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Rozdział 1. 
Firmy pod presją. Jak zarządzać 
ryzykiem, którego nie widać?

Weronika Nowak

Inwestowanie w wizerunek, poprzez innowacyjne i skuteczne 
rozwiązania technologiczne wymaga od firm zaplecza finansowego, 
doświadczenia, know-how i potencjału merytorycznego. Niestety, 
nawet takie działania nie chronią przedsiębiorstw przed niespodziewa-
nym ryzykiem komunikacyjnym.

1.1. Jak cenny jest wizerunek?

W teorii i praktyce działań  komunikacyjnych firm przewijają 
się takie terminy jak: wizerunek, zarządzanie wizerunkiem, reputa-
cja, wizerunek marki, pozycjonowanie czy public relations. Rola jaką 
odgrywa pozytywna reputacja, była i jest szeroko omawiana w różnych 
dyscyplinach, m.in.: marketingu i PR, socjologii, psychologii społecz-
nej, w badaniach nad komunikacją, analizach dyskursów, w historii, 
stosunkach międzynarodowych, politologii oraz dyplomacji. Dyscypli-
ny te są ze sobą nierozerwalnie związane, ich przedstawiciele inspirują 
się wzajemnie, sprawdzają przydatność pokrewnych koncepcji w swo-
ich obszarach zainteresowań.

Autorzy piszący o kreowaniu wizerunku marki, pozycjonowaniu 
czy zarządzaniu reputacją firm, często zbytnią wagę przypisują zało-
żeniom teoretycznym, zapominając, że wskazanie jednego wizerunku, 
który byłby możliwy do komunikowania wszędzie i przez każdego jest 
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utopią.  Nie należy lekceważyć faktu, że pod nośnym hasłem wizerunek, 
często ukryte są pojęcia takie jak: reputacja, przekaz, wiarygodność, 
postawy czy reakcje, postrzeganie, które są bardziej precyzyjne. Posłu-
giwanie się przez mnie w artykule pojęciem kreowania wizerunku, jest 
wynikiem zabiegów czysto stylistycznych i językowych, jakkolwiek 
pragnę podkreślić, że właściwszym jest wskazywanie każdorazowo 
pozytywnej reputacji czy pozytywnego wizerunku  marki jako celu 
działań public relations. Przez PR rozumiem tutaj funkcję zarządzania, 
która ma na celu nawiązanie i utrzymanie wzajemnie korzystnych rela-
cji z otoczeniem. Z roku na rok wzrasta liczba definicji public relations 
i pojęć z nimi związanych. W latach 60. ubiegłego wieku Międzynaro-
dowe Stowarzyszenie Public Relations sformułowało definicję, która 
mówi, że PR to planowe, systematyczne i metodyczne zabiegi o zrozu-
mienie, zaufanie i pozytywny goodwill w otoczeniu za pomocą celowo 
zastosowanych procesów komunikacyjnych.1 Najnowsza definicja 
public relations  zawarta w „Leksykonie Public Relations” mówi, że 
pojęcie public relations „jest zróżnicowane w zależności od kontekstu, 
w jakim występuje, od czasu, miejsca i grupy zawodowej i społecznej, 
której dotyczy. Innym sposobem definiowania public relations jest 
określanie go jako „kontrolowania form prezentowania siebie, aby 
wpłynąć na sposób, w jaki ludzie o nas myślą”2 oraz „budowanie dwu-
stronnego zrozumienia między grupami osób i instytucjami”3 Potocz-
nie PR kojarzony jest ze sztuką uwodzenia ludzi przez jakąkolwiek 
organizację i zdobywanie przez nią przyjaciół wszelkimi dostępnymi 
środkami. Światowe organizacje zawodowe w ostatnich latach definiu-
ją public relations jako zarządzanie poprzez komunikację postawami 
i strategicznymi relacjami pomiędzy organizacją a jej wewnętrznymi 
i zewnętrznymi akcjonariuszami, dla wzajemnych korzyści i większego 
ładu społecznego (konferencja CONFERP w Brazylii, październik 2004 
r.) (…). Jednocześnie w PR nie powinno być ważniejszych zagadnień 
od etyki: etyki działalności, jak i etyki osób tę działalność uprawia-
jących. Podstawą działalności PR jest zidentyfikowanie publiczności 
w środowisku wewnętrznym i zewnętrznym organizacji oraz efektyw-
na z nimi komunikacja przy pomocy wszystkich dostępnych środków 
i narzędzi. Niezbędne warunki rozwoju PR to: wolność słowa, plu-

1 Wojcik K., Public relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem, Warszawa 2005, s. 24.
2 A. Grzegorczyk, Public relations, Agencja reklamy Benta, Warszawa 1997, s. 4.
3 A. Grzegorczyk, Public relations, Instytut Promocji sp. z o.o., Warszawa 1999, s. 4. 
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ralizm mediów oraz dostęp do różnych środków informacji i opinii, 
wolny rynek, swobodny przepływ informacji (Internet)”.4

Jeśli działania public relations są prowadzone zgodnie z zasada-
mi odpowiedzialności społecznej i modelu symetrycznej komunikacji 
dwustronnej J. Gruniga i T. Hunta5 to możemy je uważać za ważny 
element globalnego systemu informacji. Umożliwiają one komunika-
cję, dzięki której są budowane wzajemne relacje pomiędzy firmami, ich 
przedstawicielami, interesariuszami a publicznościami, przed którymi 
są odpowiedzialni. Znaczenie tej formy komunikowania ciągle wzrasta 
jako efekt pogłębiającej się międzynarodowej integracji. Omawiając 
definicje PR w perspektywie międzynarodowej komunikacji, warto też 
wspomnieć o stanowisku reprezentowanym przez K. Sriramesha i D. 
Vercica. Według nich PR stał się przedsięwzięciem o znaczeniu global-
nym, a działania PR na jednym rynku należą już do rzadkości. W „The 
Global Public Relations Handbook”6 Sriramesh pisze, że efektywność 
public relations zależy w dużej mierze od uwzględnienia perspektywy 
międzynarodowej i międzykulturowej. 

Budowanie marki firmy stało się niezwykle ważne dla jej pozycji 
w świecie i roli, jaką może w nim odegrać. Marka może wyrażać sobą 
emocje subtelne, jak i te najbardziej złożone, co więcej może uczynić te 
emocje natychmiast dostępnymi7, przekraczając w wielu przypadkach 
nie tylko granice geograficzne, ale także bariery językowe, etniczne 
i religijne. Marka jest komunikatem w pigułce – streszcza potencjał 
firmy, charakter i osobowość. Wizerunek firmy, stworzony ponad 
podziałami językowymi czy geograficznymi, to jego obraz odbierany 
przez opinię publiczną. R. Bergler uważa, że „wizerunek to uproszczo-
ne, przesadzone i wartościujące wyobrażenie, pseudosąd, nie mający 
ograniczeń ważności (obowiązywania) i niepoddający się w sposób 
dostateczny empirycznemu potwierdzeniu. Dodać należy, że wszystkie 
przedmioty dostępne ludzkiemu postrzeganiu, przeżyciom i przemy-
śleniom są przetwarzane i poddawane uproszczeniom jako wizerunki. 
Wizerunki są fenomenem uniwersalnym. Odtwarzają rzeczywistość 
nie w sposób fotograficzny, zgodną co do detali, ale budują wnioski 

4 Olędzki J., Tworzydło D. (red.), Leksykon Public Relations, Wydawnictwo Newsline i Bonus 
Liber, Rzeszów 2009, s.141-142.
5 Grunig J., Hunt T., Public relations techniques, Harcourt Brace Jovanovich, San Diego 1994.
6 Sriramesh K., Vercic D., The Global Public Relations Handbook, Revised Edition, Taylor & 
Francis, 2012.
7 Olins W., Wally Olins o marce, Warszawa 2004, s. 18.
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na silnych wrażeniach, pojedynczych osiągnięciach, sukcesach, ale 
także na pojedynczych klęskach. Wizerunki powstają, jak wskazuje na 
to psychologia pierwszego wrażenia, w krótkim czasie na podstawie 
minimum dostępnych informacji. Wymagane przy tym mechanizmy 
psychologiczne funkcjonują z dużą prędkością w sposób automatyczny 
i bez zakłóceń poprzez proces myślenia. Sceptycyzm, powątpiewanie 
zostają wyłączone, a dopuszczone tylko subiektywne i jednoznaczne 
wyroki”.8 Na wizerunek firmy wpływa jej historia, głęboko zakorze-
nione w kulturze i tradycji stereotypy, ale też współczesność, kontakty 
międzynarodowe a przede wszystkim informacje przekazywane przez 
media. Wizerunek powstaje na styku doświadczeń natury emocjonalnej, 
społecznej i rozumowej. Do czynników racjonalnych zaliczyć można 
wiedzę, doświadczenia, refleksję, świadomość. Czynniki emocjonalne 
to stereotypy i uprzedzenia, sympatie i antypatie, obawy, życzenia i tym 
podobne. Do doświadczeń natury społecznej zaliczyć można z kolei 
wszelkie normy otoczenia, w którym i z którym się komunikujemy oraz 
tematy tabu. 

1.2. Wizerunek firmy a zarządzanie ryzykiem 
komunikacyjnym

„Ludzie, którzy podejmują ryzyko, na ogół popełniają dwa błędy 
rocznie. Ludzie, którzy nie podejmują ryzyka, również popełniają na 
ogół dwa błędy rocznie.” - Peter Drucker9 

W coraz bardziej konkurencyjnym świecie, w którym technologie 
podnoszą poziom możliwości promocyjnych firm – starają się one jak 
najlepiej zademonstrować swoją siłę, atrakcyjność, wpływy i prestiż. 
Globalny kryzys finansowy w strefie euro i w USA, wzrost cen energii 
elektrycznej i paliw, zmiany w prawie, to dodatkowe kwestie związane 
z funkcjonowaniem przedsiębiorstw na rynku, na których na co dzień 
koncentruje się medialna debata publiczna. Jednocześnie dostrzegana 
jest konieczność realizacji wielomiliardowych inwestycji infrastruk-
turalnych w sektorach gospodarki permanentnie zagrożonych wystą-
pieniem ryzyka tj.: farmacja,  IT, ubezpieczenia, lotnictwo, energetyka 

8 Bergler R., Standort als Imagefaktor [w:] Fuhrung und Kommunikation. Erfolg durch Partner-
schaft, Bonn 1991, s. 47.
9 http://www.polrisk.pl/pl/Zarzadzanie-ryzykiem (10.11.2012)
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w tym sektor paliwowy, telekomunikacja, finanse i bankowość. Termin 
„ryzyko” wszedł do debaty medialnej w wyniku pojawiania się tego 
pojęcia w przepisach polskiego prawa. Zaistniał on na stałe w słowni-
kach liderów opinii i przedstawicieli instytucji biznesowych. Definiu-
jąc ryzyko, mówimy o pewnej cesze zdarzenia, zjawiska lub działania, 
która może wpłynąć na osiągnięcie przez organizację jej nadrzędnych 
celów. „Ryzyko jako cecha jest zdefiniowane kombinacją prawdopodo-
bieństwa10 zdarzenia (stosunek liczby szans wystąpienia danego zda-
rzenia do sumy wszystkich szans wystąpienia i niewystąpienia danego 
zdarzenia)  i jego skutku (wymierne konsekwencje tzw. zrealizowania 
się ryzyka; w odróżnieniu od straty, skutek niekoniecznie musi być 
finansowy. Powinien być mierzony w skali wartości najważniejszych 
dla firmy lub organizacji: np. w pieniądzu, stratach w ludziach lub 
w utraconej reputacji).”11 

Przyjęte w zapisach „Ustawy o biegłych rewidentach i ich samo-
rządzie”12 oraz „Ustawy o finansach publicznych”13 regulacje dowio-
dły konieczności zweryfikowania posiadanych przez firmy systemów 
zarządzania ryzykiem. Ponadto wskazały na skuteczność opracowania i 
wdrożenia procesów zarządzania kryzysem. „Leksykon public relions” 
definiuje kryzys jako sytuację zagażającą stabilności funkcjonowania 
firmy. Postrzegać go można jako proces, na który składa się szereg nie-
korzystnych zjawisk związanych z fazami rozwoju oraz problemami 
decyzyjnymi firmy. Wśród skutków kryzysu  wymienia się również: 
utratę zaufania, wiarygodności, utratę klientów oraz rynków zbytu, spa-
dek sprzedaży, wycofanie się ze współpracy partnerów biznesowych.14

Przekazany poprzez regulacje prawne impuls dla zarządzania 
ryzykiem jako odrębną dyscypliną, jest pozytywnym zjawiskiem na 

10 W języku polskim trudno o rozróżnienie pomiędzy prawdopodobieństwem w znaczeniu an-
gielskiego wyrażenia „probability” i „likelihood”. Większość źródeł podaje jeden polski termin 
(prawdopodobieństwo) na oba angielskie terminy. Jednakże, prawdopodobieństwo w znaczeniu 
„likelihood” oznacza większą lub mniejszą pewność wystąpienia lub nie wystąpienia danego 
zdarzenia a prawdopodobieństwo w znaczeniu „probability” to matematycznie (analitycznie) 
wyznaczona możliwość wystąpienia danego zdarzenia. Zgodnie z Risk Management Standard 
(AIRMIC, IRM, ALARM) oraz Normą ISO Guide 73:2002
11 http://www.polrisk.pl/pl/Zarzadzanie-ryzykiem/Slownik/Ryzyko (10.11.2012)
12 Dz.U. 2009 nr 77 poz. 649 Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorzą-
dzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicz-
nym
13 Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
14 Olędzki J., Tworzydło D. (red.), Leksykon Public Relations, Wydawnictwo Newsline i Bonus 
Liber, Rzeszów 2009, s. 91.
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polskim rynku komunikacyjnym. Pamiętać należy jednak, że jest to 
dyscyplina młoda, a działania komunikacyjne prowadzone przez osoby 
bez niezbędnej wiedzy, doświadczenia i kompetencji mogą wywołać 
odwrotne od zamierzonych skutki. Doświadczenia zagranicznych 
firm pokazują niestety, że zarządzanie ryzykiem traktowane może być 
wyłącznie jako element kontrolny, polegający na weryfikacji zgodności 
działań z przepisami. Tymczasem procesy komunikacyjne dotyczące 
zarządzania ryzykiem powinny zostać nierozerwalnie połączone z dzia-
łalnością organizacji i całościowym spojrzeniem na jej funkcjonowanie 
na rynku. Elementem szerszego procesu zarządzania ryzykiem jest tzw. 
risk communication – czyli podejmowanie działań informacyjnych, 
a szerzej komunikacyjnych na poszczegolnych etapach całego procesu. 
Sama teorie komunikowania ryzyka wyrosła na gruncie zarządzania 
problemami (issues management)  i odwoływała się do założenia, że 
informacje o istniejących zagrożeniach należy przekazywać opinii 
publicznej w spozób, który pozwoli zminimalizować poczucie zagro-
żenia, strachu oraz wrogie nastawienie do zdiagnozowanego ryzyka.. 
Proces komunikowania ryzyka realizowany jest poprzez narzędzia 
i metody, które pozwalająnawiązać faktyczny dialog z interesaiuszami. 
Na etapie identyfikowania ryzyka wykorzystywane są m.in. badania 
fokusowe; na etapie oceny ryzyka działania komuikacyjne zmierzają 
do określenia poziomu akceptowalności ryzyka w grupach docelo-
wych; etap reagowania na ryzyko wymaga przede wszystkim podjęcia 
działań informacyjnych, wyaśniających; ostatni z etapów – etap oceny 
– koncentruje się na zebraniu informacji zwrotnych oraz ewaluacji 
wykonanych działań.15

Zarządzanie ryzykiem komunikacyjnym jest dyscypliną dyna-
miczną, ciągle ewoluującą, funkcjonującą w oparciu o synergię takich 
dziedzin jak prawo, zarządzanie, psychologia i komunikacja. Paradok-
salnie to kryzys gospodarczy o globalnej skali przyniósł rozwój teorii, 
metod i narzędzi zarządzania ryzykiem komunikacyjnym. Identyfika-
cja potencjalnych scenariuszy działań komunikacyjnych w przypadku 
wystąpienia ryzyka oraz powiązanie ich z długoterminowymi celami 
firmy, pozwala przetrwać organizacjom najtrudniejsze kryzysowe 
momenty.

15 Olędzki J., Tworzydło D. (red.), Leksykon Public Relations, Wydawnictwo Newsline i Bonus 
Liber, Rzeszów 2009, s. 150-151.
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1.3. Zarządzenie ryzykiem nieobecne w polskich 
firmach

Powszechnym jest przekonanie, że sytuacja kryzysowa jest 
wynikiem działania lub zdarzenia, którego nie moża było przewidzieć, 
Prawda jest jednak zupiełnie inna, ponieważ większość kryzysów ma 
swoje podłoże w błędach popełnianych przez managerów.16 Manage-
rowie i dyrektorzy polskich przedsiębiorstw zarządzają ryzykiem ad 
hoc, w zależności od indywidualnych umiejętności i kompetencji. Brak 
im zintegrowanego podejścia, które skutecznie chroniłoby firmę przed 
ekonomicznymi, społecznymi czy etycznymi konsekwencjami ryzyka. 
Tymczasem oszacowanie prawdopodobieństwa wystąpienia różnego 
rodzajów ryzyka sprawia, że można z wyprzedzeniem wypracować 
alternatywne strategie działania. Tematyka zarządzania ryzykiem 
komunikacyjnym w Stanach Zjednoczonych oraz krajach Europy 
Zachodniej usystematyzowana została w różnego rodzaju opracowania 
teoretyczne i modele postępowania.

