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Streszczenie: Motywacją do napisania rozdziału było pytanie, jaką rolę w praktyce zarządzania 
w warunkach pandemii COVID-19 odgrywają kampanie zwiększające zaangażowanie pracow-
ników. Celem rozdziału jest przybliżenie kampanii zwiększających zaangażowanie pracowni-
ków jako narzędzia zarządczego współczesnego marketera, zaprezentowanie przykładu z rynku, 
omówienie wyników zrealizowanych badań bibliograficznych i empirycznych oraz sformuło-
wanie rekomendacji dla zainteresowanych ich wykorzystaniem. Celem zrealizowanych badań 
jakościowych było pozyskanie informacji na temat tego, czy i jakie działania zwiększające 
zaangażowanie pracowników Grupy Budimex podjęto w pandemii oraz jakie przyniosły one 
rezultaty. Na potrzeby rozdziału przeprowadzono studia literaturowe, metaanalizę dostępnych 
źródeł internetowych oraz jakościowe badania własne z zastosowaniem metod: studium przy-
padku, obserwacji uczestniczącej i analizy treści online. W studium przypadku uwzględniono 
następujące zakresy: podmiotowy – Grupa Budimex; czasowy – od czerwca 2020 roku do mar-
ca 2021 roku; przedmiotowy – kampania zwiększająca zaangażowanie pracowników w dobie 
pandemii koronawirusa jako wybrany element zarządzania zaangażowaniem pracowników; 
przestrzenny – zasoby informacyjne w sieci Internet. W szczególności poszukiwano informa-
cji w następujących obszarach problemowych: Jakie działania zrealizowano? Jakich dotyczą 
zjawisk/ problemów? Kto, dla kogo i z kim je realizuje? Jakie działania obejmują? Jakie przy-
noszą rezultaty? Przeprowadzone rozważania i badania jakościowe potwierdziły, że kampania 
stymulująca zaangażowanie pracowników jest ważnym narzędziem zarządczym w warunkach 
pandemii. Ważnym elementem strategii CSR Grupy Budimex są działania ukierunkowane na 
pracowników i spółka skutecznie podejmuje praktyki adekwatne do sytuacji. Przeanalizowana 
kampania zwiększająca zaangażowanie pracowników dużej firmy w czasach pandemii korona-
wirusa między innymi dotyczyła ważnych spraw społecznych, takich jak: relacje międzyludz-
kie w dobie pracy zdalnej, kreowanie okazji do lepszego i zdrowszego trybu życia oraz pracy, 
a także podejmowania wyzwań. Wyniki badań jakościowych pokazały, że projekty ukierunko-
wane na zaangażowanie pracowników są ważnym narzędziem zarządzania ludźmi w kryzysie 
pandemicznym, skutecznie zmotywowały do różnorodnych aktywności oraz przyniosły wiele 
korzyści dla wszystkich interesariuszy. Zrealizowane badania literaturowe i empiryczne przy-
czyniają się do poszerzania wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie zarządzania zaanga-
żowaniem pracowników w dobie pandemii. Przeprowadzona kampania Summer Challenge dla 
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pracowników Grupy Budimex skutecznie przyczyniła się do zaangażowania w przedsięwzięcia 
z obszaru wellbeing dla ciała, ducha i umysłu. Metodycznie prowadzone działania pokazały, że 
mimo pandemii ludzie potrafią wziąć sprawy w swoje ręce, zrealizować zadziwiające projekty 
i wygenerować korzyści dla siebie, ludzi z zewnątrz i firmy. Omówiona kampania może stano-
wić swoisty wzorzec do wykorzystania przez innych marketerów.

Słowa kluczowe: zaangażowanie pracowników, kreowanie doświadczeń personelu, kampa-
nia, akcje i wyzwania dla pracowników, pandemia COVID-19 i jej wpływ na personel firmy, 
studium przypadku

1. Wprowadzenie

Zarządzanie zaangażowaniem pracowników oraz umiejętne kreowanie ich doświad-
czeń to ważne obszary skutecznego zarządzania personelem, które stanowią istotny 
nurt zarówno opracowań literaturowych, projektów badawczych, jak i zastosowań 
praktycznych.

Przejawem tego zjawiska są kampanie (programy zintegrowanych działań) obej-
mujące akcje, wyzwania, konkursy, eventy, odpowiednią komunikację i wiele innych, 
co skutecznie podtrzymuje zaangażowanie ludzi, stymuluje ich do kreatywnych 
działań, ambitnych wyzwań, czynienia dobra, współtworzenia wartości i nabywania 
odpowiednich doświadczeń, samorealizacji, kreacji siebie oraz działań dla innych. 
Nabierają one szczególnego znaczenia w warunkach pandemii COVID-19.

Celem rozdziału jest przybliżenie kampanii zwiększających zaangażowanie pra-
cowników w wyniku umiejętnego kreowania ich doświadczeń – szczególnie w trud-
nych czasach pracy zdalnej, ograniczonych możliwości kontaktów, ale z użyciem 
sieci Internet oraz platform wspomagających komunikację i pracę na odległość. Na 
potrzeby niniejszego rozdziału przeprowadzono studia literaturowe, metaanalizę do-
stępnych źródeł internetowych oraz jakościowe badania własne z zastosowaniem me-
tod: studium przypadku, obserwacji uczestniczącej i analizy treści online. Obiektem 
badań została firma Budimex z branży budowlanej, która zatrudnia około 7,5 tysiąca 
ludzi i w której ogromnym wyzwaniem jest utrzymywanie odpowiedniego poziomu 
ich zaangażowania w warunkach pandemii COVID-19.

W niniejszym rozdziale zaprezentowana zostanie kampania Summer Challenge 
wdrożona w Grupie Budimex w warunkach pandemii koronawirusa od czerwca 
do września 2020 roku oraz inne praktyki z rozważanego obszaru.

2. Podstawowe pojęcia

Do podstawowych pojęć zaliczono: zaangażowanie pracowników (employee enga-
gement), kreowanie doświadczeń personelu (creating staff experiences), podstawowe 
zasady zarządzania personelem ukierunkowanego na zaangażowanie pracowników 
oraz wybrane sposoby ich wdrażania, tj. kampanie, akcje, wyzwania, eventy, projekty 
czy przedsięwzięcia w warunkach pandemii COVID-19.

Na potrzeby rozdziału przyjęto, że zaangażowanie pracowników (Bor ko-
wska, 2014; Smarżewska, 2018; Bijańska i Wodarski, 2020; Czapla, 2020; Gordon, 2020) 
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to pewnego rodzaju postawa, przejawiająca się w nastawieniu, zachowaniach i działa-
niach w ramach świadczonej pracy i powiązanych z nią aktywności.

