana trybu pracy i przejście w świat cyfrowy,  

a także wdrożenie nowoczesnych, często niewykorzystywanych dotąd narzędzi wspierających 

online’owy tryb pracy.

Wszyscy byliśmy przekonani, że pandemiczna rzeczywistość jest czymś chwilowym i przejścio- 

wym, ale kolejne lockdown’y i obostrzenia pokazały, że musimy przywyknąć do tych zmian 

i wpisać je na stałe w krajobraz pracowniczy przedsiębiorstw na całym świecie.

Aby zdiagnozować specyfikę pracy w dobie pandemii, zapytaliśmy respondentów o prezenta- 

cję ich typowego dnia pracy oraz wybór narzędzi cyfrowych, z których korzystali najczęściej.

PRACA W CZASACH NOWEJ NORMALNOŚCI
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Większość respondentów, 44,3% wskazała, że typo-
wy dzień w ich pracy w czasie pandemii COVID-19  
przebiegał w modelu hybrydowym. To oznacza, że  
pojawiali się w miejscu pracy wyłącznie wtedy, gdy  
było to konieczne i nie było możliwości, by konkretne 
działania wykonać w warunkach home office.

Ponad 40,3% badanych zadeklarowało wyłącznie pra-
cę zdalną. Zdecydowana mniejszość, jedynie 12,7% 
wykonywało w tym czasie pracę w formule tradycyj-
nej.

To również oznacza, że większość pracowników była 
zmuszona przestawić się na tryb pracy zdalnej, nau- 
czyć się na nowo ustalać swój porządek dnia i korzy- 
stać z nowych narzędzi, które umożliwiają pracę  
online  oraz zorganizować sobie prowizoryczne biuro   
w domu.

Praca hybrydowa (częściowo zdalna, częściowo w formule tradycyjnej)

Praca stacjonarna

Jak wyglądał typowy dzień Twojej pracy 
w czasie pandemii COVID-19?
534 odpowiedzi

40.2%

44.3%

12.7%

Praca zdalna

Inne

2.8%
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Narzędzia do pracy zespołowej 

Rozwiązania chmurowe np. pakiety biurowe online lub bazy dokumentów 

Narzędzia do wideokonferencji i spotkań online

Platformy e-learningowe

Bazy wiedzy

Narzędzia do zarządzania zespołami, pracą i projektami 

Nie korzystałem/nie korzystałam

Inne

89.9%

62%

58.1%

34.5%

30.1%

23.4%

2.4%

1%

Z jakich narzędzi cyfrowych najcześciej
korzystałeś/korzystałaś w pracy zdalnej?
534 odpowiedzi

Spośród narzędzi cyfrowych wspierających pracę zdal-

ną, respondenci najczęściej wskazywali: systemy do  

komunikacji, spotkań online i pracy w zespole. Zde-

cydowana większość, prawie 90% badanych, używała  

narzędzi takich, jak Microsoft Teams, Zoom, Google 

Meet czy Webex. W codziennej pracy pomagały rów-

nież rozwiązania chmurowe (62%) np. pakiety biuro-

we online lub bazy dokumentów online. Sporym 

zainteresowaniem cieszyły się także systemy do  

wideokonferencji (58,1%), platformy e-learningowe  

(34,5%), bazy wiedzy online (30,1%) oraz narzędzia  

do zarządzania zespołami, pracą i projektami (23,4%) 

np. Clickup, Asana czy Trello. 
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Maciej Rożniata,  
HR Manager, GroMar

„Praca zdalna to obecnie rzeczywistość wielu nie tylko polskich, ale i zagranicznych firm. Przejście na taki 
model pracy, często wymuszony przez pandemię, stanowiło swojego rodzaju „trzęsienie ziemi” dla Działów HR. 
Postawiło przed nimi nowe wyzwania. W zasadzie z dnia na dzień musiały powstać, bądź też zostać wybrane  
i wdrożone narzędzia wspierające kluczowe z punktu widzenia organizacji procesy, takie jak: onboarding,  
rekrutacja, czy rozwój pracowników. Niestety tempo implementacji negatywnie wpływało na podejmowane 
decyzje. Zdarzało się, że wybierano narzędzia bez dokonania szczegółowej analizy potrzeb, bez zagłębienia 
się w temat, co wpływało na ich jakość i co za tym idzie obniżało efektywność realizowanych procesów. 

Wybór często ograniczały budżety, a przed dokonywaniem większych inwestycji powstrzymywał fakt, 
że trudno było przewidzieć, kiedy pandemia się skończy. Jak pokazuje obecna sytuacja epidemiczna, czy tego 
chcemy, czy nie, praca zdalna zostanie z nami na dłużej. Dlatego nie może dziwić, że zainteresowanie 
obszarem e-learningu systematycznie wzrasta. „Świadome” organizacje coraz śmielej decydują się na wybór  
profesjonalnych narzędzi oferujących szeroką gamę funkcjonalności oraz stanowiących realne wzmocnienie  
dla procesów z obszaru HR.”

14



Rozwój w świecie online
Wiele organizacji już przed pandemią prowadziło działania rozwojowe 

w sieci. Jednak dopiero ograniczenie możliwości spotkań i szkoleń  

stacjonarnych spowodowało, że narzędzia do rozwoju i edukacji online 

nie miały już alternatywy. Były nie tylko niezbędne do zapewnienia 

bezpiecznych szkoleń i komunikacji, ale też bardzo często okazywały  

się lepsze, skuteczniejsze i umożliwiały szybkie przekazanie potrzebnej 

wiedzy w krótkim czasie. 

Duża różnorodność projektów rozwojowych oraz długotrwały hory- 
zont czasowy przyczyniły się do tego, że okres pandemii to czas  
intensywnych działań w zakresie e-learningu. Organizacje zainwesto- 
wały w rozwój infrastruktury oraz narzędzi do pracy zdalnej, rozwinęły 
wewnętrzne systemy informatyczne, z których planują korzystać  
także po zakończeniu pandemii. Wprowadzone rozwiązania mają  
pomóc w realizacji długoterminowych strategii w zakresie HR  
i learning and development, a także przełożyć się na potencjalne wyko-
rzystanie e-learningu i szkoleń online w przyszłości.

Co przyniesie przyszłość? 
Chociaż wszyscy początkowo obawiali się zdalnego modelu pracy, 

okazało się, że świetnie dajemy sobie z nim radę. Jak wynika z części 

jakościowej badania, pracownicy w formule home office skutecznie 

realizują swoje zadania, osiągają cele oraz wyniki, potrafią dobrze 

zorganizować czas własnej pracy, często przy ograniczonych możli- 

wościach domowych. Praca zdalna okazała się na równi, a w niektó- 

rych przypadkach nawet bardziej skuteczna niż w modelu tradycyjnym. 

Obnażyła szereg niedoskonałości pracy stacjonarnej, głównie  

w kontekście efektywniejszego wykorzystania czasu, który  zajmowały 

dojazdy, logistyka itp. 

Trudno jeszcze określić, na ile praca zdalna będzie dominować  

w organizacjach po pandemii. Większość badanych jest zgodna, co do 

tego, aby w jakimś stopniu przy pracy zdalnej pozostać. Przejście na 

home office i model hybrydowy to duży krok ku pełnemu ucyfro- 

wieniu i „odmiejscowieniu” pracy. Zmiany w organizacjach spowodo- 

wane pandemią są już nie do odwrócenia.
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„Jeszcze przed pandemią przeszliśmy na system pracy zdalnej, jak to bywa 
w branży IT. I to fajnie wychodziło, więc w trakcie pandemii nadal pracowaliśmy 
zdalnie i po pandemii też. Mamy stały kontakt z pracownikami, godziny business 
core, gdzie wszyscy są na pokładzie 10-16, mamy też biuro, ale zero zaintereso-
wania, żeby tam pracować.”

