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Słowo wstępne

Jeśli Europa ma pozostać konkurencyjna, rozwijać się i tworzyć miejsca 

pracy, musimy dopilnować, aby mieć ludzi, którzy potrafią przewodzić 

innowacjom cyfrowym oraz transformacji cyfrowej naszych sektorów 

przemysłowych. Nowe technologie są głównym motorem wzrostu, który 

jest napędzany przez pomysły wysoko wykwalifikowanych specjalistów 

i liderów biznesowych (e-leaders). Szacuje się, że do 2020 roku będzie 

brakowało ponad 800 000 specjalistów cyfrowych i 200 000 e-leaders. 

W maju Komisja Europejska przyjęła Strategię jednolitego rynku 

cyfrowego dla Europy. W pełni funkcjonujący jednolity rynek cyfrowy 

może przyczynić się do wypracowania ponad 415 mld euro rocznie 

w gospodarce europejskiej. 

e-Leadership jest kluczowym elementem Strategii jednolitego rynku 

cyfrowego dla Europy, który napędza promowanie umiejętności 

cyfrowych, niezbędnych dla nowoczesnego przemysłu europejskiego.  

Interesariusze apelują do państw członkowskich o zwiększenie wsparcia 

na rzecz rozwoju umiejętności e-Leadership. W ramach Europejskiego 

forum polityki w zakresie cyfrowej przedsiębiorczości zalecono, aby 

treści programowe obejmujące umiejętności e-Leadership włączyć  

w programy szkolenia i kształcenia kadry zarządzającej dla liderów 

biznesowych i wyższych rangą urzędników państwowych. Istnieje duża 

zgodność co do konieczności podjęcia wspólnych ogólnoeuropejskich 

wysiłków zmierzających do wdrożenia umiejętności e-Leadership we 

wszystkich sektorach i przedsiębiorstwach. 
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Niniejszy dokument podsumowuje stan rozwoju umiejętności e-Leader-

ship w Europie oraz przedstawia konkretne przykłady najlepszych 

praktyk i wdrożenia ogólnoeuropejskich wytycznych opracowanych 

przez przedstawicieli branżowych i środowisko akademickie. Kolejne 

wydania będą dotyczyły wymogów w zakresie umiejętności przywód-

czych, których przedsiębiorstwa potrzebują, aby móc wykorzystywać 

technologie cyfrowe i kluczowe technologie wspomagające, w tym 

najnowsze zaawansowane technologie produkcyjne. 

Miłej lektury!

Lowri Evans
Dyrektor generalna

Dyrekcja Generalna ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, 
Przedsiębiorczości i MŚP

Komisja Europejska
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e-Leadership – kluczowy element roz-
woju konkurencyjności i potencjału 
innowacyjnego Europy

e-Leadership jest decydującym czynnikiem, który umożliwia przedsię-

biorstwom i przemysłowi wyróżnienie się w prowadzeniu swojej 

działalności gospodarczej. e-Leadership ma kluczowe znaczenie dla 

wykorzystywania nowych technologii cyfrowych na rzecz innowacji 

i transformacji, zarządzanych w odpowiednim kontekście organizacyj-

nym i osadzonych w strategii biznesowej. Umiejętności e-Leadership to 

umiejętności potrzebne do wprowadzenia i zrealizowania innowacyjności 

cyfrowej:

• Strategiczne przywództwo: kierowanie personelem  

 wyspecjalizowanym w różnych dyscyplinach oraz 

 wpływanie na interesariuszy poza granicami swojego kraju 

 (przywództwo funkcjonalne, geograficzne).

• Zmysł biznesowy: tworzenie innowacyjności biznesu i modeli  

 operacyjnych, przyczynianie się do rozwoju organizacji.

• Zmysł cyfrowy: przewidywanie i napędzanie zmian w celu  

 zwiększenia wydajności działalności biznesowej, wykorzystywanie  

 trendów w technologii cyfrowej jako możliwości innowacyjnych. 
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e-Leadership w Europie – podejmowane 
działania 

Strategia UE dotycząca e-skills, która opiera się na komunikacie Komisji 

Europejskiej „E-skills na XXI wiek: wspieranie konkurencyjności, wzrostu 

i zatrudnienia” z 2007 roku, jest kluczowym komponentem dążenia do 

zwiększenia konkurencyjności, wydajności i innowacyjności europejskich 

przedsiębiorstw. Pomaga ona ulepszać warunki ramowe innowacji i wzro-

stu, a także tworzyć nowe miejsca pracy w branży cyfrowej oraz sugeruje, 

że wiedza, umiejętności, kompetencje i pomysłowość pracowników będą 

ciągle ulepszane poprzez skuteczne uczenie się przez całe życie. W 2013 

roku Komisja Europejska zapoczątkowała „Wielką koalicję na rzecz 

cyfrowych miejsc pracy” w celu nasilenia i przyspieszenia starań 

zapełnienia luki w umiejętnościach cyfrowych.

Trójkąt umiejętności e-Leadership

Strategiczne
przywództwo

Zmysł
biznesowy

Zmysł
cyfrowy
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W tym kontekście Komisja Europejska uruchomiła specjalną inicjatywę 

dotyczącą umiejętności e-Leadership, którą interesariusze przyjęli 

z zadowoleniem i poparli. Zapoczątkowano ją w 2013 roku i wtedy jeszcze 

skupiano się tylko na dużych przedsiębiorstwach. W 2014 roku uwzględ-

niono w niej małe i średnie przedsiębiorstwa, gazele i start-upy. 

Inicjatywa ta zostanie poszerzona w 2016 roku. 

 

Tematyka umiejętności e-Leadership jest integralnym elementem 

strategii politycznych i działań związanych z przedsiębiorczością cyfrową. 

Zwłaszcza raport „Europejskiego forum polityki w zakresie cyfrowej 

przedsiębiorczości” (z marca 2015 r.) na temat „cyfrowej transformacji 

europejskiego przemysłu i przedsiębiorstw” zawiera rekomendacje 

dalszego promowania przywództwa cyfrowego i informuje, że powinno 

się opracować treści programowe dotyczące umiejętności e-Leadership 

i włączyć je we wszystkie ogólne programy szkolenia i kształcenia kadry 

zarządzającej dla liderów biznesowych i wyższych rangą urzędników 

państwowych. 
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Komisja Europejska uruchomiła również inicjatywę Startup Europe, która 

koncentruje się na zasobach niezbędnych przedsiębiorcom, takich jak 

kapitał wysokiego ryzyka i akceleratory, oraz której celem jest wzmocnie-

nie środowiska biznesowego na rzecz przedsiębiorców pracujących 

w branży internetowej i ICT, tak aby mogli oni realizować swoje pomysły 

i rozwijać swoje firmy. W ramach tej inicjatywy zorganizowano już  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wydarzenie skierowane do przedsiębiorstw typu start-up w Dolinie 

Krzemowej pt. „Startup Europe Comes to Silicon Valley”, podczas 

którego przedstawiciele unijnych przedsiębiorstw technologicznych, 

inwestorzy i decydenci pochodzący z obydwóch stron Atlantyku przez 

tydzień wymieniali się pomysłami. Wydarzenie to odbyło się w Stanach 

Zjednoczonych. 

6 maja 2015 r. Komisja Europejska przyjęła komunikat pt. „Jednolity 

rynek cyfrowy dla Europy”, który obejmuje 16 inicjatyw stanowiących 

podstawę cyfrowej przyszłości Europy. Tekst tego komunikatu wyraźnie 

uznaje kluczowe znaczenie umiejętności cyfrowych i zawodów 

informatycznych.

Podczas dyskusji panelowych z udziałem wysoko wyspecjalizowanych ekspertów omawiano kwestie związane z e-Leadership

Jan Muehlfeit, globalny strateg, coach i mentor, prowadził debaty Charlotte Holloway, dyrektor ds. polityki, techUK, wygłosiła przemó-
wienie pt. e-Leadership: opinie z perspektywy zapotrzebowania
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W europejskiej konferencji poświęconej Digital and Key Enabling 

Technologies Skills (konferencja odbyła się w dniach 1–2 czerwca 2015 r. 

w Brukseli, zob. www.leadership2015.eu) wzięło udział ponad  

300 przedstawicieli rządów, środowiska akademickiego i przemysłu, 

którzy dyskutowali o rozwoju umiejętności e-Leadership oraz kluczo-

wych technologii wspomagających. 

Prognozowanie zapotrzebowania –  
Europa potrzebuje ponad 40 tysięcy 
nowych e-leaders rocznie do 2020 roku 

W całym przemyśle europejskim zwiększa się zapotrzebowanie na 

poprawę jakości e-Leadership. Mimo że nie istnieją żadne oficjalne 

statystyki dotyczące popytu na umiejętności e-Leadership i podaży 

z nimi związanej, szacuje się, że w 2015 roku w Europie innowacyjne 

stanowiska będzie zajmowało około 620 000 e-leaders, 

przy czym ponad połowa w pionach biznesowych w firmach, a nie 

w działach IT. Szacunki te obejmują osoby, które mają pomysły i realizują 

innowacyjne projekty informatyczne w organizacjach – nie wszystkie 

z nich posiadają już pełny zbiór umiejętności niezbędnych do tego, aby 

zostać skutecznym e-leader.

Gary Kildare, dyrektor ds. HR, IBM Corporation Europe, przedstawił 
perspektywę globalnego przedsiębiorstwa świadczącego usługi 
informatyczne

Silvia Leal, dyrektor ds. 
naukowych w IE Business 
School, Madryt, 
mówiła o oferowanych przez IE 
Business School programach 
e-Leadership , które są 
skierowane do kadry zarządza-
jącej, MŚP i start-upów 

Prof. Peter Kelly z Uniwersytetu Aalto mówił o praktykach 
związanych z przedsiębiorczością szybkiego wzrostu

Philippe Trichet, dyrektor i ekspert ds. cyfryzacji w The Boston 
Consulting Group, wygłosił prelekcję pt. „Zwinne przywództwo: 
pięć zasad nawigacji cyfrowej”

e-Leadership 
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W naszych prognozach dotyczących zapotrzebowania na e-Leadership 

opieramy się na szacowanych wskaźnikach wzrostu przez analogię do 

stanowisk w sektorze ICT wymagających największych umiejętności, dla 

których istnieją takie szacunkowe dane. Oczekujemy, że do 2020 roku 

zapotrzebowanie na e-Leadership wzrośnie o około 4,6% i osiągnie 

wówczas liczbę 776 000. 

Jeśli weźmie się pod uwagę popyt na poszerzanie działalności i na 

zastępowanie starszych pracowników nowymi, do roku 2020 Europa 

będzie potrzebowała od 200 000 do 250 000 dodatkowych e-leaders, czyli 

od 40 000 do 50 000 rocznie. Dane, na których opierają się te szacunki, są 

powiększone o zbiór danych „ekosystemowych” dotyczących e-Leader-

ship oraz powiązanych z popytem na umiejętności e-Leadership i podażą 

z nimi związaną na podstawie tablicy wyników scoreboard w zakresie 

e-Leadership. 
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Przegląd e-Leadership – Europejska 
tablica wyników scoreboard

Scoreboard w dziedzinie e-Leadership monitoruje postępy w rozwoju 

umiejętności e-Leadership oraz obejmuje obszary ekosystemu e-Leader-

ship takie jak: 

• edukacja w zakresie e-Leadership, 

• ilość siły roboczej wykazującej potencjał w zakresie e-Leadership,

• zmienne strukturalne umożliwiające wykorzystywanie 

 możliwości w zakresie e-Leadership oraz 

• strategie polityczne wspomagające e-Leadership lub inne  

 mechanizmy napędzające. 