Jedną z bardziej głośnych koncepcji dotyczących ryzyka 
i zarządzania nim, jest koncepcja „Black Swan”17 autorstwa Nassima 
Nicholasa Taleba. Według autora identyfikacja potencjalnych scena-
riuszy działań w przypadku wystąpienia ryzyka oraz powiązanie ich 
z długoterminowymi celami firmy, pozwala przetrwać organizacjom 
najtrudniejsze w kryzysie momenty. Najbardziej obszernym pośród 
standardów zarządzania ryzykiem jest amerykański standard „COSO: 
Enterprise Risk Management — Integrated Framework (2004)”18, skła-
dający się z takich elementów jak: 
1. środowisko wewnątrz organizacji,
2. zdefiniowanie celów działań, 
3. zidentyfikowanie potencjalnych ryzyk, 
4. ocena ryzyka, 
5. opracowanie alternatywnych planów działań, 

16 Janiszewska B. (red.), Sztuka public relations. Z doświadczeń polskich praktyków, Związek 
Firm Public Relations, Warszawa 2006, s.143.
17 Definicja przyjęta przez autora opisuje zdarzenie o bardzo małej, wręcz nieprawdopodobnej 
szansie wystąpienia, co czyni go niemożliwym do przewidzenia. W przypadku „Black Swan” 
bardzo często tworzy się historia, a brak sprawdzonych, uwzględniających wiele aspektów 
planów komunikacyjnych na wypadek ryzyka, czyni zarządzanie nim nieskoordynowanym i 
nieskutecznym.
18 http://www.coso.org/documents/coso_erm_executivesummary.pdf  (09.11.2012)
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6. ewaluacja, 
7. komunikacja i informacja zwrotna, 
8. monitoring.

Zarządzanie ryzykiem korporacyjnym wg COSO jest „realizowa-
nym przez zarząd, kierownictwo lub inny personel przedsiębiorstwa, 
uwzględnionym w strategii i w całym przedsiębiorstwie procesem, 
którego celem jest identyfikacja potencjalnych zdarzeń, które mogą 
wywrzeć wpływ na przedsiębiorstwo, utrzymywanie ryzyka w usta-
lonych granicach oraz rozsądne zapewnienie realizacji celów przed-
siębiorstwa”19. Podobne składowe zawiera model brytyjski (FERMA), 
opracowany przez Europejską Federację Stowarzyszeń Zarządzania 
Ryzykiem20, zrzeszającą krajowe organizacje zajmujące się tematyką 
zarządzania ryzykiem. Warto wymienić dodatkowo definicje z wybra-
nych standardów:
1. (AS/NZS 4360): Kultura zarządcza, procesy i struktury, które 

mają zwiększać szanse osiągnięcia korzyści przez organizację 
i zmniejszać ryzyko porażki lub negatywnych zdarzeń. Na proces 
zarządzania ryzykiem składają się ustalanie kontekstu biznesowe-
go, identyfikacja ryzyk, ich analiza i ocena, postępowanie wobec 
nich oraz monitorowanie i komunikowanie ryzyk wewnątrz i na 
zewnątrz organizacji.

2. (AIRMIC Risk Management Standard): Centralny element zarza-
dzania strategicznego organizacją, polegający na metodycznym 
rozwiązywaniu problemów związanych z ryzykiem, tak aby 
zmaksymalizować trwałe korzyści z działalności organizacji.

3. (ISO / IEC Guide 73): Skoordynowane działania służące kierowa-
niu i koordynowaniu funkcjonowania organizacji przez pryzmat 
ryzyka.21

1.4. Skutki, które przytłaczają 

Wyzwanie jakie każdorazowo staje przed zarządzającymi sytuacją 
kryzysową, to opracowanie szybkiego sposobu na rozwiązanie proble-
mu, który spowodował daną sytuację. Jak pokazują wyniki raportu Aon 

19 http://www.polrisk.pl/pl/Zarzadzanie-ryzykiem/ERM (09.11.2012)
20 http://www.ferma.eu/ (09.11.2012)
21 http://www.polrisk.pl/pl/Zarzadzanie-ryzykiem/Slownik/Zarzadzanie-ryzykiem (13.11.2011)
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Polska 2011/2012, „Badanie zarządzania ryzykiem i ubezpieczeniami 
w firmach w Polsce”22, zagadnienia związane z organizacją EURO 
2012, bezpieczeństwem energetycznym oraz poziomem inwestycji 
sektora publicznego stanowiły bądź stanowią główne scenariusze ryzy-
ka dla polskiej gospodarki na lata 2012-2013. Priorytetem dla polskich 
firm jest także znalezienie recept na zagrożenia związane z wahaniami 
kursów walut, wzrastającą konkurencją oraz spowolnieniem gospo-
darczym. Pomimo systematycznego wzrostu wiedzy i poziomu przy-
gotowania polskich firm na kluczowe ryzyka, głównym celem nadal 
pozostaje kwestia zapewnienia zgodności z wymogami regulacyjnymi. 
Dyskusje wewnątrz firm, doświadczenie oraz intuicja kadry zarządza-
jącej są najczęściej stosowanymi metodami identyfikacji i oceny ryzy-
ka, a podstawowym narzędziem informatycznym wykorzystywanym 
do gromadzenia informacji i danych dotyczących ryzyka pozostaje 
arkusz kalkulacyjny. Tylko niespełna jedna trzecia organizacji posiada 
w swoich strukturach departament zarządzania ryzykiem.23

Rysunek 1 Przebieg kryzysu.

22 Por. Aon Polska 2011/2012, Badanie zarządzania ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Pol-
sce, http://www.pid.org.pl/uploads/AON%20raport%202011%20end.pdf (13.11.2011)
23 Por. Aon Polska 2011/2012, Badanie zarządzania ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Pol-
sce, http://www.pid.org.pl/uploads/AON%20raport%202011%20end.pdf (13.11.2011)

Źródło: Brad Hainsworth and Max Meng, How Corporations Define Issue Management, Public 
Relations Review, 1988.
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1.5. Wczesne ostrzeganie

Strach, niedowierzanie, przygnębienie a nawet panika to reakcje, 
z jakimi muszą zmierzyć się firmy w sytuacji kryzysowej. Nieprzygo-
towanie do prowadzenia działań w sytuacji ryzyka skutkuje najczęściej 
popełnianiem błędów, których można było uniknąć. Bywa to np. próba 
przeczekania sytuacji, unikanie odpowiedzialności za zdarzenie czy 
poszukiwanie winnych. W dynamicznie rozwijających się sytuacjach 
ryzyka, brak sprawdzonych procedur działania oraz opracowanych 
kilku rozwiązań sprawia, że firma traci z pola widzenia inne potencjal-
ne opcje. 

Zapanowanie nad szokiem i chaosem komunikacyjnym w zarzą-
dzaniu ryzykiem to pierwszy krok do przetrwania kryzysu. Zagadnienia 
„psychologii przetrwania” opisane zostało m.in. w bestsellerze i obo-
wiązkowej pozycji współczesnego managera ds. zarządzania ryzykiem 
Bena Sherwooda „The Survivors Club”24, w której wskazuje on na 
cechy i postawy pozwalające firmie wyjść obronną ręką z trudnego 
położenia. Są to:
1. Rzeczowa analiza sytuacji, bez optymistycznych przewidywań;
2. Stałe poszerzanie liczby opcji i rozwiązań;
3. Wyeliminowanie emocji z obszarów, w których zapadają kluczo-

we decyzje;
4. Wytrwałość i przekonanie o celowości podejmowanych działań.

Reputacja firmy to wartość, której ochrona wymaga starannych 
i systematycznych działań. Wystąpienie czynników, które mogłyby jej 
zaszkodzić to jedno z najpoważniejszych zagrożeń dla wiarygodności 
i stabilności firmy. Ochrona reputacji i systematyczne działania z zakre-
su zarządzania komunikacją w kryzysie chronią biznes, bezpośrednio 
przekładając się na wyniki sprzedażowe. Zdiagnozowane przez zespół 
ds. zarządzania ryzykiem komunikacyjnym procesy oraz opracowane 
materiały powinny służyć sprawnemu opanowaniu sytuacji w przypad-
ku niepożądanego wydarzenia. Prowadzona w oparciu o nie komunika-
cja pozwala profesjonalnie i efektywnie wspierać wizerunek i pozycję 
firmy.

24 Sherwood B. The Survivors Club, Grand Central Publishing 2009.
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1.6. Dekalog zarządzania komunikacją w kryzysie

Media kochają kryzysy, a redaktorzy tak prasowi, jak i radiowi, 
internetowi czy telewizyjni chętniej i szyciej przygotują materiał o kło-
potach firmy, niż podejmowanych przez nią pozytywnych działaniach. 
Co więcej, natura kryzysu zakłada istnienie konfliktu oraz polaryzację 
stron. W przewżającej części stronami konfliktu są dyrekcja, związki 
zawodowe, organy kontrolne, klienci lub dostawcy. Kluczem do efek-
tywnego zarządzania sytuacją kryzysową jest poprawne zidentyfikowa-
nie wszystkich stron konfliktu a następnie przestrzeganie kolejnych 10 
kroków:
1. Zajęcie jednoznacznego, konkretnego stanowiska; 
2. Zaangażowanie zarządu w procesy komunikacyjne;
3. Pozyskanie sojuszników i  wsparcia stron trzecich;
4. Stała obecność przedstawicieli firmy na miejscu zdarzenia;
5. Scentralizowanie procesów komunikacji;
6. Aktywna współpraca z mediami;
7. Systematyczna komunikacja z pracownikami;
8. Weryfikowanie hipotez możliwych planów rozwoju sytuacji;
9. Strategiczne planowanie dalszych podejmowanych przez firmę 

kroków  komunikacyjnych;
10. Monitoring i ewaluacja działań.

W pozycji „Sztuka public relations. Z doświadczeń polskich prak-
tyków” A. Łaszyn, prezes agencji Alert Media Communication wska-
zuje na jeszcze jedną istotną prawidłowość funkcjonowania kryzysów, 
a mianowicie sposobu, w jaki opinia publiczna oraz media odbierają 
sytuacje kryzysowe. Kryzys, aby budził zainteresowanie, musi mieć 
historię, w której istnieje jasny podział ról na dobrych i złych – i to 
właśnie media decydują w początkowej fazie kryzysu, której ze wspo-
mnianych stron konfliktu przydzielona zostanie która rola. Agresyw-
na postawa, arogancja, panika, a także brak komunikacji ze wiatem 
zewnętrznym gwarantują etykiekę „złego”. Co więcej media zaintere-
sowane sprawą, opiszą ją niezależnie od tego, czy dotknięta kryzysem 
firma przekaże oficjalne stanowisko, czy nie.25

25Janiszewska B. (red.), Sztuka public relations. Z doświadczeń polskich praktyków, Związek Firm 
Public Relations, Warszawa 2006, s.144-145.



18 19

1.7. Pośpiech kontrolowany

Procedury zarządzania ryzykiem komunikacyjnym powinny 
zostać uruchomione natychmiast po otrzymaniu informacji na temat 
identyfikacjipotencjalnego kryzysui związanych z nimiprocesów. Jed-
nocześnie do pracowników firmy skierowane powinno zostać oficjalne 
stanowisko w sprawie. Zdefiniowane na etapie opracowania modelu 
sytuacji kryzysowej kanały komunikacjirównież powinny zostać uru-
chomione i wykorzystane w krótkim czasie. Należą do nich:
1. Biuro prasowe;
2. Doradztwo PR;
3. Monitoring mediów;
4. Dostępny 24/7 numer telefonu alarmowego;
5. Szybkie skorzystanie z materiałów uzupełniających komunika-

cję;
6. Uruchomienie strony internetowej (znajdującej się uprzednio 

w trybie offline), która zawiera informacje dla dziennikarzy 
i konsumentów, a dostęp do jej zawartości może być ograniczony 
zgodnie ze zdefiniowaną grupą docelową;

7. Baza pracowników;
8. Baza dziennikarzy;
9. Baza danych liderów opinii;
10. Baza danych organizacji pozarządowych i organów regulacyj-

nych;
11. Baza danych klientów;
12. Baza partnerów.

Za realizację efektywnej komunikacji kryzysowej powinien 
odpowiadać zespół antykyzysowy, choć najczęściej bezpośrednim 
wykonawcą planu jest jeden z podmiotów: departament ds. komunika-
cji lub agencja PR. W kryzysie przede wszystkim czas ma znaczenie, 
a długotrwały proces decyzyjny to jedna z najważniejszych przyczyn 
pogłębiania się kryzysów. 

Skuteczność zarządzania komunikacją w przypadku wystąpienia 
sytuacji kryzysowej zależy od właściwej  organizacji i ulokowanie 
decyzyjności wewnątrz przedsiębiorstwa. Rozmieszczenie w struktu-
rach firmy działów i/lub departamentów wyspecjalizowanych w zarzą-
dzaniu ryzykiem komunikacyjnym zależy od wielkości organizacji, 
jej profilu działania, roli, technik i stosowanych narzędzi oraz zakresu 
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współpracy z innymi podmiotami na rynku. Niestety aż  71% respon-
dentów cytowanego wyżej badania nie posiada w swoich strukturach 
departamentu zarządzania ryzykiem.Cenne okazuje się być także 
wsparcie kogoś z zewnątrz, kto świeżym okiem spojrzy na przyjętą tak-
tykę i strategię działania. Efekty przynosi również określenie najważ-
niejszych zagrożeń  raz analiza problemów jakie miała konkurencja. 

Istnieje szereg formalnych rejestrów ryzyk, czyli specjalnie zapro-
jektowanych baz danych służących do rejestrowania zmian parametrów 
opisujących ryzyka i dające podstawę do świadomego zarzdzania tym 
ryzykiem, które wykorzystywane są w dużych firmach w procesach 
identyfikacji ryzyk. Dodatkowo, istnieje również ogromna liczba 
technik czy narzędzi, które pozwalają organizacjom na zdefiniowanie 
potencjalnych kryzysów komunikacyjnych. Zazwyczaj związane są 
one z rodzajem i skalą działalności firmy na rynku, formami własności 
czy próbą sprostania wymogom innowacyjności przedsiębiorstwa na 
rynku. Wśród podstawowych metod identyfikacji ryzyka, jakie może 
spotkać organizację, wyróżnić można m.in.: analizy i dyskusje na 
szczeblu kadry zarządzającej, indywidualne doświadczenie jakie posia-
dają przedstawiciele zarządu lub opinia zewnętrznych konsultantów.

Kolejnym etapem w zarządzaniu ryzykiem komunikacyjnym, 
po identyfikacji, jest jego ocena. Dominującą tendencją jaką wskazali 
respondenci w badaniu Aon Polska 2011/2012, „Badanie zarządzania 
ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce” było wykorzystywa-
nie intuicji i doświadczenia kadry zarządzającej (38%). Wśród kolej-
nych wskazań znalazły się analizy ilościowe realizowane na poziomie 
jednostek biznesowych (31%) oraz te wykorzystywane na szczeblu 
zarządu (29%). Warto zaznaczyć, że analizy ilościowe realizowane 
wewnątrz firmy uwzględniają jedynie możliwość wystąpienia sytuacji, 
które już kiedyś miały miejsce w firmie. Konsultacje zewnętrze wnoszą 
nowe spojrzenie i zdaniem 15% respondentów badania stosowane są 
w ich firmach. Nie bez znaczenia pozostają analizy benchmarkowe, 
polegające na porównaniach przedsiębiorstwa do podobnej grupy firm. 
Pozwalają one na zbudowanie kilku alternatywnych scenariuszy dzia-
łań komunikacyjnych, na wypadek kryzysu.

Zanim wdrożone zostaną przygotowane procedury i treści zdefi-
niowane muszą zostać grupy docelowe, w kluczowe media. Najsku-
teczniejszym sposobem jest wykorzystanie kanałów, które już zostały 
przetestowane i okazały się skuteczne. Jeżeli w firmie istnieje instrukcja 
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zarządzania sytuacją kryzysową, tzw. Crisis Manuals warto zostosować 
go w praktyce. 

1.8 Profile ryzyka w Polsce i na świecie 

Zagrożenia związane ze spowolnieniem gospodarczym oraz 
wzrost konkurencyjności to kluczowe ryzyka zdefiniowane tak przez 
globalnych, jak i krajowych przedsiębiorców. Specyfiką polskiego 
rynku jest zagrożenie związane z wahaniami kursu walutowego, które 
w zestawianiu globalnym znajdujepoza pierwszym z 10 ryzyk.

Tabela 1. Główne zmiany w profilu ryzyka

Ranking ryzyk globalnych Ranking ryzyk Polska

1 Spowolnienie gospodarcze Wahania kursów walut

2 Zmiany w otoczeniu prawnym/ 
regulacyjnym Wzrastająca konkurencja

3 Wzrastająca konkurencja Spowolnienie gospodarcze

4 Utrata reputacji Wahania cen surowców

5 Zakłócenia działalności Kontrahenci – należności handlowe

6 Innowacje i spełnienie oczekiwań 
klientów

Zmiany w otoczeniu prawnym/ 
regulacyjnym

7 Zatrudnienie i utrzymanie 
utalentowanych pracowników

Przerwa w działalności; Zakłócenia/ 
przerwa łańcucha dostaw

8 Wahania cen surowców Awaria technologiczna

9 Awaria technologiczna Przepływy pieniężne/ ryzyka 
płynności

10 Przepływy pieniężne/ ryzyka 
płynności

Utrata reputacji; Odpowiedzialność 
cywilna roszczenia

Źródło: Aon Polska 2011/2012, „Badanie zarządzania ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach 
w Polsce”

W stosunku do badania globalnego, polscy przedsiębiorcy niżej 
ocenili zagrożenia związane z utratą reputacji. Niepokoić mogą również 
wyniki badania dotyczące priorytetów działań polskich firm względem 
zarządzania ryzykiem. Działania z zakresu komunikacji wewnętrz-
nej, zewnętrznej oraz szkoleń znalazły się na ostatnich pozycjach w 
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zestawieniu. Rezultatem takiego podejścia będzie zwiększony czas 
wdrożeń i integracji procesów zarządzania ryzykiem komunikacyjnym 
w organizacjach. Takie działania wskazują na wczesną fazę dojrzałości 
krajowych przedsiębiorstw. 