Z kolei kreowanie odpowiednich doświadczeń personelu (Smilansky, 2009; 
Schmitt, 2011; Kacprzak, 2017; Tyszkiewicz, 2017; Coron, 2020; Woj cie cho-
wska, 2020) to umiejętne stymulowanie, aktywizowanie, generowanie bodźców, 
stwarzanie okazji do określonych działań, ale także dopuszczanie do partycypacji za-
interesowanych pracowników.

Wreszcie zarządzanie personelem (Błaszczak, 2020; Dessler, 2020) ukierunko-
wane na odpowiedni poziom zaangażowania ludzi to zespół metodycznych działań 
human relations wpływających na pozytywne motywowanie pracowników, ich sty-
mulowanie i wspieranie, dowartościowywanie, ale także aktywizowanie stosownie 
do uwarunkowań i z użyciem dostępnych systemów oraz technologii.

Zaangażowani pracownicy (Bijańska i Wodarski, 2020; Czapla, 2020; Des-
sler, 2020; Gordon, 2020) z własnej woli inwestują czas w różne projekty powiązane 
z firmą i jej otoczeniem. Mają entuzjazm, energię i z pasją wykonują pracę. Osiągają 
ponadprzeciętne rezultaty. Zapewne sukces wdrażanych projektów zdeterminowany 
jest swoistym ich dopasowaniem do indywidualnych potrzeb pracowników i wyzna-
wanych przez nich wartości. Ważna jest inspiracja, pozytywne wsparcie, nagradzanie, 
dostrzeganie sygnałów, innowacyjność, kreatywność i wiele innych.

W świetle przeprowadzonej metaanalizy dostępnych źródeł informacji autorzy 
rekomendują następujące zasady wzmacniania zaangażowania pracowników: inspiruj 
i wspieraj, umożliwiaj rozwój, zapewniaj poczucie sensu, dziękuj i nagradzaj oraz 
skupiaj się na ludziach (Bijańska i Wodarski, 2020; Borkowska, 2014). W dalszej 
części rozdziału zaprezentowano rezultaty badań dotyczących respektowania tych 
zasad w dużej organizacji – Grupie Budimex – w warunkach pandemii COVID-19.

Reasumując, należy stwierdzić, że zarządzanie zaangażowaniem pracowników 
oraz umiejętne kreowanie ich doświadczeń są kluczowymi elementami zarządzania 
personelem i stanowią ważny obszar zarówno opracowań literaturowych, projektów ba-
dawczych, jak i zastosowań praktycznych. Przejawem tego zjawiska są kampanie (pro-
gramy zintegrowanych działań) obejmujące akcje, wyzwania, konkursy, eventy, odpo-
wiednią komunikację i wiele innych (Chaffey i Smith, 2017; Kitchen i Proctor, 2015; 
Rowles, 2015; Ryan i Jonas, 2011; Scott, 2015; Tarczydło, 2014; Wan i in., 2016;), 
które skutecznie podtrzymują zaangażowanie ludzi, stymulują do kreatywnych działań, 
ambitnych wyzwań, czynienia dobra, współtworzenia wartości, samorealizacji, kreacji 
siebie oraz działań dla innych. Osiągnięcie pożądanych rezultatów zdeterminowane jest 
wiedzą o tym, jak pandemia wpływa na ludzi oraz procesy zarządzania nimi.

3. Uwarunkowania działań ludzi i firm  
w czasach pandemii COVID-19 – przegląd badań

Pandemia COVID-19, z którą przyszło nam się zmierzyć, wbrew początkowym przy-
puszczeniom okazała się zjawiskiem długofalowym. Wpływ pandemii na ludzi, firmy 
i gospodarkę to obecnie ważny nurt badań.
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W VI Ogólnopolskim badaniu zarządzania zmianą (Biernacka, 2021) wykazano, 
że pandemia, wbrew przypuszczeniom, nie miała negatywnego wpływu na zarządza-
nie. Co prawda przebadano jedynie 251 firm, ale nabrano przekonania, że najważ-
niejsze jest przetrwanie i umiejętne wykorzystanie nadarzających się okazji. Główną 
zmianą było przejście na pracę zdalną (home office) – 40% badanych. Aż 34% ba-
danych uważa, że w pełni skutecznie wdrożono zmianę. Kolejne zmiany dotyczyły 
struktury organizacyjnej, redukcji kosztów, a dopiero na kolejnych miejscach: zmiany 
kultury organizacyjnej, strategii i doskonalenia procesów. W 45 przypadkach zmiany 
dotyczyły transformacji cyfrowej, a w sześciu wdrażania rozwiązań Przemysłu 4.0. 
Wyniki badań wykazały, że kierujące zmianą zespoły, które składały się z menedże-
rów i pracowników, były najskuteczniejsze i najefektywniejsze w procesie wdrażania 
zmian. Największym wyzwaniem pozostają sposoby zwiększenia efektywności zmian 
w warunkach pandemii COVID-19.

Z punktu widzenia ludzi nowa rzeczywistość, w której przyszło nam żyć, zmie-
niła wszystko – nasze codzienne życie prywatne i zawodowe, relacje międzyludzkie, 
sposób komunikowania się, tryb pracy, a nawet wartości, którymi się kierowaliśmy 
(Baran, 2020; Czapla, 2020). Z pewnością domowa izolacja (praca zdalna, nauka 
online, schronienie się przed wirusem w przypadku osób z grupy podwyższonego 
ryzyka) wpływa na stan psychiczny i emocjonalny ludzi. Badania potwierdzają, że 
zmienił się zupełnie dotychczasowy tryb życia. Do lamusa odszedł ośmiogodzinny 
dzień pracy. Spotkania służbowe, tele- i wideokonferencje odbywają się także wie-
czorami i w dni dotychczas wolne od pracy (Quantum Workplace, 2021). Zatraciła się 
granica pomiędzy prywatnością a sprawami służbowymi. Praca z domu, ze względu 
na chociażby ograniczenia wynikające z warunków lokalowych, nierzadko powoduje, 
że sprawy dotychczas poufne (np. zawodowe) stają się jawne dla domowników.

Jako społeczeństwo nadal jednak nie do końca zdajemy sobie sprawę z sytuacji, 
w jakiej się znaleźliśmy. Do wielu z nas niestety nie dociera komunikat, jaki otrzy-
maliśmy od „życia”, że wszystko się zmienia i nigdy już nie będzie tak jak przed pan-
demią (Baran, 2020; 2021; Grafton Recruitment, 2021). W tej nowej rzeczywistości 
jednak trzeba nauczyć się żyć. Niespotykanej jak dotąd zmianie cywilizacyjnej będą 
musieli podporządkować się i ci świadomi zachodzących zmian, i ci, którzy nie chcą 
lub nie mogą zrozumieć tego, co się właśnie na naszych oczach dokonuje. Będziemy 
wspominać to, co było, i tęsknić do offline’u, doświadczając jednocześnie galopującej 
digitalizacji relacji.