Scoreboard uwzględnia wskaźniki pochodzące ze źródeł pierwotnych 

i wtórnych. Porównuje działania poszczególnych państw członkowskich 

UE w zakresie e-Leadership oraz określa relatywnie mocne i słabe strony 

ekosystemów e-Leadership między krajami, tak aby wnieść wkład 

w dyskusję polityczną na szczeblu krajowym i UE.

Model tablicy scoreboard umożliwia pomiar czynników, które mogą 

wpływać na popyt na umiejętności e-Leadership i podaż z nimi związaną 

w poszczególnych krajach. Ponadto scoreboard pokazuje, w jaki sposób 

państwa działają w różnych obszarach e-Leadership, które przekładają 

się na zdolności wykorzystywania innowacyjnych możliwości rozwoju 

biznesu, a także sugeruje kierunki przyszłej działalności.

Łącznie 24 wskaźniki są zorganizowane w ramach czterech wymiarów 

oraz podzielone na kilka modułów.
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Krajowe tablice scoreboard są integralną częścią 28 sprawozdań 

odnoszących się do poszczególnych państw członkowskich UE oraz 

w skrócie przedstawiają panującą w danym kraju sytuację w odniesieniu 

do strategii politycznych, inicjatyw, praktyk, szkoleń oraz kształcenia na 

poziomie wyższym i kierowniczym w zakresie e-Leadership, z uwzględ-

nieniem wyników ujetych w tablicach scoreboard. Sprawozdania krajowe 

zawierające tablice scoreboard można pobrać na stronach http://

leadership2015.eu/documents/ i http://eskills-lead.eu/documents/.  

Wskaźnik e-Leadership – porównanie 
między państwami członkowskimi 

Wskaźnik e-Leadership obejmuje różne wymiary tablicy scoreboard 

w dziedzinie e-Leadership, co umożliwia monitorowanie i porównywanie 

poszczególnych państw członkowskich UE. Łączy on wskaźniki dotyczące 

warunków prowadzenia działalności gospodarczej i klimatu politycznego, 

infrastruktury oraz innych powiązanych wyników w dziedzinie e-Leader-

ship.  Jego celem jest pomoc w zaspokojeniu potrzeby sformułowania 

metryk i praktyk, które umożliwią pomiar oraz zrozumienie e-Leader-

ship. Poszczególne kraje mogą stosować ten wskaźnik do monitorowania 

swoich działań lub do porównywania swoich postępów względem  

innych krajów, a także do określania wzorów do naśladowania  

i dowiadywania się, w jaki sposób różne strategie  

polityczne mogą wpływać na praktyki  

w zakresie e-Leadership.

Europejska mapa kwartyli  

wskaźnika e-Leadership

Źródło: empirica 2015

Talent cyfrowy najlepiej rozwija się w otwar-
tych, nastawionych na współpracę doświad- 
czalnych strukturach, gdzie członkowie 
zespołu mogą uczyć i rozwijać się w otocze-
niu podobnych talentów, a nie w zarządza-
nych odgórnie w skali mikro, biurokratycz-
nych strukturach, które rozdrabniają talent 
cyfrowy i hamują innowacyjność.

Philippe Trichet
Ekspert ds. cyfryzacji, dyrektor THE  
BOSTON CONSULTING GROUP

e-Leadership 
Umiejętności cyfrowe dla MŚP

 Grupa 1: ponad 35% poniżej średniej UE

 Grupa 2: mniej niż 35% poniżej średniej UE



Wskaźnik e-Leadership ściśle koreluje z danymi dotyczącymi PKB oraz 

wskaźnikami powiązanymi z technologią, takimi jak Networked 

Readiness Index (Światowego Forum Gospodarczego), tzw. wskaźnik 

NRI, przy czym odchylenia od linii pokazujących tendencje w zakresie 

technologii i PKB informują, które państwa osiągają „lepsze” lub „gorsze” 

wyniki od tych, na które wskazuje dojrzałość ekonomiczna i technolo-

giczna. Zwłaszcza Irlandia, ale też Belgia i Wielka Brytania wydają się 

pozytywnie odbiegać od „tendencji” większej dojrzałości w zakresie 

e-Leadership, którą kojarzy się zarówno z większą siłą gospodarczą, jak 

i większą dojrzałością cyfrową, a także wykazują wyższy od oczekiwane-

go wskaźnik e-Leadership.
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Wskaźnik e-Leadership i Networked Readiness Index

Wskaźnik e-Leadership i Networked Readiness Index
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Rosnące uznanie strategii politycznych 
dotyczących umiejętności cyfrowych 

Zapewnienie zdobycia MŚP i przedsiębiorcom umiejętności e-Leadership 

nadal jest często traktowane drugorzędnie względem bardziej ugrunto-

wanych celów politycznych, takich jak rozwój technologii cyfrowych, 

nauka podstawowych umiejętności cyfrowych, przyjęcie koncepcji 

e-government i e-business, dostęp do kapitału wysokiego ryzyka albo 

dotacje na start-upy. Jednak agenda dotycząca e-skills z 2007 r. 

i późniejsze inicjatywy Komisji Europejskiej dotyczące umiejętności 

e-Leadership skłoniły niektóre państwa członkowskie do zaangażowania 

się w debaty publiczne oraz pomogły w zdefiniowaniu odpowiednich 

reakcji.
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Źródło: empirica 2015

Polityka e-Leadership ma charakter przekrojowy i obejmuje szeroki 
zakres obszarów politycznych

Polityka  
w zakresie

badań  
naukowych  
i innowacji

Polityka 
zatrudnienia

Agenda
cyfrowa

Polityka 
w zakresie  

umiejętności

Polityka
przedsiębior-

czości

Wsparcie 
inwestycyjne

Polityka
na rzecz MŚP

Polityka  
w zakresie 
wyższego

szkolnictwa 
zawodowego

e-Leadership 
Umiejętności cyfrowe dla MŚP

Tablica wyników scoreboard w zakresie e-Leadership dla Polski

Inicjatywy polityczne i inicjatywy interesa-
riuszy – umiejętności 

w zakresie przedsiębiorczości cyfrowej

Inicjatywy polityczne i inicjatywy intere-
sariuszy – kształcenie i szkolenie z zakresu 

e-Leadership

Inicjatywy polityczne i inicjatywy 
interesariuszy – praktyczne umie-

jętności ICT

Potencjał 
innowacji

Stan rozwoju 
sieci cluster

Przedsiębiorstwa, które 
zatrudniają specjalistów 

ICT

Zatrudnienie w sektorach 
intensywnie wykorzystu-

jących ICT 

Zatrudnienie  
w sektorze ICT

Przedsiębiorstwa wysokiego 
wzrostu w sektorach inten-

sywnie wykorzystujących ICT 

Przedsiębiorstwa wysokiego 
wzrostu w sektorze ICT

Absolwenci zarządzania 
biznesem 

Absolwenci 
ICT 

Główni specjaliści 
ICT

Menedżerowie, 
architekci i analitycy ICT

Menedżerowie 
liniowi 

Jakość szkół zarządzania 

Szkolenia biznesowe dla 
specjalistów ICT/IT

Programy edukacyjne na poziomie 
magisterskim/kierowniczym z mieszanką 

ICT i biznesu

Absorpcja technologii na 
poziomie firmy

Wpływ ICT na nowe usługi 
i produkty

Dostępność najnowszych 
technologii

Przedsiębiorstwa wyko-
rzystujące sieci społeczne 

Przedsiębiorstwa wyko-
rzystujące  

RFID 

Polska (24 pozycja)Średnia UE

Programy skierowane do kandydatów 
na stanowiska związane z e-Leadership



Obecnie tylko osiem państw członkowskich podjęło zdecydowane inicjatywy 

dotyczące kształcenia i szkolenia w zakresie e-Leadership: Irlandia, Wielka 

Brytania, Włochy i Dania oraz Belgia, Hiszpania, Malta i Holandia.  

W pozostałych krajach zakres i spójność formułowania polityki nadal są 

ograniczone, a większość krajów nie ma ogólnej strategii, ani nie uwzględnia 

e-Leadership w procesie formułowania polityki jako stałego elementu. 

Partnerstwo z udziałem wielu interesariuszy (ang. MSP) okazało się 

przydatne w dziedzinie e-skills. Tego rodzaju partnerstwa łączą sektor 

prywatny i pracodawców z tradycyjnym systemem edukacyjnym oraz 

uzupełniają usługi świadczone przez sektor publiczny dodatkowymi 

zasobami i dodatkową wiedzą.

Aby partnerstwa w dziedzinie e-Leadership rozwinąć do takiego samego 

poziomu co partnerstwa na rzecz alfabetyzmu cyfrowego i praktycznych 

umiejętności informatycznych, kluczowi interesariusze będą musieli 

uzgodnić konkretne działania oraz pomóc w promowaniu tego zagadnie-

nia i w intensyfikacji szkoleń. 13

Najlepsze praktyki w podziale na głów-
ne zagadnienia

Specjalne programy dotyczące e-Leadership często wynikają ze ścisłej 

współpracy między sektorem biznesu a instytucjami kształcenia. 

Realizowane w Wielkiej Brytanii praktyki Tech Industry Gold są powiąza-

ne z ICS Leadership Development Programme w Irlandii oraz z Intensyw-

nymi Programami Szkoleniowymi i Magisterskimi prowadzonymi 

w Instytucie Przedsiębiorczości Opartej na Wiedzy na Malcie. Podejście 

oparte na współpracy pomaga dostosować programy nauczania do 

potrzeb pracodawców. 

Programy edukacyjne ukierunkowane na dodatkową naukę zawodu 

są opracowywane w odpowiedzi na zauważalny brak ofert edukacyjnych, 

które spełniają wymagania MŚP i przedsiębiorców w odniesieniu do 

czasu trwania i kosztów. Przykłady obejmują London's Mobile Academy; 

THNK, Amsterdam School of Creative Leadership; Cranfield University’s 

IT Leadership Programme; oraz program coachingowy British Computer 

Society Digital Leader.

Edukacja w dziedzinie e-Leadership jest realizowana w ramach 

wydzielonych programów uniwersyteckich. W celu wsparcia biznesu 

opartego na technologiach szerokopasmowych oferowane są szkolenia 

z zakresu e-Leadership, które bazują na zasobach uniwersyteckich. 

Przykłady obejmują akcelerator Henley Accelerator w Wielkiej Brytanii 

oraz ECN Network w Austrii.

e-Leadership jest najważniejszym czynnikiem 
zdolności przedsiębiorstw do rozwoju w no-
woczesnej gospodarce oraz wykorzystywania 
możliwości, jakie stwarzają technologie 
cyfrowe. e-Leadership nie można jednak trak-
tować jako pewnik, zwłaszcza w mniejszych 
przedsiębiorstwach, w których menedżero-
wie często odgrywają interdyscyplinarną 
rolę. Unijni, krajowi i regionalni decydenci 
polityczni muszą ze sobą współpracować, aby 
zapewnić istnienie spójnych środków ułatwia-
jących rozwój e-Leadership w obecnych  
i przyszłych MŚP w Europie.