Tabela 2. Priorytety działań względem zarządzania ryzykiem

Priorytety działań względem zarządzania 
ryzykiem obecnie w ciągu 2 lat

Zgodność działań z regulacjami/ przepisami 
i raportowanie 1 2

Identyfikacja, kwantyfikacja i analiza ryzyka 2 1

Zakup ubezpieczeń 3 6

Kontrola strat/ prewencja 4 4

Zarządzanie ryzykiem na bazie całeń organizacji/ 
ERM 5 3

Finansowanie ryzyka 6 5

Zarządzanie roszczeniami/ szkodami 7 9

Planowanie kryzysowe na wypadek nagłych 
zdarzeń 8 8

Komunikacji ryzyka/ szkolenia w ramach 
organizacji 9 7

Komunikacja ryzyka – zewnętrzna do partnerów 
biznesowych, klientów 10 10

Źródło: Aon Polska 2011/2012, „Badanie zarządzania ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w 
Polsce”

1.9. Koszty ryzyka

Weryfikacja łącznych kosztów, jakie zmuszona będzie ponieść 
firma w przypadku wystąpienia ryzyka komunikacyjnego powinna 
uwzględniać takie elementy jak:transfer ryzyka, np. wysokość składki 
ubezpieczeniowej; koszty zatrzymania ryzyka, np. straty co do wyso-
kości udziałów; koszty zarządzania ryzykiem ponoszone wewnątrz 
organizacji, np. wynagrodzenie pracowników sztabu kryzysowego, 
koszty likwidacji szkód itp.; zewnętrzne koszty zarządzania ryzykiem, 
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w tym wynagrodzenie zewnętrznych konsultantów.Pomiar wszystkich 
składowych kosztów ryzyka jest tym dokładniejszy, im bardziej wyspe-
cjalizowany zespół ds. zarządzania ryzykiem gromadzi informacje oraz 
im bardziej zaawansowane rozwiązania informatyczne wspierają ten 
proces.

1.10. Wysoka poprzeczka 

Od kilku lat systematycznie wzrasta zainteresowanie pojęciem 
zarządzania ryzykiem komunikacyjnym i sytuacją kryzysową. Zada-
niem firm, które znalazły się w takiej niepożądanej sytuacji, jest 
sprostanie oczekiwaniom pracowników, mediów oraz kontrahentów. 
To także konieczność sprostania wymogom wizerunkowym na rynku 
rosnącej konkurencji: o innowacyjne rozwiązania, talenty i inwestycje. 

Nie jest jasne, jak kryzys wpłynie na funkcjonowanie gospodarki. 
Może okazać się przeszkodą, która zahamuje reformy, gdyż bieżące 
konieczności staną się ważniejsze niż dalekosiężne zmiany. Z drugiej 
strony spowolnienie gospodarcze może okazać się katalizatorem, który 
przyspieszy już rozpoczęte prace. Może nawet wymusić zmiany, które 
w bardziej sprzyjających czasach zostałyby odłożone na później. Nie-
stabilność ekonomiczna oraz wzrost wymagań inwestorów w zakresie 
transparentności i odpowiedzialności za decyzje jakie podejmowane są 
w firmach, to główne przyczyny wzmacniania procesów zarządzania 
ryzykiem komunikacyjnym w przedsiębiorstwach i instytucjach około 
biznesowych.

Zewnętrzne przesłanki konieczności zarządzania ryzykiem 
komunikacyjnym to przede wszystkim: niestabilność ekonomiczna 
– 46%, wymagania inwestorów w zakresie większej transparentności 
i odpowiedzialności – 34%, ekstremalne zdarzenia naturalne – 19% 
oraz wzrost zainteresowania za strony regulatorów – 17%.Podstawowe 
korzyści z inwestowania w zarządzanie ryzykiem to m.in.: bardziej 
świadome decyzje dotyczące zatrzymania/przyjęcia ryzyka – 64%, 
usprawniona kontrola wewnętrzna – 44%, poprawione standardy zarzą-
dzania – 41%, niższe łączne koszty ryzyk podlegających ubezpieczeniu 
(składki, straty zatrzymane i koszty zarządzania ryzykiem) – 41%.
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Abstrakt

Celem niniejszej pracy jest ukazanie mechanizmów funkcjonowa-
nia firm w sytuacji ryzyka oraz procedur zarządzania ryzykiem komu-
nikacyjnym. Autorka rozpoczyna rozważania od zdefiniowania wagi 
wizerunku firmy, następnie przybliża zagrożenia związane z wystąpie-
niem określonych ryzyk dla reputacji firmy oraz wskazuje na metody 
i techniki, które wspierają działania komunikacyjne przedsiębiorstw 
w sytuacjach kryzysowych. Artykuł oparty został o wyniki badania i 
raportu Aon Polska 2011/2012, „Badanie zarządzania ryzykiem i ubez-
pieczeniami w firmach w Polsce”.

Słowa kluczowe: public relations, wizerunek, reputacja firmy, zarzą-
dzanie sytuacją kryzysową, ryzyko, zarządzanie ryzykiem

Abstract

The purpose of this study was to demonstrate the mechanisms of 
functioning companies in situations of risk and risk management pro-
cedures.The author begins with defining the importance of company’s 
image, then presents the threats associated with the occurrence of certa-
in risks to the reputation of the company and also indicates the methods 
and techniques that support the communication activities of enterprises 
in crisis situations. Article is based on the results of the survey and 
report prepared by Aon Poland 2011/2012 ‘Study on risk management 
and insurances in Polish companies.’

Keywords: public relations, image, corporate reputation, crisis mana-
gement, risk, risk management
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Rozdział 2. 
Komunikowanie w sytuacjach 
kryzysowych 

Adam Grzegorczyk
Adam Kościańczuk

W naukach o zarządzaniu wyodrębniono pole badawcze nazwane 
zarządzaniem kryzysowym, które ujmuje wiedzę aplikacyjną dotyczącą 
zasad postępowania w ogólnie pojętej sytuacji kryzysu. Należy zwrócić 
uwagę, że dotychczas zgromadzona i zaprezentowana w tym zakresie 
wiedza dotyczy głównie zagadnień administracyjno-prawnych. Wyda-
je się, że pole to winno zostać rozszerzone o zagadnienia psychologii 
kryzysu, jego aspektów społecznych i ekonomicznych (w tym także 
z zakresu zarządzania ryzykiem). Niewątpliwie brak w nim także 
dotychczas wiedzy dotyczącej komunikacji kryzysowej. Jednocześnie 
także sposób rozumienia pojęcia „kryzys” jest w literaturze z zakresu 
zarządzania kryzysowego ograniczony do aktów terrorystycznych 
i katastrof naturalnych, a zatem w minimalnym stopniu odnosi się do 
poziomu przedsiębiorstwa (lub szerzej – organizacji), które sytuacjami 
kryzysowymi dotknięte są najczęściej, a też i przyczyny tych sytuacji 
kryzysowych są najbardziej różnorodne. 

Etymologia słowa „kryzys” bierze się z języka greckiego („krisis”) 
i oznacza: wybór, decydowanie, zmaganie się, walkę, w której koniecz-
ne jest działanie pod presją czasu. Kryzysem nazywa się poważną, 
nagłą i niekorzystną zmianę o bardzo dużym znaczeniu. Kryzys należy 
zatem rozumieć jako przejściowy stan negatywnego odstępstwa od 
normy, występujący nagle, intensywnie i generujący skutki potencjal-

Artykuł pochodzi z publikacji: Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych 
niepewności, (Red.) K. Kubiak, 

Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2012
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nie niebezpieczne dla uczestniczącego w nim podmiotu. 
Wszystkie organizacje, niezależnie od wielkości, sukcesów, 

doświadczenia i dotychczasowego postrzegania przez otoczenie, nara-
żone są na powstanie różnego rodzaju, często nieprzewidzianych pro-
blemów, które określa się jako sytuacje kryzysowe. Sytuacja kryzysowa 
to zdarzenie lub ciąg zdarzeń, które powstają w otoczeniu organizacji 
i których nie da się w pełni przewidzieć, a także sprawować nad nimi 
kontroli. Sytuacja kryzysowa może pojawić się w wyniku działania sił 
przyrody, kataklizmów, a także być efektem działalności człowieka lub 
jej zaniechania, co zdarza się coraz częściej. W dużej mierze sytuacje 
kryzysowe wynikają ze zmian gospodarczych i politycznych. Dołącza-
ją dziś do nich także zagrożenia nowej generacji – kradzieże danych 
osobowych, wirusy komputerowe, utrata danych1.

Całkowite wyeliminowanie kryzysów nie jest w pełni możliwe, 
można jednak ograniczać sytuacje wywołujące kryzysy oraz zmniej-
szać do minimum ich skutki. Jednym ze sposobów minimalizowania 
skutków kryzysu jest rozsądne zarządzanie sytuacją kryzysową, w tym 
fachowa komunikacja w sytuacji kryzysowej - zarówno wewnętrzna 
(w ramach organizacji) jak i zewnętrzna (wychodząca poza organiza-
cję). Ważne jest, aby organizacja, którą dotknął kryzys, umiała go roz-
wiązać, a także aby otoczenie postrzegało ją jako radzącą sobie z wszel-
kimi problemami. W wielu branżach i sektorach (lotnictwo, przemysł 
wydobywczy itd.) sytuacje kryzysowe należy traktować jako stały stan 
zagrożenia i być przygotowanym do odpowiedniego komunikowania 
się w przypadku ich zaistnienia. Co więcej, każda sytuacja kryzysowa, 
której uczestnicz organizacja (ale także taka, w której uczestniczy inna 
organizacja danego sektora np. konkurencyjna) powinna być przed-
miotem refleksji i analizy oraz wzmocnić stopień przygotowania do 
uniknięcia jej w przyszłości i radzenia sobie w przypadku jej zaistnie-
nia. Zarządzanie sytuacją kryzysową (ang. Crisis Management, CM) 
dotyczy zatem zarówno opanowania i wyjścia z sytuacji kryzysowej, 
jak i przygotowania się na ewentualne jej zaistnienie. Zidentyfikowanie 
potencjalnych sytuacji kryzysowych zwykle pozwala organizacjom 
zapobiec lub przynajmniej ograniczyć ich niekorzystne skutki. Na 
liście powinno znaleźć się jak najwięcej opcji i powinna być ona stale 
aktualizowana.

1 Public Relations na tle problemów zarządzania, praca zbiorowa pod red. Z. Knechta, WSZ 
„Edukacja”, Wrocław 2001, s. 244.
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2.1. Cechy sytuacji kryzysowej

Najważniejszą cechą sytuacji kryzysowej jest pojawianie się jej 
w najmniej spodziewanym momencie. Nie rzadko bywa tak, iż pra-
cownicy public relations dowiadują się o zaistniałych problemach od 
przedstawicieli mediów, którzy dzwonią w poszukiwaniu informacji, 
jakie działania zaradcze w tej sytuacji będą podjęte przez organizację. 
Gwałtowność i nieprzewidzianość zaistnienia sytuacji kryzysowej 
pogłębia jej skutki, albowiem niezaspokojone potrzeby informacyjne 
mediów prowadzą do niekontrolowanego poszukiwania informacji 
i opinii, pozyskiwania informacji niesprawdzonych i nieodpowiedzial-
nych, niekompetentnych opinii. Kolejną cechą sytuacji kryzysowej jest 
więc szum informacyjny, który w trakcie niej powstaje. Do otoczenia 
organizacji przedostają się informacje niepotwierdzone i niepełne, co 
z kolei prowadzi do powstawania niestworzonych historii i niepraw-
dziwych plotek, zwielokrotniających wyobrażenie o rzeczywiście 
zaistniałej sytuacji. 

Dla sytuacji kryzysowej charakterystyczne jest także to, iż stale 
się ona pogłębia i w trakcie jej przebiegu następuje eskalacja zdarzeń. 
Nawet jeśli organizacja chce zareagować w sposób odpowiedni - 
wydarzenia toczą sie często zbyt szybko i można w pewnym momencie 
stracić kontrolę nad informacją. Tempo rozprzestrzenienia się sytuacji 
kryzysowej w jej rozumieniu informacyjnym wynika z gwałtownej 
dysproporcji pomiędzy liczbą poszukujących i dostarczających infor-
macje. W sytuacji kryzysowej organizacja, którą to dosięgło staje się 
obiektem szczególnej uwagi i jest wnikliwie obserwowana przez oto-
czenie. Klienci muszą wiedzieć, co dokładnie się dzieje z ich produkta-
mi, media oczekują reakcji kierownictwa, natomiast inwestorzy zadają 
pytania dotyczące ich wkładów finansowych. Taka sytuacja może jed-
nak dać też pozytywny efekt i polepszyć wizerunek w momencie, gdy 
organizacja wyjdzie obronną ręką z kryzysu i pokaże się, jako podmiot 
radzący sobie nawet w najtrudniejszych warunkach.

Kolejna cecha sytuacji kryzysowej to pojawienie się w organizacji 
uczucia osaczenia. To z kolei sprawia, iż pracownicy zaczynają czuć 
niepewność i starają się cedzić informacje przekazywane na zewnątrz 
firmy. Często bywa też tak, iż w sytuacji, kiedy wszystko wokół sie 
wali, a przecieków już nikt nie stara się zahamować, zaczyna domino-
wać uczucie paniki. W takim otoczeniu łatwo jest o błąd, więc kierow-
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nicy nie są skłonni do podejmowania natychmiastowych działań oraz 
do rzetelnego i przemyślanego informowania otoczenia o tym, co się 
teraz dzieje w organizacji2.

2.2. Plan antykryzysowy

Najistotniejszą kwestię w analizowanym przypadku stanowi 
przygotowanie ogólnego planu antykryzysowego, który będzie można 
wdrożyć w przypadku pojawienia się sytuacji kryzysowej. Plan 
powinien być tak skonstruowany, aby można było go wykorzystać 
w przypadku każdej zaistniałej sytuacji. Integralną częścią planu pre-
wencyjnego jest regulamin działalności organizacji w sytuacjach kry-
zysowych (posiadający status aktu normatywnego wewnątrz organiza-
cji), ułatwiający opanowanie kryzysu już w chwili jego wybuchu. 

Plan antykryzysowy jest elementem systemu zarządzania orga-
nizacją. Nie powinien zatem być dokumentem jawnym, albowiem 
w przypadku kryzysu wywołanego intencjonalnie np. przez podmiot 
konkurencyjny, mógłby on zostać wykorzystany do działań destruk-
cyjnych. Podstawową jednak zasadą jest, aby był on dostępny osobom 
zarządzającym sytuacją kryzysową w organizacji, ale także, aby odpo-
wiednie rozwiązania organizacyjne w nim przewidziane były stałym 
elementem obowiązków odpowiednich pracowników. Dla zapewnienia 
dostępności i wiedzy na temat rozwiązań zawartych w planie anty-
kryzysowym przedsiębiorstwa mogą podejmować symulacje sytuacji 
kryzysowych i sprawdzać, czy wszystkie elementy procedury działają 
sprawnie. 

Poza planem antykryzysowym należy też przygotować plan 
komunikacji kryzysowej. Poważne problemy pojawiające się w orga-
nizacjach wzbudzają ogromne zainteresowanie mediów. Odpowiednia 
komunikacja ze środkami masowego przekazu w sytuacji kryzysowej 
może pomóc w przekazywaniu określonych informacji i utrzymaniu 
dotychczasowego wizerunku organizacji. Plan komunikacji kryzyso-
wej obejmuje kilka faz.

Pierwsza faza to budowa zespołu kryzysowego składającego się 
z pracowników o strategicznym znaczeniu dla organizacji3. Członko-

2 F.P. Seitel, Public Relations w praktyce, Wydawnictwo Felberg SJA, Warszawa 2003, s. 229.
3 K. Wojcik, Public Relations od A do Z, tom II, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2001, 
s. 581.
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wie sztabu, od chwili wystąpienia pierwszych symptomów kryzysu, 
powinni być dostępni całą dobę. Ponadto każdy członek takiego zespo-
łu w razie swojej nieobecności powinien mieć na stałe oddelegowanego 
zastępcę4. Główną strukturę sztabu powinno tworzyć ścisłe kierownic-
two organizacji lub jego reprezentant, który jest zobligowany podej-
mować jednoosobowo decyzje, rzecznik prasowy (niekoniecznie musi 
to być ta sama osoba, która pełni funkcję rzecznika w czasach spoko-
ju), prawnik, kierownik personalny, ewentualnie psycholog, szef PR. 
W zależności od charakteru organizacji i przewidywanych źródeł kry-
zysu, w skład zespołu kryzysowego mogą wchodzić także inne osoby, 
na co dzień odpowiadające za dany obszar kryzysu5.

Szefem sztabu antykryzysowego powinna być najwyższa rangą 
osoba w organizacji, najlepiej prezes lub jego odpowiednik. W sytu-
acjach kryzysowych rola przywódcy nie polega na zarządzaniu wszyst-
kim (prezes ma zazwyczaj setki spraw na głowie oprócz samego kryzy-
su). Przywódca powinien być jednak osobą, do której można zwrócić 
się w każdej chwili. To on nadzoruje posiedzenia sztabu antykryzyso-
wego i podejmuje wszystkie decyzje6.

W przypadku kryzysu, niezbędne jest również wyznaczenie lub 
stworzenie tzw. pokoju operacyjnego, czyli miejsca, z którego akcja 
opanowywania kryzysu będzie prowadzona (w zależności od sytu-
acji, może to być jedno z pomieszczeń w firmie, namiot postawiony 
w pobliżu miejsca zdarzenia, pokój hotelowy). Jednocześnie, przy kry-
zysach bardzo poważnych i rozległych warto jeszcze bardziej poszerzyć 
sposób organizacji sztabu kryzysowego, powiększając pomieszczenie 
operacyjne o tzw. cichy pokój (miejsce, w którym spokojnie można 
przygotować notatki prasowe, wyposażone w komputer z dostępem do 
Internetu, drukarkę, kopiarkę) oraz pokój prasowy (miejsce, w którym 
pracują dziennikarze i które jest przygotowane do przeprowadzenia 
ewentualnej konferencji prasowej)7.