Marta Barcicka,  
Head of IT Recruitment,  
Independent HR Consultant,  
Black Flaming/Shimy
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E-LEARNING W OBLICZU ZMIAN

Czas pandemii przyczynił się do jeszcze intensywniejszego rozwoju pracowników w świecie online. Coraz  

bardziej popularne stały się rozwiązania do zdalnej edukacji i e-learningu. Organizacje inwestowały 

w szkolenia e-learningowe, dostrzegając w nich nowy potencjał oraz szansę na szybki i efektywny 

rozwój kompetencji pracowników. Wcześniej niektórzy tę formę kształcenia postrzegali dosyć  

sceptycznie. Do szkoleń online podchodzili na zasadzie przełamywania lodów oraz mierzenia się z nie-

znanym, z czymś, czego do tej pory się obawiali i w skuteczność czego nie wierzyli. 

Niespodziewana zmiana modeli pracy oraz konieczność rozwoju w obliczu zmian sprawiły, że organizacje  

korzystały głównie z gotowych produktów e-rozwojowych. Stosunkowo proste w implementacji 

i obsłudze, łatwo dostępne szkolenia online to wiedza niemal na wyciągnięcie ręki. Wiele firm nie miało 

czasu, możliwości ani nawet odpowiednich budżetów na wdrożenie przemyślanych i długofalowych 

strategii rozwoju pracowników. Organizacje częściej decydowały się na rozwiązania znane, reko- 

mendowane i wykorzystywane już wcześniej, a jednocześnie proste w masowej skali wdrożenia, 

dostępne technologicznie dla osób pracujących  z domu. Najczęściej firmy wybierały narzędzia wygodne 

i elastyczne w korzystaniu na dowolnych urządzeniach.

Firmy dostrzegły, jak wiele programów merytorycznych i zadań da się zrealizować w sposób zdalny oraz  

jak narzędzia online, np. platforma e-learningowa, mogą uprościć i usprawnić wiele procesów HR. 

Z drugiej strony, nie dało się nie zauważyć ograniczeń, jakie niesie ze sobą współczesna technologia 

edukacyjna. Trudności, wynikające z nieumiejętnego wykorzystywania rozwiązań e-learningowych  

są nie do przeoczenia. Wyraźnie widać, że w firmach mamy do czynienia z niewystarczającą edukacją 

o tym, czym tak naprawdę jest e-learning i jakie możliwości otwiera. Brak wiedzy o jego skutecznym 

wykorzystywaniu oraz dostosowaniu do potrzeb organizacji przyczynił się do pojawienia  nowej usługi – 

consultingu w zakresie e-szkoleń.
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E-szkolenia – pierwsze wrażenie najważniejsze 
Doświadczeni eksperci w zakresie e-learningu zwracają uwagę na tzw. „efekt zniechęcenia e-szkole- 

niem”. Na rynku pojawiło się dużo szkoleń złej jakości. Nie tylko pod względem wizualnym  

i funkcjonalnym dla użytkownika, ale także w kontekście metodycznym. Takie szkolenia zaniżyły  

wartośći postrzeganie e-learningu jako ciekawej, angażującej formy szkolenia. Ponadto, segment 

edukacji został zdominowany przez wielu pseudo ekspertów, „influencerów”, osoby, które zyskały 

swoje 5 minut popularności i zaczęły stanowić konkurencję dla prawdziwych ekspertów. W związku 

z tym wielu trenerów z prawdziwego zdarzenia, którzy siłą rzeczy musieli przekwalifikować swoje  

działania na e-learningowe, zaczęło świadczyć dodatkowe usługi konsultacyjne. Respondenci badania 

zwrócili uwagę na to, że jest to pole, które powinny zagospodarować profesjonalne firmy e-learningowe.

Organizacja, która w swoich pierwszych doświadczeniach zetknie się z błędnym doradztwem, zrazi się  

do e-learningu, zazwyczaj nie zdecyduje się na kolejną próbę wdrożenia. Jeśli jakość i skuteczność  

usług e-learningowych będzie słabo oceniana już na samym początku, również w przyszłości próby 

wprowadzenia e-szkoleń są skazywane na trudności. Dlatego również w tym wypadku najważniejsze 

jest dobre, pozytywne pierwsze wrażenie.
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Wykorzystanie produktów i usług e-learningowych  
w czasie pandemii
Dobór odpowiednich narzędzi szkoleniowych warunkuje sukces procesu rozwojowego: jeśli szkolenie 

jest atrakcyjne i angażujące, można liczyć na to, że większość uczestników w znacznym stopniu przyswoi 

pożądaną wiedzę. Jeszcze większe znaczenie ma ten aspekt, kiedy mówimy o przyswojeniu konkretnych 

umiejętności. Tutaj dobór odpowiednich metod kształcenia ma jeszcze większe znaczenie. Wyobraźmy 

sobie, że chcemy wykształcić pilota śmigłowca: możemy do woli tłumaczyć, opowiadać i prowadzić wy-

kład, ale jeśli nie damy mu do ręki symulatora lotów, to raczej nikt nie wpuści za stery osoby, która zna ten 

temat wyłącznie w teorii. 

Współczesne narzędzia szkoleniowe są bardzo rozbudowane, a rynek oferuje odpowiedź na bardzo 

różnorodne potrzeby w zakresie rozwoju kadry. Jednak należy wziąć pod uwagę, że omawiane tutaj  

badania obejmują czas pandemii COVID-19, czyli zdarzenie, na które nikt na świecie nie zdołał się  

przygotować. Jednocześnie wprowadzony w marcu 2020 roku lockdown wymusił natychmiastowe 

przestawienie się organizacji na kształcenie zdalne, nie pozostawiając wyboru. Można się zatem 

spodziewać, że w okresie pandemii firmy sięgnęły po rozwiązania najprostsze i najbardziej dostępne,  

niekoniecznie najlepsze. W dalszej części raportu zebraliśmy oceny respondentów, dotyczące wykorzy- 

stania poszczególnych narzędzi szkoleniowych. 
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Zbadaliśmy, jakie cyfrowe narzędzia szkoleniowe stały
się w tych okolicznościach najbardziej popularne. 
Ocenie zostały poddane następujące rozwiązania:

Technologie mobilne, pozwalające korzystać     
ze szkoleń na smartfonach i tabletach    

2
Technologie z wykorzystaniem wirtualnej       
rzeczywistości  

Wideo

Technologie z wykorzystaniem rozszerzonej      
rzeczywistości  

Wideo 360 stopni

Webinaria

Szkolenia multimedialne
w technologii webowej

Szkolenia multimedialne w popularnych 
narzędziach  
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8.5%

12.9%

78.7%

Nie wykorzystuje i nie chciałoby wykorzystywać

Nie wykorzystuje, ale chciałoby to zrobić w przyszłości

Wykorzystuje

Mobile
534 odpowiedzi

Prawdopodobnie dziś już wszyscy zdają sobie sprawę 

z tego, że większość ludzi wchodzi do świata  

cyfrowego za pomocą urządzeń mobilnych. Dlatego 

to właśnie technologie mobilne, określane jako 

„mobile” są najczęściej wykorzystywaną technologią 

 w szkoleniach i rozwoju pracowników w czasie pande- 

mii. Ponad 90% badanych już wdrożyło je do swoich 

organizacji lub ma taki plan. Jest to uzasad-

nione dużą mobilnością samych pracowników,  

którzy przyzwyczajeni są do częstych podróży 

i dlatego korzystają głównie z telefonów służbowych.  

Dzięki temu mogą szybko i wygodnie wziąć udział 

w szkoleniu online za pomocą smartfona. Zdarza się 

także, że firmy wolą zainwestować tylko w telefony  

lub tablety służbowe. W przypadku takich urządzeń, 

szkolenia mobilne są niezbędne i sprawdzają się 

idealnie. 
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Webinaria to druga z najczęściej wykorzystywanych 

technologii w czasie pandemii. Prowadzenie szkolenia 

w formie webinarów zadeklarowało aż 62% badanych.  

