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Rozwój i osiąganie celów przy 
zdalnym wsparciu – przypadek Spirolife

Professional development and achievement of objectives
 facilitated by remote assistance – the case of Spirolife

In knowledge and innovation-based economy people consti-
tute the most valuable capital of modern organizations. Compe-
tences devalue, become out-of-date, and require an investment 
in their development. Despite investments in the development 
of employees being undeniably expensive, these may offer sig-
nificant benefits and returns, provided they are implemented 
properly. The issue of the present study pertains to employees’ 
development and their achievement of objectives facilitated by 
remote assistance. Empirical studies conducted in 2016 by means 
of a case study allowed conclusions regarding success factors of 
such programs to be formulated. 

Keywords: development, coaching, remote assistance, changes, 
development programs.

W warunkach gospodarki opartej na wiedzy i innowacji lu-
dzie stanowią najcenniejszy kapitał współczesnej organizacji. 
Kompetencje ulegają jednak dewaluacji, starzeją się i wymagają 
inwestycji w doskonalenie. Inwestycje w rozwój pracowników są 
niewątpliwie kosztowne, ale odpowiednio wdrożone mogą skut-
kować nieporównywalnie wyższymi korzyściami. Problematyka 
prezentowanego opracowania dotyczy rozwoju i osiągania celów 
pracowników z wykorzystaniem zdalnego wsparcia. Badania em-
piryczne zrealizowane w 2016 roku z wykorzystaniem metody case 
study pozwoliły sformułować wnioski dotyczące czynników sukce-
su tego typu programów.

Słowa kluczowe: rozwój, coaching, zdalne wsparcie, zmiany, pro-
gramy rozwoju.
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Globalizacja, rozwój technologii, a w szczególności urządzeń 
mobilnych, praca na odległość, mobilność pracowników powodują, 
że pracownikom jest coraz trudniej korzystać z tradycyjnych form 
doskonalenia (szkoleń, doradztwa stacjonarnego). Jednocześnie, 
w wyniku szybkiego starzenia się jednych kompetencji i pojawiania 
się nowych, nigdy do tej pory potrzeba doskonalenia i rozwoju nie 
była tak widoczna. Współcześni przedsiębiorcy i menedżerowie 
coraz częściej mają bowiem świadomość, że inwestycje w rozwój 
pracowników mogą skutkować zdobyciem trwałej przewagi konku-
rencyjnej. Odpowiednio zaplanowane i przeprowadzone szkolenia 
są także skutecznym narzędziem motywacyjnym. Wobec ograni-
czeń czasowych i znacznej mobilności pracowników przedsię-
biorstw, na znaczeniu zyskują obecnie nowoczesne metody dosko-
nalenia pracowników, w tym w szczególności zdalne, realizowane 
przy wsparciu Internetu, telefonu, aplikacji mobilnych lub skypa.

Problematyka opracowania 
w literaturze przedmiotu

W literaturze przedmiotu podkreśla się, że ludzie stanowią 
najcenniejszy kapitał współczesnej organizacji. W warunkach go-
spodarki opartej na wiedzy i innowacji, to właśnie kompetencje 
pracowników, ich umiejętności, potencjał, kreatywność mogą 
stanowić źródło stałej przewagi konkurencyjnej. Kapitał złożony 
z pracowników nie ma jednak stałego charakteru. Aktualnie, jak 
nigdy wcześniej, kompetencje ulegają bowiem dewaluacji, starze-
ją się, wymagają inwestycji w doskonalenie (Łaguna i in. 2015). 

Organizacje, które zauważają te potrzeby, stawiają na rozwój 
pracowników. Jest to niewątpliwie kosztowne, ale jednocześnie 
inwestycja w rozwój potencjału pracowników może przynieść nie-
porównywalnie wyższe korzyści. Współczesne przedsiębiorstwa, 
chcąc być konkurencyjne w szybko zmieniającej się rzeczywisto-
ści gospodarczej, wydają obecnie ogromne sumy na kształcenie 
i rozwój swoich pracowników. Niestety, niekiedy formy i metody 
doskonalenia wybierane są w nie do końca przemyślany sposób. 
Tymczasem powinny one jak najbardziej odzwierciedlać potrzeby 
rozwojowe organizacji oraz samego pracownika. W nowocześnie 
zarządzanych przedsiębiorstwach szkolenia stanowią więc zaplano-
wany proces, dzięki któremu korzysta zarówno organizacja, jak też 
kadra pracownicza (Kubik 2014; Bieniok 2006). Programy szkole-
niowe w organizacjach są powiązane najczęściej ze strategią firmy, 
wyznawanym systemem wartości oraz długofalowymi potrzebami. 
Niekiedy przedsiębiorstwa posługują się w tym celu własną kadrą, 
tworzącą wewnętrzny dział szkoleń. Zazwyczaj jednak korzystają 
w tym zakresie z usług wyspecjalizowanych firm szkoleniowych, 
szkół wyższych, stowarzyszeń naukowych, itp. W literaturze przed-
miotu podkreśla się, że najlepsze wyniki osiąga się poprzez ścisłą 
współpracę organizacji z ośrodkiem szkoleniowym (Listwan 2005). 
Inwestycje w rozwój kompetencji personelu mogą i powinny sta-
nowić istotny element systemu motywacyjnego przedsiębiorstwa 
(Woźniak 2012). O zaangażowaniu pracowników, ich zadowoleniu 
z pracy, dobrostanie (obejmującym przystosowanie, dobry poziom 
zdrowia psychicznego oraz niski poziom wypalenia) decydują bo-
wiem inne czynniki niż tylko finansowe (Filipowicz 2014). Jak wy-
nika z badań zrealizowanych wśród pracowników przedsiębiorstw, 
ich dobrostan zależy w znacznej mierze od poziomu kontroli nad 