Obserwując zachowania ludzi – w pracy, w otoczeniu społecznym czy w domu – 
można przypuszczać, że we wszystkich tych sferach naszego życia podstawową 
wartością, jaka będzie miała dla nas znaczenie, będzie potrzeba przebywania razem 
(Dziadko, 2020). Dotyczyć to będzie zarówno sfery prywatnej, jak i zawodowej. 
W tej drugiej wpłynie to na budowanie zespołów pracowniczych i relacji z klientem. 
Wzrośnie rola działań employer brandingowych.

Główną przyczyną jest „izolacja społeczna”, która wynika z zamknięcia się 
w domu i pracy zdalnej. Nie spotykamy się w firmie, nie rozmawiamy nieformal-
nie, coraz mniej się znamy, coraz mniej wiemy o sobie, nie znamy problemów swo-
ich kolegów z zespołu i często nie rozumiemy źródeł występujących problemów 
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komunikacyjnych w zespole, które mogą się stać przyczyną braku efektywności pracy 
(Gordon, 2020). Dlatego prawdziwym wyzwaniem dla pracodawców staje się obecnie 
utrzymanie zaangażowania pracowników, które docelowo wpływa na efekty ich pracy.

Wraz ze zmianą i niespotykaną rolą, jaką odgrywa w nowej rzeczywistości pro-
ces komunikacji, mamy do czynienia z rozpoczynającą się rewolucją technologiczną, 
którą umownie można nazwać „digitalizacją komunikacji” (Ryan i Jonas, 2011; 
Scott, 2015; Chaffey i Smith, 2017). Niewątpliwie wpłynie to na modele pracy. 
Konferencje, narady, spotkania negocjacyjne, kontakty z klientami, mediami, dostaw-
cami, udział w szkoleniach itd. odbywać się będą za pomocą najnowocześniejszych 
rozwiązań technologicznych, w tym online i/lub hybrydowo.

Wielu ekspertów podkreśla, że praca w izolacji wiąże się z obciążeniami, także 
psychicznymi i emocjonalnymi, i potrzebą czuwania nad nastrojem i morale zespołu 
(Gordon, 2020; Grafton Recruitment, 2021; Quantum Workplace, 2021). Nadszedł 
czas, kiedy posiadanie przez kadrę menedżerską tzw. kompetencji miękkich odegra 
kluczową rolę w budowaniu pozytywnych relacji międzyludzkich, wpływaniu na mo-
tywację i wyniki zespołów, ich efektywność oraz czerpanie satysfakcji z pracy.

Podkreśla się także wagę pracy zespołowej w nowej rzeczywistości 
(Dziadko, 2020; Grafton Recruitment, 2021). To, jakimi zespołami będą dysponowały 
poszczególne organizacje, będzie zależało od nich samych, od tego, jak „podzielą się 
władzą” (delegowanie uprawnień) i jakie uda im się zbudować zespoły, a następnie 
jakie działania podejmą, aby te zespoły były odpowiednio zmotywowane, efektywne 
i lojalne wobec organizacji.

COVID-19 istotnie zmienił życie prywatne i zawodowe. W celu ochrony zdro-
wia pracowników powszechna stała się praca online, najczęściej z domu. Z perspek-
tywy drugiego roku doświadczeń izolacja ma destrukcyjny wpływ na stan psychiczny 
i emocjonalny ludzi. Pandemia spowodowała radykalną zmianę zachowań, sposobów 
pracy, relacji międzyludzkich i niejako wywróciła do góry nogami zwyczaje, życie 
i skuteczne rozwiązania. Utrzymujące się zagrożenie pandemiczne wymusiło radze-
nie sobie z sytuacją, nowe sposoby komunikacji, wzrost wykorzystania technologii 
informatycznych do pracy online, przeciążenie spotkaniami w sieci, nierzadko w wa-
runkach konieczności godzenia obowiązków służbowych z opieką nad dziećmi pozo-
stającymi w domu (Czapla, 2020; Baran, 2021; Grafton Recruitment, 2021).

W świetle dostępnych badań ludzie w okresie trwającej już drugi rok pandemii 
wykazali się niesamowitą odpornością pozwalającą przystosować się do zaistniałych 
warunków. Zdaniem ekspertów pandemia COVID-19 zmieni na stałe zachowania 
ludzi i przyjęte rozwiązania pracy hybrydowej czy zdalnej.

4. Profesjonaliści wspierający firmy  
zorientowane na zarządzanie zaangażowaniem pracowników

Przedsiębiorcy borykający się z trudnościami w zarządzaniu personelem w nowych 
i jakże trudnych warunkach pandemii COVID-19 mogą liczyć na wsparcie profesjo-
nalistów.



12 B. Tarczydło, J. Klimczak

Uwagę autorów rozdziału zwróciła między innymi wielość projektów oferowa-
nych przez międzynarodowy koncern Sodexo (a konkretnie jego brytyjski oddział) 
z obszaru umiejętnego kreowania doświadczeń pracowników i skutecznego wzmac-
niania ich zaangażowania (Sodexo, 2021). Ogólnie są one ukierunkowane na bezpie-
czeństwo i wellbeing w pracy świadczonej w sytuacji pandemii.

W serwisie internetowym Sodexo oferta pogrupowana została na:
 – rozwiązania human relations na czas COVID-19,
 – specjalne programy wsparcia personelu w czasie pandemii i lockdownu,
 – sposoby kreowania doświadczeń pracowników w kontekście COVID-19 i in-

nych możliwych uwarunkowań,
 – projekty edukacyjno-wdrożeniowe dotyczące troski o bezpieczeństwo w pan-

demii,
 – programy spersonalizowanej pomocy dla pracowników z zaangażowaniem 

fachowców (np. trenerów, dietetyków) adekwatnie do ich potrzeb,
 – kreatywny projekt „Droga do pracy”,
 – spersonalizowane programy lojalnościowe,
 – kształtowanie koszyka świadczeń pozapłacowych,
 – systemy motywacyjne,
 – karty podarunkowe oraz systemy nagród i inne wynikające z sytuacji zainte-

resowanych.

Ideą Sodexo jest łączenie ludzi i biznesu, aby razem (organizacja – pracownik) 
stawili czoła zmianom i wyzwaniom.