Ten format cieszy się zainteresowaniem głównie  

ze względu na szeroki zakres funkcjonalny, jaki oferują  

narzędzia do spotkań i komunikacji online. Szkolenie  

w formie wykładu, spotkanie wideo 1:1, praca 

w grupach, czat, wspólna tablica, podział na pokoje  

– to wiele możliwości, które pomagają zwiększyć 

zaangażowanie uczestników, wzmocnić ich percepcję 

a także dają odpowiedź na pytanie, skąd tak duża  

popularność webinariów.

Aż 84% badanych docenia możliwości webinarów. 

Mimo początkowej nieznajomości narzędzi webina-

rowych, użytkownicy przekonali się do prowadze-

nia szkoleń w formie webinarów i wykładów online.  

Sięganie po tę formę szkoleń wydaje się najbardziej 

oczywistą drogą, ze względu na stosunkową łatwość  

w przeniesieniu szkoleń stacjonarnych, prowadzo- 

nych przez trenerów, w przestrzeń cyfrową. Wystar- 

czy właściwie, że trener opanuje narzędzia do obsługi  

webinariów.  Może przecież wykorzystać lub w nie- 

wielkim stopniu dostosować prezentację, którą  

wyświetlał w sali wykładowej, i szkolenie online goto-

we.

16.1%

21.7%

62.2%

Nie wykorzystuje i nie chciałoby wykorzystywać

Nie wykorzystuje, ale chciałoby to zrobić w przyszłości

Wykorzystuje

Webinaria
534 odpowiedzi
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VR (Virtual Reality)
534 odpowiedzi

57.7%

31.6%

10.7%

Nie wykorzystuje i nie chciałoby wykorzystywać

Nie wykorzystuje, ale chciałoby to zrobić w przyszłości

Wykorzystuje

Najbardziej niedocenione wśród technologii e-szkoleniowych są nowocze-

sne rozwiązania, takie jak rozszerzona (AR) i wirtualna rzeczywistość (VR). 

Prawdopodobnie fakt, że w okresie pandemii organizacje rzadko korzystały 

z ich dobrodziejstw wynika z tego, że są zbyt czasochłonne we wdrożeniu.

Niemal 60% badanych nie jest przekonanych do ko-

rzystania z wirtualnej rzeczywistości w szkoleniach 

dla pracowników. Wynika to przede wszystkim nie 

tyle z braku znajomości tej technologii, co z potrzeby 

odpowiedniego zaplanowania, jak tę technologię sku-

tecznie wdrożyć. Jest to proces pracochłonny i rozło-

żony w czasie, jednak w okresie pandemii organizacje 

wolą korzystać z tego, co dobrze znają. Z rozwiązań 

sprawdzonych i prostych we wdrożeniu, które szybko 

przyniosą pożądany efekt. Technologia wirtualnej rze- 

czywistości wymaga także nakładu sporego budżetu,  

dlatego zaledwie 10% respondentów korzystało z niej 

aktywnie w czasie pandemii. 
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AR (Virtual Reality)
534 odpowiedzi

58.1%

32.4%

9.6%

Nie wykorzystuje i nie chciałoby wykorzystywać

Nie wykorzystuje, ale chciałoby to zrobić w przyszłości

Wykorzystuje

Podobna sytuacja dotyczy rozszerzonej rzeczywi-

stości (AR), która również wymaga sporego budżetu  

i nakładu pracy. 58% badanych nie wykorzystuje tej 

technologii w szkoleniach. Jednak zarówno VR, jak 

i AR pozostawiają spory potencjał. Ponad 1/3  bada- 

nych wyraża chęć, by korzystać zarówno z rozsze-

rzonej, jak i wirtualnej rzeczywistości w przyszłości. 

Firmy dostrzegają możliwości wykorzystania tych 

technologii i są chętne, aby wdrożyć je w bardziej sta-

bilnych warunkach. Obie technologie są traktowane 

jako rodzaj wsparcia w strategii rozwoju pracowników 

online, niż jej główny element.  
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Arkadiusz Lepczyński,  
Kierownik Działu VR/AR
i Aplikacji mobilnych, GroMar

 „Technologia VR/AR przez znaczną część społeczeństwa jest kojarzona przede wszystkim z branżą gier kompu-
terowych i wirtualną rozrywką. Mało kto wyobraża je sobie w swojej firmie jako system szkoleniowy dla pracow-
ników. A zmiana tego wizerunku postępuje zbyt wolno. Elementem wstrzymującym wdrożenie technologii VR 
jest również cena, jaką trzeba przeznaczyć na kompletnie wyposażone stanowisko do jej obsługi. Dla pełnowar-
tościowych aplikacji szkoleniowych, wymagana jest także przestrzeń wokół stanowiskowa. Technologia AR nie 
wymaga już tak dużego nakładu finansowego, ale też sposób prowadzenia szkolenia jest inny - mniej angażujący 
motorycznie. Firmy zapewne obawiają się inwestować w tego typu szkolenia, ponieważ nie wiedzą, jakie rzeczy 
można tworzyć za pomocą tej technologii, nie znają jej. 

Ostatnio w świecie AR modna była gra o pokemonach, co też miało wpływ na postrzeganie rozszerzonej rzeczy-
wistości jako elementu rozrywki. Zmiana tego wizerunku postępuje zbyt wolno. Dlatego, aby zachęcić wszystkich 
niezdecydowanych trzeba im prezentować możliwości tych technologii, gotowe realizacje. W tych technologiach 
drzemie potencjał, który w sporej mierze nie jest jeszcze wykorzystany.” 
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Wideo
534 odpowiedzi

16.9%

32.4%

50.7%

Nie wykorzystuje i nie chciałoby wykorzystywać

Nie wykorzystuje, ale chciałoby to zrobić w przyszłości

Wykorzystuje

Format wideo jest aktywnie wykorzystywany  

w szkoleniach przez ponad połowę respondentów.  

Zaś nieco ponad 1/3 badanych chciałaby to zrobić  

w najbliższej przyszłości. Wideo to jeden z najbardziej 

popularnych i najczęściej wykorzystywanych forma-

tów szkoleniowych w czasie pandemii. Nie wymaga 

dużego zaangażowania od użytkowników, w przeci-

wieństwie do szkoleń multimedialnych, wzbogaconych 

o quizy, testy i elementy interaktywne. Pracownik 

może przystąpić do szkolenia w najbardziej odpowie- 

dniej dla niego chwili, w dowolnym momencie za-

trzymać, przewinąć szkolenie i powtórzyć wybrany 

fragment. W sytuacji, gdy koncentracja i uwaga odbior-

ców łatwo ulega rozproszeniu, format wideo sprawdza 

się idealnie. 
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Wideo 360°
534 odpowiedzi

54.7%

32.4%

13.1%

Nie wykorzystuje i nie chciałoby wykorzystywać

Nie wykorzystuje, ale chciałoby to zrobić w przyszłości

Wykorzystuje

Ponad połowa badanych nie wykorzystuje techno-

logii wideo 360°. Podobnie jak w przypadku VR/AR, 

jest to rozwiązanie, które wymaga przemyślanej 

strategii, a sam proces stworzenia szkolenia jest 

bardziej czasochłonny niż w przypadku innych for-

matów. Niskie zainteresowanie tą technologią może 

wynikać także z braku pomysłów na konkretne za-

stosowanie jej w organizacji lub z braku doświad-

czenia w tym zakresie. Ponad 32% badanych wyraża 

chęć wprowadzenia wideo 360° do swoich szkoleń 

w przyszłości. W trakcie pandemii jedynie 13% zade-

klarowało aktywne korzystanie z tego rozwiązania.  