Rynek – Społeczeństwo – Kultura | Numer 1(22)/2017                                                                                                    

92

życiem oraz zgodności wartości celów i działań. Nie zawsze jednak 
wysoki poziom dobrostanu skutkuje równie wysokim zaangażo-
waniem w wykonywane zadania. W celu zapewnienia wysoko wy-
kwalifikowanej, kompetentnej, lojalnej kadry wskazana jest więc 
troska o pracowników i ich stały rozwój (Bartkowiak 2011).

Istotnym problemem znajdującym w ostatnim czasie odzwier-
ciedlenie w literaturze przedmiotu jest zarządzanie różnorodnymi 
grupami pracowników. W wyniku wydłużania się czasu aktywno-
ści zawodowej coraz częściej menedżerowie muszą stawiać czoła 
wielopokoleniowym zespołom pracowników. Pojawiają się opinie, 
że szczególnie trudno zaangażować i utrzymać w firmie młodych 
pracowników, przedstawicieli tzw. pokolenia Y (najczęściej okre-
ślane są tak osoby urodzone w latach 1980-2000). Do głównych 
charakterystyk opisujących tę grupę pracowników zalicza się m.in. 
chęć i umiejętność pracy w zespole, potrzebę równowagi pomię-
dzy życiem zawodowym i osobistym (life-work balance), niską 
lojalność wobec pracodawców, brak samodzielności w podejmo-
waniu decyzji, brak trwałych autorytetów, wielozadaniowość, wy-
sokie umiejętności wykorzystania technologii ITC (Fazlagic 2008). 
Młodzi ludzie wymagają więc specyficznego podejścia do moty-
wowania, a tym samym doskonalenia, coraz częściej potrzebują 
ukierunkowania, wsparcia w ustalaniu celów i samorozwoju. Coraz 
więcej organizacji zauważa potrzebę stałego rozwoju kwalifikacji 
pracowników poprzez samokształcenie. Wynika to m.in. ze zwięk-
szającego się zapotrzebowania na tzw. kompetencje miękkie, jak 
umiejętności interpersonalne, praca zespołowa, umiejętności ko-
munikacyjne, elastyczność, przywództwo, stymulowanie do rozwo-
ju. Tego typu szkolenia przynoszą korzyści obu stronom. Pracodaw-
cy mogą je traktować jako istotny element skutecznego systemu 
motywacyjnego. Z kolei pracownicy – jako docenienie i szansę na 
rozwój. Wśród najpopularniejszych form nowoczesnych metod do-
skonalenia pracowników wymieniany jest coachning, w organizacji 
często stosowany w formie wsparcia ze strony doświadczonego 
pracownika, przełożonego lub pracownika działu HR. Skutecznie 
realizowany coaching przynosi wymierne efekty w postaci zwięk-
szenia wydajności pracownika, działu, a wreszcie całego przedsię-
biorstwa (Longenecker 2010; Hagen 2010; Heathfield 2015). Do 
istotnych wad tej metody należy jednak znaczna ilość czasu, jaki 
powinien zostać przeznaczony na szkolenie. Rozwiązaniem może 
być coaching zdalny, który zajmuje znacznie mniej czasu, nie tracąc 
przy tym na skuteczności (Averweg 2010). 