Kolejną fazą planu komunikacji kryzysowej jest ustalenie źródła 
informacji, z którego będą czerpać dziennikarze. Organizacja, która 
zmaga się w trakcie sytuacji kryzysowej z większym niż zazwyczaj 

4 I.I. Mitroff, C.M. Pearson, Zarządzanie sytuacją kryzysową, czyli jak ochronić firmę przed naj-
gorszym, Business Press, Warszawa 1998, s. 134.
5 K. Wojcik, op. cit., s. 581.
6 „Komunikacja kryzysowa. Zespół i koordynacja”, Alert Media” nr 7 - grudzień 2002.
7 T. Smektala, Public Relations w sytuacjach kryzysowych przedsiębiorstw, Wydawnictwo Astrum 
Sp. z o.o., Wrocław 2001, s. 107-108.
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zainteresowaniem mediów, musi przemawiać jednym głosem i stano-
wić monolit. Należy to rozumieć także dosłownie, a mianowicie firmę 
powinna reprezentować jedna osoba, co zmniejszy ryzyko sprzecznych 
wypowiedzi kilku przedstawicieli firmy. To z kolei mogłoby znacznie 
pogłębić problemy organizacji. Najlepiej, aby taką osobą był ktoś 
z zarządu, co podnosi wiarygodność przekazu w oczach dziennikarzy8. 
Głównym zadaniem takiego rzecznika jest skuteczne przekazywanie 
informacji wszystkim podmiotom w obrębie otoczenia organizacji 
w powszechnie rozumianym języku. Złym nawykiem jest stosowanie 
słownictwa technicznego, usprawiedliwień oraz kwitowanie pytań 
dziennikarzy słowami „bez komentarza”, co może być zinterpretowane 
jako brak chęci współpracy, próba obrony, brak dostatecznych informa-
cji, ukrywanie prawdy lub arogancja ze strony organizacji. Otwartość 
powinna być jedną z podstawowych cech osób udzielających informa-
cje, co nie oznacza, że winno się informować o wszystkim i przekazy-
wać wszelkie (a szczególnie nie sprawdzone) informacje. Współpraca 
z dziennikarzami w sytuacji kryzysu winna mieć wszelkie cechy zarzą-
dzania informacją. Od osób odpowiedzialnych za kontakty z dzienni-
karzami wymaga się budowania strategii informacyjnej9. Należy przy 
tym pamiętać, iż wiarygodność rzecznika jest znacznie ważniejsza, niż 
poznanie wszystkich faktów czy prawdy w szczytowym momencie 
rozwoju kryzysu. Rzetelna i pełna informacja ogranicza pole manewru 
dziennikarzy do insynuacji i siania plotek przez opinię publiczną.

Trzecim etapem planu komunikacji kryzysowej jest określenie 
odpowiedzialności za poszczególne działania niezbędne do opano-
wania kryzysu. Koordynacją sztabu kryzysowego powinna zająć 
się konkretna osoba, z doświadczeniem i wiedzą na temat działania 
mediów oraz sposobu zaspokajania ich potrzeb. Bez tego można nara-
zić się dziennikarzom, którzy zamiast pomóc organizacji, staną się jej 
niechętni i przekażą odbiorcom informację, która postawi organizację 
w złym świetle. Niezmiernie ważne jest także, aby każdy członek szta-
bu, na wypadek kryzysu posiadał wyraźnie określony zakres obowiąz-
ków i zadań10. Dzięki temu, można uniknąć chaosu organizacyjnego 
i firma ma szansę sprawnie działać. Jeżeli osobą odpowiedzialną za 
koordynowanie sztabu kryzysowego jest rzecznik prasowy, powinien 

8 „Preparations can avert PR nightmare during crisis”, Los Angeles Business Journal nr 1 z listo-
pada 1999.
9 Public Relations na tle..., op. cit., s. 184.
10 Ibid.
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być on wspierany przez inne wyznaczone do tego osoby, które posia-
dają wiedzę np. na temat różnych płaszczyzn (często bardzo technicz-
nych) funkcjonowania organizacji11.

Czwartym krokiem jest zidentyfikowanie środków przekazu. Pro-
ces ten obejmuje stworzenie bazy danych dziennikarzy, którzy w sytu-
acji kryzysowej będą mogli szybko przekazać komunikaty opracowane 
przez sztab kryzysowy. Należy zauważyć, że zarządzanie informacją 
w sytuacji kryzysowej winno odbywać się także w postaci doboru 
kanałów komunikacji. Każde przedsiębiorstwo winno identyfikować 
wszystkich dziennikarzy zajmujących się określoną tematyką, a dla 
potrzeb sytuacji kryzysowych także tych, którzy pełnią role repor-
terskie. Nie wszyscy tacy dziennikarza wykazują przychylność danej 
organizacji, niektórzy są jej niechętni, a inni obojętni, choćby z tego 
powodu, że wcześniej nie mieli z taką organizacją kontaktu. Jest także 
w każdym przypadku grupa dziennikarzy, którzy wykazują wobec 
organizacji sympatię lub przychylność i ta właśnie grupa powinna sta-
nowić dla organizacji podstawowy kanał przekazywania i dostarczania 
informacji. Taka strategia eliminuje ryzyko wypaczenia przekazywa-
nych informacji lub nieprzychylnego ich zinterpretowania przy przy-
gotowywaniu treści medialnych. 

Faza piąta planu komunikacji kryzysowej obejmuje zidenty-
fikowanie stron konfliktu i zgromadzenie informacji dotyczących 
przywódców, mężów zaufania, którzy kształtują opinię poszczegól-
nych podmiotów otoczenia, stanowiących grupę zainteresowanych 
kryzysem. To pozwoli określić, kto faktycznie skupia na sobie wiele 
środowisk i decyduje o ich postawach, kto może te postawy zmieniać 
i na nie wpływać. Wtedy łatwiej jest kontaktować się z takimi osobami 
i przekonywać ich do swoich racji, niż podejmować próby kontaktu 
z wieloma pojedynczymi osobami z każdej ze stron sporu. Trzeba 
pamiętać, iż w momencie wystąpienia kryzysu dziennikarze są skłonni, 
formułując opinię, odwoływać się w pierwszej kolejności do autoryte-
tów, preferując ich nawet przed szefami organizacji. 

Etap szósty to identyfikacja ekspertów i autorytetów, którzy mogą 
wiele pomóc zarówno merytorycznie, jak i pod względem zdobycia 
zaufania społecznego. W zależności od charakteru kryzysu może to 
być na przykład straż pożarna, służba zdrowia, policja, Sanepid, a także 
eksperci z autorytetem i zawodowym doświadczeniem. W przypadku, 

11 K. Wojcik, op. cit., s. 579.
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kiedy organizacja nie będzie współpracować z tymi instytucjami, te 
mogą poczuć się urażone i przyczynić się do wizerunkowej katastrofy. 
Ważne, by już w czasach spokoju prewencyjnie rozejrzeć się za takimi 
sojusznikami, którzy mogliby pomóc przy medialnym rozwiązaniu 
kryzysu. Następnie należy odpowiednio pielęgnować kontakty z nimi, 
zdobywać ich zaufanie oraz dawać dowody własnej wiarygodności 
i sympatii12.

Kolejnym, siódmym krokiem jest określenie środków przekazu, 
jakimi sztab kryzysowy będzie mógł dotrzeć do własnych pracowni-
ków i przekazać im wszystkie informacje na temat zaistniałej sytuacji 
kryzysowej. Pozwoli to wyjaśnić, jakie działania są podejmowane, by 
ją opanować, dzięki czemu pracownicy poczują się mocniej związani z 
firmą, a rozumiejąc sytuację, chętniej i lepiej będą się starali przyczy-
nić do rozwiązania kryzysu. Niedopuszczalna jest sytuacja, w której 
pracownicy organizacji o ważnych decyzjach dotyczących ich firmy 
dowiadują się ze środków masowego przekazu, a nie od własnego 
kierownictwa13.

Ósmą fazą planu komunikacji kryzysowej jest przygotowanie 
tzw. argumentów, za którymi kryją się: wystarczające ilości materiałów 
informacyjnych, w tym katalogi firmowe, opisy produktów, certyfikaty 
jakości, jak i wyniki specjalistycznych badań laboratoryjnych, które 
będą przydatne do tworzenia komunikatów public relations. Można 
także wstępnie przygotować notatki prasowe, które zależnie od oko-
liczności byłyby odpowiednio modyfikowane14. 

Inną kategorią materiałów pomocniczych jest lista użytecznych 
stwierdzeń, które mogą okazać się niezwykle przydatne w kontaktach 
z mediami. W chwilach dużego stresu bywają one bardzo pomocne, 
ponieważ pozwalają znaleźć adekwatne słowa, urozmaicić wypowiedź 
i zmniejszyć zdenerwowanie mówiącego. Jest to na tyle istotne, że 
używanie ciągle tych samych sformułowań może sprawiać wrażenie 
wygłaszania wyuczonej formułki, co podważa wiarygodność wypo-
wiedzi15.

Etap dziewiąty to przygotowanie scenariuszy ewentualnych, 
najbardziej prawdopodobnych sytuacji kryzysowych, prezentujących 

12 Ibidem, s. 580.
13 „ABC Public Relations firmy”, Press nr 1/1996.
14 K. Wojcik, op. cit., s. 580.
15 Rozwadowska B., Public Relations. Teoria, praktyka, perspektywy, Wydawnictwo Studio 
EMKA, Warszawa 2002, s. 183.
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ich poszczególne fazy, oraz kolejne działania, które trzeba podjąć, aby 
rozwiązać problem. Najgorszy scenariusz zakłada najbardziej zaskaku-
jący rozwój wypadków, w najmniej prawdopodobnym czasie i miejscu, 
najmniej oczekiwany zwrot, na który organizacja jest najgorzej przy-
gotowana. Biorąc pod uwagę typy sytuacji kryzysowych, najgorszy 
scenariusz zakłada wystąpienie co najmniej jednej sytuacji kryzysowej, 
na którą organizacja albo jest najgorzej przygotowana, albo całkowicie 
ją pominęła16.

Ostatnią fazą planu komunikacji kryzysowej jest przygotowanie 
awaryjnych zasad komunikowania się wewnątrz i na zewnątrz organi-
zacji.

Zainteresowanie mediów odzwierciedla społeczną ciekawość nie-
zwykłymi zdarzeniami. Organizacja, której dotyczy sytuacja kryzyso-
wa, musi poradzić sobie zarówno z aspektami wyjścia z tej sytuacji, jak 
i z presją opinii publicznej, a przede wszystkim mediów. Brak informa-
cji, bądź ich przeinaczenie może stanowić zagrożenie dla spokoju spo-
łecznego, utrudniać działania podjęte, by wyjść z sytuacji kryzysowej 
oraz zagrażać utracie dobrej reputacji. 

Osoby odpowiadające za relacje z mediami muszą posiadać wie-
dzę, w jaki sposób kontaktować się z dziennikarzami, aby uniknąć 
napięć, sensacji, nieporozumień oraz zagwarantować właściwy klimat 
dla prowadzenia działań naprawczych. Warto pamiętać, iż stopień 
zainteresowania mediów jest wprost proporcjonalny do wielkości kry-
zysu. Im jest on większy, tym ciekawość dziennikarzy wzrasta. Nawet 
w przypadku, kiedy przedstawiciele mediów zachowują się agresyw-
nie, należy traktować ich, jak siłę wspomagającą, a nie jak wrogów. To 
właśnie media mogą w szybki sposób wpłynąć na zdobywanie reputacji 
przez organizację, bądź tę reputację zniszczyć. Kolejną ważną rzeczą, 
o której należy pamiętać przy komunikacji kryzysowej jest rzetelne 
i stałe informowanie mediów o dynamicznie zmieniającej się sytuacji17. 
Konieczne jest wtedy stworzenie listy kontaktowej mediów, która 
zawierać będzie nie tylko nazwiska dziennikarzy i ich numery telefo-
nów, ale również adresy agencji prasowych oraz radiowych i telewizyj-
nych18. Jeśli media nie uzyskają rzetelnej i szybkiej informacji, będą 
starali się to zrobić ze źródeł przypadkowych, mało kompetentnych 

16 I.I. Mitroff, C.M. Pearson, op. cit., s. 135.
17 K. Wojcik, op. cit., s. 582.
18 B. Rozwadowska, op. cit., s.182.
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i rzadko kiedy życzliwych. To z kolei spowoduje szum informacyjny 
i powstawanie plotek mających mało wspólnego z rzeczywistością19.

Profesjonalizm w sposobie komunikowania się z mediami pole-
ga przede wszystkim na przygotowaniu zawczasu podstawowej listy 
właściwych i niewłaściwych działań, którą wszyscy powinni poznać 
i zrozumieć20. Należy do nich między innymi prezentacja faktów i tylko 
sprawdzonych informacji. W sytuacji kryzysowej trzeba także szybko 
informować media o podjętych działaniach oraz przedstawiać im ramo-
wy plan tych działań według rozeznania w chwili udzielania informacji. 
Dla potrzeb sztabu kryzysowego powinien zostać uruchomiony także 
numer telefoniczny oraz e-mail. Informacje o sposobach dotarcia do 
komunikatów prasowych dziennikarze powinni znaleźć także na stro-
nie internetowej, którą można traktować jako platformę informacyjną 
i źródło ogólnej wiedzy o organizacji21. Przepływ informacji do mediów 
powinien być równomiernie rozłożony w czasie. Nie może dojść do 
takiej sytuacji, kiedy zapotrzebowanie na nową wiadomość spotyka się 
z dziurą informacyjną, co z kolei może rodzić wiele spekulacji. Media 
cechuje określona dynamika działania np. media elektroniczne działają 
liniowo i potrzebują ciągłego dostępu do nowych (często także mało 
istotnych) informacji, tymczasem prasa żyje cyklem wydawniczym, do 
którego także należy dostosować sposób przekazywania informacji. 

Z drugiej jednak strony powinno się mieć jasną wizję, jakie infor-
macje mogą, a jakie nie mogą ujrzeć światła dziennego. W sytuacji 
kryzysowej ważne jest także posiadanie dokładnego spisu i rejestru 
wszystkich pytań zadawanych i informacji podawanych przez media 
oraz wiedzieć, jaki jest tryb pracy mediów i starać się do niego dopa-
sować.

W czasie sytuacji kryzysowej nie należy natomiast spekulować, 
jakie mogły być przyczyny powstałej sytuacji, szukać winnych oraz 
szacować wartość strat wyrażoną finansowo. Nie można zabraniać 
dziennikarzom pracy, która jest przecież zgodna z prawem oraz ukry-
wać przed nimi niezbędnych informacji. Warto przy tym jednak zauwa-
żyć, iż immanentną ludzką cechą jest upraszczanie sobie życia, co 
cechuje także (a może nawet szczególnie) dziennikarzy, zatem dobrze 
przygotowana, łatwo dostępna informacja będzie źródłem ich zainte-

19 „Preparations can …”, op. cit.
20 Smektała T., Public Relations w sytuacjach kryzysowych przedsiębiorstw, Wydawnictwo 
Astrum Sp. z o.o., Wrocław 2001, s. 103.
21 „Komunikacja kryzysowa. Zespół i koordynacja”, Alert Media” nr 7 - grudzień 2002.
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resowania w stopniu większym, aniżeli konieczność przeprowadzenia 
własnego śledztwa czy nawet analiz. 

Niedopuszczalne jest także, by nieuprawnieni pracownicy orga-
nizacji komentowali wydarzenia w mediach. Przedstawiciele public 
relations powinni jak najszybciej uzyskać wzorzec odpowiedniego 
oświadczenia lub informacji, a nade wszystko przejść odpowiedni tre-
ning umiejętnego i kompetentnego udzielania odpowiedzi na pytania, 
z jakimi organizacja może się zetknąć podczas kryzysu22.

Istnieje kilka narzędzi, które można stosować w komunikacji kry-
zysowej. Jednym z nich jest oświadczenie. To najszybsza forma infor-
mowania mediów oraz najlepsza okazja do kontrolowania wydarzeń. 
W organizacji powinny istnieć gotowe szablony takich oświadczeń, 
z których można szybko skorzystać, edytując jedynie niektóre ich 
fragmenty. Pierwsza informacja przekazana dziennikarzom powinna 
zawierać odpowiedzi na poszczególne pytania: kto, co, gdzie, kiedy. 
Z biegiem wydarzeń należy przygotować bardziej rozbudowane komu-
nikaty. Trzeba jednak przy tym pamiętać o podawaniu jedynie faktów, 
bez ich interpretacji. Przekroczenie tej granicy jest błędem, który zosta-
nie natychmiast dostrzeżony i podchwycony. Jeśli to możliwe, należy 
podać konkretny czas kolejnej konferencji prasowej lub momentu 
podania informacji. Nie rozwiąże to wszakże problemu, ale może dać 
trochę czasu na przygotowanie odpowiedniego zakresu nowych infor-
macji, weryfikacji informacji niesprawdzonych, a podawanych przez 
media, uporządkowania lub zwiększenia atrakcyjności sposobu ich 
przekazywania.

W procesie komunikacji w sytuacji kryzysowej ważnym elemen-
tem może być dziennik kontaktów, który zawiera informacje takie, jak: 
data, czas, nazwisko osoby kontaktującej się, numer telefonu, nazwisko 
osoby odpowiedzialnej za udzielenie informacji. Do dziennika kontak-
tów trafiają wszelkie przejawy aktywności mediów, instytucji i osób 
prywatnych, a mianowicie telefony i maila od nich dotyczące kryzysu. 
Jest to pomocne, by upewnić się, czy wszystkie sprawy zostały zała-
twione, czy udzielono odpowiedzi na wszystkie pytania i czy coś nie 
zostało przeoczone. Pomaga to także w analizach sytuacji pokryzyso-
wych.