To pozostawia spore pole do edukacji w obszarze tech-

nologii wideo 360°. 
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Szkolenia multimedialne w technologii
webowej
534 odpowiedzi

27%

34.6%

38.4%

Nie wykorzystuje i nie chciałoby wykorzystywać

Nie wykorzystuje, ale chciałoby to zrobić w przyszłości

Wykorzystuje

Niemal 40% respondentów wskazało, że ich orga-

nizacje wykorzystywały szkolenia multimedialne 

w technologii webowej, a prawie 35% chciałoby to  

robić w przyszłości. Niecała 1/3 badanych nie wyraża 

zainteresowania tego typu szkoleniami. Wynika to m.in. 

z braku świadomości, jakie korzyści dają takie szkolenia  

oraz jak mogą ułatwić rozwój pracowników.
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Szkolenia multimedialne przygotowane w po-
pularnych narzędziach LearnWay Editor/Lectora 
Inspire/Articulate Storyline/Adobe Captivate
534 odpowiedzi

27%

34.6%

38.4%

Nie wykorzystuje i nie chciałoby wykorzystywać

Nie wykorzystuje, ale chciałoby to zrobić w przyszłości

Wykorzystuje

Szkolenia multimedialne, przygotowywane w popu- 

larnych narzędziach, to najczęściej produkty tworzo- 

ne na zamówienie. Wymagają zaangażowania całego  

zespołu ekspertów, znajomości narzędzia oraz  

licencji do wykorzystywania danego oprogramo-

wania. Proces realizacji takiego szkolenia pochłania 

także dużo czasu i budżetu. W trakcie pandemii, 20%  

badanych zadeklarowało korzystanie ze szkoleń multi- 

medialnych. Ponad 40% badanych nie wykorzystywało  

tego formatu w procesie rozwoju organizacji.

 

Firmy zdecydowanie częściej decydują się na wdro-

żenie prostych, webowych rozwiązań, których nauka 

obsługi i wdrożenie nie zajmie wiele czasu. Wolą za-

inwestować w szkolenia w pełni dostosowane do ich 

konkretnych potrzeb i wymogów, ale w perspektywie 

długoterminowej. Poszukując szkoleń na tu i teraz,  

stawiają na rozwiązania w formie uproszczonej i szyb-

kiej do realizacji, łatwo dostępnej w danym momencie.
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Dagmara Węgrzyn-Zakrzewska,  
Kierownik Działu Projektów
Multimedialnych, GroMar

„Realizacja szkoleń dedykowanych dla klientów, z dbałością o każdy, nawet najdrobniejszy szczegół to złożo-
ny proces, ale zdecydowanie wart finalnego efektu. Gdy przygotowujemy dedykowane szkolenia multimedialne 
w GroMar, za każdy etap prac odpowiada w 100% nasz zespół: scenarzyści, graficy, programiści, testerzy, spe-
cjaliści od e-learningu. Często dodatkowo angażujemy także lektorów, operatorów kamer czy dronów, monta-
żystów, a także programistów Unity, którzy tworzą materiały w VR/AR. Nad każdym szkoleniem pracuje sztab 
ludzi, a cały proces przypomina czasem realizację hollywoodzkiej produkcji filmowej. Nic więc dziwnego, że firmy 
podchodzą do tego ze sceptycyzmem i ostrożnością, jeśli panuje w nich przekonanie, że na tego typu realizacje 
mogą sobie pozwolić tylko najlepsi. Nic bardziej mylnego. Szkoleniowe produkcje multimedialne to wiele różno-
rodnych formatów: od prostych gier szkoleniowych, po rozbudowane, interaktywne fabuły, wirtualne spacery,  
a nawet animacje 2D lub 3D, które sprawdzą się niezależnie od branży czy wielkości firmy. Jednak wieloetapowy 
proces realizacji szkoleń dedykowanych nie powinien zniechęcać. Ich atrakcyjność i jakość zdecydowanie jest 
tego warta.”
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CZYNNIKI WYBORU DOSTAWCY
E-LEARNINGU

Rozwiązania e-learningowe, wykorzystywane w czasie pandemii niemal na masową skalę, przyczyniły 

się do rozwoju ofert firm, dostarczających e-szkolenia i narzędzia do edukacji online. Większe zaintere-

sowanie usługami e-learningowymi wpłynęło nie tylko na ich większą dostępność, ale także na ich lepszą 

jakość. 

Organizacje, które poszukują narzędzi do e-szkoleń, są coraz bardziej świadome swoich potrzeb oraz 

potrzeb swoich pracowników. Spośród wielu czynników decydujących o wyborze dostawcy najlepszego  

rozwiązania do e-learningu to właśnie kompleksowość oferty jest najważniejsza. W swojej decyzji,  

badani kierują się przede wszystkim tym, czy dostawca pomoże zaspokoić ich wszystkie potrzeby  

rozwojowe. Oczekują fachowego doradztwa i wsparcia w dopasowaniu oferty do ich oczekiwań. 

Doceniają także doświadczenie, zarówno w zakresie zrealizowanych dotychczas projektów,  

jak i w wykorzystywaniu technologii, w której są opracowywane e-szkolenia.

Odpowiedzi respondentów jasno wskazują na to, że poszukiwali oni sprawdzonych, wiarygodnych  

dostawców, którzy działają z sukcesami na rynku już od dłuższego czasu. Badani chętnie wybierają roz-

wiązania wartościowe jakościowo, zarówno w kontekście metodycznym, merytorycznym, jak i tech-

nologicznym. Cenią także partnerskie podejście do współpracy z dostawcą oraz jego kreatywność  

w tworzeniu materiałów szkoleniowych.
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Czynniki wpływające na wybór dostawcy 
e-learningu
Uczestnicy badania zostali zapytani o to, w jakim stopniu 
wybrane czynniki ich zdaniem wpływają na wybór 
dostawcy e-learningu.

Wpływa w znaczącym stopniu Wpływa w niewielkim stopniu Nie wpływa 

69.3%

27.8%
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Zdecydowana większość – prawie 70% badanych  

uważa, że kompleksowość oferty znacząco wpływa 

na wybór dostawcy. Sam sposób prezentowania ofer-

ty jest ważny dla 57% badanych. To kolejny dowód na 

to, że firmy, które chcą wdrożyć e-learning robią to 

świadomie. Nie ograniczają się tylko do jednej formy  

rozwoju i stawiają na wszechstronność. Potrzebu-

ją wsparcia w szerokim ujęciu oraz holistycznego  

spojrzenia na rozwój organizacji. Dla badanych ważne 

jest to, aby dostawca pomógł im zaspokoić ich wiele 

potrzeb, także tych które być może pojawią się do-

piero w przyszłości. 

Równie ważnym czynnikiem, który znacząco wpływa 

na wybór dostawcy, jest kreatywność w tworzeniu  

koncepcji szkolenia. Tak twierdzi ponad 67% respon- 

dentów. Twórcze podejście oraz innowacyjne pomy- 

sły dostawcy tu i teraz liczą się o wiele bardziej niż 

„próbki” materiałów, które zostały zrealizowane  

wcześniej. Takie czynniki, jak formy interakcji czy 

grafiki w zastosowanych wcześniej szkoleniach, są 

znaczące przy wyborze dostawcy dla ponad połowy 

respondentów.
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Historia i scenariusz wcześniej przygotowanych szkoleń znacząco wpływa na wybór dostawcy według 

nieco ponad 63% badanych. Z kolei 32% twierdzi, że ten czynnik ma niewielki wpływ na proces decy-

zyjny.

Doświadczenie dostawcy, szczególnie to w zakresie zrealizowanych wcześniej projektów o podobnej 

tematyce, jest ważne dla 66% badanych. 