Wśród podstawowych problemów dzisiejszych czasów wymie-
nia się potrzebę zwiększania zaangażowania pracowników. Bada-
nia wykazały, że na zaangażowanie w wykonywane zadania ma 
wpływ wiele czynników indywidualnych, w szczególności mocne 
strony, umiejętność zarządzania własnymi emocjami oraz dąże-
nie do realizacji celów. Coaching powoduje, że pracownicy mogą 
w pozytywny sposób zarządzać swoimi emocjami, skuteczniej 
identyfikować i dążyć do realizacji celów, a w efekcie pracować 
bardziej efektywnie, z lepszym samopoczuciem, większym zaan-
gażowaniem, co pozwala osiągnąć maksymalną wydajność (Crabb 
2011). Literatura przedmiotu prezentuje wiele wyników badań 
potwierdzających pozytywny wpływ coachingu na zaangażowanie 
pracowników, poprawę jakości wykonywanych przez nich zadań, 
a także wyższe zaangażowanie w życie organizacji (Ellinger i in. 
2010; Hagen 2010).

Metodyka badań

Poszukując odpowiedzi na pytania badawcze posłużono się 
metodą case study. Jest to jedna z podstawowych metod badań ja-
kościowych, polegająca na studiowaniu wybranego obiektu o znacz-
nej złożoności wewnętrznej oraz intensywnych związkach z otocze-
niem, przy wykorzystaniu wielu źródeł informacji (tj. dokumenty, 
obserwacje, wywiady), uwzględniając kontekst badanego przypadku 
(Creswell 2007; Baxter, Jack 2008). Metoda studium przypadku zo-
stała wybrana do zrealizowania prezentowanych badań, ponieważ 
jest ona wskazana, gdy problem badawczy obejmuje dużą liczbę 
wzajemnie powiązanych zmiennych, a badacz ma znikomą kontro-
lę nad badanym obiektem (Patton, Appelbaum 2003). Przyjęto, że 
zastosowanie w tym przypadku wysoko standaryzowanego kwe-
stionariusza ankiety mogłoby doprowadzić do zbyt daleko idących 
uproszczeń, dając zbyt powierzchowne wyniki. Badania empiryczne 
zrealizowano w 2016 roku, w siedzibie firmy Spiropharm S.A. w Lu-
blinie. Zastosowano metodę wywiadu częściowo skategoryzowane-
go. Przeprowadzono wywiady z sześcioma osobami – właścicielem 
przedsiębiorstwa, menedżerem biura oraz pracownikami programu 
Spirolife. Badania uzupełniono obserwacją oraz analizą dokumenta-
cji (Przewodnik po programie Spirolife). 

Celem opracowania była identyfikacja czynników determinują-
cych powodzenie zdalnego programu coachnigowego na przykładzie 
programu motywacyjno-zdrowotnego Spirolife. Po przeprowadzeniu 
obserwacji realizacji programu oraz wstępnych rozmów z menedże-
rem i pracownikami, opracowano kwestionariusz wywiadu. Realiza-
cja celu badań wymagała odpowiedniej konstrukcji kwestionariusza 
wywiadu. Wyodrębniono kilka głównych obszarów tematycznych, tj.:

• idea i główne założenia programu;
• kompetencje pracowników;
• ocena podejmowanych działań przez pracowników i doce-

lowych odbiorców.

Program Spirolife – podstawowe założenia

Poszukując odpowiedzi na pytanie o czynniki determinujące po-
wodzenie realizacji programu Spirolife, należy rozpocząć od przedsta-
wienia idei powstania programu oraz jego głównych założeń. 

Rysunek 1. Źródła idei Spiropharm

Źródło: opracowanie własne.

Spiropharm

Trendy 
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Spirolife to program motywacyjno-zdrowotny realizowany przez 
polsko-japońską spółkę Spiropharm S.A.1, założoną w 2014 r. przez Pio-
tra Franczaka – pochodzącego z Lublina biznesmena. Powstanie firmy 
zapoczątkowało połączenie kilku obszarów (rysunek 1).