Sodexo pomaga kreować odpowiednie doświadczenia personelu w warunkach 
narzuconych przez pandemię COVID-19. Proponowane projekty ukierunkowane są 
na radzenie sobie z kryzysem i umiejętne wzmacnianie employee engagement. Sodexo 
oferuje swoim klientom działania optymalizujące wydajność, chroniące jednocześnie 
dobre samopoczucie pracowników w każdych warunkach pracy, również online. Dużą 
wagę przykłada się do nadążania za zmianami, wszechstronnego rozwoju personelu, 
dzielenia się wiedzą, wzmacniania kreatywności, wspomagania pracy zespołowej czy 
podejmowania nietypowych wyzwań i projektów.

Sodexo uważa, że bez względu na to, czy zespół pracowników będzie nadal 
pracował zdalnie, czy też „wróci do biura”, ważne jest, aby być przygotowanym, 
mieć plan i zasoby, które zapewnią skuteczność pracowników w czasie COVID-19. 
Priorytetem powinno być przekonanie swojego zespołu, że najważniejsze jest jego 
bezpieczeństwo i dobre samopoczucie. Istotne stało się zapewnienie łatwego dostępu 
do stacji czyszczących i środków odkażających, a także wprowadzenie zasad bezpie-
czeństwa dla każdego pracownika, który przebywa w firmie. Pracowników pracują-
cych w domu (online) powinno się zachęcać do korzystania z przerw obiadowych, 
czasu na krótki odpoczynek (drzemkę) oraz aktywność fizyczną. Ma to zapobiec de-
presji, zmęczeniu i w rezultacie spadku efektywności wykonywanej pracy. W opinii 
Sodexo należy skupić się na ciągłej interakcji z pracownikami, aby poczuli się częścią 
zespołu i mieli przekonanie, że są wspierani. Polityka „otwartych drzwi” w warun-
kach pandemii ma ogromne znaczenie. Pracownicy mogą i powinni kontaktować się 
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z przełożonymi i utrzymywać z nimi kontakt nie tylko głosowy, ale także wzrokowy 
(wideokonferencje). Pracownicy powinni mieć możliwość omówienia istotnych spraw 
i podzielenia się swoimi pomysłami, zadania pytań i uzyskania pomocy w rozwiązaniu 
problemu. Firmy powinny udostępnić swoim pracownikom narzędzia komunikacyjne, 
takie jak np. Slack, Microsoft Teams, Skype i zapewnić sprzęt (laptop, telefon), po-
zwalający na swobodne utrzymywanie kontaktu z organizacją i współpracowanie ze 
sobą. W ofercie programów Sodexo znajdują się także zindywidualizowane programy 
pomocy pracowniczej, które mogą się okazać bardzo dobrym rozwiązaniem służącym 
zadbaniu o zdrowie i dobre samopoczucie pracowników. Programy te mogą oferować 
pracownikom między innymi takie usługi, jak: doradztwo finansowe i prawne, zarzą-
dzanie wagą (ćwiczenia fizyczne pod nadzorem eksperta), porady dietetyka, doradz-
two i wsparcie w zakresie zdrowia psychicznego, zarządzanie stresem.

Ponieważ pracownicy w okresie pandemii mogą obawiać się korzystania z trans-
portu publicznego, Sodexo proponuje wdrożenie programu „Droga do pracy”, w ra-
mach którego umożliwia się kupienie roweru dostosowanego do indywidualnych po-
trzeb pracownika z systemem rabatów i kredytowania takiego zakupu (rabaty do 42%, 
kredyt 12–18 miesięcy, oszczędność przy wykupieniu ubezpieczenia). W ramach 
specjalnego pakietu pracownicy otrzymują także kupony umożliwiające skorzysta-
nie z zakupów ze specjalnym systemem rabatów (sieć sklepów, restauracji), a także 
w ramach nagrody dodatkowe dni wolne od pracy z przeznaczeniem na wypoczynek. 
Proponuje się przygotowanie specjalnego cyklu szkoleń online, adekwatnie do po-
trzeb danej organizacji i pracownika, z których można korzystać bezpłatnie.

Rozwiązania oferowane przez Sodexo wydają się świetnym przykładem stwo-
rzenia pracownikowi przyjaznego miejsca pracy i budowania w nim pozytywnych 
doświadczeń. Są one także przykładem na wdrażanie strategii employee engagement, 
która w istotny sposób wpływa na utrzymanie wysokiej efektywności pracy i zapew-
nienie dalszego rozwoju organizacji, co przekłada się na wzmocnienie przewagi kon-
kurencyjnej danej organizacji w zmieniającym się otoczeniu biznesowym wymuszo-
nym przez pandemię COVID-19.

5. Metodyka badań własnych i uzyskane wyniki

Na potrzeby rozdziału przeprowadzono badania jakościowe z zastosowaniem metod: 
studium przypadku, obserwacji uczestniczącej i analizy treści online. W studium przy-
padku uwzględniono następujące zakresy:

 – podmiotowy: Grupa Budimex;
 – czasowy: od czerwca 2020 do marca 2021 roku;
 – przedmiotowy: kampania zwiększająca zaangażowanie pracowników w dobie 

pandemii koronawirusa jako wybrany element zarządzania zaangażowaniem 
pracowników i inne zaobserwowane przedsięwzięcia i projekty;

 – przestrzenny: zasoby informacyjne w sieci Internet.

Obserwacja uczestnicząca polegała na systematycznym przeglądzie polskoję-
zycznych profili marki Budimex w mediach społecznościowych, tj. na Facebooku, 
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Instagramie, YouTubie i LinkedIn oraz serwisie internetowym Grupy i w innych za-
sobach sieci, gdzie komentowano projekty działań analizowanej jednostki ukierunko-
wane na praktyki human relations. Analiza treści online polegała na systematycznym 
wychwytywaniu treści dotyczących działań na rzecz wzmacniania zaangażowania 
pracowników Budimeksu w warunkach pandemii COVID-19.

W szczególności poszukiwano informacji w następujących obszarach proble-
mowych: Jakie działania zrealizowano? Jakich dotyczą zjawisk/ problemów? Kto, 
dla kogo i z kim je realizuje? Jakie techniki i narzędzia wspomagające zastosowano 
w badanym okresie od czerwca 2020 roku do marca 2021 roku? Jakie uzyskano rezul-
taty? Czego można się nauczyć, co odkryć i jakie wskazać rekomendacje dla innych 
marketerów?

Dobór obiektu do badań własnych – Grupy Budimex – zdeterminowany został 
następującymi czynnikami.