Niewiele mniej, 62% respondentów ceni także doświadczenie w wykorzystaniu technologii, w której 

ma powstać szkolenie. Organizacje są coraz bardziej świadome swoich potrzeb i mają jasno sprecy- 

zowane oczekiwania. Poszukują ekspertów, którzy dobrze znają się na oferowanych rozwiązaniach,  

a jednocześnie mogą służyć fachowym doradztwem i rekomendacjami.

 

Czas realizacji projektu okazuje się znaczący dla ponad 58% badanych. To oznacza, że firmy chcą mieć 

szkolenia dostępne na szybko, że potrzebują ich tu i teraz i chcą je wdrażać jak najszybciej. Niestety, to 

również pozwala wysnuć wniosek, że w niewielu organizacjach można znaleźć strategię rozwoju pra-

cowników zogniskowaną na przyszłość i że zarządzający rozwojem pracowników w przedsiębiorstwach  

rzadko myślą długofalowo.
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Ponad 56% badanych stwierdziło, że cena wpływa 

lub wpływa znacząco na wybór dostawcy. Cena jest 

ważnym czynnikiem w procesie decyzyjnym, jednak 

nie najważniejszym. Coraz więcej osób rozumie, że 

liczy się także jakość rozwiązania, która musi być 

adekwatna do kosztów, ponoszonych na stworzenie  

i utrzymanie oprogramowania, a także merytorycz-

nych i dydaktycznych aspektów kursu. Kolejna kwe-

stia to budżety szkoleniowe, ze względu na pandemię 

często ograniczone. Firmy, poszukujące narzędzi 

do wdrożenia ad hoc decydowały się na prostsze,  

a także tańsze rozwiązania. Jednocześnie zachowały 

tę świadomość, że w perspektywie długoterminowej 

będą chciały zainwestować w bardziej wartościowe 

narzędzia.
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Tomasz Jabłoński,
Dyrektor Marketingu i Sprzedaży, 
GroMar

„Dziś, na bardzo konkurencyjnym rynku, wygrywają te firmy, które są w stanie zapewnić klientom  
doradztwo na wysokim poziomie, powiązane z najwyższymi standardami jakości obsługi. Wybierając do-
stawcę rozwiązania e-learningu powinniśmy skoncentrować się na tym, w jakim stopniu będzie on potrafił  
odpowiedzieć na potrzeby organizacji. Związane z opracowaniem koncepcji szkoleń, zawartości merytorycznej,  
a także technicznej realizacji szkolenia. Wysoka jakość w tych trzech obszarach jest pewnym gwarantem wysokiej 
jakości przeprowadzenia całego procesu szkoleniowego. Oprócz wspomnianej merytoryki powinniśmy się 
kierować uniwersalnymi zasadami wyboru podwykonawcy. Wśród najważniejszych wymieniłbym m.in. okres  
działania firmy na rynku, potwierdzający jej doświadczenie w biznesie, jakość samych produktów bądź usług, 
a także jakość obsługi klienta potwierdzoną referencjami, dostępność własnego zespołu specjalistów kluczowych 
dla nas obszarach, czy w końcu stabilność finansową firmy.” 



DZIAŁANIA ROZWOJOWE ONLINE 
PO OKRESIE PANDEMII

Organizacje dostrzegły korzyści płynące z wdrażania e-learningu i szkoleń online. Będą korzystać z nich 

chętniej niż przed pandemią, mimo iż w wielu, zwłaszcza mniej rozwiniętych cyfrowo firmach, e-szkolenia 

oraz inne e-działania rozwojowe były traktowane z rezerwą i ostrożnością. Postrzegane dość sceptycznie 

i chłodno. Jako edukacja mniej skuteczna, mniej poważna w stosunku do działań rozwojowych prowadzo-

nych stacjonarnie. 

Badani jasno deklarują przekonanie o skuteczności e-learningu oraz wszelkich e-działań. Zatem można 

powiedzieć, że pandemia o tyle zmieniła myślenie o szkoleniach, że dziś już nie myśli się o kształce-

niu online jako alternatywie, wybieranej wtedy, gdy szkolenie stacjonarne nie jest możliwe. O wyborze 

preferowanej formy realizacji szkolenia (online czy tradycyjne) decydują indywidualne predyspozycje 

pracowników, a także kwestie takie, jak logistyka dojazdu czy sytuacja w życiu prywatnym. 

Wiele firm wzbogaciło swoje doświadczenie w zakresie e-learningu w trakcie pandemii i będzie się nim 

kierować także w przyszłości. Głównie w kontekście planowania działań rozwojowych organizacji, wpro-

wadzania nowych form rozwoju i realizacji skutecznych strategii HR oraz L&D. Zarówno firmy, jak i pra-

cownicy, będą wybierać szkolenia wysokiej jakości pod względem technologicznym i metodycznym, do-

stosowane do indywidualnych potrzeb danej organizacji oraz danej grupy pracowniczej. 
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Analiza poziomu wykorzystania produktów i usług e-learning po okresie pandemii
Uczestnicy badania zostali zapytani o chęć wykorzystania wymienionych usług i narzędzi po okresie pandemii. 
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Szkolenia i kursy online to najchętniej wybierana forma rozwoju, którą organizacje planują wykorzysty-

wać po pandemii. Ponad 86% respondentów będzie zdecydowanie lub w dużym stopniu chciało korzystać  

z e-szkoleń w najbliższej przyszłości. To tylko potwierdza, że firmy, które wcześniej nie realizowały  

szkoleń multimedialnych ze względu na ich wymagający proces realizacji, chcą zrobić to w bardziej  

dogodnych warunkach. 

Na drugim miejscu pod względem zainteresowania znalazły się webinary. Ponad 78% badanych prefe- 

ruje wykorzystywanie webinarów po pandemii. To o 16% więcej niż wskazania dotyczące aktywnego 

prowadzenia webinarów w czasach przedcovidowych. Oznacza to, że doświadczenia w prowadzeniu  

webinarów w czasie pandemii mają bezpośredni wpływ na ich wykorzystywanie w przyszłości.  

Badani potwierdzają, że dzięki temu, czego się nauczyli, wzrosła ich otwartość na cyfrowe rozwiązania.  

Pandemia niejako wymusiła i spopularyzowała wdrażanie webinarów w wielu firmach. Mimo począt-

kowych trudności i napotykanych komplikacji obecnie są one postrzegane pozytywnie i wykorzystywane  

chętnie niezależnie od sytuacji. Badani, którzy początkowo nie korzystali z webinarów, potrzebowali 

więcej czasu, aby znaleźć odpowiednie dla swoich potrzeb narzędzia i w pełni zrozumieć ich możliwości. 

75% badanych ma potrzebę korzystania z konsultacji online w znacznym lub dużym stopniu po okresie 

pandemii. To stwarza spory potencjał dla dostawców szkoleń online i umożliwienia realizacji tych 

potrzeb. Firmy, nawet jeśli nie chcą w danym momencie zamówić konkretnych narzędzi do rozwoju  

online, to wyrażają chęć skorzystania z doradztwa i wsparcia. Poszukują konsultacji z ekspertami, czy to 

w zakresie opracowywania strategii e-rozwojowych, czy w możliwościach wykorzystywania rozwiązań, 

które już wdrożyli i zwiększenia ich wydajności.
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Także bardziej zaawansowane formy wsparcia online, jak mentoring i coaching,  

charakteryzują się sporym potencjałem rozwoju. Ponad 40% badanych zdecydowanie 

chce skorzystać z tych usług w przyszłości. Więcej niż 20% deklaruje taką chęć w rów-

nie dużym stopniu.

W korzystaniu z gier edukacyjnych obserwujemy najmniejsze zainteresowanie spo-

śród wszystkich wskazanych rozwiązań. Jedynie 34% respondentów jest zdecydo- 

wana, aby wprowadzić gry edukacyjne do swoich działań rozwojowych po pandemii. 

Prawie 1/3 badanych chciałaby je wykorzystywać jedynie w  niewielkim stopniu.