Zainteresowania założyciela medycyną oraz kulturą i wartościa-
mi Japonii2 w powiązaniu z trendami rynkowymi3 zapoczątkowały 
powstanie programu Spirolife. Jest to próba uzupełnienia zidentyfi-
kowanej przez przedsiębiorcę luki pomiędzy usługami medycznymi 
i usługami doradczymi. Najistotniejszym obszarem problemowym 
jest niewystarczająca profilaktyka prozdrowotna w Polsce oraz nie-
odpowiednie podejście do zdrowia (w szczególności brak środków 
finansowych na działania profilaktyczne). Spirolife jest programem 
motywacyjno-zdrowotnym w ramach którego klientom oferowane 
jest wszechstronne wsparcie w zmianie nawyków na bardziej proz-
drowotne. Program jest skierowany przede wszystkim do pracow-
ników dużych firm oraz korporacji, chcących świadomie wpływać 
na poprawę jakości swojego życia. Odbiorcami programu są ludzie 
zapracowani, przemęczeni, a więc narażeni na utratę równowagi za-
pewniającej dobre samopoczucie i funkcjonowanie. Celem progra-
mu jest więc kompleksowe wsparcie w zakresie stopniowej zmiany 
nawyków odbiorców na bardzie prozdrowotne. W praktyce program 
może być określony jako propozycja indywidualnie dobranych kro-
ków w dążeniu do stałej zmiany stylu życia (Przewodnik po programie 
2016). Program jest realizowany całkowicie zdalnie, co oznacza, że 
pracownicy nie kontaktują się ze swoimi klientami bezpośrednio, ale 
jedynie za pomocą telefonu, skype, maila oraz przy wykorzystaniu 
aplikacji mobilnej. Spirolife jest innowacyjnym programem, stanowią-
cym jednocześnie produkt oraz usługę. Pomysł na program Spirolife 
został wdrożony dzięki współistnieniu kilku podstawowych obszarów 
czynników niezbędnych do wdrożenia innowacji. Zdaniem B. Glinki i S. 
Gudkovej, są to: (1) innowator lub zespół innowatorów pracujących 
nad pomysłem (w tym przypadku założyciel firmy wraz ze współpra-
cownikami), (2) kontekst organizacyjny (m.in. zasoby, kultura, praktyki 
zarządzania), (3) kontekst zewnętrzny (w przypadku Spirolife najistot-
niejsze znaczenie miały trendy rynkowe oraz zdiagnozowana luka po-
między usługami zdrowotnymi i doradczymi) (Glinka, Gudkova 2011). 

Obszary działania programu

Trudno rozważać czynniki warunkujące powodzenie danego 
przedsięwzięcia bez analizy oferty skierowanej do końcowych od-
biorców. Rycina 2 przedstawia sześć obszarów wsparcia programu 
Spirolife, które zostały zdiagnozowane jako nadrzędnie wpływające 
na życie człowieka. 

Kluczowym obszarem jest tu motywacja danej osoby do zmia-
ny, bez której pozostałe elementy nie mogłyby zostać wdrożone. 
Health partnerzy4 wspierają uczestników na drodze do zmiany w za-
kresie nawyków żywieniowych oraz dotyczących stylu życia, inspiru-

1 Spiropharm S.A. jest producentem suplementów diety na bazie spiruliny.
2 W szczególności japońskie podejście do prowadzenia biznesu, wywodzące 
się z filozofii kaizen oraz japońskie wartości: uczciwość w stosunku do siebie 
i innych, przejrzystość prowadzonych działań  oraz szacunek.
3 Rozwój branży prozdrowotnej i medycznnej ze względu mi.in. na starzenie 
się i wzbogacanie społeczeństwa, większą świadomość profilaktyki zdro-
wotnej, wzrastające zainteresowanie zdrowym trybem życia oraz dynamicz-
ny rozwój rynków suplementów diety.
4 Stanowisko pracy zaprojektowane specjalnie do realizacji zadań w progra-
mie Spirolife.

ją do podejmowania aktywności fizycznej, badań profilaktycznych, 
a także do nieustannego rozwoju, samodoskonalenia. Założeniem 
programu jest wprowadzanie zmian małymi krokami. 

Rysunek 2. Obszary programu Spirolife

Źródło: opracowanie własne.

Pozwalają one przyzwyczaić się stopniowo do wprowadzanych 
zmian. Metodyka małych kroków została zaczerpnięta ze spopulary-
zowanej przez Japończyków filozofii kaizen i pozwala wyrobić nawyk 
stałego dbania o własne życie, zdrowie, samopoczucie. Analizując 
czynniki warunkujące sukces danego przedsięwzięcia należy pod-
kreślić niespotykane do tej pory w gospodarce dążenie do indywi-
dualizacji i personalizacji usług lub produktów. W odpowiedzi na 
tego typu potrzeby zaobserwowane wśród klientów, od niedawna 
Program Spirolife posiada także cztery wersje profilowane. Funkcjo-
nują one równolegle z pełną wersją programu i przeznaczone są dla 
osób pragnących skupić się w szczególności na jednym z obszarów 
swojego życia. Na rysunku 3 przedstawiono profilowane wersje pro-
gramu oraz opis poszczególnych komponentów. 

Rysunek 3. Wersje profilowane programu Spirolife

Źródło: opracowanie własne.

Każda z profilowanych wersji programu Spirolife jest realizo-
wana przez health partnerów w porozumieniu z ekspertem w danej 
dziedzinie. Zadaniem tego specjalisty jest wspieranie pracowników 
programu w stworzeniu takiej oferty indywidualnej, która będzie jak 
najlepiej dopasowana do potrzeb konkretnego przypadku. 