 – Od 2019 roku na potrzeby zarządzania zasobami ludzkimi w Budimeksie 
wdrożono scentralizowany system informatyczny Oracle HCM Cloud, który 
sprzyja cyfryzacji i automatyzacji w zakresach oceny okresowej, stawiania ce-
lów, szkoleń i rozwoju, planowania sukcesji, rekrutacji, wynagrodzeń i benefi-
tów oraz zapewnia elastyczną samoobsługę dla pracowników i przełożonych 
zgodnie z najnowszymi światowymi praktykami w zakresie human relations. 
System jest dostępny na komputerze, tablecie i telefonie (Błaszczak, 2019).

 – Budimex otrzymał – zarówno za 2020 rok, jak i 2021 rok – tytuł Best Quality 
Employer, który jest przyznawany firmom wyróżniającym się efektywnością 
i innowacyjnością rozwiązań zarządzania zasobami ludzkimi, dbającym o roz-
wój pracowników, zapewniającym stabilność zatrudnienia i przyjazną atmos-
ferę pracy (Budimex, 2021c; 2021d).

 – Grupa Budimex ma wielofunkcyjną platformę kariera.budimex.pl wykorzy-
stywaną do realizacji przesłania „Razem tworzymy nowe perspektywy”, dzię-
ki której można obserwować online kolejne podejmowane działania, komuni-
kować się i partycypować w różnych przedsięwzięciach.

 – W firmie systematycznie od 2013 roku, przy udziale pracowników, wdra-
żane są projekty z zakresu społecznej odpowiedzialności. Ogłoszona w tym 
roku nowa strategia CSR na lata 2021–2023 kładzie nacisk na zapewnienie 
najwyższych standardów bezpieczeństwa i higieny pracy, dbałości o rozwój 
pracowników i satysfakcję z pracy oraz przeciwdziałanie nadużyciom (Nowa 
strategia CSR..., 2021).

 – Budimex angażuje się w walkę z COVID-19 już od wiosny 2020 roku – do po-
łowy stycznia 2021 roku udzielił wsparcia ponad trzydziestu szpitalom i pla-
cówkom opieki w postaci funduszów i darów materialnych o wartości ponad 
3 mln zł. Informował również o tym, że budownictwo zostało dotknięte przez 
restrykcje gospodarcze w mniejszym stopniu niż inne gałęzie gospodarki, 
choć poniesione koszty pandemii do stycznia 2021 szacuje na ponad 30 mln zł 
(Budimex, 2021b).

 – Budimex zatrudnia obecnie około 7,5 tysiąca pracowników i jest największym 
pracodawcą budowlanym w Polsce. Jest liderem rozwiązań z zakresu HR 
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(potwierdzone wyróżnieniem Best Quality Employer). Deklaruje chęć utrzy-
mania tej pozycji i dalszą pracę w zakresie rozwoju środowiska pracy na rzecz 
zarówno pracowników, jak i akcjonariuszy. Ponadto organizacja pracy i zarzą-
dzanie personelem nastawione na jego zaangażowanie odgrywa istotną rolę 
w sektorze budowlanym, który zmaga się z brakiem pracowników i wzrostem 
kosztów ich wynagrodzenia oraz pandemią.

 – W okresie od czerwca 2020 roku do września 2020 roku Grupa Budimex prze-
prowadziła kampanię Summer Challenge i inne działania zwiększające zaan-
gażowanie personelu w warunkach kryzysowych COVID-19.

Tabela 1
Wyniki badań praktyk zwiększających zaangażowanie pracowników Budimeksu  

w warunkach pandemii COVID-19

Kryteria Odniesienia do kryteriów z akcentem na wzmacnianie zaangażowania 
pracowników w warunkach pandemii 

Podstawowe 
informacje

Badany obiekt jest dużym przedsiębiorstwem z sektora budowlanego zatrud-
niającym około 7,5 tysiąca osób. Istotnie wpływa na rozwój gospodarczy Pol-
ski, realizuje wiele nowoczesnych inwestycji infrastrukturalnych, kubaturo-
wych i przemysłowych.
Jak firma podkreśla, podstawę jej działania stanowi kultura innowacyjności, 
doskonalenie oraz kierowanie się zasadami zrównoważonego rozwoju.
Jest istotnym graczem na rynku światowym. Od 1995 roku spółka noto-
wana jest na warszawskiej GPW, a od roku 2011 wchodzi w skład indeksu 
RESPECT – najbardziej odpowiedzialnych spółek giełdowych. Jej inwestorem 
strategicznym jest hiszpańska firma o globalnym zasięgu – Ferrovial.
Budimeks jest sygnatariuszem „Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budow-
nictwie” – inicjatywy utworzonej w 2010 roku, zrzeszającej największych 
generalnych wykonawców w Polsce, której celem jest podniesienie poziomu 
bezpieczeństwa pracy w branży budowlanej

Sposoby 
przeciw-
działania 
rozwojowi 
pandemii 
COVID-19

Sporządzenie wytycznych dla pracowników i podwykonawców Grupy Budi-
mex (zachęcanie do zachowania bezpiecznej odległości oraz mycia rąk, za-
pewnienie odpowiedniej higieny: dozowników z płynem odkażającym, masek 
ochronnych, udzielanie informacji, przekonywanie do konieczności dbania 
o higienę).
Opracowanie instrukcji postępowania w sytuacji identyfikacji ryzyka zaraże-
nia czynnikiem epidemiologicznym COVID-19.
Przygotowanie podstron z informacjami na temat „Dobrych Praktyk z Kontrak-
tów Grupy Budimex”, „Zasad Pracy Zdalnej oraz „Katalogu wymagań BHP” 
(Budimex.pl – podstrona „Koronawirus” w zakładce „Zrównoważony rozwój”) 

Osoby 
odpowie-
dzialne

Zgodnie z ideą partycypacyjnego podejścia w zarządzaniu, przedstawiciele 
różnych działów Grupy Budimex, w szczególności zarządzania personelem, 
komunikacji, rekrutacji, szkoleń i rozwoju, ale także zaangażowani pracow-
nicy
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Kryteria Odniesienia do kryteriów z akcentem na wzmacnianie zaangażowania 
pracowników w warunkach pandemii 

Narzędzia 
komunikacji 
wewnętrznej

Intranet, platformy do spotkań online – TEAMS, webinary, spotkania online, 
wideoprodukcje, chatboty, mailingi, newsletter, wygaszacze ekranu, SMS-y, 
pop-upy, linia HRServiceDesk, specjalna strona poświęcona koronawirusowi, 
plakaty, ulotki, gadżety, spotkania z przełożonymi na budowach, serwisy www, 
profile w mediach społecznościowych

Kluczowe 
wyzwania

Jak zorganizować pracę w warunkach pandemii COVID-19, żeby budowy nie 
zostały zamknięte?
Jak przekuć kryzysową sytuację w pozytywne działania?