W przypadku kontaktu bezpośredniego z dziennikarzami, 
a zwłaszcza przy organizacji konferencji prasowej, ważne jest przy-

22 K. Wojcik, op. cit., s. 582.
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gotowanie planu takiego wydarzenia. Na początku należy przewidzieć 
zakres możliwych pytań, które mogą pojawić się na konferencji, 
a następnie ustalić zarys odpowiedzi na nie. Osoba, która ma udzielać 
tych informacji, musi pamiętać, iż istnieje subtelna granica między 
komentowaniem a zachowaniem dyskrecji.

2.3. Likwidacja skutków kryzysu

Po sprawnie przeprowadzonym procesie komunikacji, powinno 
nastąpić ograniczenie zasięgu kryzysu, a później jego likwidacja. Na 
tym jednak nie kończy się działanie organizacji. Ważne jest, aby wyraź-
nie oznajmić, iż kryzys się skończył i… działać dalej. Kierownictwo 
organizacji musi przywrócić normalne jej funkcjonowanie oraz nie 
dopuścić, aby podobny kryzys przydarzył się w przyszłości.

Po sytuacji kryzysowej należy pozostać także w kontakcie 
z otoczeniem organizacji, a zwłaszcza z podmiotami, których ten 
kryzys dotknął najbardziej oraz informować media o bieżących przed-
sięwzięciach. Po tym wszystkim ważne jest, by dokonać formalnej 
analizy sprawozdań, które zostały sporządzane przez członków sztabu 
w trakcie sytuacji kryzysowej, jak i chwilę po niej. Następnie należy 
monitorować komunikaty medialne i określić, jakie skutki zostały osią-
gnięte (pozytywne i negatywne). Mając takie dane można skorygować 
plan komunikowania kryzysowego, aby odzwierciedlał wnioski i nauki 
płynące z minionego kryzysu i był wykorzystany w przyszłości.

2.4. Podsumowanie

Nie ma idealnego sposobu, aby być przygotowanym na każdą 
sytuację kryzysową, ponieważ nigdy nie wiemy, czego kryzys będzie 
dotyczył, kiedy wystąpi i jaki będzie jego zakres. Mimo wszystko, 
należy mieć gotowe scenariusze na najbardziej prawdopodobne kry-
zysy i być chociaż w sposób niedoskonały przygotowanym na te mniej 
prawdopodobne. Scenariusze te powinny być podparte procedurami 
komunikacyjnymi i regulaminami oraz przećwiczone w warunkach 
spokoju.
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Abstrakt

Artykuł opisuje zagadnienie komunikowania się organizacji w 
warunkach sytuacji kryzysowych. Autorzy przybliżają okoliczności 
wystąpienia sytuacji kryzysowej w organizacji i wskazują na jej nie-
bezpieczeństwa oraz opisują cechy kryzysu. W tekście przedstawiono 
procedurę tworzenia i stosowania planu komunikacji w sytuacji kryzy-
su oraz znaczenie fazy likwidacji skutków kryzysu.

Słowa kluczowe: kryzys, sytuacja kryzysowa, komunikacja w kryzy-
sie

Abstract

The article describes the issue of the organization of communica-
tion in a crisis situation. The authors bring closer the circumstances of a 
crisis in the organization and show its dangers and describe the features 
of the crisis. In the text the steps for the creation and use of a commu-
nication plan in the event of a crisis are presented. The author underline 
the importance of the phase of the crisis consequences elimination.

Key words: crisis, crisis situation, crisis communication
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Rozdział 3. 
Kryzys w mediach społecznościowych. 
Jak nim zarządzać?

Grzegorz Miller 

W dzisiejszych czasach profil na Facebooku może, nie generując 
żadnych kosztów, mieć taki sam wpływ na miliony osób jaki mają kana-
ły radiowe i telewizyjne, a nagrania z telefonów komórkowych w jednej 
chwili są w stanie obiec całe kontynenty. To wszystko jest dla świata 
„błogosławieństwem”. 

Ali Akbar Haszemi Rafsandżani

Tej rzeki nie da się zatrzymać. Czerpie ona swoją energię z tysięcy 
różnych źródeł i wymywa absolutnie wszystko, co kojarzy się z trady-
cyjnym pojmowaniem biznesu. Rozlewa się i wywołuje powódź, której 
nie da się zapobiec w żadnym określonym miejscu. Często nie da się jej 
zapobiec w ogóle. 

Charli Li, Josh Bernhoff  

3.1. Definicja i podział

By odpowiedzieć na pytanie, czym jest kryzys w mediach społecz-
nościowych (ang. social media) i jak nim właściwie zarządzać, warto 
zacząć od próby zdefiniowania istoty samych środków komunikacji, 
którymi będziemy się tu zajmować a także dokonać ich podziału. 

W swoim klasycznym już artykule z 2007 roku Andreas Kaplan 
i Michael Haenlein podjęli się zbudowania interesującej nas definicji, 
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odróżniając pojęcie mediów społecznościowych od pojęć węższych, 
takich jak User-generated content (UGC) (treść generowana przez 
użytkownika) oraz Web 2.01. 

Wedle przyjętego powszechnie ujęcia Kaplana i Haenleina, Web 
2.0 – określenie użyte po raz pierwszy w 2004 roku – stanowi dla 
mediów społecznościowych fundament technologiczny, który umożli-
wił ich powstanie2. Wśród czynników technologicznych za najważniej-
sze możemy uznać dwa z nich:
• powstanie narzędzi, które sprawiają, że publikowanie treści 

w Internecie jest niezwykle proste i intuicyjne,
• upowszechnienie dostępu do sieci szerokopasmowych nie tylko 

w instytucjach, ale i w domach, co umożliwiło szerokie wykorzy-
stanie treści pozatekstowych takich jak wideo, audio, multimedia 
czy aplikacje interaktywne3. 
Wymienione wyżej technologie sprawiają, że komunikacja użyt-

kowników w świecie wirtualnym zrealizowała swój pierwotny poten-
cjał. Internet stał się medium w pełni społecznym – każdy z internatów 
może aktywnie współkształtować przestrzeń informacyjną, w której 
funkcjonuje4. 

User-generated content (UGC) może być natomiast postrzegane 
jako suma wszystkich sposobów, w jaki użytkownicy współtworzą 
social media. Treści pojawiające się w Internecie można uznać za 
UGC, jeśli spełniają określone warunki:
• są publikowane na stronie internetowej dostępnej publicznie lub 

na portalu dostępnym dla wybranej grupy ludzi, 
• nie są kopią istniejących treści, tzn. ich powstanie wymagało 

twórczego wysiłku użytkownika, 

1 Kaplan M. Andreas, Haenlein Michael, Users of the world, unite! The challenges and opportu-
nities of Social Media, Business Horizons, nr 53, 2010,  s.  60.
2 Zob. Modahl Mary, Now or Never: How Companies Must Change Today to Win the Battle for 
Internet Consumers, HarperCollins Publishers, Nowy Jork 1999. Niezwykle ciekawe uwagi doty-
czące wpływu technologii Web 2.0 na budowę „społeczeństwa 2.0” można znaleźć w: Pór George, 
Cultivating collective intelligence: a core leadership competence in a complex world [w zbiorze:
] Collective Intelligence: Creating a Prosperous World at Peace, oprac. M. Tovey, Earth Intel-
ligence Network, Virginia 2008, s. 235-245 oraz w: Introne Joshua, Laubacher Robert, Malone 
Thomas, Olson Gary, The Climate CoLab: Large scale model-based collaborative planning, MIT 
Center for Collective Intelligence, nr 1, 2011.
3 Por. Darren Barefoot, Szabo Julie, Znajomi na wage złota. Podstawy marketingu w mediach spo-
łecznościowych, tłum. J. Andrusiewicz, Oficyna Wolters Kluwer bussines, Warszawa 2011, s. 18.
4 Szczegółowy opis technologii, które doprowadziły do powstania mediów społecznych zob. w: 
Van Dijk Jan, Społeczne aspekty nowych mediów. Analiza społeczeństwa sieci, tłum. J. Konieczny, 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010, s. 65-91.
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• nie zostały utworzone w związku z aktywnością zawodową użyt-
kownika (nie mają charakteru komercyjnego)5.
Autorzy “Users of the world, unite! The challenges and opportu-

nities of Social Media” definiują ostatecznie media społecznościowe 
jako działające w ramach Internetu aplikacje, które opierają się kon-
cepcyjnie i technologiczne na rozwiązaniach Web 2.0 i które pozwalają 
na realizację w wirtualnym świecie naturalnych potrzeb każdego czło-
wieka – komunikację, tworzenie i wymianę treści (UCG), podtrzymy-
wanie kontaktów oraz wzajemną pomoc6. Czym w praktyce są media 
społecznościowe? 

Łatwiej będzie nam odpowiedzieć na to pytanie, dokonując ich 
podziału, pamiętając jednak, że przedstawiona klasyfikacja ma ze swej 
natury charakter uproszczony i stanowi jedynie podstawę dla dalszych 
rozważań wyznaczonych przez temat rozdziału. 

Proponowany tu podział jest zmodyfikowaną wersją klasyfikacji 
mediów społecznościowych Liany Evans zaprezentowanej w książ-
ce „Social Media Marketing. Odkryj potencjał Facebooka, Twitera 
i innych portali społecznościowych”7:

a. Serwisy społecznościowe (social networking)

Główną rolą serwisów społecznościowych jest budowanie i pod-
trzymywanie relacji pomiędzy ludźmi. Pierwszym znaczącym serwi-
sem tego typu na świecie był serwis MySpace. Obecnie niepodważal-
nym liderem popularności w tej kategorii jest Facebook. W Polsce dużą 
popularnością wciąż cieszy się nk.pl. 

Serwisy społeczne łączą wiele narzędzi Web 2.0 – umożliwiają 
publikowanie materiałów wizualnych, filmów, tworzenie grup, zapra-
szanie innych użytkowników na różne wydarzenia, zamieszczanie 
ogłoszeń oraz integrowanie innych aplikacji.

5 Kaplan M. Andreas, Haenlein Michael, op, cit.,  s.  60.
6 Ibidem. 
7 Zob. Evans Liana, Social Media Marketing. Odkryj potencjał Facebooka, Twitera i innych 
portali społecznościowych, tłum. B. Sałbut, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2011, s. 21-25. Próbę 
podziału mediów społecznościowych ze względu na funkcje można znaleźć również w: Bernhoff 
Josh, Li Charli, Marketing technologii społecznych: Groundswell czyli jak wykorzystać Web 2.0 w 
twojej firmie, tłum. M. Witkowska, MT Biznes, Warszawa 2009, s. 63.
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b. Serwisy wymiany treści 

Istotą wszystkich mediów społecznościowych jest współdzielenie 
treści. Ideę tę w pełni realizują właśnie serwisy umożliwiające wymia-
nę materiałów. Najpopularniejsze serwisy tego typu – YouTube i Flickr 
– koncentrują się na umożliwianiu udostępniania materiałów wybranej 
kategorii – przede wszystkim zdjęć i wideo. Zasoby te przechowywane 
są i udostępniane z poziomu serwerów sieciowych. 

c. Serwisy bazujące na mechanizmach społecznej rekomendacji

Ich główną funkcją jest przekazywanie opinii klientów dotyczą-
cych produktów, marek i sklepów. Użytkownicy oceniają każdy aspekt 
zakupu. W efekcie powstają rankingi sklepów tworzone według ceny 
produktów oraz ocen internautów, które nie są regulowane przez same 
sklepy.

d. Serwisy typu Wiki

W odróżnieniu od modelu serwisów wymiany treści, gdzie zasoby 
są przechowywane i przetwarzane w chmurze, strony te nastawione są 
na budowanie usystematyzowanych baz wiedzy. Społeczność zgroma-
dzona w tych serwisach działa na zasadach samoregulacji – publiko-
wanie treści są weryfikowane i oceniane przez pozostałych użytkow-
ników.

e. Blogi i mikroblogi

To jedna z najstarszych kategorii mediów społecznościowych. 
Stwarza użytkownikom możliwość otwartego i nieskrępowanego 
wyrażania opinii i poglądów, wymiany informacji oraz powadzenia 
dyskusji. Mikroblogi – jako podkategoria blogów – składają się z 
bardzo krótkich wpisów (mniej niż 140 znaków) publikowanych obec-
nie najczęściej za pomocą urządzeń mobilnych takich jak smartfony 
i tablety. Krótkie przekazy trafiają w czasie rzeczywistym do osób, 
które wcześniej wyraziły zainteresowanie otrzymywaniem wiadomości 
od konkretnego użytkownika lub na wybrany temat. Najpowszechniej-
szą platformą mikroblogowania jest obecnie Twitter. 
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f. Wirtualne światy gier

Najbardziej zaawansowana z technicznego punktu widzenia 
odmiana mediów społecznościowych. Najpopularniejszym jej przykła-
dem jest – udostępniona w 2003 roku – platforma Second Life. Wirtu-
alne światy gier są sposobem użycia technologii w celu wytworzenia 
efektu interaktywnej, trójwymiarowej rzeczywistości, w której użyt-
kownicy za pośrednictwem swoich reprezentacji – awatarów – doznają 
wrażenia przestrzennej obecności.

3.2. Wyzwania 

Cytowani na początku niniejszego rodziału Josh Bernhoff  i Charli 
Li w swoim wydanym w 2009 roku „Marketingu technologii społecz-
nych: Groundswell, czyli jak wykorzystać Web 2.0 w twojej firmie”, 
analizując powody tempa upowszechniania się technologii społeczeń-
stwa informacyjnego, zauważyli, że mogą one stanowić poważne źró-
dło kłopotów dla świata biznesu:

Nasze obserwacje wykazały, że ludzie wykorzystują dostępne 
narzędzia, aby na wiele różnych sposobów komunikować się z innymi 
i że zjawisko to stanowi pewne zagrożenie dla firm. […] Ludzie zawsze 
buntowali się przeciwko instytucjom: tworzyli ruchy o charakterze 
społecznym (takie jak związki zawodowe) i organizowali przewroty 
polityczne. Chwiejna równowaga między korzyściami skali, jaką gwa-
rantują instytucje, a buntowniczymi nastrojami ich klientów zmieniła 
się na skutek pojawienia się i upowszechnienia technologii społeczeń-
stwa informacyjnego.8

Dla omawianego tu zagadnienia najważniejsza jest właściwe zro-
zumienie skutków powstania mediów społecznościowych dla tradycyj-
nych instytucji. Facebook – przynajmniej w swych założeniach – ma 
dla internautów być przestrzenią nawiązywania kontaktów i wymiany 
opinii bez nadzoru państwa i firm. Tę samą funkcję spełnia Twitter. 
Wikipedia pozwala tworzyć bazy artykuły bez opinii i aprobaty eks-
pertów. Tak skonstruowane – antyhierarchiczne i antyinstytucjonalne 
– środowisko stanowi zupełnie nowe wyzwanie dla biznesu. Media 
społecznościowe wymuszają radykalną przebudowę dotychczasowych 

8 Bernhoff Josh, Li Charli, op. cit. , s. 28-29. 
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relacji firm z ich klientami, ponieważ całkowicie zmieniają model 
komunikacji. 

Duże firmy, które w świecie mediów tradycyjnych przyzwycza-
jone były do przekazu skierowanego w jedną stronę – od nadawcy do 
wielu odbiorców – zmuszone są do funkcjonowania w rzeczywistości, 
w której każdy z jej klientów posiada potencjał przekształcenia się 
w nadawcę o większym wpływie na wizerunek marki niż one same. 

Media społecznościowe to również nowa struktura samych 
przekazów. Wiadomości w mediach tradycyjnych przekazywane były 
do klientów i „zapominane”. Obecnie rządzą się innymi prawami. 
Każda informacja może przybrać rozmiar wielkiej dyskusji, na którą 
pierwotny nadawca nie ma żadnego wpływu – za sprawą wirtualnego 
„wielogłosu” przynosi efekt skrajnie przeciwny w stosunku do intencji 
nadawcy (instytucji), a dzięki systemowi Internet Archive, który zbiera 
i archiwizuje treści, sieć zapamiętuje wszystko i na zawsze9. 

Biorąc pod uwagę wszystko, co wyżej, należy jednak pamiętać, że 
jednocześnie firmy nigdy wcześniej w tak prosty i dokładny sposób nie 
mogły zbadać, gdzie, kiedy i czego szukają ich klienci oraz jaki skutek 
przynoszą ich strategie marketingowe. 

3.3. Kryzys i jego przyczyny

Kryzysem w mediach społecznościowych będziemy nazywali tu 
upublicznienie negatywnej informacji o firmie, która ma szeroki zasięg 
i z każdą godziną dociera do kolejnych tysięcy użytkowników. Może-
my wyróżnić trzy podstawowe źródła i przyczyny kryzysu w mediach 
społecznościowych: 
• naganne zachowanie firmy (zarówno w sieci, jak i poza nią),
• działania konkurencji (oczernienie, wprowadzenie lepszego/

tańszego produktu, pozew),
• niezręczność w komunikacji w mediach społecznościowych10.

9 Zob. Shirky Clay, Here Comes Everybody: The Power of Organizing Without Organizations, 
Penguin Group, Nowy Jork 2008.    
10 Zob. Bonek Tomasz, Smaga Marta, Biznes w Internecie. Praktyczny poradnik o marketingu, 
sprzedaży, public relations on-line i promocji w mediach społecznościowych, Oficyna Wolters 
Kluwer bussines, Warszawa 2012, s. 128-129.
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3.4. Dlaczego i kiedy kryzys może być groźny? 