Arnaldo Abbruzini
Sekretarz generalny, Stowarzyszenie 
Europejskich Izb Handlowo-Przemysłowych 
(Eurochambres)

Europa musi przyspieszyć wprowadzanie 
zmian poprzez cyfryzację. Zgodnie z ostat-
nio zatwierdzonymi priorytetami na okres 
pięcioletni Komitet Regionów UE apeluje 
o rozwijanie nowego ducha przedsiębiorc-
zości – w połączeniu z dobrze funkcjonu-
jącym jednolitym rynkiem cyfrowym i inte-
ligentną specjalizacją – w celu nabywania 
nowych umiejętności i nowej wiedzy oraz 
wdrażania innowacji i zapewnienia zatrudni-
enia. Aby zapewnić konkurencyjność Europy, 
kilka zaangażowanych regionów i miast eu-
ropejskich musi zacząć odgrywać aktywną 
i pionierską rolę w dziedzinie e-Leadership.

Markku Markkula
Prezydent Komitetu Regionów

Rząd, przemysł i instytucje kształcenia 
mogą wspólnie sprostać wyzwaniom zwią-
zanym z umiejętnościami cyfrowymi, jakie 
wyłoniły się w XXI wieku oraz dopilnować, 
aby więcej młodych ludzi nabywało umiejęt-
ności cyfrowe i umiejętności e-Leader- 
ship na swoich ścieżkach kariery, a także 
mogą ukształtować nasz cyfrowy świat. 
techUK cieszy się z możliwości współpracy 
w ramach programu Komisji Europejskiej 
w zakresie e-Leadership w celu wsparcia 
podejmowania tego wyzwania.

Charlotte Holloway
Dyrektor ds. polityki i zastępczyni dyrektora 
generalnego, techUK



e-Learning i masowe otwarte kursy online (MOOC) kształcące 

w zakresie e-Leadership okazują się skuteczne zwłaszcza w słabiej 

rozwiniętych gospodarczo państwach członkowskich, na przykład 

inicjatywa Start-Up w Grecji oraz Akademia PARP i e-Business Academy 

w Polsce. Ateński Uniwersytet Ekonomii i Biznesu niedawno uruchomił 

kurs MOOC w dziedzinie przedsiębiorczości cyfrowej. Francuska uczelnia 

wyższa Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM) zorganizowa-

ła szereg kursów MOOC skierowanych do osób, które chcą nabyć 

umiejętności w zakresie przywództwa w krajach francuskojęzycznych.

Dotowane lub bezpłatne szkolenia z zakresu e-Leadership dla MŚP są 

oferowane przez organy odpowiedzialne za rozwój biznesu w celu 

zmniejszenia barier związanych z uczestnictwem. Takie podejście jest 

coraz częściej stosowane również w szkoleniach z zakresu umiejętności 

e-Leadership, na przykład w Irlandii Północnej.

Programy doskonałości e-Leadership w dalszym ciągu są rzadkością; 

jedynym znaczącym przykładem jest niemiecka inicjatywa Software 

Campus, ukierunkowana na współpracę między rządem, edukacją 

i przemysłem, która wspiera młodych, wybitnych naukowców 

zajmujących się ICT. Ponieważ programy te nie są skierowane do MŚP, 

uczestnicy prawdopodobnie będą zakładać własne firmy, a nie dołączać 

do „dużych graczy”.  

Narzędzia samooceny umożliwiają MŚP samoocenę swoich zdolności 

przywódczych za pośrednictwem platformy internetowej. Dobrym 

przykładem jest internetowe urządzenie diagnostyczne LMSA w Irlandii 

Północnej. 

Programy voucherowe zostały opracowane w niektórych krajach w celu 

ułatwienia MŚP korzystania z przystępnych cenowo usług doradczych 

i szkoleniowych, na przykład program Innovationscheckar szwedzkiej 

agencji rządowej VINNOVA, Voucher na Innowacje irlandzkiej agencji 

Enterprise Ireland oraz duński program voucherowy.
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Edukacja w dziedzinie e-Leadership w ramach programów takich jak 

inkubatory i akceleratory biznesu najczęściej jest realizowana za 

pośrednictwem doradztwa i mentoringu, ale też poprzez kursy edukacji 

menedżerskiej, organizowane we współpracy z podmiotami o ustalonej 

pozycji, na przykład Infopole Cluster TIC w Regionie Walońskim (Belgia); 

WAYRA, program akceleracyjny uruchomiony przez hiszpański koncern 

Telefonica; Telenet Idealabs w Belgii oraz European Entrepreneurship 

Foundation na Węgrzech.

Konkursy na najlepszy plan biznesowy, nagrody za start-upy itp. 

są popularnymi instrumentami mającymi zażegnać dostrzegany brak 

umiejętności przywódczych wśród młodych, dobrze wykształconych 

ludzi oraz służą do motywowania tych, którzy wykazują silny potencjał 

w zakresie przedsiębiorczości cyfrowej. Konkursy i nagrody są stosunko-

wo tanimi, preferowanymi przez sponsorów narzędziami, które jest 

łatwo wypromować. Nie są one jednak w stanie zaoferować wsparcia 

niezbędnego do nauczenia przedsiębiorców cyfrowych dostatecznych 

umiejętności e-Leadership. 

Promowanie umiejętności e-Leadership wśród studentów odbywa się 

w ramach austriackiej inicjatywy AWS First, bułgarskiego programu dla 

młodych liderów, niemieckiego programu Student2Start-up oraz 

fińskiego programu Demola. Program Rozwoju Przyszłych Liderów 

w Grecji jest platformą współpracy nowych absolwentów i organizacji 

pozarządowych w celu sprostania wyzwaniom związanym z przywódz-

twem. Chorwacka organizacja pozarządowa eStudent jest prowadzona 

przez studentów zaawansowanych technicznie uniwersytetów oraz dla 

nich przeznaczona. 

Inicjatywy kobiece są skierowane do kobiet, które są zainteresowane 

stanowiskami w branży IT. Przykłady obejmują brytyjską inicjatywę 

everywoman in Technology Leadership Academy, która przerodziła się 

w globalną organizację członkowską.  

Kampanie informacyjne i uświadamiające są wykorzystywane do 

promowania umiejętności e-Leadership wśród kluczowych interesariuszy 

i szerszej grupy odbiorców. We Francji stowarzyszenie Pasc@line 

przeprowadziło wśród przedsiębiorców reprezentatywną ankietę w celu 

szczegółowego zbadania tego zagadnienia. 

e-Leadership 
Umiejętności cyfrowe dla MŚP



Konkretne wymagania MŚP   
i start-upów dotyczące umiejętności

Wymagania, jakie MŚP i przedsiębiorcy mają w odniesieniu do edukacji 

w dziedzinie e-Leadership, są zróżnicowane, ale na podstawie analizy 

można określić konkretne wzorce. Wiele potrzeb szybko rozwijających 

się MŚP i przedsiębiorców dotyczących kompetencji można przełożyć na 

oferty szkoleniowo-edukacyjne w trzech obszarach umiejętności, które 

składają się na e-Leadership: zmysł cyfrowy, zmysł biznesowy oraz 

strategiczne umiejętności przywódcze.

Wymagania w zakresie uczenia się – 
zróżnicowane i praktyczne

Poniższy rysunek przedstawia wymagania dotyczące kompetencji, 

zestawione na podstawie badania jakościowego. 
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Z naszych analiz oczekiwań co do edukacji w dziedzinie e-Leadership 

wynika, że większość MŚP potrzebuje przywódców mających bardzo 

silne, praktyczne i funkcjonalne umiejętności cyfrowe. W większych 

firmach jednym z istotniejszych wymogów dotyczących umiejętności 

cyfrowych przywódców jest często  zrozumienie możliwości cyfrowych 

(należy wiedzieć, co jest możliwe; potrafić określać budżet; wiedzieć, 

skąd wziąć środki oraz potrafić przydzielać zadania do wykonania), ale 

przywódcy w MŚP są bardziej zaangażowani w proces wytwarzania 

produktów lub usług cyfrowych bądź procesów wspomaganych cyfrowo.

Jeśli chodzi o umiejętności cyfrowe, innym znaczącym odkryciem jest 

silna zależność MŚP od outsourcingu do firm konsultingowych, sprzedaw-

ców lub innych firm partnerskich w łańcuchu wartości. Dlatego wymo-

giem stawianym przez MŚP wobec e-Leadership jest umiejętność 

zarządzania wykwalifikowanym i wyspecjalizowanym personelem, a także 

konsultantami, wykonawcami, sprzedawcami i innymi partnerami. 

Oprócz tego potrzeby edukacyjne MŚP dotyczące kwestii technicznych 

obejmują cloud computing, big data/data analytics, rozwój aplikacji 

mobilnych oraz rozwój oprogramowania, tworzenie aplikacji interneto-

wych, języki i środowiska programowania.

Najbardziej użyteczne szkolenia z zakresu zarządzania cyfrowego 

obejmują enterprise architecture i zarządzanie przedsiębiorstwem.

Pozostałe umiejętności e-Leadership, które zostały określone na 

podstawie przeprowadzonego badania, to umiejętności komunikacyjne,  

zrozumienie klientów i rynku, zarządzanie zmianami i zarządzanie 

projektami, rozwój biznesu oraz sprzedaż i marketing. 

Małe i średnie przedsiębiorstwa europejskie 
są w dużym stopniu uzależnione od przy-
wództwa swoich właścicieli i menedżerów, 
w szczególności na rynkach, gdzie techno-
logie informatyczno-komunikacyjne (ICT) 
mogą dać przewagę konkurencyjną. PIN-
SME z zadowoleniem przyjmuje działania 
podejmowane przez Komisję na podstawie 
naszej rekomendacji, aby w ramach inic-
jatywy e-Leadership uwzględnić również 
wymogi szkoleniowe MŚP.

Sebastiano Toffaletti
Sekretarz generalny, PIN-SME

Źródło: empirica 2015

Wymagania przedsiębiorców i szybko rozwijających się MŚP w odniesieniu do kompetencji, zestawione na podstawie badania jakościowego

• Prognozowanie potrzeb informacyjnych

• Zrozumienie potrzeb konsumentów

• Ukierunkowanie na szukanie rozwiązań

• Komunikacja 

• Kreatywność 

• Niezależne uczenie się

• Kierowanie zespołem 

• Różne kultury, internacjonalizacja

•  Big data analytics i odpowiednie narzędzia

•  Cloud computing i wirtualizacja

•  Projektowanie i rozwój aplikacji mobilnych

•  Kompleksowe systemy biznesowe

•  Tworzenie aplikacji internetowych  

 i odpowiednie narzędzia

•  Architektura IT, architektura platformy

•  Umiejętności z zakresu  

 bezpieczeństwa

•  Systemy ERP 

•  Media społecznościowe

• Relacje z klientami i sprzedaż

• Tworzenie partnerstw 

• Rozwój biznesu

• Zmiana organizacyjna 

• Zarządzanie projektami

• Optymalizacja procesów 

 • Marketing strategiczny

• Metodyka zwinna (agile)

• Business analytics 

 • Analiza rynkowa

 • Umiejętności finansowe

Strate-
giczne

przywódz-
two

Zmysł
biznesowy

Zmysł
cyfrowy



 

Potrzeba skoncentrowanych, krótkich, 
elastycznych i przystępnych struktur

Przeprowadzone badania pokazują, jakie są wymagania odnośnie do 

formatu i funkcjonowania kursów szkoleniowych i edukacyjnych: 

samodzielne uczenie się oraz indywidualny coaching są ważne, ponieważ 

możliwe są tylko krótkie nieobecności w pracy. Projekty doradcze są 

często wykorzystywane do przekazywania wiedzy i nabywania umiejęt-

ności. 