Przesłania 
komunika-
cyjne

Zmieniamy dla was świat!
Podejmij wakacyjne wyzwanie!
Liczy się bezpieczeństwo!

Cele

Konsekwentne wdrażanie obranej strategii zarządzania pracownikami ukierun-
kowanej na ich zaangażowanie.
Rzetelne informowanie, wspieranie i aktywizowanie ludzi.
Wzmocnienie odporności pracowników niezbędnej do dalszych działań.
Zachęcanie do podejmowania wyzwań.
Motywowanie pracowników w warunkach izolacji do aktywności fizycznej, 
wzmocnienia odporności i zdrowego odżywiania.
Nagłaśnianie wydarzeń, wolontariatu, osiągnięć i działań.
Stymulowanie do partycypacji.
Wdrażanie nowej strategii CSR Budimeksu na lata 2021–2023 (Nowa strate-
gia CSR..., 2021)

Wybrane 
działania

Tabela 1 cd.

Od momentu nastania pandemii COVID-19 (wiosna 2020 roku) uruchomienie 
programu antykryzysowego, specjalnej zakładki w serwisie firmowym oraz 
aktualizowanie informacji na Facebooku.
Publikowanie informacji o tzw. dobrych praktykach z budów i dzielenie się 
nimi (przykładem takiej informacji jest ciekawostka o pracowniku, który na 
podstawie przepisu WHO opracował płyn do dezynfekcji).
Zaangażowanie w pomoc szpitalom, lekarzom.
Przygotowanie wideoprodukcji „Dziękujemy” (YouTube).
Opracowanie kampanii „Summer Challenge” (czerwiec–wrzesień 2020 roku) 
(Biernacka, 2021), prowadzenie profili w mediach społecznościowych. Akty-
wizowanie pracowników w czasie pandemii do aktywności: dla ciała (sport 
i odżywianie), ducha (joga i medytacja) i umysłu (warsztaty 4.o – odreagowa-
nie, oparcie w sobie, oddychanie, obecność), organizowanie treningów online 
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Podejście 
ludzi

Pracownicy są zainteresowani tym, co dzieje się w firmie, komentują posty; 
ważne jest to, co było zakomunikowane w firmowym intranecie; jest wielu 
aktywnych uczestników wyzwań, projektów, konkursów, akcji, działań wolon-
tariatu pracowniczego, inicjatyw własnych dla potrzebujących, społeczności 
lokalnych i innych interesariuszy

Tabela 1 cd.

(pomysły na ćwiczenia, porady fizjoterapeutów i dietetyków), konkurs na fit 
przepis (z którego powstała „Wielka księga kucharska Budimex. Przepisy pra-
cowników”), podjęcie wyzwania w aplikacji Endomondo polegającego na po-
konaniu przez pracowników dystansu równego równikowi: pieszo, na rowerze 
lub w biegu (zakończonego sukcesem, w zamian za co Budimex przekazał 
10 tysięcy zł na cel charytatywny – wsparto osobę niepełnosprawną rucho-
wo), możliwość udziału w szkoleniach na temat radzenia sobie ze stresem, 
oddychania czy uważności. Powstała także landing page kampanii, co tydzień 
pracownicy otrzymywali informacje na temat zdrowego stylu życia, nowych 
treningów oraz zaproszenia na webinary.
Cykl spotkań #PoznajNaszych! z wybranymi pracownikami (od 24 czerwca 
2020 roku), np. dyrektorem regionu, w celu poznania ich spojrzenia na firmę 
(jakie mają obowiązki, dlaczego wybrali budownictwo i Budimex, który z kon-
traktów dał im największe doświadczenie zawodowe, z jakim największym 
wyzwaniem spotkali się w pracy, co najbardziej lubią i dlaczego chcą codzien-
nie rano iść do pracy...).
Spotkania z dietetykiem (od lipca), między innymi przegotowanie webinarium 
z Radosławem Kurczem – coachem zdrowia, który skupił się na nawykach 
żywieniowych pracowników Budimeksu oraz przybliżył podstawy zdrowego 
odżywiania, a także wskazał kierunki właściwego doboru diety w czasach pan-
demii.
We wrześniu 2020 roku uczestnictwo pięciu drużyn z różnych oddziałów z ca-
łej Polski w imprezie biegowej Poland Business Run Warszawa (Budimex, 
2020).
Udział dyrektora pionu zarządzania zasobami ludzkimi w akcji Hot16Challen-
ge polegającej na tym, że każdy uczestnik w ciągu 72 godzin od otrzymania 
nominacji musiał nagrać 16-wersową rapowaną/śpiewaną zwrotkę i nomino-
wać kolejne osoby; ogólnopolska akcja umożliwiła zebranie 3,6 mln zł na fun-
dację Siepomaga.
Dołączenie się Budimeksu od stycznia 2021 roku do nowej edukacyjnej kam-
panii społecznej, uświadamiającej zagrożenie, jakim pomimo uruchomienia 
szczepień stanowi dla zdrowia COVID-19, oraz jakie mogą być długofalowe 
skutki u pacjentów, którzy przechorowali koronawirusa (Budimex, 2021a).
Akcja 12 godzin dla życia, promowanie transplantacji.
Kawa z Budimex. Who run the (engineering) word? (nowy cykl serii spotkań) – 
nagrana wideokonferencja z czatującymi zainteresowanymi i odpowiedziami 
na żywo zaproszonej pani kierownik; temat: kobiety w branży budowlanej; 
nagranie udostępnione na kanale Kariera Budimex na YouTubie, podobnie jak 
pozostałe filmy publikowane w tym cyklu (średnio jeden film tygodniowo) 
(Kawa z Budimex..., 2021)
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Kryteria Odniesienia do kryteriów z akcentem na wzmacnianie zaangażowania 
pracowników w warunkach pandemii 

Korzyści

Trudne do pomiaru korzyści psychiczne i emocjonalne tzw. dobrostanu (well-
being) zaangażowanych pracowników, czynienie dobra dla innych, zgroma-
dzenie środków finansowych, realizacja projektów dla szpitali, efekty eduka-
cji, poprawa trudnej sytuacji i wiele innych.
Według opublikowanych danych, w czasie trwania kampanii „Summer Chal-
lenge”: wygenerowano 13 tysięcy odsłon postów dotyczących zdrowia, od-
było się 3 tysiące treningów online, w webinariach wzięło udział 400 uczest-
ników, powstały 72 autorskie przepisy kulinarne, 26 pracowników wzięło 
udział w Warsaw Business Run; łączna suma przebytych kilometrów przez 
144 uczestników wyzwania biegowego wyniosła ponad 49 tysięcy kilometrów, 
podczas których biegacze spalili ponad dwa miliony kalorii (Biernacka 2021)