Nieco powyżej 43% badanych jest zdecydowanych, by skorzystać z projektów 

edukacyjnych online po okresie pandemii. Prawie 23% chciałoby skorzystać z tej 

formy rozwoju w dużym stopniu. 66% badanych wyraża otwartość i chęć realizowa- 

nia projektów edukacyjnych w świecie online. To dowód na to, że badani przywykli 

do edukacji w cyfrowej rzeczywistości i widzą możliwość pracy projektowej oraz  

współpracy online. Dostrzegając w nich wartość, potencjał i dodatkowe możliwości,  

których nie zapewni edukacja tradycyjna.

Ponad 66% badanych w zdecydowanym lub dużym stopniu chciałoby skorzystać 

ze współpracy grupowej online w gronie ekspertów. Również spore zainteresowanie 

badani wykazują wobec indywidualnych sesji online z ekspertem. Ponad 65% respon-

dentów będzie chciało prowadzić takie działania po pandemii. 
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oszczędność czasu i pieniędzy

możliwość nauki w dowolnym miejscu

skondensowana wiedza

dostęp do kursów z całego świata

brak potrzeby dojeżdżania do placówki edukacyjnej

Co zachęca do edukacji online?
Uczestnicy badania zostali również zapytani o to, co najbardziej  

zachęca, a co zniechęca ich do edukacji online. Wśród najczęściej  

pojawiających się odpowiedzi po stronie zalet e-edukacji wskazy- 

wano czynniki takie jak: 

2 mobilność

Poniżej znajduje się kilka wybranych 
odpowiedzi respondentów.

„Dostępność i możliwość korzystania na wielu urządzeniach  

w różnym czasie.”

„Do edukacji online zachęca mnie przede wszystkim fakt, że 

w natłoku obowiązków domowych można spokojnie uczyć się  

w formie zdalnej. Nie tracę czasu na dojazdy, zawsze jestem 

blisko w razie problemów mojej rodziny.”

„Możliwość uczenia się wszędzie; brak potrzeby marnowania 

czasu na dojazd i tym samym mniejszy wkład w zanieczyszcze-

nie powietrza spalinami; mniejsze wydatki.”
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„Możliwość edukacji online na dowolnej uczelni na świecie, 

oferującej tego typu edukację, z czego wynika możliwość posia-

dania międzynarodowych dyplomów bez konieczności często 

koniecznej przeprowadzki.”



Co zniechęca do edukacji online?
Najczęstsze odpowiedzi, które padały jako kontrargumenty dla 

edukacji zdalnej, to przede wszystkim:

Poniżej znajduje się kilka wybranych 
odpowiedzi respondentów.

„Czasami komunikacja drogą mailową np. z wykładowcą jest  

bardziej czasochłonna niż ta face-to-face werbalna.”

„Problem z Internetem bądź urządzeniami mobilnymi, co może  

skutkować problemami w komunikacji w czasie  

wykonywanej pracy.”

„Czasami waham się, czy moje kompetencje cyfrowe pozwolą  

mi wszystko sprawnie obsłużyć.”

„Brak bezpośredniego kontaktu z ludźmi.”

„Nie znajduję niczego, co mogłoby mnie zniechęcić do edukacji

online w przyszłości.”

„Brak. Nie ma takiej konkretnej rzeczy.”

Jednak należy zaznaczyć, że w tym pytaniu znaczna część badanych 

mówiła o tym, że nie ma rzeczy, która zniechęca ich do edukacji 

online w przyszłości. 

brak kontaktu z ludźmi

problem z Internetem

często bardziej czasochłonna komunikacja
drogą mailową

problemy IT

mniejsza interakcja z prowadzącym

2

możliwe problemy techniczne2



Perspektywy e-learningu po okresie 
pandemii 
Pandemia COVID-19 i wynikające z niej obostrzenia, które kazały 

nam zostać w domu, otworzyły ludzi na świat cyfrowy. Nawet ci, 

którzy dotąd prezentowali tradycyjne podejście i nie wyobrażali 

sobie pracy poza biurem czy nauki zdalnej, musieli przejść w świat 

cyfrowy. Alternatywy nie było. Pandemia nie mogła całkowicie po-

wstrzymać firm od realizowania swoich zadań, więc organizacje i ich 

pracownicy dostosowali się do wymogów nowego świata i zaczęli 

pracować zdalnie lub hybrydowo tam, gdzie jest to możliwe. 

Z perspektywy czasu widać, że większość z nas zaczęła dostrzegać 

możliwości i zalety częściowego życia w sieci, szczególnie, jeśli cho-

dzi o życie zawodowe: większa dostępność, możliwość rozwoju bez 

względu na odległość od centrum życia, czy brak kosztów i straty 

czasu na dojazdy.

Te same aspekty zadecydowały, że na popularności zyskała nauka  

zdalna. Do wykonywania swoich zadań firmy potrzebują rozwoju  

zawodowego swoich pracowników i pandemia nic w tym aspekcie  

nie zmieniła. By zrealizować potrzeby rozwojowe personelu, 

organizacje były zmuszone przenieść edukację w świat cyfrowy. 

To z kolei otworzyło zarządzających obszarem HR w firmach 

i samych pracowników na olbrzymie możliwości nauki online.

Badania pokazały, że w opinii respondentów, pracownicy będą chęt-

niej i odważniej korzystać z e-szkoleń oraz różnorodnych form roz-

woju online.
42



„Moim zdaniem firmy szkoleniowe będą miały coraz większy  

kryzys w szkoleniach f2f, bo pojawia się coraz więcej rozwiązań  

związanych z cyfryzacją i VR. Zwłaszcza w branży IT, praca zdalna  

i szkolenia online’owe są coraz bardziej na topie ze względu 

głównie na to, że pracownicy z branży IT nie chcą przechodzić 

na pracę stacjonarną. Widzimy to w rekrutacji, nawet w ogło-

szeniu o pracę jak jest praca stacjonarna, to pracownicy mówią 

że nie, że nie wyobrażają sobie. Kandydaci rezygnują ze swojej  

obecnej pracy, bo pracodawca zdecydował się na pracę stacjo- 

narną i nie chcą pracować w takiej firmie. To pokazuje, że alterna- 

tywy się zwiększają – mówimy tu o rynku w Europie i na świecie, 

to będzie naturalne połączenie wszystkich cyfrowych rozwiązań 

HR i rozwojowych.” 
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Anonimowy respondent, 
dane znane autorom badania



Początkowo pracownicy organizacji obawiali się e-szkoleń, nie wie-

rzyli w ich skuteczność i profesjonalną realizację. A na pewno nie  

w takim stopniu, jak w prowadzeniu szkoleń tradycyjnych. Jednak  

gdy e-learning zaczął być wykorzystywany coraz częściej i coraz 

intensywniej, organizacje przekonały się, że naprawdę może być 

im pomocny w rozwoju.

Dużą rolę odegrały pozytywne doświadczenia we wdrażaniu  
e-szkoleń. Jeśli okazały się dobre, skuteczne i merytoryczne,  
badani o wiele szybciej doceniali płynące z nich wartości.  
Jeśli zaś szkolenia online były słabej jakości, badani łatwo 
zniechęcali się do nich i dopiero kolejne doświadczenia, krok 
 po kroku, przekonywały ich do tej formy edukacji.