Preferowane są przystępne cenowo, kilkudniowe szkolenia organizowa-

ne w elastycznych godzinach i ściśle skoncentrowane na poważnych 

problemach biznesowych.

Należy pamiętać, że założyciele i najważniejsi pracownicy często mają 

jednak wykształcenie wyższe. W nabywaniu umiejętności w zakresie 

e-Leadership istotną rolę odgrywa zarówno  

odpowiednio ukierunkowane szkolenie, jak  

i szeroka wiedza podstawowa.
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Przyszli przywódcy muszą odkryć przed-
siębiorców oraz wzmocnić ich pozycję we 
własnym gronie – prężność ich działalności 
jest uzależniona od ich umiejętności identy-
fikowania szans oraz ich wykorzystywania 
z zyskiem.

Peter Kelly
Profesor-praktyk, Przedsiębiorczość 
Szybkiego Wzrostu, profesor wizytujący 
w Szkole Biznesowej, Trinity College Dublin, 
profesor wizytujący w Szkole Projektowania 
(MADA), Pontificia Universidad Catolica de 
Chile, Santiago
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Samodzielne uczenie się dominuje 
różnorodną i bogatą kulturę uczenia się 

Oprócz badania wymogów w okresie od marca do maja 2015 roku 

przeprowadzono wśród 118 MŚP ankietę dotyczącą praktyki w dziedzinie 

uczenia się. Co prawda firmy, które wzięły udział w tej ankiecie, nie są 

reprezentatywną grupą, w związku z czym istnieje pewna stronniczość 

wobec respondentów duńskich, ale mimo to wyniki są pouczające. 

Spośród 118 MŚP 114 z nich wskazało co najmniej jedno „ważne” źródło 

uczenia się na liście obejmującej 12 źródeł uczenia się. Każde MŚP podało 

średnio sześć źródeł. Z przeprowadzonej ankiety wynika, że najważniej-

szym sposobem uczenia się jest dla MŚP uczenie się ad hoc. Innymi 

często zaznaczanymi źródłami są szkoły branżowe lub zawodowe oraz 

„uczenie się od konsultantów” – odpowiednio 56% i 55%. Instytucje 

kształcenia wyższego są postrzegane jako dostawcy usług szkolenio-

wych, ale głównie pojedynczych kursów (49%) i ograniczonych 

tematycznie programów (23%).

Odsetek MŚP, jaki każde źródło uczenia się 
w swojej firmie – w obszarach wymagają-

cych umiejętności e-Leadership – zaznaczył 
jako „ważne”

 
Liczba respondentów = 118, ankieta 

internetowa empirica, 
marzec–maj 2015 r.

Źródło: empirica 2015

Biznes online pokazał nam, jak ważna jest 
iteracja. Jednak wiele osób zazwyczaj nie 
rozumie, że wpływa to na całą działalność. 
Innowacyjna firma musi wykonywać czyn-
ność iteracji w każdym aspekcie swojej dzi-
ałalności: musi „powtarzać” swój produkt, 
swoją strukturę i swoje podstawowe warto- 
ści. Cały czas należy zadawać sobie pytanie: 
„Co robimy źle? Co można poprawić?”

Ander Michelena
CEO i współzałożyciel ticketbis.com

e-Leadership 
Umiejętności cyfrowe dla MŚP



Opracowywanie szkoleń i programów 
edukacyjnych w zakresie e-Leadership 

MŚP i start-upy w różny sposób określają swoje możliwości technologicz-

ne, swoją strukturę organizacyjną i swój łańcuch wartości, w związku 

z czym mają różne potrzeby odnośnie do umiejętności e-Leadership. 

Dlatego sporządzono ramy tworzenia ofert w zakresie e-Leadership.

  

Zgodnie z definicją umiejętności e-Leadership każdy sposób kształcenia 

w dziedzinie e-Leadership powinien służyć przede wszystkim wykorzy-

staniu technologii cyfrowych na rzecz innowacyjności. 
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Oferty w zakresie e-Leadership mogą obejmować wszystkie trzy obszary 

kompetencji albo koncertować się na jednym lub dwóch obszarach, o ile 

stanowią one uzupełnienie istniejących umiejętności i kompetencji. 

e-Leadership wykorzystuje powstające lub wyłaniające się trendy techno-

logiczne, które są gotowe do zastosowania i w rezultacie zapewnia 

dostosowanie do ewolucji rozwoju cyfrowego oraz jego wykorzystania na 

rynku. Obecnie główne trendy, takie jak mobilność, Cloud Computing, 

Big Data analytics, technologie mediów społecznościowych, Internet of 

Things, doświadczenia klientów IT oraz bezpieczeństwo systemów 

informatycznych, wymagają regularnego przeglądu w celu zapewnienia 

ich aktualności.

Te trendy technologiczne należy omówić z MŚP. Tak też zrobiliśmy, 

a następnie rozpoczęliśmy współpracę z MŚP odnoszącymi sukcesy, 

w tym z szybko rozwijającymi się gazelami, które chcą rozszerzyć swoją 

działalność na inne kraje. Teoretyczne definicje e-Leadership i nowych 

technologii należy skonfrontować z rzeczywistymi wymaganiami 

przywódczymi, zapotrzebowaniem MŚP na umiejętności oraz tym, że 

istnieją bariery, które utrudniają uwzględnianie różnych opinii w opraco-

wywaniu ofert edukacyjnych.

e-Leadership polega nie tylko na optymal-
nym wykorzystaniu ICT i przyczynieniu się 
do rozwoju organizacji. Jest to dużo szersza 
koncepcja. Chodzi w niej o przygotowanie: 
jeśli jesteś przygotowany, e-Leadership bę-
dzie ewolucją; jeśli jesteś nieprzygotowany, 
e-Leadership będzie rewolucją. W każdym 
razie rzeczywistość cyfrowa jest konieczno- 
ścią dla nas wszystkich.

Robert Kopal
Doktor, prodziekan Wydziału Badań 
Naukowych i Rozwoju, Algebra University 
College

Istniejące kursy 
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między nimi
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Doświadczenia z instytucja-
mi kształcenia na poziomie 

wyższym i kierowniczym 
(HEEI) oraz stawiane im 

wymagania
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Potrzeby 
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Możliwości i wy-
zwania biznesowe 
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•  mobilności 
•  Cloud Computing
•  Big Data analytics
•  technologii  
 mediów społecz- 
 nościowych
•  Internet of Things
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i start-upach
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Oparte na badaniach założenia tworzenia ofert edukacyjnych



Czym jest oferta szkoleniowa w zakre-
sie e-Leadership?

e-Leadership można opisać jako połączenie przywództwa oraz zmysłu 

biznesowego i cyfrowego, które różni się od tradycyjnego podziału 

między informatyką a innymi funkcjami biznesowymi. 

W rozróżnieniu oferty w zakresie e-Leadership od oferty edukacyjnej 

kluczowe są trzy kryteria:

• Dostosowanie do grupy docelowej: oferta w zakresie e-Leadership  

 jest skierowana do właścicieli firm i przedsiębiorców oraz specjali- 

 stów, którzy mają zaawansowane umiejętności i uprawnienia  

 decyzyjne, a nie do młodych profesjonalistów czy studentów.  

 W przypadku średniej wielkości przedsiębiorstw grupą docelową jest  

 kadra kierownicza.

• Przydatność cyfrowa: jeśli dany przedmiot nie ma natury informa- 

 tycznej, jego przydatność dla przedsiębiorstwa informatycznego  

 powinna wyraźnie wynikać z programu nauczania.

• Dostosowanie do poziomu umiejętności: nauka odbywa się na  

 poziomie powyżej stopnia licencjatu, tj. może być elementem kursu  

 magisterskiego.
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Dodatkowo oferta powinna obejmować co najmniej: 

• ukierunkowanie na innowacyjność: potencjał innowacji/transformacji  

 biznesowej jest częścią oferty lub

• znaczenie biznesowe: liczy się zastosowanie w kontekście zawodo- 

 wym lub organizacyjnym, a nie samo ćwiczenie akademickie lub

• znaczenie strategiczne: znaczenie technologii w biznesie jest  

 nauczane w ramach jej zastosowania „technicznego”.

Powstaje coraz więcej nowych ofert  
szkoleniowych w zakresie e-Leadership

Z analizy kursów kształcenia na poziomie studiów oraz masowych 

otwartych kursów online (MOOC) oferowanych przez instytucje 

kształcenia wyższego ukierunkowane na wsparcie MŚP i przedsiębior-

ców, które to kursy są skierowane do wysoko wykwalifikowanych 

specjalistów, wynika, że w całej Unii Europejskiej tylko 56 programów 

spełnia wszystkie trzy kryteria e-Leadership.  Trzy z nich to studia 

Executive Master (stopień magistra wykonawczego), cztery – MBA 

(stopień magistra zarządzania), 22 – Master of Science (stopień magistra 

nauk ścisłych lub przyrodniczych), natomiast 19 z nich to inne studia 

magisterskie i osiem z nich – studia inne niż studia magisterskie. Tylko 

osiem z nich trwa jedynie 12 miesięcy lub krócej, przy czym sześć z tych 

programów to studia niemagisterskie, a dwa z nich to inne studia 

magisterskie. Brak edukacji w dziedzinie e-Leadership jest uderzający, 

tak samo jak ograniczona oferta programów krótkoterminowych, które 

zaspokajają potrzeby MŚP i start-upów. 

Algebra University College, program MBA w zakresie e-Leadership, 

Zagrzeb (Chorwacja)

Bez ludzi nie ma e-Leadership. 
Europa ma mnóstwo niewykorzystanych 
„intelektualnych koni mechanicznych”. Mu-
simy kontynuować przekwalifikowywanie 
tych, którzy będą pracować na lepszą przy-
szłość. Bezrobocie należy nazwać inaczej, 
a mianowicie „zmianą kariery”.

Hugo de Sousa
Założyciel i dyrektor generalny ALPHAPPL

W inicjatywie ukierunkowanej na umiejęt-
ności e-Leadership należy wziąć pod uwagę 
konkretne potrzeby szkoleniowe MŚP, po-
nieważ przedsiębiorstwa te wnoszą tak duży 
wkład w rozwój biznesu i tworzenie miejsc 
pracy w Europie.  Formalny system edukacji 
mogłyby uzupełnić krótkoterminowe i niefor-
malne szkolenia oraz spersonalizowane 
ścieżki rozwoju umiejętności e-Leadership.