Za „groźny” możemy uznać kryzys wtedy, kiedy może powodo-
wać dużą i utrzymującą się przez jakiś czas utratę zaufania klientów 
do marki, a co za tym idzie – zmniejszenie sprzedaży i utratę wpły-
wów. Stać się to może wtedy, gdy marka poważnie nadszarpnęła 
swój wizerunek w grupie docelowej i jednocześnie kryzys stał się 
powszechnie znany – na przykład o kryzysie marki zaczną pisać znani 
blogerzy, sprawa trafi do największych portali. Jak wskazuje prakty-
ka, żeby zasłużyć na trwałą utratę zaufania i rynku w wyniku kryzysu 
w mediach społecznościowych, trzeba uczynić coś naprawdę naganne-
go – nawet atak Greenpeace na Nestle za używanie oleju palmowego 
w batonach KitKat i masowe wycinki lasów tropikalnych (lasy wycinał 
dostawca – firma Sinar Mas) nie przyniósł tej marce negatywnego skut-
ku w postaci zmniejszenia dochodów. Jak pisze The Grocer, po kilku 
miesiącach od rozprzestrzeniania się informacji sprzedaż batoników 
rosła jeszcze szybciej niż przed kampanią11.

Firma może jednak stracić wśród klientów dobre imię na jakiś 
czas, mimo że nie dotknie to sprzedaży produktów. Przykładem może 
być Orange i wielkoformatowe reklamy operatora, które pojawiły się 
na Hotelu Novotel i Pałacy Kultury i Nauki w Warszawie z okazji 
likwidacji marki Telekomunikacja Polska. 

Sprawa, zapoczątkowana w serwisie Wykop.pl przez jedną osobę, 
została szybko „podchwycona” przez innych i przeniosła się na profil 
Orange na Facebooku, gdzie firma była bezpardonowo atakowana. Kry-
zys w pełni objawił się po publikacji artykułu na portalu gazeta.pl12, po 
której firma została zmuszona do wystosowania oświadczenia. Kryzys 
jednak, zapowiadający się na poważny, wygasł – po trzech miesiącach 
na profilu Orange nie ma po nim śladu13.

3.5.Kiedy kryzys może być niegroźny?

Zgodnie z powyższym – im krócej trwa kryzys, tym lepiej. Jeżeli 
nie rozprzestrzeni się on poza profil firmy, nie trafi do popularnych 
11 http://www.thegrocer.co.uk/fmcg/greenpeace-attacks-fail-to-dent-sales-of-nestls-kit-kat-bars/
209241.article# (02.12.2012)
12 http://technologie.gazeta.pl/internet/1,104530,11556546,Kryzys_Orange_Polska_na_Facebo-
okuludzie_krytykuja.html (02.12.2012)
13 https://www.facebook.com/orangepolska (02.12.2012)
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blogerów lub mediów i nie będzie dotyczył statystycznego klienta 
– prawdopodobieństwo, by rozlał się szerzej i miał wpływ na działal-
ność firmy, poza pracowitymi nocami i weekendami służb komunika-
cyjnych, jest niewielkie. Dobrze zarządzany kryzys – o czym w dalszej 
części rozdziału – szybko wygasa i nie wyrządzi wielu szkód. Pozosta-
wiony sam sobie, jeżeli będzie odpowiednio „karmiony i podsycany”, 
może sprawić kłopot. 

Ważnym faktem z punktu widzenia marki jest to, iż olbrzymia 
większość sytuacji kryzysowych w social media nie ma żadnego wpły-
wu na jej funkcjonowanie. Kryzysem w mediach społecznościowych 
na jego pierwszym etapie zajmują się „hejterzy” (osoby nie lubiące 
danej marki), których pewną grupę odnajdziemy na każdym profilu 
firmowym i które niekoniecznie muszą być klientami danej firmy oraz 
osoby zajmujące się zawodowo lub z zamiłowania mediami społeczno-
ściowymi. 

Poza niezbyt szerokie grono znawców nie wypłynęła informacja 
o tym, iż Wedel nakazał blogerce kulinarnej w jej przepisach dodać 
znaczek ® do jednego ze składników deseru – Ptasiego Mleczka. 
O kryzysie napisali blogerzy, portale branżowe14, sprawa była omawia-
na na konferencjach branżowych. Efekt okazał się niewielki – wedlow-
skie Ptasie Mleczko® nadal jest w sklepach. Podobnie ma się sprawa 
z konfliktem na linii Kominek – Dr Oetker.15 Przeciętny zjadacz budy-
niu o sprawie się nie dowiedział. 

3.6. Czy kryzys może być pożyteczny? 

Zdawałoby się, że dla marki nie może być nic gorszego, jednakże 
np. dla celebrytów jest on powszechnie stosowanym narzędziem utrzy-
mywania się na fali zainteresowania. Niewielki kryzys może pomóc 
promocji marki – na przykład SaveUp za sprawą kontrowersyjnej 
reklamy wywołał sporo zamieszania16. Dzięki temu z pewnością więcej 
osób zapoznało się z nazwą aplikacji. A czy jest ona negatywnie koja-
rzona? Można w to poważnie wątpić. 

14 http://www.proto.pl/informacje/info?itemId=106633&rob=Wedel:_Przepis_na_slodki_kryzy-
skomunikacyjny (03.12.2012)
15 http://kominek.blox.pl/2009/06/KOMINEK-vs-DR-OETKER.html (03.12.2012)
16 http://antyweb.pl/sex-nadal-sprzedaje-tylko-czy-akurat-aplikacje-do-skanowania-saveup/ 
(03.12.2012)
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3.7. Jak „zrobić sobie kryzys”?

Większości kryzysów nie da się uniknąć. Ich źródło leży daleko 
poza działami marketingu i Public Relations – u podwykonawców, 
w trendach rynkowych czy organizacjach społecznościowych. Część 
kryzysów jednak, i – patrząc na to chłodnym okiem – nie taką małą, 
marki powodują na własne życzenie, publikując nieprzemyślane wpisy 
na swoich fan page’ach, prowokując negatywne reakcje. Przyjrzyjmy 
się dwóm przykładom: Volkswagena i McDonaldsa.

W 2011 r. Greenpeace uruchomiło kampanię, oskarżającą 
Volkswagena o lobbying na rzecz zmniejszenia ograniczeń w emisji 
dwutlenku węgla przy jednoczesnej światowej  promocji wizerunku 
firmy jako przyjaznej środowisku. Negatywna kampania Greenpeace 
objęła protesty pod siedzibą producenta w Wielkiej Brytanii, billboardy 
w Londynie oraz film. Firma odpowiedziała oświadczeniem i sprawa 
wydawała się być zakończoną, gdy niewinny z pozoru noworoczny 
wpis na profilu VW UK nie uruchomił na nowo spirali ponad dwóch 
tysięcy negatywnych komentarzy.

 Źródło: http://www.facebook.com/VolkswagenUK?fref=ts
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Administratorzy nie stanęli na wysokości zadania, ignorując ten 
problem i kasując niektóre komentarze, co oczywiście wywołało falę 
kolejnych. 

Równie niewinnie zaczął McDonalds, promując na Twitterze tag 
McDstories. W założeniu miała to być kampania, w trakcie której kon-
sumenci dzielą się przyjemnymi wspomnieniami z pobytu w restaura-
cji. Stało się jednak zupełnie inaczej – historie otagowane promowanym 
hasłem dotyczyły głównie zażaleń i nieprzyjemnych sytuacji, na które 
natknęli się stołujący w restauracjach. Kampania reklamowa została 
wstrzymana, nie przynosząc zakładanych efektów wizerunkowych. 
Obecnie, poza kilkoma komentarzami blogerów, nie ma po niej śladu. 

3.8. Jak zarządzać kryzysem?

Przed napływem negatywnych informacji marka nie jest w stanie 
się ustrzec. Praktyka wskazuje, że do sytuacji kryzysowej – choć każdy 
kryzys jest inny (wynika z różnych powodów w innym środowisku) 
można się dobrze przygotować17. Podstawą sukcesu w sytuacji kryzy-
sowej jest maksymalna znajomość faktów18.

a. Scenariusze i zrozumienie kryzysu
W miarę możliwości należy przygotować zespół zajmujący się 

komunikacją w razie kryzysu oraz przewidzieć skąd może nastąpić atak 
i co robić w takiej sytuacji. Istotą są tu więc właściwe procedury. Jeżeli 
firma produkuje lody, to może być to oskarżenie o złą jakość, może to 
być zatrucie, były pracownik może również zacząć ujawniać naganne 
praktyki w punkcie sprzedaży. Wiedza o potencjalnych zagrożeniach 
przyspieszy reakcję na kryzys, a czas w mediach społecznościowych 
jest najważniejszy. Pozwoli także odróżnić, co jest, a co nie jest kry-
zysem – pojedyncze narzekanie czy przycinki pod kierunkiem marki 
nie są kryzysem. Błąd ortograficzny we wpisie także nie. Przy każdym 
możliwym scenariuszu należy określić i przetestować ścieżki komuni-
kacji – kto informuje kogo o kryzysie, kto kontaktuje się z decydentami 
w firmie, kto redaguje odpowiedź i ile czasu może to zabrać.

17 A. Grzegorczyk, Public relations, Agencja reklamy Benta, Warszawa 1997, s. 36.
18 A. Grzegorczyk, Public relations, Instytut Promocji Sp. z o.o., Warszawa 1999, s. 33.
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b. Prawa mediów społecznościowych, czyli kryzys błyska-
wiczny

Osoby rozwiązujące kryzys muszą wiedzieć, jakimi prawami 
rządzą się media społecznościowe. Przede wszystkim służą do nie-
kontrolowanej rozmowy i działają w czasie rzeczywistym, zatem 
rozwiązywania kryzysu nie można zacząć od kasowania negatywnych 
komentarzy.

Należy odpowiedzieć szczerze i uczciwie najszybciej jak to moż-
liwe – godzina w przypadku mediów społecznościowych to maksymal-
ny czas na reakcję. Jeśli znany bloger skrytykuje produkt lub firmę, 
należy jak najszybciej przedstawić mu swoją opinię.  Nawet zdawkowa 
odpowiedź taka jak „Wyjaśniamy tę sprawę, wrócimy za chwilę do 
Was z konkretami” jest znacznie lepsza od milczenia. Cisza ze strony 
specjalisty od PR będzie oznaczać, że albo nie monitoruje sieci albo 
nie zauważa pojawiającego się trendu, który może doprowadzić do 
kryzysu. 

Innym błędem, który wynika z niezrozumienia specyfiki środków 
komunikacji, którymi są media społecznościowe, jest wydanie oświad-
czenia, a następnie brak odpowiedzi na pytania i komentarze do niego. 
Takie działanie także nie przyczyni się do zażegnania kryzysu. Celem 
tworzenia profili na Facebooku przez marki jest przecież podtrzymy-
wanie dialogu ze społecznością. W dziewięciu przypadkach na dziesięć 
do opanowania sytuacji kryzysowej wystarczą zwykłe przeprosiny 
i obietnica naprawy zaistniałej sytuacji. 

Autentyczne i szybkie wyjście naprzeciw oczekiwaniom infor-
macyjnym klientów jest więc najważniejszym prawem zarządzania 
kryzysem w świecie internetowego PR.

c. Monitoring
Inwestycja w monitoring się opłaca. Takie narzędzia jak Google 

Alerts, Google Analitycs Hootsuit czy polski Brand24 pozwolą na 
wczesne wykrycie negatywnych treści poza Facebookiem i mogą 
pomóc w zakończeniu kryzysu na bardzo wczesnym etapie. 

3.9. Podsumowanie

Strach przed nowym jest stanem naturalnym również w świecie 
Public Relations. Tym bardziej, iż znając potencjalne zagrożenia dla 
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firm specjaliści od PR działający w środowisku mediów tradycyjnych 
przyzwyczajeni byli do kreowania wyważonego przekazu, a następnie 
kontroli nad nim. W pracę nad kampanią marketingową w mediach 
społecznościowych wbudowane jest natomiast oddanie części kontroli 
nad przekazem w ręce społeczności, a zatem zwiększone ryzyko kry-
zysu. Sytuacja ta – prócz oczywistych wad – ma jednak wielkie zalety, 
takie jak dwukierunkowość każdej kampanii, jej większa efektywność 
oraz – co najważniejsze – autentyzm. To wystarczające powody, by 
nauczyć się pracować w środowisku zwiększonego ryzyka sytuacji 
kryzysowej. 

Abstrakt

Rozdział jest próbą opisu zjawiska kryzysu w przestrzeni mediów 
społecznościowych. Właściwa analiza problemu oraz przedstawienie 
możliwych sposobów jego rozwiązania zostały poprzedzone rozważa-
niami teoretycznymi, które prezentują obecnie przyjęte definicje oraz 
podział samych mediów społecznościowych. Ważną częścią rozdziału 
jest opis konkretnych przykładów sytuacji kryzysowych oraz przyczyn 
ich wystąpienia. Wnioskiem pracy jest wskazanie, iż choć z perspekty-
wy Public Relations zagrożenie sytuacjami kryzysowymi w środowisku 
mediów społecznościowych jest wysokie, to istnieją skuteczne sposoby 
zapobiegania im a także, w przypadku wystąpienia, ich efektywnego 
przezwyciężenia. 

Słowa kluczowe: media społecznościowe; kryzys w mediach społecz-
nościowych; blog; mikroblog; monitoring mediów społecznościowych; 
User-generated content

Abstrack

The chapter attempts to describe effects of the crisis in the realm 
of social media.  A proper analysis of the problem as well as possible 
ways of solving it are preceded by a theoretical discussion which pre-
sents currently accepted definitions and a classification of social media.  
An important part of the chapter describes specific examples of crisis 
situations and their causes.   It concludes by showing that from a Public 
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Relations point of view  the threat of crisis situations in a social media 
environment is  high, but there are effective means of prevention  and 
effectively overcoming them when they do occur.

Kaywords: social media; social media crisis; blog; microblog; social 
media monitoring; User-generated content 
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Rozdział 4. 
Ewaluacja public relations w kryzysie 

Julita Dąbrowska

4.1 Rosnąca potrzeba pomiarów działań 
komunikacyjnych, w tym public relations 
w sytuacjach kryzysowych

Branża reklamowa i PR-owa od lat postrzegana jest jako baro-
metr ekonomiczny. Można zauważyć powtarzającą się cyklicznie 
prawidłowość. Mianowicie, gdy firmy mają tendencję do zmniejszania 
wydatków na działania szkoleniowe, reklamowe, czy public relations 
– pomimo, że, „akcja PR promująca pewien produkt może zostać 
skutecznie przeprowadzona za 10% kosztów odpowiadającej jej akcji 
reklamowej”1 -  to zapowiada to spowolnienie gospodarcze w skali 
makroekonomicznej. W praktyce oznacza to po prostu malejące wpły-
wy z działalności podstawowej agencji reklamowej, domów medio-
wych, agencji PR-owych, czy eventowych. Tak właśnie zachowywał 
się rynek usług komunikacyjnych w 2000 roku, zwiastując pierwszy 
poważny kryzys na rynku polskim, od początku lat 90. XX wieku, 
tj. od czasów przywrócenia zasad gospodarki wolnorynkowej. Po raz 
drugi zjawisko to miało miejsce latem 2008 roku, kiedy to najwięksi 
reklamodawcy zmniejszyli swoje wydatki na działania komunikacyj-
ne zaplanowane na jesień tego roku. Od tego czasu można zauważyć 
nową, ale jakże ważną zmianę – firmy nie planują już działań komu-

Artykuł pochodzi z publikacji: Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych 
niepewności, (Red.) K. Kubiak, 

Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2012

1 A. Grzegorczyk, Public relations, Instytut Promocji Sp. z o.o, Warszawa 1999, s. 10.
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nikacyjnych w perspektywie długookresowej (1-3 lata), ale preferują 
plany działań krótkookresowych (miesięczne, kwartalne, półroczne 
i roczne). Ta istotna zmiana jakościowa w procesie planowania strategii 
komunikacyjnej wprowadziła również nowy reżim w zakresie oceny 
efektów prowadzonych działań komunikacyjnych – reklamowych, 
eventowych jak i PR-owych. 

Coraz więcej firm stara się na bieżąco oceniać efekty, i to zarów-
no pod względem skuteczności jak i efektywności. O ile działania 
reklamowe, we wszystkich mediach – telewizji, radio, prasie a przede 
wszystkim Internecie są oceniane na bieżąco, to co zasługuje na uwagę 
i pochwałę, to fakt, że coraz więcej kampanii i akcji public relations 
również jest ocenianych. Firmy najpierw chcą poznać rezultaty wła-
śnie zakończonych kampanii, zanim zdecydują się na kontynuację lub 
zupełnie nowe rozwiązania. Izabela Albrychiewicz, prezes MEC Sp. 
z o. o w listopadzie 2011 roku tak wypowiadała się na łamach maga-
zynu Brief: „Spowolnienie gospodarcze z 2008 roku, które niestety 
okazało się bardziej brzemienne w skutkach niż ktokolwiek przypusz-
czał, zmieniło bardzo wiele w podejściu do biznesu, w tym również do 
marketingu czy komunikacji. Już od 2008 roku zauważyliśmy wzrost 
zainteresowania naszych klientów w pomiarze efektów każdej złotów-
ki wydanej na komunikację marki. Naszym celem jest jak najlepsza 
inwestycja budżetów klientów tak, by przyniosły one optymalne efekty. 
Rozwijamy w tym celu zarówno narzędzia strategiczne, które pozwala-
ją nam nawiązać dialog z coraz bardziej pewnym siebie i świadomym 
konsumentem, jak i te umożliwiające mierzenie zwrotu z inwestycji.”2

Kolejny ważny argument za podejmowaniem świadomych 
i zaplanowanych działań ewaluacyjnych, to fakt, że coraz więcej 
kampanii wykorzystuje wiele różnorodnych narzędzi, tak by zagwa-
rantować sobie jak najlepsze rezultaty działań. Wykorzystuje się efekt 
synergii, łącząc różnorodne narzędzia. Czasami wręcz trudno jedno-
znacznie określić, czy prowadzone działania komunikacyjne to są 
jedynie działania reklamowe, a może również i PR-owe, a być może 
i promocyjne (BTL-owe). Przykładem niech będą tak rozpowszechnio-
ne obecnie akcje konsumenckie, których jasnym celem jest dotarcie do 
jak najszerszego grona konsumentów, po to by uzyskać maksymalny 
wzrost sprzedaży. W takim przypadku firmy decydują się zarówno na 

2 http://www.brief.pl/inbrief/wywiady/art362,nie-wydawac-pieniadze-lecz-rozsadnie-inwesto-
wac.html (10.12.2012)
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działania reklamowe (ich celem jest dotarcie szybko do określonego 
grona odbiorców z komunikatem o promocji sprzedaży), działania 
brand public relations (ich celem jest wygenerowanie jak największego 
zainteresowania w mediach, by za ich pośrednictwem zainteresować 
telewidzów i czytelników oraz internautów), jak i działania promocyjne 
(ich celem jest przyciągnięcie konsumentów i zaoferowanie im raba-
tów, upominków, gadżetów z limitowanej serii). 