Pracownicy pozytywnie oceniali szkolenia online, w których 
znaczącą rolę odgrywała praca  grupowa lub wsparcie 
mentora. Procesy edukacji online z udziałem trenera lub  
eksperta również cieszyły się największym uznaniem. Jako  
główne korzyści płynące z realizacji e-szkoleń wskazywano  
elastyczność ich realizacji. Pracownicy doceniają to, że mogą 
przerobić szkolenie we własnym tempie, kawałek po kawałku. 
Co więcej, w każdej chwili mogą się cofnąć do wybranego zaga- 
dnienia i powtórzyć materiał. Zwracają uwagę także na łatwy 
i wygodny dostęp do e-szkolenia z dowolnego miejsca  
i urządzenia. Badani cenią możliwość udziału w zagrani- 
cznych szkoleniach online oraz e-konferencjach, co dla więk-
szości pracowników było niemożliwe przez pandemią. Jako 
główne czynniki zniechęcające do realizacji e-szkoleń wska-
zywano: brak wiary w ich skuteczność, słabą metodykę, zbyt 
długi czas trwania szkolenia.
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PODSUMOWANIE
Co wykazało badanie?

Wielu pracodawców początkowo obawiało się pracy zdalnej. Nie wierzyli w jej skuteczność i nie mieli wy-

starczającej wiedzy, jak ją właściwie zorganizować. Odczuwali dużą niepewność zwłaszcza w pierwszym 

okresie pandemii. Jednak w większości badani są zgodni co do tego, że praca zdalna sprawdziła się w ich 

organizacji. Twierdzą, że pracownicy wykazali się samodzielnością, odpowiedzialnością, gotowością do 

podejmowania nowych wyzwań oraz poznawania nowych narzędzi cyfrowych. 

Pracownicy bardzo różnie reagowali na przedłużającą się izolację społeczną oraz wynikającą z niej  

pracę zdalną bądź pracę hybrydową. Dla części z nich praca zdalna stanowiła ograniczenie i utrudniała 

komunikację oraz utrzymywanie relacji zawodowych. Dla innych, okazała się ułatwieniem w łączeniu  

życia zawodowego z życiem osobistym, przede wszystkim pod względem oszczędności czasu.

Podobnie rzecz się miała w realizacji zadań, związanych z rozwojem pracowników.  Początkowe obawy  

o zatrzymanie lub utrudnienie procesów rozwojowych w firmach przerodziły się w akceptację cyfryzacji  

również w tym aspekcie życia zawodowego. W okresie pandemii pracownicy chętnie korzystali z wszel- 

kich możliwości szkoleniowych online. Najczęściej wybierano formy i narzędzia takie, jak webinaria  

i szkolenia asynchroniczne online. Rzadziej sięgali po bardziej zaawansowane formy e-rozwoju. Wydaje 

się to naturalne ze względu na fakt, że nikt nie był przygotowany na izolację i wynikające z niej ogranicze-

nia. Jednak, w ocenie badaczy, firmy dość sprawnie przeszły na cyfryzację procesów rozwoju zawodowe-

go pracowników. 

Znacząco wzrosło zrozumienie specyfiki szkoleń online oraz wiara w ich skuteczność.  

Przestały być one traktowane „po macoszemu” i postrzegane jako mniej skuteczne  

w stosunku do edukacji tradycyjnej.
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Pracownicy doceniają większą dostępność szkoleń online i deklarują chęć korzystania z szerokiego 

wachlarza produktów i usług e-learningowych po okresie pandemii. Pragną sięgać po e-szkolenia  

dobrej jakości. Doceniają innowacyjny, twórczy i pomysłowy sposób realizacji szkoleń, który jest  

poparty wieloletnim doświadczeniem dostawców zajmujących się e-learningiem.

Okres pandemii to czas intensywnego korzystania z e-szkoleń oraz wzrostu wymagań wobec dostaw-

ców. Wynika to z większej świadomości i rozwoju zarówno całych organizacji, jak i pracowników, którzy 

korzystają z e-learningu. Coraz lepiej odnajdują się w rozwiązaniach dostępnych na rynku polskim i świa-

towym. Mają także coraz większe oczekiwania wobec zaspokojenia własnych potrzeb szkoleniowych.

Przymusowa e-praca oraz e-edukacja w okresie pandemii uwypukliły też potrzeby i możliwości osób 

z różnymi niepełnosprawnościami. Dużą rolę odegrała różnorodność i inkluzywność w organizacji. Praca 

i edukacja zdalna okazały się mieć charakter „włączający”. Sprawiły, że rozwój stał się bardziej dostępny  

i możliwy w świecie online, niż w prawdziwym świecie przed pandemią.

Okres pandemii to wielki „cyfrowy krok” w stronę transformacji i rozwoju organizacji. To krok, którego 

nie postawimy już wstecz. Rozwój kompetencji cyfrowych poprzez pracę zdalną oraz edukację online  

spowodowały również wzrost społecznej otwartości na cyfrowe rozwiązania w ich życiu codziennym, nie 

tylko zawodowym.
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TRENDY I PROGNOZY
W wyniku analizy wypowiedzi uczestników badania zdiagnozowano i zdefiniowano następujące 

trendy w obszarze e-edukacji: 

1. Wzrost jakości e-szkoleń w kontekście metodycznym.   
Szkolenia online o wysokiej jakości wspierają aktywizację użytkownika. Zwiększają jego 

zaangażowanie w proces  realizacji szkolenia. Wzmacniają także koncentrację na motywacji  

wewnętrznej.

2. Rozwój „palety” e-produktów oraz e-usług szkoleniowych.  
Szkolenia e-learningowe jako obieralna forma kształcenia pracowników obok szkoleń  

tradycyjnych. Popularyzacja już istniejących, ale wciąż mało popularnych na rynku rozwiązań  

edukacyjnych. A także rozwój nowych typów produktów i usług takich jak np. e-mentoring, 

e-coaching, e-projekty edukacyjne online. Rozwój consultingu e-edukacyjnego jako wsparcie  

kierunków rozwoju organizacji oraz jakości e-szkoleń oraz e-procesów edukacyjnych.

3. Wzrost świadomości odbiorców e-szkoleń. 
Dostawcy e-szkoleń odgrywają coraz ważniejszą rolę w zwiększaniu świadomości klientów.  

Nie tylko poprzez sygnalizowanie potrzeb wprowadzania e-learningu jako część procesu 

rozwojowego. Także w kontekście usprawniania tych procesów,  dbałości o ich jakość oraz  

wsparcie działań HR i L&D. W formie usług consultingowych, doradztwa, analizy potrzeb 

i celów klienta.  
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1.  

2. 

3. 

4. Rozwój kompetencji cyfrowych poprzez 
realizację e-szkoleń. 
Szkolenia online oraz inne e-produkty i narzędzia cyfrowe jako 

stały element w procesie rozwoju i ścieżkach rozwojowych  

pracowników. Wszelkiego rodzaju e-usługi i rozwiązania 

edukacyjne w organizacji będą wspierać rozwój kompetencji 

cyfrowych pracowników.   

5. E-edukacja szansą na łamanie barier. 

Wsparcie pracy osób z niepełnosprawnościami poprzez  

możliwość pracy zdalnej oraz edukacji online. Wykorzystanie 

potencjału e-szkoleń jako narzędzia umożliwiającego dostęp 

do edukacji. Eliminacja barier związanych czasem, miejscem, 

możliwościami osobistymi czy problemami zdrowotnymi.
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„Organizacje zatrudniające osoby niepełnosprawne już przed pandemią stwo-

rzyły własne metody zarządzania pracą zdalną. Osoby z niepełnosprawnościa-

mi w szczególnym stopniu nie są w stanie inaczej wykonywać swoich obowiąz-

ków w firmach, które nie są do tego architektonicznie przystosowane. W naszej 

organizacji już wcześniej korzystaliśmy z cyfrowych narzędzi.  Do komunikacji 

wewnętrznej z Google Meet. Z Majstertaska do monitorowania czasu pracy i 

jego efektywności na komputerze firmowym. Mieliśmy to sprawdzone wcze-

śniej i działało. Oczywiście dyski w chmurze w 70 proc zespołu tworzyły osoby 

niepełnosprawne, ale też wygodne to było łączyć rodzicielstwo z pracą.”

Wypowiedź jednego z ankietowanych:



1. 