Dr Māra Jākobsone
Koordynatorka łotewskiej koalicji e-skills, 
wiceprzewodnicząca LIKTA

e-Leadership 
Umiejętności cyfrowe dla MŚP



Różne ścieżki do 
e-Leadership są niezbędne

Przywódcy w MŚP zazwyczaj nie mogą nabyć umiejętności e-Leadership 

wyłącznie w ramach programu w zakresie e-Leadership na uniwersytecie. 

Umiejętności te nabywają oni w głównej mierze w ramach doświadczenia 

zawodowego, kształcenia i szkolenia, a także nieformalnego uczenia się, 

na przykład mentoringu i coachingu.
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Biorąc pod uwagę to, że wymagane są coraz bardziej zaawansowane 

umiejętności e-Leadership, przedsiębiorstwa zazwyczaj będą potrzebo-

wały wspiąć się po „drabinie” e-Leadership albo zróżnicować i uzupełnić 

posiadane umiejętności na tym samym poziomie.

Koncepcja e-Leadership może być rozwijana od świadomości i ciekawo-

ści po wizję transformacji cyfrowej oraz jej potencjał innowacyjny – 

wszystko to należy następnie przekuć w plan realizacji. Spotkania 

informacyjne i otwarte wykłady mają na celu zapoznanie większej liczby 

osób pochodzących z grup docelowych z danym zagadnieniem oraz 

pobudzenie ich własnej wizji. Późniejsze, bardziej ukierunkowane 

wydarzenia mogą służyć ocenie indywidualnych potrzeb. Dalsze etapy 

mogą obejmować szkolenia z zakresu konkretnych umiejętności i kompe-

tencji e-Leadership w formie tradycyjnych programów edukacyjnych, 

konkretnych kursów szkoleniowych, coachingu, doradztwa i współtwo-

rzenia wiedzy.

Dyrektorzy generalni i przedsiębiorcy muszą 
bardziej niż kiedykolwiek stawić czoła wy-
zwaniu, które wymaga szybkiego działania, 
aby utrzymać dynamiczne i sprawne funk- 
cjonowanie swoich organizacji.  Dlatego tak 
istotne jest inwestowanie oraz współpraca 
na rzecz efektywnego i skutecznego 
wzmocnienia umiejętności przywódczych 
i zasobów strategicznych. Rola członków 
zarządów i interesariuszy polega na pokiero-
waniu przywództwem w taki sposób, który 
pozwoli sprostać tym wyzwaniom.

William Stevens
Dyrektor generalny, Tech Tour.  
www.techtour.com

Źródło: empirica 2015
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Alvaro Arenas, IE Business School, 
2015

Proces e-Leadership jako ramy zaspokojenia popytu na e-Leadership 
w biznesie oraz ramy tworzenia ofert edukacyjno-szkoleniowych
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Kursy proponowane przez partnerskie instytucje kształcenia na poziomie 

wyższym i kierowniczym wyznaczają kierunek realizacji tego procesu, 

zaspokajając różne potrzeby w zakresie e-Leadership na różnych 

etapach. Potrzeby są zróżnicowane: od operacyjnych po strategiczne 

oraz od cyfrowych po biznesowe. Potencjalni uczący się, którzy mają już 

podstawy biznesowe lub informatyczne, mogą rozpocząć naukę na 

poziomie operacyjnym lub strategicznym.
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Dostawcy usług edukacyjnych i szkoleniowych powinni mieć możliwości 

opracowywania i oferowania odpowiednich programów i kursów 

szkoleniowych na różnych etapach procesu e-Leadership. Oprócz uniwer-

sytetów i szkół biznesowych dostawcami takich usług mogą być również 

szkoły branżowe lub zawodowe, izby handlowe, organizacje coachingo-

we i doradcze oraz wydawcy.

Dostawcy w pełni lub częściowo komercyjnych kursów na poziomie 

kształcenia wyższego oraz dostawcy materiałów szkoleniowych są 

przygotowani, aby oferować kursy i programy zarówno online, jak 

i offline. Doradztwo i coaching można by dostosować do konkretnych 

potrzeb przedsiębiorstw. 

Systemy kształcenia i szkolenia we wszystkich państwach członkowskich 

UE muszą zostać szybko zmienione. Co prawda masowe otwarte kursy 

online (MOOC) oferują skalowalność i duży zasięg, lecz z przeprowadzo-

nej ankiety wynika, że obecnie tylko w ograniczonym zakresie obejmują 

tematykę e-Leadership.  

Inicjatywa „Generation Spain” jest skie-
rowana do młodych osób bezrobotnych 
i polega na nauczaniu takich umiejętności 
i zdolności, których potrzebują pracodawcy. 
Poszukujemy partnerów, którzy będą szkolić 
kolejne pokolenie młodych przywódców 
w pionierski sposób, który łączy umiejętności 
społeczne i przywódcze oraz gotowość do 
pracy, ze szczególnym naciskiem na specja-
listów cyfrowych w różnych branżach. 

Pablo Hernandez
Partner, McKinsey & Company
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Szkolenie z zakresu e-Leadership z uwzględnieniem potencjalnego wpływu na rynek pracy oraz cyklu życia przedsiębiorstwa
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Ugruntowany rynek szkoleń sprzedażowych i produktowych oraz 

certyfikacji dalszego kształcenia zawodowego nie jest w pełni dostoso-

wany do e-Leadership. Krótkie kursy oferowane przez instytucje 

kształcenia na poziomie wyższym i kierowniczym, które to kursy są 

poświęcone konkretnie e-Leadership, mają jedynie ograniczony zasięg, 

a usługi coachingowe i doradcze są bardzo drogie. Samodzielne uczenie 

się należy uznać za jedną z możliwości. Obecnie uważa się, że największy 

wkład w poprawę edukacji w dziedzinie e-Leadership mogą wnieść kursy 

MOOC i samokształcenie oraz oferty uczenia się przez całe życie na 

poziomie wyższym i kierowniczym w ramach studiów podyplomowych, 

a także dostawcy szkoleń specjalistycznych.

Pięć pionierskich uniwersytetów 
i szkół biznesowych

Aby zaradzić brakowi odpowiedniej edukacji w dziedzinie e-Leadership, 

pięć uniwersytetów i szkół biznesowych postanowiło nawiązać dialog 

z MŚP w celu omówienia ich potrzeb szkoleniowych i edukacyjnych oraz 

opracowania na tej podstawie odpowiednich programów kształcenia.
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Ożywienie programów oferowanych przez 
instytucje szkolnictwa wyższego spowoduje, 
że studenci i ludzie biznesu zaczną realizo-
wać swoje wartości biznesowe w maksymal-
nym stopniu jako właściciele swoich potrzeb 
i celów edukacyjnych. 

Valentina Ivanova
Adiunkt na Wydziale Technologii i Usług 
Informatycznych, New Bulgarian University

Zapełnienie luki w umiejętnościach e-Leader- 
ship wymaga współpracy interesariuszy 
popytu i podaży, mającej na celu stworzenie 
nowych ofert edukacyjnych. e-Leaders muszą 
potrafić w sposób elastyczny rozwiązywać 
problemy oraz muszą posiadać solidne 
umiejętności i zdolności kierownicze, um-
ożliwiające im wykorzystywanie technologii 
cyfrowych w swojej działalności. IE Business 
School przygotowała program kursów, które 
mają przygotować studentów do pełnienia 
funkcji przyszłych e-leaders.

Alvaro Arenas
Profesor systemów informacyjnych w IE 
Business School

Cyfrowa transformacja naszej gospodarki 
generuje zarówno możliwości innowacyj- 
ne, jak i zagrożenia biznesowe dla MŚP. 
e-Skilled business i IT leaders mają kluczowe 
znaczenie dla skutecznego zarządzania 
aktywami cyfrowymi w celu wsparcia twor-
zenia wartości IT dla MŚP. 

Steven de Haes
Profesor, Wydział Zarządzania Systemami 
Informacyjnymi, Uniwersytet w Antwerpii,  
Szkoła Zarządzania w Antwerpii, Instytut  
Badań nad Dostosowaniem i Zarządzaniem IT

Przedsiębiorcy i MŚP w Wielkiej Brytanii 
postrzegają ramy e-Leadership jako sku-
teczny mechanizm uznawania, stosowania, 
transformacji i wykorzystywania technolo-
gii. Umożliwia on skuteczne dostosowanie 
strategii informatycznych i biznesowych do 
innowacyjności oraz pozyskiwanie klientów.

Maks Belitski
Doktor, wykładowca przedsiębiorczości, 
Henley Business School

Strategia cyfrowa i zdolności cyfrowe są 
zasadniczym warunkiem skutecznego 
zarządzania zasobami informacyjnymi i ich 
wykorzystywania, które to procesy same 
w sobie mają kluczowe znaczenie dla sukce-
su każdej firmy, która w swojej działalności 
wykorzystuje ICT.

Kecheng Liu
Profesor informatyki stosowanej, Henley 
Business School, Uniwersytet w Reading 

Umiejętności e-Leadership wykraczają poza 
podejmowanie decyzji dotyczących biznesu 
i IT. Prawdziwa koncepcja e-Leadership 
polega na zrozumieniu, że właściwe decyzje 
należy podjąć w odpowiednim czasie, aby 
zapewnić jak najlepsze funkcjonowanie 
organizacji.

Andrea Carugati
Adiunkt, doktor, szef grupy prowadzącej 
badania nad systemami informacyjny-
mi, kierownik badań nad IT, Uniwersytet 
w Aarhus



Podejście wypracowane przez Agile 
University: cykl krótkich kursów  
e-Leadership na New Bulgarian  
University 

Podczas opracowywania swojego programu kształcenia New Bulgarian 

University (NBU) przede wszystkim uwzględnia to, że 

• MŚP potrzebują wiedzy i umiejętności, jakie oferują  

 uniwersytety, lecz 

• nie uznają instytucji kształcenia wyższego 

 jako dostawców usług uczenia się przez całe życie.

Aby sprostać temu wyzwaniu, proces opracowywania kursów koncentru-

je się na ciągłym udoskonalaniu programu na podstawie zwinnej 

metodyki (agile) innowacji przyrostowych wprowadzanych w ramach 

procesu edukacyjnego. Tradycyjne podejście, które jest zgodne 

z kaskadowym modelem rozwoju kariery, utrudnia szybką reakcję na 

zmieniające się wymagania dotyczące umiejętności. 

MŚP potrzebują elastyczności – Agile University zaspokoi te potrzeby.

Zamiast zaproponowania przez NBU trwającego od dwóch do czterech 

lat stałego programu kształcenia: 

• Na początku procesu edukacyjnego MŚP zdefiniują swój cel  

 strategiczny i swoje potrzeby biznesowe. 

• MŚP skonsultują się z uniwersytetem i zostanie przygotowana  

 krótkoterminowa oferta edukacyjna.

• Zostanie sporządzona modułowa lista potencjalnych ofert.

• MŚP wybiorą moduły edukacyjne, które przyniosą ich działalności  

 największą wartość. 

• Rozpocznie się „sprint edukacyjny”.

• Następnie zostanie przeprowadzona kontrola w celu sprawdzenia,  

 co udało się osiągnąć, oraz retrospektywa służąca analizie procesu  

 i zaproponowaniu ulepszeń.

• Potrzeby biznesowe MŚP zostaną ponownie zweryfikowane  

 względem celu strategicznego oraz 

• Zostanie opracowana nowa modułowa lista ofert edukacyjnych,  

 spełniających nowe potrzeby i przynoszących najwyższą wartość  

 działalności MŚP. 