 

Spirolife

Motywacja

Nawyki 

Odżywianie 

Aktywność 
fizyczna

Badania 
profilaktyczne

Edukacja

 

•bezpieczne odchudzanie lub przybieranie na wadze

Spirolife Slim

•efektywny odpoczynek i sen

Spirolife Mindfulness

•oczyszczanie organizmu (w tym w szczególności rezygnacja z używek)

Spirolife Detox

•aktywność fizyczna

Spirolife Ac�ve



Rynek – Społeczeństwo – Kultura | Numer 1(22)/2017                                                                                                    

94

Program w opinii pracowników 
i docelowych odbiorców

Poszukując czynników determinujących powodzenie prezento-
wanego przedsięwzięcia o opinie na jego temat poproszono pra-
cowników zajmujących stanowiska health partnerów. Ich zdaniem 
sukces w dużej mierze wynika z różnorodności zespołu, w którym 
jednocześnie pracownicy się uzupełniają, czerpią wzajemnie z wie-
dzy i doświadczeń członków zespołu. Stworzenie zespołu z tak 
zróżnicowanej grupy osób było możliwe dzięki wielu godzinom 
wspólnej pracy podczas trzymiesięcznego szkolenia wstępnego, 
bieżących szkoleń wynikających z potrzeb klientów, współpracy ze 
specjalistami (z zakresu motywacji, psychologii, dietetyki, narzędzi 
coachingowych, medycyny itp.). Nieodzowna była także potrzeba 
samodoskonalenia pracowników oraz ich predyspozycje, jak zaan-
gażowanie, otwartość, elastyczność i wiara w to, że na każdy, na-
wet trudny temat przedstawiony przez klienta, da się znaleźć roz-
wiązanie. Każdy z pracowników musi także pamiętać, że w relacji 
z klientem HP nie jest nadrzędny. Jak twierdzą sami zainteresowani, 
sukces ich pracy tkwi w umiejętności nawiązania i utrzymania re-
lacji z docelowym odbiorcą programu. Rolą HP jest towarzyszenie 
klientowi w drodze do celu, wskazywanie możliwych rozwiązań, 
przy jednoczesnym przekonaniu, że klient, przy odpowiedniej mo-
tywacji, poradzi sobie. Praca HP jest niezwykle satysfakcjonująca 
i doskonaląca, wymaga bowiem nieustannego rozwoju, wyszukiwa-
nia i sprawdzania nowych możliwości. Jak twierdzą HP, wiele pro-
pozycji, które proponują klientom, sprawdzają najpierw na sobie, 
aby zobaczyć, czy przynoszą one odpowiednie efekty. Dzięki temu 
mogą być wiarygodni i przekonujący. Praca z drugim człowiekiem 
może być jednak także przyczyną trudności. Niejednokrotnie na-
leży uważać, aby nie zaprzyjaźnić się z klientem, co może grozić 
zbytnim zaangażowaniem emocjonalnym. Należy także nauczyć się 
reagowania na roszczeniowość odbiorców, którzy próbują niekiedy 
przenieść odpowiedzialność za zmianę na HP, oczekując, że rozwiąże 
on wszystkie pojawiające się trudności. HP spotykają się także nie-
kiedy z niezrozumieniem programu lub oferty. Wątpliwości wielu 
uczestników programu budzi także stosowana metodyka „małych 
kroków”. Klienci, po podjęciu decyzji o zmianie nawyków, chcieli-
by często widzieć od razu przełomowe efekty. Niekiedy trudno im 
zrozumieć, że tylko stopniowe, niewielkie kroki mogą przyczynić się 
do trwałej zmiany jakości życia. Aby zapobiec negatywnym efektom 
pracy z klientami (co może powodować u zaangażowanych pracow-
ników zmęczenie i wysoki poziom stresu) stosowane są działania 
w kierunku profilaktyki wypalenia zawodowego. Są to m.in. częste 
zmiany aktywności w pracy, możliwość wsparcia psychologicznego 
i rozmowy o problemach w grupie HP, stosowanie w praktyce zasad 
zdrowego trybu życia (ruch, zdrowe odżywianie, dbanie o siebie). 
Szkolenia, konsultacje z ekspertami i superwizje powodują, że pra-
cownicy Spirolife nieustannie się rozwijają, towarzysząc w rozwoju 
swoim klientom. Powodzenie przedsięwzięcia ocenia się także przez 
pryzmat docelowych odbiorców. W celu poznania opinii klientów 
na temat programu Spirolife wprowadzono narzędzia umożliwiają-
ce pozyskanie informacji zwrotnej, a w efekcie – doskonalenie pro-
gramu. Po zakończeniu udziału w programie klienci drogą mailową 
odpowiadają na pytania dotyczące ogólnej oceny udziału w progra-
mie, uzyskanych przez siebie efektów, sugerowanych zmian w pro-

Kompetencje pracowników programu

W literaturze przedmiotu podkreśla się rolę zasobów ludzkich 
w osiąganiu sukcesów organizacji. Powodzenie w realizacji dzia-
łań, w szczególności innowacyjnych, zależy bowiem w znacznej 
mierze od posiadanych zasobów (w tym ludzkich) oraz od zdolno-
ści do ich wykorzystania (odpowiedniego przywództwa, atmosfe-
ry sprzyjającej kreatywności i innowacjom, projektu organizacji) 
(Glinka, Gudkova 2011).