„Zdaniem Anny Lubowskiej, prezes MEC, jednego z najwięk-
szych domów mediowych, strach przed głębszym spowolnieniem, 
a tym samym spadkiem przychodów, sprawia, że firmy kładą większy 
nacisk na efekty. Słowo efektywność odmieniane jest dziś wśród mar-
keterów przez wszystkie przypadki. A to oznacza, że kampanie wize-
runkowe, których efekt trudno zmierzyć, ustępują sprzedażowym.”3

Istnieje zatem potrzeba dalszej edukacji polskich PR-owców, 
marketerów i szefów działów komunikacji na temat różnorodnych 
metod ewaluacji działań komunikacyjnych, w tym i działań public 
relations. Należy jednak docenić wysiłki dwóch organizacji branżo-
wych – Polskiego Stowarzyszenia Public Relations oraz Związku Firm 
Public Relations, które coraz częściej zachęcają swoich członków do 
podejmowania prób ewaluacji działań PR. W czasie X PR Forum, które 
odbyło się 16.11.2012 roku przedstawiciel firmy Press-Service Monito-
ring Mediów zaprezentował referat na temat „Nowe trendy, podejście 
i wyzwania w badaniu efektywności media relations, nadzorze repu-
tacji w świecie mediów tradycyjnych i social media”. Rok wcześniej 
organizator konkursu Złote Spinacze wydał katalog  z opisem nagro-
dzonych kampanii, choć tylko jedna (na 59 opisanych) reprezentowała 
kategorię Efektywność.4

Okazuje się, że postulat pomiaru działań public relations od lat 
jest podnoszony przez badaczy amerykańskich i australijskich, a pio-
nierami w tym zakresie byli: James Gruning (1984, „Managing Public 
Relations”), John Pavlik (1987, „Public Relations – What Research 
Tell Us” i Walter Lindenmann (1988, „Ketchum Nationwide Survey on 
Public Relations Research, Measurement and Evaluation”). 

Wraz z popularyzacją Zrównoważonej Karty Wyników wśród 
polskich menedżerów, będzie również rosła potrzeba pomiaru działań 

3 http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/333792,w_czasie_kryzysu_warto_wzmacniac_wizeru-
nek_firmy.html (11.12.2012)
4 „Praktycznie o PR Case studies projektów nagrodzonych w konkursie ZFPR Złote Spinacze”, 
ZFPR, Warszawa 2011
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public relations. Jej twórcy: Robert Kaplan i David Norton uważają 
bowiem, że „jeśli nie możesz czegoś zmierzyć, nie możesz tym zarzą-
dzać”5. Praktykom i badaczom public relations powinny spodobać się 
słowa XIX-wiecznego fizyka Williama Thomsona: „Jeśli czegoś nie 
można zmierzyć, nie można tego ulepszyć...”6

4.2. Planowanie działań public relations a pomiar 
skuteczności i efektywności 

Właśnie na etapie planowania działań public relations powinna 
być podjęta decyzja jak będą oceniane efekty PR-owe. Jak pokazuje 
polska praktyka, większość firm nadal skupia się na uzyskaniu jak naj-
większej liczby wycinków prasowych, czy też zmianek w programach 
telewizyjnych czy radiowych. Choć żyjemy w drugim dziesięcioleciu 
XXI wieku, a Internet jest medium powszechnym i znanym od co naj-
mniej 20 lat w Polsce, to publikacje internetowe są mniej cenione niż te 
prasowe przez zleceniodawców działań PR – czyli zarządy firm i osoby 
decydujące o budżetach marketingowo-PR-owych. 

Ocena działań public relations powinna dotyczyć trzech wymia-
rów: skuteczności, efektywności i trafności. 
• Ocena działań public relations pod względem skuteczności 

oznacza stwierdzenie, że cel działań PR został osiągnięty. Daje 
to nam informację, że zaproponowane działania były skuteczne, 
czyli doprowadziły do osiągniecia celu. Patrząc z tej perspektywy 
można zauważyć, że wiele programów public relations jest sku-
tecznych, ale wszystko zależy od tego jak zostały sformułowane 
cele PR-owe.7

• Drugi wymiar – efektywność – odnosi się do relacji uzyskanych 
korzyści materialnych (najczęściej finansowych) do poniesionych 
kosztów. Stąd najpowszechniejszym wskaźnikiem efektywno-
ści jest ROI (Return on Investment) czyli zwrot z inwestycji. 
W firmach prowadzących regularne działania relacji inwestor-
skich, oprócz ROI stosuje się inny miernik – ROE (Return on 

5 http://www.akademiaparp.gov.pl/artykul/202/czy-czeka-nas-renesans-twardego-zarzadza-
nia.html (11.12.2012)
6 http://www.controlengineering.pl/menu-gorne/artykul/article/jesli-czegos-nie-mozna-zmierzyc-
nie-mozna-tego-ulepszyc/ (09.12.2012)
7 Będzie o tym mowa w dalszej części opracowania 
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Expectations), który odnosi się do wartości niematerialnych 
takich jak: wiarygodność, powiernictwo, zaufanie, reputacja i 
budowanie relacji.8 

• Trafność to trzeci ważny wymiar. Najtrudniejszy do zdefiniowa-
nia, jednak odnoszący się do tego, czy podjęte działania public 
relations były adekwatne. Należy zastanowić się zatem, czy dzia-
łania dotyczyły odpowiedniej grupy odbiorców, były prowadzone 
w odpowiednim czasie oraz czy dokonano wyboru odpowiednich 
czyli najwłaściwszych działań. 

4.4. Ustalanie celów PR według koncepcji SMART 

Koncepcja SMART jest powszechnie stosowana przy definio-
waniu celów strategii komunikacji marketingowej. Powinna też być 
powszechnie stosowana przez praktyków public relations. Zgodnie 
z nią cele PR-owe powinny być:

S – specific (specyficzne)
M – measurable (mierzalne)
A – achievable (osiagalne)
R – realistic (realistyczne)
T – time-bound (określone w czasie)

lub zgodnie z polską wersją tej metody – formułą MAKRO:
M - mierzalne
A - ambitne
K - konkretne
R – realistyczne 
O – określone w czasie 

W polskiej praktyce dość często spotyka się cele zdefiniowane 
nieprecyzyjnie, zbyt ogólnikowo, co powoduje niestety trudności 
w późniejszej ocenie efektów działań PR. Oto kilka przykładów celów 
PR:
• Poinformowanie mediów o nowej usłudze / produkcie
• Zachęcenie konsumentów do wypróbowania nowego produktu/ 

usługi 

8 W literaturze anglosaskiej podaje się następujące wymiary oceny: credibility – trust – reputation 
– relationships – confidence, co zostało przetłumaczone jako: wiarygodność – powiernictwo – re-
putacja – relacje – zaufanie.
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• Budowanie pozytywnego wizerunku firmy  marki/organizacji 
• Poprawa morale pracowników firmy/organizacji 

Powyższe cele ogólne należy doprecyzować znając sytuację wyj-
ściową oraz skalę planowanych działań public relations. Należy odpo-
wiedzieć sobie choćby na dodatkowe pytania, takie jak:
• O jakiej grupie mediów mowa? Ogólnopolskiej czy lokalnej? 

Mediach tradycyjnych (prasa), elektronicznych (telewizja, radio) 
czy internetowych? Mediach specjalistycznych (miesięczniki 
branżowe) czy ogólnych (dziennikach)? 

• Czy zależy nam biernym czy aktywnym poinformowaniu? Bier-
nym tzn. na dostarczeniu informacji czy też na aktywnym tj. na 
zrozumieniu tej informacji, a być może na zainteresowaniu dzien-
nikarzy tematem nowego produktu?
Powyższe przykłady pokazują, że w większości wypadków nale-

ży dokonać analizy przed i po realizacji działań public relations, by 
odpowiedzieć sobie na pytanie czy zmiana w ogóle miała miejsce, czy 
przyniosła efekty pozytywne, a może wręcz negatywne. Zatem, by 
dokonać oceny w sposób mierzalny, należy odnieść się do mierników/
wskaźników. Oto kilka przykładów mierników PR-owych:
• Zmiana wyrażona w procentach w świadomości spontanicznej 

konsumentów (jeśli były prowadzone TYLKO działania public 
relations, gdyż w przypadku towarzyszącej działaniom PR kam-
panii reklamowej, konsumentom trudno będzie precyzyjnie wska-
zać źródło informacji). 

• Przeprowadzenie mailingu do wszystkich dziennikarzy z listy 
mediów (automatycznie zadaniem osoby odpowiedzialnej za dzia-
łania PR-owe jest zagwarantować, że lista mediów jest aktualna 
i obejmuje wszystkich dziennikarzy, którzy komentują dany temat) 
w dniu oficjalnego wprowadzenia produktu / usługi na rynek. 
Doświadczeni praktycy PR doskonale wiedzą, że każdy niepre-

cyzyjny cel public relations można przekształcić na cel mierzalny. To 
z czym praktycy public relations mają kłopot to formułowanie celów 
realnych, możliwych do osiągnięcia. Niezbędna jest co najmniej pod-
stawowa znajomość zagadnień psychologii i socjologii, w szczególno-
ści różnorodnych praw komunikacji. Na szczególną uwagę zasługują: 
teoria dysonansu poznawczego Leona Festingera oraz teoria Wedging 
and Hedginga, a także reguły Roberta Cialdiniego czy Kevina Hogana. 
Równie ważne są przepisy prawne i zasady etyczne, które wpływają 



bezpośrednio na realizację działań public relations w Polsce. 
Dlaczego cele działań PR mogą być nierealne? Otóż stawiane 

sobie za cel, że w okresie 6 miesięcy nastąpi diametralna zmiana 
postrzegania firmy, z negatywnego na pozytywny, jest zadaniem nie 
do wykonania. Tu warto przypomnieć teorię dysonansu poznawczego 
Leona Festingera, zgodnie z którą każdy człowiek dąży do uzyskania 
zgodności między swoimi działaniami a sądami i myślami.9 Trudno 
zatem, lub jest to wręcz niemożliwe, by oczekiwać, że dana osoba 
zmieni swoje zachowanie, jeśli nie zmieni swoich przekonań. 

Inna teoria - Hedging&Wedging  wyjaśnia nam, że poglądy mogą 
się zmieniać ze stabilnych na ambiwalentne, nie jest zaś możliwa zmia-
na diametralna.10 

Dobrze jest też zapoznać się z książką Roberta Cialdiniego 
o wywieraniu wpływu na innych ludzi. Choć J. MacNamara postuluje, 
że działania PR mają za zadanie: zmieniać postawy, zmieniać zacho-
wania i zwiększać świadomość, to nie da się tego osiągnąć w krótkim 
czasie. Przykładem niech będą kampanie społeczne, mające na celu 
zmianę zachowań – jak choćby, akcje na rzecz prowadzenia badań pro-
filaktycznych, respektowanie zakazu palenia w obecności osób niepa-
lących, ograniczenie prędkości jazdy po mieście z 60 km/h do 50 km/h. 
Celem działań nie jest wprowadzenie kolejnego przepisu w życie, ale 
o dostosowanie zachowania odbiorców i przestrzeganie tych zapisów. 
Kampanie te będą skuteczne, ale tylko wtedy, gdy będą konsekwentnie 
i systematycznie powtarzane, co może trwać nawet kilka lat.

Zmiana zachowania przychodzi nam szczególnie trudno, bo zgod-
nie np. z regułą zaangażowania i konsekwencji, o której pisze prof. 
Cialdini – „kiedy dokonamy już wyboru lub zajmiemy stanowisko 
w jakiejś sprawie, napotykamy zarówno wewnątrz nas, jak i w innych, 
silny nacisk na zachowanie konsekwentne i zgodne z tym, w co już się 
zaangażowaliśmy”11 lub stosując regułę dowodu społecznego – naśla-
dujemy innych, wierząc, że ich poglądy i/lub zachowania są słuszne 
i właściwe w danym momencie. Stąd tak często w kampaniach PR 
o wsparcie proszeni są celebryci, liderzy opinii, osoby znane i szano-
wane.

9 E. Aronson, Psychologia społeczna – serce i umysł, Wyd. Zysk i s-ka, Poznań 1997, s. 81.  
10 http://195.130.87.21:8080/dspace/bitstream/123456789/233/1/Macnamara-research%20i-
n%20public%20relations.pdf  (12.12.2012)
11 Robert Cialdini „Wywieranie wpływu na ludzi”, GWP 1996, s. 67.



Niektóre cele działań public relations mogą być nierealne, gdyż są 
one sprzeczne z przepisami obowiązujących aktów prawnych (głównie 
ustawy z 26 stycznia 1984 roku „Prawo prasowe” z późn. zmianami) 12 
lub kodeksów etycznych. Przykładem niech będą następujące cele:
• Pozyskanie co najmniej 10 pozytywnych publikacji na temat 

marki / produktu / usługi w prasie miesięcznie 
• Wygenerowanie co najmniej 50 wzmianek w prasie kobiecej i 100 

publikacji w serwisach internetowych, w ciągu miesiąca od zorga-
nizowania konferencji prasowej 
Obowiązujący Kodeks Etyczny Polskiego Stowarzyszenia Public 

Relations wyraźnie odnosi się do wyżej wymienionych sytuacji: „Pra-
cownik public relations nie może zawierać żadnych umów, w których 
gwarantowałby osiągnięcie rezultatu uzależnionego od autonomicznych 
decyzji innych podmiotów, takich jak redakcje, instytucje publiczne itp., 
a jego wynagrodzenie nie może być uzależnione od osiągnięcia takich 
rezultatów.” 13  Również podobny przepis można znaleźć w Kodeksie 
Dobrych Praktyk Związku Firm Public Relations: „Firmom nie wolno 
współpracować z klientami na podstawie umów i uzgodnień, które 
ustalają wynagrodzenie firmy za pojedyncze publikacje, które ukazały 
się w mediach.” oraz „firmom nie wolno podpisywać z klientem umów, 
które gwarantowałyby osiągnięcie rezultatów zależnych od suwerennej 
decyzji strony trzeciej.” 14 Działania public relations nie zakładają auto-
matycznego prawa do przekazywania opinii publicznej swojego punktu 
widzenia za pomocą mediów.15

Jak pokazuje praktyka nie wszyscy rozumieją wytyczne kodeksów 
etycznych obowiązujących branżę PR w Polsce. W 2011 roku Urząd 
Miasta Poznań rozpisał przetarg na usługi public relations, w którym 
żądał gwarancji określonej liczby publikacji prasowych w specyfikacji 
sporządzonej zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych (posługu-
jąc się określeniem – nie mniej niż 300 publikacji miesięcznie). Sprawą 
zajęła się Rada Etyki Public Relations i przedstawiła swoją opinię.16 
Istnieje więc realna potrzeba edukacji w tym zakresie, jak również 
w zakresie definiowania celów, które są nie tylko mierzalne, ale rów-
nież osiągalne etycznie. Ustawa „Prawo prasowe” również odnosi się 
12 http://isap.sejm.gov.pl/  (11.12.2012)
13 Art. 10 Kodeksu Etycznego PSPR – za http://www.polskipr.pl/o-stowarzyszeniu/kodeks-etyki/ 
(11.12.2012)
14 http://zfpr.pl/kodeks-dobrych-praktyk (12.12.2012)
15 A. Grzegorczyk, Public relations, Agencja reklamy Benta, Warszawa 1997, s. 6. 
16 http://www.radaetykipr.pl/download.php?id=56 (12.12.2012)
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do tego aspektu, z punktu widzenia pracy dziennikarza: „Dziennikarzo-
wi nie wolno prowadzić ukrytej działalności reklamowej wiążącej się 
z uzyskaniem korzyści majątkowej bądź osobistej od osoby lub jed-
nostki organizacyjnej zainteresowanej reklamą.” 17

Badania Wyższej Szkoły Promocji z 2011 roku pokazują, że przy-
czynami zachowań nieetycznych w biznesie są m.in. brak przejrzystych 
przepisów prawa, brak sprzeciwu wobec nieetycznego postępowania 
czy przyzwolenie społeczne na działania nieetyczne. 18

Rysunek 1. Główne powody łamania zasad etycznych w biznesie

4.5. Działania organizacji międzynarodowych 
w zakresie sposobów ustalania celów public 
relations i oceny podjętych działań public relations

Od kilku lat badacze public relations stosują tzw. model Najlep-
szych Praktyk opracowany przez firmę konsultingową Pricewaterho-
useCoopers. Model ten odnosi się do praktyki biznesowej firm i jest 
relatywnie szeroko rozpowszechniony w Stanach Zjednoczonych

Źródło: Wydra Ł. „Etyka public relations w recepcji społecznej” (w:) red. Kubiak K. Społeczna 
recepcja public relations, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2011.

17 Art.12 ustawy Prawo prasowe z 26 stycznia 1984 roku z późn. zmianami 
18 Wydra Ł. „Etyka public relations w recepcji społecznej” (w:) red. Kubiak K., Społeczna recep-
cja public relations, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa, 2011.
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Rysunek 2. Najlepsze praktyki – model PricewaterhouseCoopers

Źródło: Don W. Stacks, David Michaelson, A Practitioner’s Guide to Public Relations Research, 
Measurement and Evaluation, Business Expert Press, 2010, str. 11.