Czas trwania „sprintu” wynosi od tygodnia do semestru. Ten proces 

„sprintu” oraz kontroli można kontynuować w miarę rozwijania celu 

strategicznego, w ramach podejścia uczenia się przez całe życie, na 

którym opiera się współpraca między MŚP i uniwersytetem. 
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Planowana jest mieszanka praktycznych, technicznych i strategicznych 

kursów, dostosowanych do potrzeb grupy docelowej:

• Strategy Development for Digital Intensive Organizations;

• Cyber Security And Resilient Business;

• IT Marketing;

• Cloud Technology;

• TSP (Total Software Process) Executive Strategy; 

• Leading a Development Team.

Modułowe kursy półdniowe poświęcone 
rozwojowi MŚP, marketingowi  
w mediach społecznościowych i anality-
ce biznesowej na Uniwersytecie 
w Aarhus – cykl kursów e-Leadership

Uniwersytet w Aarhus opracował „cykl kursów e-Leadership”, który 

składa się z czterech kursów opierających się na określonych wymaga-

niach. Kursy te zaspokajają potrzebę transferu skondensowanej wiedzy 

do MŚP – w celu osiągnięcia pożądanych wyników uczenia się w ramach 

kursów półdniowych. Kursy te były oferowane w ramach uniwersyteckie-

go ekosystemu MŚP i trzy z nich można by zaproponować jako kursy 

pilotażowe. 

Celem jest dalsze oferowanie oraz dostosowanie tych kursów.

Uniwersytet w Aarhus proponuje następujące tematy:

• Social Media Strategy,

• Business Analytics, 

• Planning / Managing for Growth,

• Partner management / virtual business networks.

Dostosowanie dwóch istniejących pro-
gramów długoterminowych do potrzeb 
MŚP w Szkole Zarządzania w Antwerpii

Niedostatek ofert krótkoterminowych, elastycznych kursów z zakresu 

krytycznych systemów IT jest szczególnie dotkliwy dla bezpieczeństwa, 

architektury i zarządzania IT; ponadto nie ma żadnych ofert skierowa-

nych konkretnie do mniejszych i młodszych przedsiębiorstw.

W Szkole Zarządzania w Antwerpii programów w zakresie IT governance 

i Enterprise Architecture (stopień magistra wykonawczego) nie 

opracowano po to, aby zaspokoić potrzeby grupy docelowej, która 

obejmuje MŚP i przedsiębiorców. 

e-Leadership 
Umiejętności cyfrowe dla MŚP



Poprzez zaangażowanie się w badania nad MŚP Szkoła Zarządzania 

w Antwerpii mogła dostosować program do programów magisterskich 

oraz zastosować bardziej interaktywne i zindywidualizowane podejście 

do realizacji obecnego programu magisterskiego. 

Na podstawie wyników badań zdecydowano się na przypisanie 

indywidualnemu coachingowi większej roli, przez co usługa ta została 

skojarzona w programie z doradztwem.

Nowy program szkoły biznesowej 
skierowany do kadry kierowniczej MŚP 
oraz dwa warsztaty w Henley Business 
School i kurs MOOC w zakresie 
e-Leadership dla MŚP

Henley Business School zaproponowała edukację w dziedzinie e-Leader-

ship dla szybko rozwijających się i przedsiębiorczych MŚP w czterech 

różnych obszarach. 
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Czterodniowy program „e-Leadership Skills: New Technology and 

Business Architecture” został opracowany w sposób uwzględniający 

wszystkie potrzeby MŚP. Chociaż nie został on jeszcze przeprowadzony 

w rzeczywistości, nadal będzie znajdował się w ofercie Henley Business 

School i obecnie jest sprzedawany w pakiecie z innymi programami 

kształcenia na poziomie kierowniczym „Be Exceptional”.

Ponadto podczas dwuetapowych warsztatów z udziałem grupy 

docelowej Henley Business School zdecydowała się zaprezentować 

zastosowanie nauczania e-Leadership w rzeczywistej sytuacji.

Po trzecie kurs dostosowania środowiska IT do celów biznesowych został 

przeformułowany w celu dostosowania treści edukacyjnych również do 

MŚP. 

Po czwarte obecnie jest opracowywany wprowadzający kurs MOOC, 

który ma służyć zapoznaniu grupy docelowej z e-Leadership.

-  Przyspieszenie rozwoju firmy 
 i innowacji poprzez 
 rozwój skutecznych 
 umiejętności e-Leadership 
- Poprawa wyników 
 organizacji 

-  Zwiększenie konkurencyjności po
 przez wdrożenie strategii  
 cyfrowych i IT 
-  Zwiększenie obrotu poprzez 
 skuteczne wykorzystywanie  
 umiejętności cyfrowych

• Umiejętności sprzedażowe
•  Marketing strategiczny 
• Zarządzanie i 
• Wejście na rynek
• Umiejętności inwestycyjne

• Wykorzystanie trendów  
 cyfrowych
• Dostosowanie biznesu i IT
• Business data analytics

Interdyscyplinarna hybryda 
Przywódca – przewodzący zespoła-

mi na wielu poziomach

Strategiczne
przywództwo

Zmysł  
biznesowy

Zmysł  
cyfrowy



Odkrywczy kurs MOOC skierowany do 
kadry kierowniczej MŚP w Instituto de 
Empresa (IE Business School)

Technologie cyfrowe mogą pomóc MŚP w zwiększeniu konkurencyjności 

poprzez zmianę strategii i kierunku działania, a także w zwiększeniu ich 

skuteczności i wydajności. Kurs ten obejmuje przegląd zaproponowanych 

wartości IT oraz zbadanie, w jaki sposób transformacja technologii 

tworzy wartość.

Był on nauczany stacjonarnie na Kampusie IE Business Schools 

w Madrycie i jednocześnie transmitowany jako kurs MOOC. Kurs ten 

prowadziło trzech profesorów z IE Business School: Alvaro Arenas, Jose 

Esteves i Silvia Leal.

Na podstawie ustaleń empirycznych kurs „Zarządzanie innowacyjnością 

cyfrową i  IT Governance” przeformułowano i dostosowano do potrzeb 

grupy docelowej. Obecnie program obejmuje małe prywatne kursy online 

(Small Private Online Course, SPOC) oraz klasyczne, mieszane formy 

nauczania, które łączą komunikację bezpośrednią z dyskusjami na forach 

internetowych. Program okazał się odpowiedni i w następnym roku 

będzie kontynuowany.
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Rekomendacje dotyczące polityki

Proponuje się następujące zalecenia, aby w najbliższej przyszłości 

zagwarantować Europie wystarczającą liczbę przywódców posiadających 

umiejętności e-Leadership. Z rekomendacji tych powinni skorzystać 

interesariusze w branży i na uczelniach wyższych, władze państwowe 

i pozostali interesariusze na poziomie krajowym oraz instytucje Unii 

Europejskiej. Tworzą one mapę drogową działań na rzecz rozwijania 

umiejętności e-Leadership na wszystkich poziomach w Unii Europejskiej. 

 

Rekomendacja 1 – badania i szkolenia

Badania wykazały, że w Europie brakuje programów i kursów szkolenio-

wych w zakresie e-Leadership, skierowanych do MŚP i start-upów. 

Dotyczy to instytucji kształcenia na poziomie wyższym i kierowniczym, 

dostawców usług szkoleniowych oraz dostawców usług online i usług 

mieszanych. Obecnie żaden z tych podmiotów nie dysponuje wystarcza-

jącym portfelem rozwiązań, które umożliwiają zaspokojenie potrzeby 

zaoferowania umiejętności e-Leadership w zintegrowanym, powszechnie 

uznanym i przyjętym formacie. Poza tym muszą oni jeszcze udowodnić, 

że są w stanie zaoferować takie programy szkoleniowe.

Uniwersytety i szkoły biznesowe w Europie muszą przejść podstawową 

zmianę, aby stać się dostawcami usług w zakresie uczenia się przez całe 

życie na poziomie akademickim, skierowanymi do specjalistów, a także 

typowymi instytucjami kształcenia wyższego.  Postępy są powolne 

i należy podjąć bardziej zdecydowane działania, aby zająć się takimi 

kwestiami, jak: 

• nowi dostawcy internetowych usług edukacyjnych, którzy wchodzą  

 na rynek edukacyjno-szkoleniowy,  

• zróżnicowana międzynarodowa społeczność studencka, wyróżniająca  

 się zmieniającymi się zachowaniami konsumenckimi oraz 

Nie żyjemy w czasie zmian, lecz doświadcz-
amy zmiany czasów. Koncepcje przywód-
ztwa, talentu, umiejętności i podejść, które 
zostały ukute w XX wieku, należy zrewido-
wać, aby utrzymywały tempo tej nowej ery 
cyfrowej. 

Nacho de Pinedo
Przedsiębiorca i anioł biznesu, Instytut 
Rozwoju Internetu ISDI

e-Leadership 
Umiejętności cyfrowe dla MŚP



• coraz bardziej wymagające szkolenia, oferowane w ramach  

 konkretnych modułów, które można połączyć poprzez wymieszanie  

 i dopasowanie („studenci butikowi”), które to szkolenia wymagają  

 również 

• hybrydowych modeli uczenia się w celu stworzenia nowej jakości  

 uczenia się (np. grywalizacja, wirtualne środowiska oparte na  

 współpracy, egzaminy i testy online, spersonalizowane oferty  

 edukacyjne itd.).

Badania wykazały, że e-leaders, a w szczególności MŚP i start-upy, 

skłaniają się ku tak zwanej strategii przyciągania, wykorzystywanej 

w procesie uczenia się oraz nabywają specjalistyczną wiedzę, która jest 

im potrzebna, za pośrednictwem różnych kanałów, takich jak masowe 

otwarte kursy online (MOOC), edukacja mieszana i krótkie kursy.

Promowanie i rozwój współpracy między instytucjami kształcenia 

wyższego i przemysłem/biznesem jest priorytetowym obszarem 

unijnego planu modernizacji szkolnictwa wyższego oraz głównym założe-

niem programu Erasmus+ (realizowanego w latach 2014–2020); działania 

te są realizowane w szczególności za pośrednictwem Strategic and 

Knowledge Alliances. Takie sojusze mają na celu stworzenie zorganizo-

wanych partnerstw na rzecz projektów realizowanych wspólnie przez 

instytucje kształcenia wyższego i biznes/przemysł.

Oprócz opracowania nowych rodzajów programów szkoleniowo-eduka-

cyjnych w dziedzinie przywództwa oraz sposobów ich oferowania 

uniwersytety i szkoły biznesowe muszą zintensyfikować swoje wysiłki 

badawcze oraz zdefiniować przywództwo cyfrowe, a także czynniki 

organizacyjne i ludzkie, aby osiągnąć sukces w biznesie.