Do podstawowych czynników mogących wpłynąć na pozy-
tywny efekt wdrożenia innowacyjnego pomysłu jest odpowied-
nio dobrany zespół. Założyciel opisywanego przedsiębiorstwa 
postanowił zlecić dobór zespołu ekspertom, którzy zapropono-
wali stworzenie profilu kompetencyjnego pracownika programu, 
tj. health partnera (HP). Profil zawiera niezbędne oraz pożąda-
ne kompetencje potencjalnych pracowników, ze szczególnym 
uwzględnieniem ich predyspozycji, tj. postaw, motywacji, zain-
teresowań, a także preferencji odnośnie realizowanych zadań 
oraz środowiska pracy. Na etapie tworzenia profilu stanowiska 
HP uznano, że praca takiej osoby polegać będzie w szczególności 
na nawiązywaniu kontaktów oraz budowaniu relacji z osobami 
korzystającymi z programu Spirolife. 

Głównym celem pracy health partnera bowiem wspieranie 
zdrowego stylu życia osób, będących pod jego opieką. Dla po-
wodzenia pracy HP jest więc najważniejszy profil formalnego 
wykształcenia czy posiadane doświadczenia zawodowe, ale pre-
dyspozycje do specyficznej pracy z odbiorcami programu. 

Tego typu predyspozycje są trudne do zweryfikowania z wy-
korzystaniem tradycyjnych metod i technik rekrutacyjnych, dla-
tego na etapie selekcji kandydatów wykorzystano zaawansowane 
narzędzie (Harrison Assessments) pozwalające zbadać wrodzone 
predyspozycje kandydatów do pełnienia ról zawodowych (Harri-
son 2007). 

Wśród kluczowych kompetencji HP znalazły się (1) zdolności 
interpersonalne, (2) empatia, (3) altruizm, (4) pomoc, uczynność, 
(5) optymizm, (6) zainteresowania psychologiczne, (7) samodo-
skonalenie. Za niezwykle ważne uznano także towarzyskość, wy-
trwałość, podejmowanie inicjatywy i umiejętność przekonywa-
nia. Oprócz kompetencji kluczowych, w profilu zidentyfikowano 
kilkadziesiąt kompetencji pożądanych, które także mają znacze-
nie dla skutecznej realizacji zadań HP. 

Ponieważ wsparcie udzielane jest w formie zdalnej (za po-
średnictwem telefonu, skype, maila, aplikacji mobilnej), wyma-
ga to także odpowiednich kompetencji i predyspozycji health 
partnerów. Muszą oni zarówno znać obsługę wykorzystywanych 
urządzeń i programów, jak również potrafić pracować za ich po-
średnictwem, a nie w bezpośrednim kontakcie z klientem. 

Nie jest to typowy program coachingowy, zatrudnieni he-
alth partnerzy stanowią więc zespół specjalistów w kilku dzie-
dzinach, tj.: psychologia, dietetyka, fizjoterapia, ratownictwo 
medyczne, dziennikarstwo oraz rozwój osobisty. Każdy z health 
partnerów jest ekspertem w konkretnym obszarze. Pracują oni 
ze swoimi klientami indywidualnie, jednocześnie angażując się 
w wiele wspólnych działań i inicjatyw (jak szkolenia, ćwiczenia, 
superwizje, udział w konferencjach, działania na rzecz środowi-
ska lokalnego itp.).
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pokolenia będą jeszcze częściej korzystać z tego typu udogodnień. 
Analizując czynniki powodzenia programu Spirolife można stwier-
dzić, że jest on niezwykle dynamiczny, zaś jego realizacja na bieżąco 
dopasowywana jest do potrzeb klientów, wyrażanych w ich opi-
niach. Każdy uczestnik programu Spirolife otrzymuje usługę dopa-
sowaną bezpośrednio do jego potrzeb i modyfikowaną na bieżąco. 
Jest to kierunek, w którym obecnie intensywnie rozwija się rynek 
usług, proponując odbiorcom coraz bardziej zindywidualizowaną 
ofertę. Prezentowane badania nie są wolne od ograniczeń. Skupio-
no się w nich bowiem na kontekście organizacyjnym realizowanego 
przedsięwzięcia, a w szczególności na ludziach jako najistotniejszym 
i najbardziej dynamicznym z zasobów organizacji. Jednocześnie po-
minięto obszerny problem wpływu pozostałych zasobów, w tym 
finansowych oraz aspekt działań marketingowych. Są one z pewno-
ścią istotne w procesie wdrażania i realizacji tego typu programów, 
nie były jednak przedmiotem prezentowanych rozważań, ze względu 
na ograniczoną objętość artykułu.