Komentarze 
do opinii 
ekspertów 
wewnętrz-
nych

W Budimeksie, który jest mocno rozproszony, realizacja projektów z zakresu 
wellbeing zawsze wiązała się z ogromnymi kosztami, a dotarcie do wszystkich 
pracowników było praktycznie niemożliwe. W związku z pandemią i niejako 
erą TEAMS sytuacja się zmieniła i udało się to wykorzystać. Bardzo ważna 
jest szybkość reakcji – jeśli osoby zaangażowane w zarządzanie personelem 
potrafią praktycznie od razu odpowiedzieć na potrzeby pracowników, dotrzeć 
do nich z odpowiednim przekazem, to można mówić o sukcesie. Najważniej-
sze, aby komunikacja w takich sytuacjach miała swój rytm, stała się pewnym 
rytuałem, ponieważ wtedy pracownicy czują się bezpiecznie, wiedzą, czego 
mogą się spodziewać. Zapewne ważna jest rola liderów. Pandemia COVID-19 
pokazuje, że przy odpowiednim podejściu ukierunkowanym na zaangażowa-
nie pracowników potrafią oni wziąć sprawy w swoje ręce, zrobić naprawdę 
niesamowite rzeczy, aby pomóc innym, ale też troszczyć się o siebie i działać 
na rzecz firmy. Takich przykładów w Grupie Budimex jest bardzo dużo i przy-
noszą wieloaspektowe korzyści

Opisane w tabeli 1 wyniki badań jakościowych pokazały, że projekty ukierun-
kowane na zaangażowanie pracowników są ważnym narzędziem zarządzania ludźmi 
w kryzysie pandemicznym i skutecznie zmotywowały pracowników Budimeksu 
do różnorodnych aktywności oraz przyniosły wiele korzyści dla wszystkich intere-
sariuszy.

Przeprowadzona kampania „Summer Challenge” może stanowić swoisty wzo-
rzec do wykorzystania przez innych marketerów. Jest ona osadzona w długofalowych 
i metodycznych działaniach z obszaru zarządzania personelem ukierunkowanego 
na budowanie zaangażowania ludzi (którego wybrane przykłady zaprezentowano 
w tabeli 1) zarówno w przedsięwzięcia wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Zdecydowanie 
przyczyniła się do wymiernych korzyści dla 7,5 tysiąca zatrudnionych ludzi (profe-
sjonalistów, studentów praktykantów i pracowników fizycznych) i/lub przynajmniej 
dla aktywnych, którzy podjęli wyzwania w sytuacji narastających skutków izolacji 
z powodu pandemii głównie w obszarze wellbeing dla ciała, umysłu i ducha. Autorzy 

Tabela 1 cd.
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mają pełne przekonanie, że lepszy stan zdrowia i ducha pracowników oraz wyższy 
poziom ich zaangażowania sprzyjają wymiernym efektom dla ludzi, firmy i innych 
uczestników gry rynkowej oraz otoczenia.

Metodycznie prowadzone działania w warunkach pandemii COVID-19 poka-
zały, że ludzie potrafią wziąć sprawy w swoje ręce, podjąć ciekawe wyzwania, wyge-
nerować zadziwiającą wartość i wiele korzyści dla wszystkich interesariuszy.

6. Wnioski i rekomendacje

Przeprowadzone rozważania i badania jakościowe potwierdziły, że kampania sty-
mulująca zaangażowanie pracowników jest ważnym narzędziem zarządczym w wa-
runkach pandemii.

COVID-19 istotnie zmienił życie prywatne i zawodowe. W celu ochrony zdro-
wia pracowników powszechna stała się praca online, najczęściej z domu. Z perspek-
tywy drugiego roku doświadczeń izolacja ma destrukcyjny wpływ na stan psychiczny 
i emocjonalny ludzi.

Na szczęście przedsiębiorcy borykający się z trudnościami w zarządzaniu per-
sonelem w nowych i jakże trudnych warunkach mogą liczyć na wsparcie profesjona-
listów. Uwagę autorów rozdziału zwróciła między innymi wielość projektów ofero-
wanych przez międzynarodowy koncern Sodexo (a konkretnie jego brytyjski oddział) 
z obszaru umiejętnego kreowania doświadczeń pracowników i skutecznego wspo-
magania ich zaangażowania. W dobie pandemii ogólnie są one ukierunkowane na 
bezpieczeństwo i wellbeing.

Analizowany obiekt badań – Grupa Budimex – posiada strategię CSR, której 
ważnym elementem są działania ukierunkowane na pracowników i skutecznie po-
dejmuje praktyki adekwatne do sytuacji. Poddana analizie kampania mająca na celu 
zwiększenie zaangażowania pracowników dużej firmy w czasach pandemii korona-
wirusa dotyczyła między innymi ważnych spraw społecznych, takich jak relacje mię-
dzyludzkie w dobie pracy zdalnej, a także kreowania okazji do lepszego i zdrowszego 
trybu życia i pracy oraz podejmowania wyzwań.

Wyniki badań jakościowych pokazały, że projekty ukierunkowane na zaangażo-
wanie pracowników są ważnym narzędziem zarządzania ludźmi w kryzysie pande-
micznym i skutecznie motywują do różnorodnych aktywności oraz przynoszą wiele 
korzyści dla wszystkich interesariuszy. Badania literaturowe i empiryczne przyczy-
niają się do poszerzania wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie zarządza-
nia zaangażowaniem pracowników w dobie pandemii. Przeprowadzona kampania 
„Summer Challenge” skierowana do pracowników Grupy Budimex skutecznie przy-
czyniła się do ich zaangażowania się w przedsięwzięcia z obszaru wellbeing dla ciała, 
ducha i umysłu. Metodycznie prowadzone działania w warunkach pandemii poka-
zały, że ludzie potrafią wziąć sprawy w swoje ręce, zrealizować zadziwiające projekty 
i wygenerować korzyści dla siebie, innych ludzi i firmy. Autorzy stoją na stanowisku, 
że kampania „Summer Challenge” Grupy Budimex może stanowić swoisty wzorzec 
do wykorzystania przez innych marketerów.
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Umiejętnie stosowane kampanie employer engagement:
 – są zgodne z trendami w zarządzaniu zasobami ludzkimi i szczególnie ważne 

w warunkach pandemii COVID-19;
 – przyczyniają się do skutecznego postępowania w warunkach kryzysu;
 – generują różnorodne korzyści dla pracowników i innych interesariuszy;
 – sprzyjają partycypacji;
 – wzmacniają rzetelne i contentowe informowanie;
 – stymulują do działania, troski o własny stan rozumu, serca i ducha oraz o do-

bro innych i firmy;
 – umożliwiają budowanie relacji w trudnych warunkach COVID-19, edukowa-

nie i dostarczanie rozrywki;
 – jednoczą wokół sprawy, wyzwań i samej marki, umożliwiają kreowanie war-

tości i skuteczne wyróżnienie się na tle konkurencji).