Jak wykazano poniżej, europejskie źródła finansowania wzmocnienia 

działalności badawczej na tym obszarze są dostępne; dalsze źródła 

można wdrożyć na szczeblu europejskim i krajowym, a istniejące źródła 

zmodyfikować w celu sformułowania i wdrożenia nowego europejskiego 

programu badań nad tym zagadnieniem i powiązanymi zagadnieniami, 

które mają kluczowe znaczenie dla europejskiego przemysłu i rynku 

pracy.
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Organizacje w Europie muszą odzyskać 
swoją konkurencyjną pozycję poprzez popra-
wę przywództwa w zakresie sterowanych 
programowo innowacji biznesowych. Aby 
usprawnić przepływ umiejętności e-Leader- 
ship, Uniwersytet Aalto uruchomił dwa 
programy w zakresie e-Leadership: program 
magisterski w zakresie projektowania i kon-
struowania usług cyfrowych oraz program 
kształcenia przyszłych dyrektorów IT  
i inżynierii systemów informatycznych. 

Prof. Mika Helenius
Uniwersytet Aalto, wiceprzewodniczący 
Fińskiego Stowarzyszenia Przetwarzania 
Informacji
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Rekomendowane działania

• Dostawcy usług szkoleniowych i usług kształcenia na poziomie wyższym  

 i kierowniczym oraz doradcy powinni w dalszym ciągu rozwijać  

 i promować e-Leadership oraz wykorzystywać możliwości, jakie oferują  

 kursy/programy w zakresie e-Leadership, skierowane do kadry  

 kierowniczej MŚP i start-upów. 

• Dostawcy usług szkoleniowo-edukacyjnych, izby handlowe, pośrednicy  

 i stowarzyszenia branżowe powinni budować strategiczne sojusze  

 z przemysłem w celu zaoferowania odpowiednich programów  

 w zakresie e-Leadership. 

• Interesariusze powinni opracować nowe programy szkoleniowe, oparte  

 na doświadczeniach wynikających z inicjatyw europejskich w zakresie  

 e-Leadership oraz bazując na wytycznych programowych, profilach  

 kształcenia oraz przykładowych znakach i kursach. 

• Dostawcy usług szkoleniowych powinni dostosować istniejące programy  

 i kursy w celu zaspokojenia zapotrzebowania MŚP i start-upów na  

 „moduły” e-Leadership, które służą zaspokojeniu popytu na konkretne  

 umiejętności oraz są zgodne z zachowaniami konsumenckimi i upodoba- 

 niami tego rodzaju uczących się, w tym na hybrydowe moduły uczenia  

 się, takie jak kursy MOOC. 

• Uniwersytety i szkoły biznesowe powinny wdrożyć model uczenia się  

 przez całe życie oraz stać się dostawcami usług kształcenia przez całe  

 życie, oferującymi różnego rodzaju programy i kursy w zakresie  

 kształcenia i szkolenia na poziomie kierowniczym, skierowane do coraz  

 bardziej zróżnicowanej społeczności na wszystkich etapach cyklu życia  

 zawodowego.

• Zbadanie możliwości oraz opracowanie i wdrożenie szybszego procesu  

 niezależnej certyfikacji i akredytacji (w tym możliwości wspólnej  

 certyfikacji przez przemysł i uniwersytety), atrakcyjnego dla zawodo- 

 wych grup docelowych.    

• Uniwersytety i szkoły biznesowe powinny położyć większy nacisk na  

 przywództwo cyfrowe jako główny temat badawczy oraz opracować  

 odpowiednie koncepcje, metodologie i teorię, a także materiały do  

 nauki.

• Europejskie i krajowe źródła finansowania wzmocnienia działalności  

 badawczej w zakresie e-Leadership należy dalej rozwijać w celu  

 sformułowania i wdrożenia nowego europejskiego programu badań nad  

 tym zagadnieniem i powiązanymi zagadnieniami, które mają kluczowe  

 znaczenie dla europejskiego przemysłu i rynku pracy.
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Finansowanie możliwości wdrożeniowych

Wykorzystanie możliwości finansowych oferowanych przez Komisję 

Europejską za pośrednictwem takich programów i inicjatyw, jak:

• Program Erasmus+ (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/ 

 index_en.htm),  

• Program „Horyzont 2020”, np. Innowacyjne sieci szkoleniowe  

 przyznające indywidualne stypendia (http://ec.europa.eu/research/ 

 participants/portal/desktop/en/), 

• Warsztaty CEN poświęcone umiejętnościom ICT (http://www.cen.eu/ 

 work/areas/ict/eeducation/pages/ws-ict-skills.aspx), 

• Unijne fundusze strukturalne i społeczne (http://ec.europa.eu/  

 regional_policy/en/funding/ i http://ec.europa.eu/esf/), 

• Dostęp do portalu finansowego: http://europa.eu/youreurope/  

 business/funding-grants/access-to-finance/.

EUROPEJSKIE PRZYWÓDZTWO CYFROWE – E-LEADERSHIP

WYTYCZNE PROGRAMOWE I PROFILE KSZTAŁCENIA 

ZNAK JAKOŚCI I NARZĘDZIE SAMOOCENY

Informacje na ten temat znajdują się na stronach:  

http://eskills-guide.eu/documents/ i http://eskills-lead.eu/documents/ 

Przekazanie liderom biznesowym i decy-
dentom umiejętności cyfrowych, które są 
im potrzebne, ma kluczowe znaczenie dla 
napędzenia cyfryzacji oraz zapewnienia 
sukcesu gospodarczego Europy w XXI wieku. 
Academy Cube wspiera aktywne rozwijanie 
tych umiejętności oraz pomaga zarówno 
firmom, jak i przyszłym liderom w wykorzy- 
stywaniu możliwości świata cyfrowego.

Bernd Böckenhoff
Dyrektor generalny Academy Cube

DIGITALEUROPE chce wnieść swój wkład 
w prosty i skoncentrowany na przemy-
śle ekosystem zarządzania, który będzie 
promował opracowywanie skutecznych 
programów w zakresie e-Leadership, 
zarządzania jakością i uznawalnością. 

John Higgins
Dyrektor generalny, DIGITALEUROPE

e-Leadership 
Umiejętności cyfrowe dla MŚP



Rekomendacja 2 – koordynacja 
interesariuszy 

Biorąc pod uwagę obecne tempo rozwoju, należy dalej mobilizować 

interesariuszy na szczeblu krajowym i europejskim do angażowania się 

w promowanie działań w zakresie e-Leadership, w zarządzanie nimi oraz 

we współpracę na ich rzecz. 

Świadomość na temat wymogów dotyczących umiejętności e-Leader-

ship i zapotrzebowania na takie umiejętności oraz powiązanych inicjatyw 

politycznych i działań jest różna w całej Europie. Należy zintensyfikować 

działalność komunikacyjną na wszystkich szczeblach. Należy również 

dążyć do synergii z ogólnoeuropejskimi kampaniami „e-Skills for Jobs”  

i „Watify” (realizowanymi w latach 2015–2016), przyszłymi inicjatywami 

w zakresie umiejętności i powiązanymi szkoleniami oraz „Wielką koalicją 

na rzecz cyfrowych miejsc pracy”.

Rekomendowane działania

• Poprawa koordynacji interesariuszy w celu ich spójnego i skutecznego  

 zaangażowania w promowanie działań w zakresie e-Leadership,  

 w zarządzanie nimi oraz we współpracę na ich rzecz.

• Zapewnienie aktywnego zaangażowania i interakcji najważniejszych  

 interesariuszy. 

• Zachęcanie do działania rządów państw członkowskich, interesariuszy  

 i stowarzyszeń, w tym stowarzyszeń zrzeszających dostawców usług  

 szkoleniowych i instytucji kształcenia wyższego.

• Rozwój i odpowiednie funkcjonowanie przemysłu w perspektywie  

 długoterminowej, w ramach partnerstw i współpracy z innymi  

 interesariuszami, w tym ze stowarzyszeniami branżowymi działającymi  

 w branży IT i w branży związanej z użytkownikami IT.

• Uniwersytety, szkoły biznesowe, agencje zatrudnienia oraz aktywni  

 pracodawcy i związki powinny promować uwzględnienie europejskich  

 wytycznych i profili kształcenia w nowym programie umiejętności  

 e-Leadership. 

• Należy zachęcać interesariuszy do aktywnego angażowania się  

 w tworzenie skutecznej struktury zarządzania.

• Należy opracować model zarządzania edukacją cyfrową i szkoleniem  

 przywódców cyfrowych oraz rozpocząć jego wdrażanie. 
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Rekomendacja 3 – monitorowanie 
i porównywanie
 

Bieżące dane ilościowe i statystyki wymagają dalszej poprawy w celu 

promowania lepszego zrozumienia dynamiki popytu na umiejętności 

e-Leadership i podaży z nimi związanej. Istniejące zbiory danych nie są 

zgodne z koncepcją e-Leadership. 

Cyfrowych umiejętności przywódczych jako połączenia zbioru umiejętno-

ści biznesowych, cyfrowych i strategicznych nie można tak łatwo określić 

liczbowo przy użyciu istniejących zbiorów danych. W przeprowadzanych 

badaniach umiejętności, takich jak PIAAC, wykorzystywany jest zbiór 

wskaźników umiejętności, który jest zbyt szeroki dla celów e-Leadership. 

Ponadto kategorie ISCO nie są dostosowane do zawodów wymagających 

umiejętności e-Leadership. Badania rynkowe są kosztowne i często mają 

zbyt ograniczony zasięg, aby można było porównać sytuacje panujące 

w różnych krajach. Należy również bliżej przyjrzeć się Big Data analytics. 

Regularne monitorowanie i porównywanie polityki w obszarze e-Leader-

ship – praktykowane od 2007 roku przez Komisję Europejską i niektóre 

państwa członkowskie w odniesieniu do praktycznych umiejętności ICT 

– dostarczyłoby decydentom politycznym informacji na temat mocnych 

i słabych stron oraz zagrożeń i możliwości. Komisja Europejska chce 

kontynuować te wysiłki (łącznie z monitorowaniem polityki w obszarze 

przedsiębiorczości cyfrowej) w regularnych odstępach czasu, aby móc 

mierzyć postępy swojej działalności politycznej.

Stowarzyszenie EuroCIO jest dumne 
z uczestnictwa w inicjatywie promującej 
e-Leadership w Europie oraz z tego, że 
program kształcenia jest opracowywany 
we współpracy z sześcioma europejskimi 
uniwersytetami i szkołami biznesowymi, 
które zostały wybrane w celu sformułowa-
nia ogólnoeuropejskich profili kształcenia 
i wytycznych programowych w zakresie 
e-Leadership. Obecnie wspólnie z innymi 
europejskimi interesariuszami aktywnie pro-
mujemy te wyniki, aby zwiększyć popyt na 
talent cyfrowy oraz zapewnić przejrzystość 
na rynku kształcenia na poziomie wyższym 
i kierowniczym.

Peter Hagedoorn
Sekretarz generalny, EuroCIO



Polityka najlepszych praktyk oraz przykłady inicjatyw umożliwiają 

europejskim interesariuszom wyciąganie wniosków z doświadczenia 

innych interesariuszy. Rywalizacja o talenty ma charakter międzynarodo-

wy, w związku z czym monitorowanie i porównywanie należy rozszerzyć 

na Japonię, Stany Zjednoczone i Kanadę, a także Chiny i inne kraje Azji 

i Ameryki Łacińskiej.