Podsumowując można stwierdzić, że w dobie instagramu, snap-
chata i grywalizacji, gdzie człowiek można zagubić swoje cele, i stra-
cić z oczu to, co daje w życiu satysfakcję, niejednokrotnie potrzeba 
kogoś, kto pomoże właściwie ustalić priorytety. Ze względu na chro-
niczny brak czasu, zapracowanym osobom łatwiej jest utrzymywać 
kontakt telefoniczny lub mailowy. Rozwiązaniem mogą być progra-
my zdalnie wspierające pracowników w poprawie ich funkcjonowa-
nia, wpływające w konsekwencji na sytuację wewnątrz firmy, a także 
osiągane efekty. Świadomi menedżerowie z pewnością obserwują te 
trendy i wydaje się, że w najbliższym czasie podobne działania będą 
zyskiwać na znaczeniu. 

Źródłem finansowania badań i artykułu były środki własne Autorki.

Bibliografia

1. Averweg, U. R. (2010) Enabling role of an intranet to augment e-co-
aching, “Industrial and Commercial Training”, 42(1), 47-52.

2. Bartkowiak G. (2011) Dobrostan pracowników, poziom „zdrowia orga-
nizacji” a ich zadowolenie z pracy i zaangażowanie w realizację celów 
organizacji, ”Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wro-
cławiu”, nr 223, 199-210.

3. Baxter P., Jack S. (2008) Qualitative Case Study Methodology: Study 
Design and Implementation for Novice Researchers, “The Qualitative 
Report”, Volume 13 Number 4, 544-559.

4. Bieniok H., red., (2006) System zarządzania zasobami ludzkimi przed-
siębiorstwa, Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej. 

5. Crabb S. (2011). The use of coaching principles to foster employee 
engagement, “The Coaching Psychologist”, Vol. 7, No 1, 27-34.

6. Creswell J.W. (2007) Qualitative Inquiry and Research Design: Cho-
osing among Five Approaches. Second Edition. California: SAGE Pu-
blications, Inc.

7. Ellinger A.D., Ellinger A.E., Bachrach D.G., Wang Y.L. & Baş A.B.E. 
(2010) Organizational investments in social capital, managerial co-
aching, and employee work-related performance, “Management Le-
arning”, 42(1), 67-85.

8. Fazlagic (2008). Charakterystyka pokolenia Y, „E-mentor”, nr 3(25). 
Dostępny online: http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/nu-
mer/25/id/549 [20.06.2016] 

9. Filipowicz G. (2014) Zarządzanie kompetencjami. Perspektywa firmo-
wa i osobista, Warszawa: Wolters Kluwer business. 

10. Glinka B., Gudkova S. (2011) Przedsiębiorczość, Warszawa: Wolters 
Kluwer business.

11. Hagen, M. (2010) The wisdom of the coach: A review of managerial 

gramie, oceny kompetencji health partnerów oraz kontaktów z HP. 
Pozyskane dane pozwalają sądzić, że program przynosi oczekiwane 
rezultaty. W okresie od stycznia do czerwca 2016 r. 79% końcowych 
odbiorców potwierdziło, że zmieniło swoje nawyki na bardziej proz-
drowotne. Odnosząc się do zmian w konkretnych obszarach, warto 
przytoczyć, że 62% respondentów zadeklarowało, że w wyniku pracy 
z HP odbyło badania profilaktyczne, 96% zaczęło zwracać uwagę na 
to, co spożywa, zaś 85% podjęło aktywność fizyczną. Interesujące, 
a także istotne dla dalszego rozwoju programu są sugerowane przez 
klientów zmiany. Niektóre z nich są już wdrażane, jak np. propozycje 
jeszcze bardziej szczegółowego, indywidualnego podejścia w danym 
obszarze tematycznym (możliwość skorzystania ze sprofilowanej 
wersji programu, np. w zakresie dietetyki lub wsparcia psychologicz-
nego). Z opinii niektórych klientów można z kolei wywnioskować, 
że nie jest to właściwy program dla klientów preferujących kontakt 
osobisty z coachem. Oceny opisowe dostarczane przez końcowych 
odbiorów programu wskazują znacznie więcej pozytywnych efek-
tów. W szczególności dotyczą one stosowanej metodyki małych 
kroków. Klienci stwierdzają często, że niedużym wysiłkiem osiągnęli 
istotną zmianę życia. Wiele osób podkreśla, że nie spodziewało się, 
iż w wyniku rozmowy telefonicznej można nawiązać tak głęboką 
relację, która pozwala się otworzyć i zrealizować postawione cele. 