Wobec powyższego niezbędne są działania związane z popularyzowaniem przed-
sięwzięć, akcji i kampanii wzmacniających zaangażowanie pracowników, w tym kre-
owanie ich doświadczeń zarówno przez internet, jak i w świecie realnym.

Przy formułowaniu zaleceń dla marketerów zainteresowanych realizacją sku-
tecznych kampanii employer engagement w warunkach pandemii warte uwagi są na-
stępujące kwestie.

1) Działania powinny być dostosowane do grup pracowniczych (w przypadku 
Budimeksu są to profesjonaliści, studenci praktykanci i pracownicy fizyczni) 
z ukierunkowaniem do wnętrza Grupy Budimex, którą tworzy ponad 7,5 ty-
siąca ludzi, oraz na zewnątrz z zaangażowaniem pracowników i stosownie 
do uwarunkowań, np. wspieranie lekarzy i innych służb walczących z pan-
demią; pochylanie się nad pokrzywdzonymi przez los (np. dla potrzebują-
cych) program społeczny „Strefa rodzica” w szpitalach, „Hello ICE. Budimex 
dzieciom” (bezpieczeństwo w ruchu drogowym z pracowniczą inicjatywą 
udoskonalania rozwiązań komunikacyjnych w różnych miejscach w Polsce) 
czy akcja #DomZSerca (np. budowa domu dla wielodzietnej rodziny).

2) W związku z tym, że współcześni interesariusze i szczególnie internauci 
przejawiają silne tendencje do zachowań prosumpcyjnych, należy umiejętnie 
„angażować tłum”.

3) Podstawę działań powinny stanowić wyniki badań między innymi na temat 
tego, co jest ważne dla pracowników w warunkach pandemii, jakich bodź-
ców im dostarczyć, w czym pomóc, do czego inspirować, jak to ułatwić (co 
uwzględniono w omówionej kampanii „Summer Challenge”).

4) Niezbędne jest holistyczne traktowanie człowieka, czyli oddziaływanie na 
niego na poziomach fizycznym, psychicznym i duchowym.

5) Metodyczne działania wymagają odpowiedniego budżetu, zatrudnienia 
profesjonalistów, przeznaczenia odpowiedniej ilości czasu, umożliwienia 
partycypacji, komunikacji w czasie rzeczywistym, reagowania na sytuację, 
dostosowywania się do oczekiwań, ale także zaangażowania pracowników 
i kreatywności.
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6) Istotnymi czynnikami sukcesu są elastyczność i szybkość reakcji.
7) Ważne jest także wsparcie technologiczne i informatyczne, w tym stosowa-

nie innowacyjnych sposobów komunikacji wewnętrznej, np. za pomocą plat-
formy kariera.budimex.pl i z użyciem narzędzi dostosowanych do działań 
online.

8) W zgodzie z obecnymi trendami ważnym czynnikiem sukcesu jest budowanie 
społeczności marki, jej wyjątkowości – zarówno w wymiarze wewnętrznym 
(dla pracowników), jak i zewnętrznym (dla wszystkich interesariuszy.

9) Podejmowane przedsięwzięcia, akcje, konkursy, eventy, wyzwania powinny 
wynikać z sygnałów rynkowych i inicjatywy uczestników oraz być sustaina-
ble, czyli nie tylko oferować atrakcyjną ofertę, generować zyski, ale przede 
wszystkim dbać o serce, rozum i ducha kadry i podejmować problemy spo-
łeczne, sytuacyjne, środowiskowe, branżowe oraz realizować nowoczesne 
i zrównoważone działania.
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CAMPAIGN ENHANCING EMPLOYEE ENGAGEMENT  
IN THE CONDITIONS OF THE COVID-19 PANDEMIC. CASE STUDY

Summary: The motivation for writing the paper was the question about the role of campaigns 
enhancing employee engagement in management practice in the conditions of the COVID-19 
pandemic. The aim of the study is to present campaigns enhancing employee engagement as 
a management tool of a contemporary marketer, demonstrate a market example, discuss the re-
sults of the bibliographical and empirical research carried out, and formulate recommendations 
for those interested in their application. The aim of the qualitative research conducted was to 
obtain information on whether and what activities increasing the engagement of employees 
of the Budimex Group were undertaken during the pandemic and what results they brought. 
For the purpose of the article, literature studies, a meta-analysis of the available online sources, 
and own qualitative studies with the use of the case study, participant observation, and online 
content analysis methods were carried out. The case study includes the following scopes: the 
subjective scope: the Budimex Group; the temporal scope: from June 2020 to March 2021; 
the objective scope: a campaign enhancing employee engagement in the era of the COVID-19 
pandemic as a selected element of employee engagement management; the spatial scope: online 
information resources. The information search focused in particular on the following problem 
areas: What activities were carried out? What phenomena/issues do they concern? Who carries 
them out, for whom, and with whom? What activities do they involve? What results do they 
bring? The discussion and qualitative research carried out confirmed that campaigns stimulating 
employee engagement are an important management tool in the context of the pandemic. The 
Budimex Group has implemented a CSR strategy, which puts emphasis on employee-oriented 
activities and involves introducing effective practices as appropriate. The analysed campaign 
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increasing the engagement of employees of a large company during the COVID-19 pandemic 
concerned important social issues, such as interpersonal relations in the era of remote work, 
creating opportunities for a better and more healthy lifestyle and work habits, and taking up 
challenges. The results of the qualitative research have shown that projects oriented at employ-
ee engagement are an important human resource management tool in the pandemic crisis and 
that they effectively motivated employees to take up different activities and brought multiple 
benefits to all the stakeholders. The literature and empirical studies carried out contribute to 
expanding knowledge and practical skills in the area of employee engagement management in 
the time of the pandemic. The “Summer Challenge” campaign carried out for the employees of 
the Budimex Group effectively contributed to their engagement in well-being projects for the 
body, mind, and spirit. In spite of the pandemic, the systematically conducted activities have 
shown that people are able to take matters into their own hands, carry out amazing projects, 
and generate benefits for themselves, third parties, and the company. The campaign discussed 
in the paper may constitute a model to be used by other marketers.

Keywords: employee engagement, creating staff experiences, campaign, activities, and chal-
lenges for employees, COVID-19 pandemic and its impact on the company’s staff, case study