Takie działania mogłyby obejmować współpracę Komisji Europejskiej, 

Eurostatu i rządów państw członkowskich UE z agencjami i instytucjami 

w krajach pozaeuropejskich. Mechanizmy współpracy powinny 

uwzględniać definicje i metryki, wspólne zbiory wskaźników i podejść 

metodologicznych, przeprowadzanie ankiet i data analysis oraz powinny 

służyć ujednoliceniu istniejących źródeł danych.

Rekomendowane działania

• Identyfikowanie nowych źródeł danych o informacjach dotyczących  

 popytu na umiejętności e-Leadership i podaży z nimi związanej,  

 w tym danych mediów społecznościowych i Big Data analytics, w celu  

 ustalenia wszechstronnego systemu kontroli i przewidywania.

• Zapewnienie, że definicje umiejętności e-Leadership odpowiadają  

 nowym osiągnięciom w biznesie i technologii oraz że pozostają  

 adekwatne wobec polityki.

• Analizowanie odpowiednich danych Eurostatu oraz wymiana praktyk  

 monitorowania z Azją i Ameryką Północną.

• Opracowanie innowacyjnych szacunkowych danych dotyczących  

 popytu na umiejętności e-Leadership i podaży z nimi związanej  

 w celu ustanowienia ogólnoeuropejskich i krajowych mechanizmów  

 obserwowania, umożliwiających ciągłe monitorowanie i porównywanie.

• Prowadzenie nowych działań w dziedzinie przywództwa cyfrowego na  

 świecie oraz analizowanie postępów i ich znaczenia dla Europy.
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• Usprawnienie globalnej wymiany informacji i najlepszych praktyk  

 z zaawansowanymi technicznie uniwersytetami, szkołami biznesowymi  

 i organizacjami konsultingowymi w dziedzinie e-Leadership. 

• Ciągłe formułowanie i promowanie strategii politycznych opartych na  

 najlepszych praktykach oraz partnerstw z udziałem wielu interesariuszy. 

• Rozpowszechnianie wyników analiz porównawczych i przykładów  

 najlepszych praktyk oraz zachęcanie do tworzenia platform online. 

Rekomendacja 4 – zaangażowanie 
polityczne

Europejscy interesariusze i decydenci polityczni są zgodni co do tego, że 

przywództwo cyfrowe i przedsiębiorczość cyfrowa będą w nachodzących 

latach głównymi tematami politycznymi w Europie, zwłaszcza w kontek-

ście cyfrowej transformacji gospodarki. Raport Strategic Policy Forum na 

temat „Digital Transformation of European Industry and Enterprises” 

zawiera szereg rekomendacji dotyczących polityki w zakresie cyfrowej 

transformacji w UE, w tym rozwoju e-Leadership. Od 2013 roku Komisja 

Europejska uruchomiła szereg inicjatyw dotyczących umiejętności 

e-Leadership; w 2015 roku wdrożono Digital Entrepreneurship Monitor 

oraz zrealizowano kampanię Watify.  

Europejscy decydenci muszą dokładnie 
zrozumieć, w jaki sposób zakłócenia w od-
niesieniu do technologii, rynków pracy i mo-
deli biznesowych wpływają na przemysł, 
działalność polityczną, systemy edukacyjne 
i szkoleniowe oraz inne instytucje, a także 
na umiejętności, w tym umiejętności  
e-Leadership, które w nadchodzących la-
tach będą niezbędne, aby mieć duże szanse 
w rosnącej rywalizacji o talenty na arenie 
międzynarodowej. 

Carl Benedikt Frey
Oxford Martin School, Uniwersytet Oksfordzki

Firma Bitkom jest przekonana, że istnieje 
pilna potrzeba współpracy rządów, przemy-
słu i instytucji kształcenia w celu sprostania 
wyzwaniom związanym z przywództwem 
cyfrowym. Dotyczy to współpracy zarówno 
na szczeblu krajowym, jak i europejskim. 
Firma Bitkom założyła własną akademię  
i ściśle współpracuje z rządem federalnym 
i z niemieckimi instytucjami kształcenia 
wyższego. Na szczeblu europejskim Komisja 
uruchomiła inicjatywę e-Leadership jako 
podstawę przyszłej doskonałości gospodarki 
cyfrowej.

Bernhard Rohleder
Dyrektor generalny, Bitkom

e-Leadership 
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Jedynie na szczeblu krajowym bardzo wolno powstają nowe inicjatywy 

i równie wolno realizowane są działania w tym zakresie. Pierwsze tego 

rodzaju przykłady i najlepsze praktyki, które udało się zidentyfikować, są 

prezentowane na różnych portalach internetowych Komisji Europejskiej. 

Krajowi decydenci polityczni i interesariusze muszą zwiększyć swoją 

aktywność i swoje zaangażowanie oraz muszą wdrożyć w poszczegól-

nych państwach członkowskich infrastruktury i inicjatywy, które będą 

zakorzenione w polityce krajowej.
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Rekomendowane działania

• Krajowi decydenci polityczni i interesariusze powinni wykazać  

 zaangażowanie na rzecz umiejętności e-Leadership i przedsiębior- 

 czości cyfrowej oraz zintensyfikować swoje wysiłki w dłuższej  

 perspektywie.

• Krajowe fundusze i programy powinny być ukierunkowane na  

 promowanie transformacji cyfrowej oraz wymaganych umiejętności  

 cyfrowych, w tym cyfrowych umiejętności przywódczych.

• Państwa członkowskie UE powinny rozważyć wykorzystanie Europej- 

 skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu  

 Społecznego do inwestowania w projekty szkoleniowe i projekty  

 w zakresie uczenia się przez całe życie, mające pomóc MŚP w przejściu  

 na gospodarkę cyfrową. 

• Rządy krajowe i interesariusze na szczeblu krajowym powinni wdrożyć  

 najlepsze praktyki w zakresie optymalnego wykorzystania środków  

 pochodzących z projektów, które zostały z powodzeniem zrealizowane. 

• Zapewnienie przez państwa członkowskie przeszkolenia personelu oraz  

 jego dopasowania do potrzeb firm, w szczególności MŚP, poprzez  

 wykorzystanie programów finansowania na szczeblu unijnym  

 i krajowym.

• Zbieranie przez Komisję Europejską informacji o projektach finansowa- 

 nych z tych środków oraz zaprezentowanie najlepszych praktyk. 

Organizacja Pasc@line obecnie połączyła 
siły z CIGREF i innymi kluczowymi graczami 
we Francji w celu promowania zrozumienia 
znaczenia umiejętności e-Leadership.  
Wszyscy partnerzy zgadzają się co do tego, 
że podejście musi być dynamiczne:  umiejęt-
ności zarządzania transformacją cyfrową 
nie są celem, a sposobem – takim, który 
pomaga firmom innowacyjnym w uniknięciu 
wpadania w twórczą destrukcję według 
koncepcji Schumpetera.

Yves Poilane
Dyrektor generalny, Telcom ParisTech, 
i wiceprzewodniczący stowarzyszenia 
Pasc@line

Kształcenie ma kluczowe znaczenie dla 
rozwoju innowacyjności i dla wzrostu; 
Assinform zamierza ściśle współpracować 
z Ministerstwem Edukacji, uniwersytetami 
i organizacją Digital Agenda z Włoch w celu 
zapewnienia wspierania umiejętności 
e-Leadership na rzecz innowacyjności we 
Włoszech.

Antonello Busetto
Dyrektor, Assinform – Krajowe Stowarzy- 
szenie Przedsiębiorstw Informatycznych

Organizacja Digital Agenda z Hiszpanii zgro-
madziła wszystkich licznych interesariuszy 
mających ambitne cele krajowe. Obecnie 
zamierzamy zbudować narodową koalicję 
e-Leadership, zaczynając od ostatnio podpi-
sanej krajowej umowy strategicznej  
z firmą Telefonica, España Open Future.

Antonio Saravia
Zastępca dyrektora ds. gospodarki cyfrowej 
w Red.es, Ministerstwie Przemysłu, Energii 
i Turystyki

Krajowa koalicja na rzecz cyfrowych miejsc 
pracy, która została zawiązana w Portugalii 
w 2015 roku, dąży do zwiększenia podaży 
specjalistów cyfrowych; rozwijane są  
w szczególności umiejętności e-Leadership, 
które mają przyczynić się do zwiększenia 
rozwoju i konkurencyjności.

Ana Neves
Dyrektor, Fundacja na rzecz Nauki i Techno-
logii FCT, portugalskie Ministerstwo 
Edukacji i Nauki



Podziękowania

Umowa usługowa została zlecona przez Komisję Europejską, Dyrekcję 

Generalną ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości 

i MŚP. Przez cały okres przygotowywania opracowania naszą osobą do 

kontaktu był André Richier, Główny administrator działu „Kluczowe 

Technologie Wspomagające, Gospodarka Cyfrowa i Interoperacyjność”.

 

Najlepsze szkoły biznesowe, najważniejsze stowarzyszenia, specjaliści 

ds. przedsiębiorczości i MŚP przyczynili się bezpośrednio do powstania 

tej pracy w ramach umowy usługowej. Chcielibyśmy szczególnie 

podziękować za wsparcie Uniwersytetowi w Aarhus, Szkole Zarządzania 

w Antwerpii, Henley Business School, IE Business School, INSEAD, New 

Bulgarian University, PIN-SME, EYIF, CIONET, IDC, EFMD oraz lokalnym 

gospodarzom regionalnych spotkań Regional Cluster Events w Niem-

czech, Hiszpanii, Finlandii, Portugalii, Wielkiej Brytanii, Francji  

i w Republice Czeskiej.

 

Osiągnięcie wyników nie byłoby możliwe bez uczestnictwa olbrzymiej 

liczby ekspertów i krajowych interesariuszy we wszystkich krajach 

członkowskich Unii Europejskiej, którzy wspierali pracę przez cały okres 

trwania umowy usługowej, odpowiadając na ankiety zamieszczone 

w Internecie i uczęszczając na organizowane wydarzenia.
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Jesteśmy wdzięczni za wsparcie i wkład ze strony członków Komitetu 

Sterującego w składzie: Kumardev Chatterjee (Europejskie Forum 

Młodych Innowatorów), Laura Delgado Garcia (Ernst&Young), Tina 

Doerffer (Grupa Liderów Doerffer) oraz Bo Sejer Frandsen (it-forum).

 

Podziękowania należą się również korespondentom krajowym w po-

szczególnych państwach członkowskich UE z naszej sieci ENIR (Europej-

skiej Sieci Badań nad Społeczeństwem Informatycznym w każdym kraju 

członkowskim), ekspertom i uczestnikom Europejskiej konferencji 

poświęconej Digital and Key Enabling Technologies Skills, która odbyła 

się w dniach 1–2 czerwca 2015 r. w Brukseli, a także prelegentom, 

panelistom i ekspertom okrągłego stołu, którzy pomogli w organizacji 

serii wydarzeń w całej Europie.
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Więcej informacji

Komisja Europejska
Dyrekcja Generalna ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, 
Przedsiębiorczości i MŚP
Dyrekcja ds. innowacji w dziedzinie zaawansowanych  
technologii produkcyjnych
Dział F/3 „Kluczowe Technologie Wspomagające,  
Gospodarka Cyfrowa i Interoperacyjność”
1049 Bruksela, Belgia
e-mail: grow-f3@ec.europa.eu
www.eskills-lead.eu
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