2. 

3.  

4. 

5. 

6. Mobilność e-edukacji. 
Rozwój produktów i usług mobilnych, pozwalających na zdobywanie wiedzy oraz umiejętności  

z poziomu różnych urządzeń, systemów, w dowolnym miejscu i czasie.

7. Rozwój szkoleń w kontekście technologicznym.  
Tworzenie skalowalnych rozwiązań, pozwalających na pełne dostosowanie do bieżących potrzeb  

i możliwości organizacji. Personalizacja e-edukacji w oparciu o indywidualne cele rozwojowe.

8. Długofalowa strategia e-rozwoju pracowników. 
Określenie celów, priorytetów oraz planów działań e-rozwojowych, skorelowanych ze strategią 

organizacji. Wdrażanie długoplanowych, przemyślanych strategii rozwoju e-edukacji. Realizacja  

e-szkoleń poprzedzona badaniem oraz identyfikacją potrzeb szkoleniowych pracowników.

9. Rozwój umiejętności e-uczenia się oraz e-nauczania. 
Wykorzystanie doświadczeń pandemii w celu rozwoju umiejętności uczenia się wśród pracowników 

oraz umiejętności e-nauczania przez trenerów.

10.  Wzrost znaczenia e-edukacji.
Świadomy rozwój społecznego znaczenia e-edukacji poprzez dzielenie się doświadczeniami,  

budowanie sieci wsparcia oraz oferty doradczo-szkoleniowej.

11.  Większe znaczenie i wartość e-learningu. 
technologiczny e-szkoleń w kierunku sztucznej inteligencji – budowanie indywidualnych ścieżek 

realizacji e-szkolenia dla użytkowników, rozwój e-szkoleń bazujących na technologii AR – wsparcie 

e-szkoleń produktowych, mobilność e-szkoleń – dostosowanie do indywidualnego planu dnia  

pracownika. (Trend wskazywany dla organizacji zaawansowanych w realizacji procesów  

e-rozwojowych jeszcze przed okresem pandemii).
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Ewa Pułaczewska,  
Kierownik Zespołu Marketingu, 
GroMar

„Patrząc na e-learning z perspektywy ostatnich dwóch lat, możemy zaobserwować zmiany i przyspieszenie,  
które często w sposób wymuszony, stały się udziałem całej branży. Pierwszym zjawiskiem było zachłyśnięcie 
się możliwością traktowania cyfrowych technologii jako protezy dla niemożliwych w realizacji szkoleń stacjonar-
nych. Początkowo  poszukiwane były głównie rozwiązania, pozwalające na przeniesienie procesu szkoleniowego 
niemal jeden do jednego. To oznaczało oczywiste rozczarowanie różnicami, przytłoczenie nadmiarem webinarów 
i zjawisko learning fatigue. 

Dziś, mądrzejsi o doświadczenia mniej i bardziej udanych pandemicznych wdrożeń rozwiązań edukacyjnych, 
nauczyliśmy się, jak ważna jest przemyślana strategia cyfrowej transformacji procesów rozwojowych w firmie, 
poprzedzona odpowiednią analizą i zakończona adekwatną ewaluacją. Wiemy, jak odpowiedni dobór narzędzi  
wpływa na efektywność procesów szkoleniowych,  wybieramy je celowo, zgodnie z ich specyfiką. Organizujemy 
procesy szkoleniowe w oparciu o jakość. Dlatego też znalezienie doświadczonego dostawcy technologii  
e-learningowych ma kluczowe znaczenie dla skuteczności i łatwej implementacji nowych rozwiązań rozwojo-
wych.”
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OKIEM EKSPERTA
Co wykazało badanie?

Epidemia COVID-19 przyszła niepodziewanie zaskakując cały świat. Przedsiębiorstwa rozpoczęły pracę 

zdalną lub hybrydową, będąc różnie przygotowanymi do tych procesów. Większość z nas obawiała się  

tych modeli pracy, zarówno w kontekście merytorycznym, jak i społecznym. Czy pracownicy podołają  

swoim obowiązkom w trybie zdalnym? Jak izolacja i cyfrowy charakter pracy wpłynie na społeczny kon- 

tekst wykonywanej przez nich pracy? Te pytania zadawał sobie każdy manager.  

W marcu 2020 roku nikt nie przypuszczał, że praca zdalna oraz hybrydowa potrwają tak długo – już  

prawie dwa lata. Szybko jednak zdano sobie sprawę z potrzeb, takich jak rozwój kompetencji cyfrowych  

pracowników czy potrzeba wykorzystania szeroko rozumianej e-edukacji. Organizacje, które posiadały  

już  dobrze zorganizowane procesy e-nauczania, zarówno w wymiarze narzędziowym, jak i procesowym,  

szybko dokonały reorganizacji swojej pracy. Tak, aby dostosować się do nowej rzeczywistości. Natomiast 

organizacje, które do tej pory nie wykorzystywały e-edukacji, stanęły przed trudnym i złożonym zada-

niem wdrożenia jej w warunkach pandemicznych. 

Pod znakiem zapytania stanął zarówno poziom kompetencji cyfrowych pracowników, jak i metody oraz 

narzędzia ich cyfrowego rozwoju. Równie intensywnie zaczęto poszukiwać skutecznych metod pracy  

i możliwości cyfrowego rozwoju kompetencji. Każda z organizacji rozpoczęła swoją indywidualną  

cyfrową pandemiczną drogę, która trwa do dzisiaj i nie wiadomo kiedy się zakończy. 

Jak  pokazały wyniki badania praca zdalna okazała się na równi, a w niektórych przypadkach bardziej  

skuteczna niż praca tradycyjna, a także obnażyła szereg niedoskonałości pracy tradycyjnej, w kontekście 

efektywnego wykorzystania czasu. Wielu pracowników jednak nie potrafiło poradzić sobie z izolacją 

oraz cyfrowym charakterem wykonywanych przez nich zadań. W tej nietypowej sytuacji trudno 
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jednak znaleźć organizację, która nie postawiła na cyfrowy rozwój 

pracowników. Intensywne wykorzystywanie różnorodnych metod 

i narzędzi w działaniach rozwojowych w okresie pandemii   

spowodowało równie intensywny wzrost kompetencji cyfrowych 

pracowników. A przede wszystkim udowodniło skuteczność  

e-edukacji. Nauczania online, z racji konieczności, spróbowali 

nawet najwięksi sceptycy, a rynek e-edukacji rozwinął się niespoty- 

kaną do tej pory intensywnością.

Społecznie postawiliśmy „cyfrowy krok” w przyszłość poprzez 

postęp rozwoju kompetencji cyfrowych oraz e-edukacji. Cyfrowe  

doświadczenia pandemiczne zmuszają rynek e-learningu do nowej 

jakości e-edukacji w kontekście technologicznym, ale głównie  

metodycznym. Pandemia spowodowała  zapotrzebowanie na nowe 

usługi cyfrowe również w obszarze e-edukacji.

Prof. dr hab. Marlena Plebańska 
Akademia Finansów  
i Biznesu Vistula
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Tworzymy cyfrowe rozwiązania, które zmieniają przyszłość edukacji.  

Od 1999r. realizujemy projekty dla dużych i cenionych firm w Polsce 

oraz Europie. Specjalizujemy się w e-learningu, ale podejmujemy  

każde wyzwanie związane z wykorzystaniem nowoczesnych techno- 

logii w edukacji: VR, AR, modele i animacje 2D i 3D, zdjęcia i filmy  

360°. Wspieramy rozwój organizacji, ich pracowników, klientów  

i partnerów biznesowych. Pomagamy skutecznie prowadzić procesy  

szkoleniowe i procesy HR wewnątrz organizacji. 

tel. +48 42 279 70 20     

e-mail: info@gromar.eu

www.gromar.eu

GROMAR SP. Z O.O.
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