O sukcesie realizowanych działań świadczą także opinie klien-
tów, którzy po zakończeniu udziału w programie i wprowadzeniu 
trwałych zmian nawiązują ponowny kontakt, chcąc podjąć kolejne 
kroki w innym obszarze życia. Większość odbiorców podkreśla, że 
sukces programu tkwi w stałym kontakcie z HP, pomaga im to, że 
ktoś czuwa nad dokonującymi się zmianami, kontaktuje się, towa-
rzyszy w rozwoju. 

Podsumowanie 

Problematyka prezentowanego opracowania dotyczy rozwoju 
i osiągania celów pracowników z wykorzystaniem zdalnego wspar-
cia. Badania empiryczne przeprowadzone zostały metodą case 
study w przedsiębiorstwie Spiropharm S.A. realizującym program 
motywacyjno-zdrowotny Spirolife. Analiza wyników badań empi-
rycznych wskazuje, że na powodzenie realizacji tego typu progra-
mów wpływ ma wiele czynników. Niezmiernie istotny jest kontekst 
zewnętrzny, a więc trendy rynkowe, w tym przypadku – starzenie 
się społeczeństwa, większa świadomość potrzeby dbania o zdrowie 
i samopoczucie, zwiększające się zapotrzebowanie i aprobata spo-
łeczna dla wsparcia zewnętrznego w samorozwoju pracowników 
(jak doradztwo, terapia, coaching). Powszechnym staje się odczu-
wanie niewystarczającej satysfakcji z życia, co przekłada się na nie-
zadowolenie w różnych sferach funkcjonowania, w tym – z pracy 
zawodowej. Tego typu negatywne odczucia pracowników powo-
dują w konsekwencji niską motywację do pracy i słabą wydajność. 
Wsparcie pracowników w zakresie poprawy ich dobrostanu powin-
no więc znajdować się w obszarze zainteresowań pracodawców. 
Niebagatelne znaczenie dla rozwoju programów zdalnego wspar-
cia ma także gwałtowny rozwój technologii, dzięki czemu zwolen-
ników zyskują nowoczesne metody komunikowania się i wymiany 
informacji, przez Internet, telefon komórkowy, aplikacje mobilne, 
platformy społecznościowe, itp. Są to szczególnie bliskie osobom 
młodym formy kontaktu, zaś pojawiające się na rynku pracy kolejne 



Rynek – Społeczeństwo – Kultura | Numer 1(22)/2017                                                                                                    

96

17. Łaguna M., Purc E., Razmus W., Błaszyk M., Gawrońska K. (2015) Po-
dejmowanie szkoleń a kultura i rozwój organizacyjny, „Organizacja 
i Kierowanie” nr 2 (167), 141-154.

18. Patton E., Appelbaum S.H. (2003) The Case for Case Studies in Mana-
gement Research, “Management Research News” Volume 26 Number 
5, 60-71.

19. Przewodnik po programie Spirolife (2016). Lublin: Spiropharm S.A.
20. Walkowiak R., Czaplicka-Kozłowska I.Z., Kozłowski A.J., Stachowska 

S. (2013) Zarządzanie potencjałem społecznym organizacji. Olsztyn: 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. 

21. Woźniak J. (2012) Współczesne systemy motywacyjne. Teoria i prakty-
ka, Warszawa: Wydawnictwa Profesjonalne PWN. 

22. http://spiro.life/

coaching in the Six Sigma context, “Total Quality Management”, 21(8), 
791-798.

12. Harrison D. (2007) Talent Acquisition Solutions. Dostępny online: 
http://www.harrisonassessments.com/ [20.06.2016]

13. Heathfield S.M. (2015) Use Coaching to Improve Employee Performan-
ce. Dostępny online: https://www.thebalance.com/performance-im-
provement-strategies-1918714 [20.06.2016]

14. Kubik K. (2014) Doskonalenie i rozwój pracowników globalnych organi-
zacji, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego 
w Siedlcach”, Seria: Administracja i Zarządzanie, nr 102, 63-77.

15. Listwan T. (2005) Doskonalenie menedżerów w organizacji. [w:] A. 
Pocztowski, red., Praca i zarządzanie kapitałem ludzkim w perspekty-
wie europejskiej, Kraków: Oficyna Ekonomiczna.

16. Longenecker C.O. (2010) Coaching for better results: key practices of 
high performance leaders, “Industrial and Commercial Training” Vol. 
42 Iss: 1, 32-40.

Licencja:            Publikacja udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa Na tych samych warunkach. 
Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów oraz Agencji Managerskiej VIP for You.
Pełna treść licencji dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/ 
Publikacja dostępna w sieci pod adresem: http://kwartalnikrsk.pl