Schemat ten wskazuje na silny i bezpośredni związek między 
firmą/organizacją określającą swoje cele, wartości, a ustalaniem celów 
komunikacyjnych, komunikatami wysyłanymi przez tę organizację a 
oddziaływaniem rozumianym jako „outcomes”, „outtakes”. 

Kolejne dwa schematy pokazują tradycyjny i nowoczesny sposób 
pomiaru działań marketingowych, reklamowych i public relations. Jest 
on nadal stosowany w wielu firmach. W przypadku działań public rela-
tions mowa jest tutaj jedynie o działaniach skierowanych do mediów 
czyli o tzw. media relations. 

Rysunek 3. Tradycyjne ujęcie relacji między marketingiem, rekla-
mą a Public Relations

Źródło: Don W. Stacks, David Michaelson, A Practitioner’s Guide to Public Relations Research, 
Measurement and Evaluation, Business Expert Press, 2010, s. 21.
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Współczesne podejście do związku między marketingiem, rekla-
mą a public relations wprowadza nowy wskaźnik tzw. ROE (Return on 
Expectations). Ilustruje to rysunek 4. 

Rysunek 4. Współczesne podejście do relacji między marketingiem, 
reklamą a Public Relations

W 2009 roku Institute for Public Relations (IPR) przedstawił 
wytyczne dotyczące ustalania celów działań public relations.19 Biorąc 
pod uwagę głosy praktyków sporządził listę 3  zaleceń. Oto one:
1. Cele Public Relations muszą być spójne z celami organizacji. 

(ważne jest nie tylko uzgodnienie celów PR z kadrą zarządzającą 
firmy, ale również wzajemne zrozumienie, że działania PR-owe 
prowadzą bezpośrednio do realizacji celów biznesowych). 

2. Cele, które są otwarcie wynegocjowane stają się bardziej sensow-
ne i uzasadnione (pomocne mogą być analizy konkurencji czyli 
tzw. benchmarking).

3. Cele muszą być kwantyfikowalne (odpowiadać na 4 podstawowe 
pytania: Kto? Co robi? Jak bardzo? Kiedy?)

Źródło: Don W. Stacks, David Michaelson, A Practitioner’s Guide to Public Relations Research, 
Measurement and Evaluation, Business Expert Press, 2010, str. 22.

19 http://www.instituteforpr.org/wp-content/uploads/Setting_PR_Objectives.pdf  (10.12.2012)
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Co więcej, cele public relations muszą odnieść się w sposób 
mierzalny do efektów – tzw. outputs, outcomes oraz wyników bizne-
sowych. 

Przedstawiciele IPR przygotowali nie tylko ogólne wskazówki, 
ale również przykłady, tak by ułatwić praktykom zrozumienie intencji.

Tabela 1. Analiza ustalania celów w zakresie Outputs 

Kryterium Cele na 
bieżący rok

Rezultaty 
osiągnięte 
w bieżącym 
roku

Rezultaty 
działań 
konkurencji 
osiągnięte w 
bieżącym roku

Cele na rok 
następny 

Liczba publikacji
Zasięg 
(czytelnictwo, 
nakład)
Liczba publikacji 
pozyskanych 
w kluczowych 
mediach 
Zasięg 
kluczowych 
mediów 
(czytelnictwo, 
nakład)
Jakość publikacji 
Nagłówki, 
wzmianki 
o marce 
w leadzie
Podział 
na kanały 
komunikacji / 
media mix
Cytowanie 
rzecznika firmy 
Dotarcie 
z kluczowym 
komunikatem 
Wsparcie osoby 
trzeciej 

Źródło: Tabela – opracowanie własne, inspirowane http://www.instituteforpr.org/wp-  content/
uploads/Setting_PR_Objectives.pdf (11.12.2012)
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Tabela 2. Analiza ustalania celów w zakresie Outcomes 

Kryterium Cele na 
bieżący rok

Rezultaty 
osiągnięte w 

bieżącym roku

Rezultaty działań 
konkurencji 
osiągnięte w 

bieżącym roku

Cele na rok 
następny 

Świadomość 
Zrozumienie
Postawy 
i preferencje
Działania 
i zachowania 

Źródło: Tabela – opracowanie własne, inspirowane http://www.instituteforpr.org/wp-content/
uploads/Setting_PR_Objectives.pdf (11.12.2012)

Tabela 3. Analiza ustalania celów biznesowych - ROI 

Kryterium Cele na 
bieżący rok

Rezultaty 
osiągnięte 

w bieżącym 
roku

Rezultaty 
działań 

konkurencji 
osiągnięte w 

bieżącym roku

Cele na rok 
następny 

Przychody 
Udziały w rynku 
Rotacja 
pracowników
Zyski 

Źródło: Tabela – opracowanie własne, inspirowane http://www.instituteforpr.org/wp-  content/
uploads/Setting_PR_Objectives.pdf (11.12.2012)

Jesienią 2010 roku w Barcelonie przedstawiciele 5 organizacji 
branżowych tj. Global Alliance, ICCO, Institute for Public Relations, 
Public Relations Society of America oraz AMEC U.S.& Agency 
Leaders Chapter przyjęli tzw. Deklarację Barcelońską.20 Uczestnicy 
spotkania podpisali się pod 7 zasadami dotyczącymi pomiaru działań 
public relations. 21 Poniżej zaprezentowano wnioski:
20 http://www.instituteforpr.org/wp-content/uploads/BarcelonaPrinciplesOct2010.pdf  
(11.12.2012)
21 Tłumaczenie własne z oryginału: Seven Principles Adopted on June 17, 2010
1.Importance of Goal Setting and Measurement 
2.Measuring the Effect on Outcomes is Preferred to Measuring Outputs
3.The Effect on Business Results Can and Should Be Measured Where Possible 
4.Media Measurement Requires Quantity and Quality
5.AVEs are not the Value of Public Relations 
6.Social Media Can and Should be Measured 
7.Transparency and Replicability are Paramount to Sound Measurement 
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1. Ważne jest, by działania public relations miały jasno określone 
cele i były to cele mierzalne

2. Ważniejszy jest pomiar efektów na poziomie outcomes niż na 
poziomie outputs.

3. Wpływ działań PR na wyniki biznesowe powinien być mierzony, 
jeśli jest to możliwe 

4. Pomiar działań w mediach wymaga podejścia ilościowego i jako-
ściowego 

5. Ekwiwalent powierzchni reklamowej to nie jest wartość działań 
public relations

6. Działania PR w mediach społecznościowych powinny być mie-
rzone

7. Powtarzalność i transparentność procesu pomiaru działań PR jest 
kluczowa 

4.6. Wybrane teoretyczne metody pomiaru działań 
public relations i ich zastosowanie w polskiej 
praktyce w czasach kryzysu

W niniejszej części zostaną omówione wybrane modele oceny 
działań public relations. 

Modele klasyczne 

W poprzednim rozdziale padły takie określenia jak outputs oraz 
outcomes. Terminy te zostały wprowadzone przez twórców tzw. 
klasycznych modeli ewaluacji public relations – Jima MacNamarę 
i Waltera Lindenmanna.  Trzy klasyczne modele – tzw. PII, piramidy 
i yardstick – zostaną omówione pokrótce. 

Model PII został opracowany w 1985 roku przez trójkę badaczy: 
S. Cutlipa, A. Centera i G. Brooma i od tego czasu wielokrotnie aktu-
alizowany. 

Etap przygotowań (Preparation) ma na celu zrozumienie celów 
podejmowanych działań public relations oraz przygotowanie ade-
kwatnych informacji, materiałów, wydarzeń. Można uznać, że ten etap 
omawia i ocenia działania wewnętrzne specjalistów ds. PR, zanim 
zostaną one zaprezentowane odbiorcom zewnętrznym. Już na tym eta-
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pie można wiele poprawić, tak by komunikacja PR-owa przyniosła jak 
najlepsze efekty. W praktyce oznacza to, że każda organizacja może, 
a nawet powinna sporządzić listę kluczowych pytań (tzw. check list), 
która będzie wskazówką dla praktyków public relations, czy na pewno 
przygotowali właściwe materiały. Przykładowa lista pytań może obej-
mować:
• Czy komunikat prasowy jest opracowany zgodnie ze sztuką PR 

(struktura odwróconej piramidy, obowiązkowe oznaczenia praw-
ne, edycja komunikatu, zapis danych w odpowiednich programach 
edytorskich)

• Czy słownictwo komunikatu jest właściwe, opracowane zgodnie 
z polskimi zasadami ortografii, interpunkcji i poprawności języ-
kowej (materiały prasowe zgodnie z wymogami ustawy o języku 
polskim muszą być opracowane po polsku i zgodnie ze słownic-
twem zawartym w Słowniku Języka Polskiego czy Wielkim Słow-
niku Ortograficznym PWN) 22

• Czy lista odbiorców komunikatu jest kompletna i aktualna, 
a zebrane dane kontaktowe są zgodne m.in. z wymogami ustawy 
o świadczeniu usług drogą elektroniczną 

• Czy przygotowane materiały dla mediów są właściwe (czy zain-
teresowani dziennikarze będą mogli zapoznać się z materiałami, 
trzeba zwrócić uwagę na oprogramowanie dostępne w większości 
redakcji)

• Czy przekazywane materiały graficzne są odpowiedniej jakości 
• Czy zaproponowana formuła kontaktu z mediami jest najwłaściw-

sza (mailing, briefing, konferencja prasowa, śniadanie prasowe, 
debata panelowa, pokaz, konferencja naukowa) 
Etap kolejny czyli realizacja (Implementation) zaplanowanych 

działań public relations. Na tym etapie można szybko uzyskać informa-
cje i dane ilościowe na temat do kogo dotarł komunikat PR-owski. Jeśli 
jest to możliwe, to warto posłużyć się wskaźnikami mediowymi taki-
mi jak zasięg (reach) i częstotliwość (OTS – opportunity to see; OTH 
– opportunity to hear). W przypadku kampanii mailingowych reali-
zowanych przy pomocy profesjonalnych programów takich jak Sare, 
FreshMail, wówczas można precyzyjnie dowiedzieć się jaki procent 
odbiorców otrzymało komunikat, a ile komunikatów wróciło (zmiana 
adresu, blokada adresu nadawcy, zapora programu antyspamowego), 

22 Można skorzystać z poradni językowej dostępnej na stronie www.pwn.pl 
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jaki procent przeczytało go, jaki procent przesłało dalej, a jaki procent 
– skasowało ze swojego programu pocztowego. 

Rysunek 5. Model PII – Preparation – Implementation – Impact

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Tom Watson, Paul Noble, Evaluating Public Relations 
– A Best Practice Guide to Public Relations Planning, Research and Evaluation, Kogan Page 
London 2007, str. 82.

Jak pokazuje praktyka dziennikarze dużo chętniej uczestniczą 
w konferencjach prasowych organizowanych przez administrację 
samorządową i publiczną, niż przez organizacje pozarządowe czy 
firmy komercyjne. Nie można zatem uznawać, że kryterium liczby osób 
uczestniczących w konferencji jest kluczowe. O tym, czy dziennikarze 
przyjdą na konferencję prasową decyduje wypadkowa kilku czynników 
takich jak: 
• Atrakcyjność miejsca / lokalizacja, gdzie organizowana jest kon-

ferencja
• Sensacyjność tematu konferencji (subiektywna ocena zaproszone-

go – dziennikarz ekonomiczny chętniej przyjdzie na konferencję 
na której demonstrowany będzie nowy model smartfona firmy 
Apple niż prezentacja wyników finansowych małej firmy notowa-
nej na New Connect)

• Poczęstunek po spotkaniu
• Subiektywna ocena dotychczasowych relacji z firmą i osobą orga-

nizującą konferencję
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Również rozwój mediów, w tym konwergencja oraz zmie-
niająca się rola mediów, ma znaczący wpływ na to, co powinno 
być poddawane ocenie na etapie Implementation. Zmieniający 
się układ wpływów na rynku mediów (mowa o nowej klasyfikacji 
POE czyli paid, owned i earned media23) oznacza również prze-
sunięcie środka ciężkości w stosunku do płatnych mediów zin-
stytucjonalizowanych (redakcje stacji telewizyjnych, radiowych 
i wydawców prasowych) na korzyść mediów pozyskanych czyli bloge-
rów, vlogerów, uczestników forów dyskusyjnych. 

Etap 3 czyli jaki wpływ wywarły działania public relations na 
grupę docelową (Impact). Bada się jaka zaszła zmiana w opiniach, 
postawach i zachowaniach odbiorców komunikatów i działań public 
relations. Jakkolwiek Cutlip, Center i Broom opisują jedynie podejście 
ilościowe, interesuje ich liczba osób, które zmieniły swoją opinię, 
postawę czy zachowanie, to istotne jest jaki procent audytorium doty-
czą te zmiany. Na tym etapie można, a nawet trzeba dokonać porównań 
z działaniami konkurencji (metody: benchmark, tracking czy obserwa-
cje). 

Model ten jest stosunkowo prosty i choć większość praktyków PR 
stosuje ten model po zakończeniu realizacji planu działań PR, to można 
go stosować na różnych etapach prac – tj. na etapie działań wewnętrz-
nych czyli przygotowań, jak i na etapach późniejszych.

Na początku lat 90. XX wieku australijski badacz Jim MacNa-
mara zaproponował swój model oceny działań PR – zwany potocznie 
piramidą. On również wyróżnił 3 etapy oceny: inputs, outputs oraz 
outcomes. Niestety nie można przetłumaczyć tych określeń na język 
polski, dlatego zarówno badacze jak i praktycy public relations w Pol-
sce stosują je w oryginale. Etap inputs (przygotowań) to podobnie jak 
i u Cutlipa, etap działań wewnętrznych. 

23 Klasyfikacja mediów POE: media płatne (paid), własne (owned) oraz pozyskane (earned) 
– więcej np. http://www.smartinsights.com/digital-marketing-strategy/customer-acquisition-
strategy/new-media-options/ (12.12.2012)
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Tabela 4. Model Piramidy

Etap Zakres oceny Metody badawcze: formalne 
i nieformalne

Outcomes
Liczba osób, które zmieniły:
• Postawę
• Zachowanie 

• Badania ilościowe (na dużych 
próbach)
• Wyniki sprzedaży, wyniki głosowań, 
wskaźnik adopcji, obserwacje 

Outputs

Liczba osób, które:
• Zrozumiała przekaz
• Zastanawiała się nad 
komunikatem, 
Liczba oraz rodzaj 
komunikatów, które dotarły 
do grupy docelowej, 
Liczba publikacji w mediach, 
Liczba osób, do których 
dotarł komunikat, 
Liczba wysłanych 
komunikatów 

• Badania jakościowe: grupy 
fokusowe, wywiady indywidualne
• Audyt komunikacyjny
• Monitoring mediów (liczba 
publikacji)
• Dane na temat oglądalności, 
słuchalności, czytelnictwa 
• Statystki dotyczące stron 
internetowych 
• Statystyki programów mailingowych 

Inputs

Jakość prezentowanych 
komunikatów,
Adekwatność treści 
komunikatów, 
Odpowiedniość medium 
dotarcia z komunikatem, 
Preferencje grupy docelowej 
co do formy otrzymania 
komunikatu, 
Co grupa docelowa wie, 
myśli i czuje? Czego 
oczekuje? Czego potrzebuje?

• Informacja zwrotna 
• Nagrody i certyfikaty
• Pre-testy 
•Wywiady i sondaże
• Grupy fokusowe
• Obserwacje
• Chat
•Analiza wpisów na forach, blogach
•Informacje zdobyte na Infolinii 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie modelu piramidy J. MacNamary - Tom Watson, Paul 
Noble, Evaluating Public Relations – A Best Practice Guide to Public Relations Planning, Rese-
arch and Evaluation, Kogan Page London 2007, str. 85.

Trzeci z klasycznych modeli opracowany został przez Waltera 
Lindenmanna i odchodzi od założenia, że działania public relations 
ocenia się na każdym z etapów od przygotowania po realizację i ocenę 
uzyskanych efektów. Skupia się na ocenie efektów tych etapów, na któ-
rych grupa docelowa miała już kontakt z komunikatem wysłanym przez 
firmę czy organizację. 
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Tabela 5. Porównanie 3 klasycznych modeli oceny działań PR 

Opis działań PR Model PPI 
– Cutlipa, Centera 
i Brooma

Model piramidy 
- MacNamary

Model yardsticka 
- Lindenmanna

Działania 
wewnętrzne 
– przygotowania 
działań PR

Tak
Preparation

Tak
Inputs

Nie

Realizacja działań 
PR 

Tak
Implementation

Tak
Outputs

Tak
Outputs

Efekty podjętych 
działań PR

Tak
Impact

Tak
Outcomes

Tak
• Intermediate
• Advanced

Źródło: Opracowanie własne

Zasługą W. Lindenmanna jest postulat mierzalności osiąganych 
rezultatów na każdym z etapów – outputs, intermediate i advanced. 
Jednak dobór metodologii badawczej pozwalającej zmierzyć zakres 
zmiany jest dobrowolny, autor koncepcji niczego nie sugeruje. 

Tabela 6. Opis modelu W. Lindenmanna 

Etap outputs intermediate advanced
Zakres 
pomiaru

Grupa docelowa
Liczba publikacji 
Liczba kontaktów 
z komunikatem 

Zapamiętywanie
Zrozumienie
Świadomość 
Postrzeganie 

Zmiana opinii
Zmiana postawy / 
preferencji
Zmiana zachowania 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie modelu W. Lindenmanna - Tom Watson, Paul Noble, 
Evaluating Public Relations – A Best Practice Guide to Public Relations Planning, Research and 
Evaluation, Kogan Page London 2007, str. 87.

Każdy z omówionych modeli jest stosunkowo prosty i pozostawia 
dużo swobody osobie decydującej się na ocenę działań public relations. 
Raczej powinien być stosowany w przypadku oceny akcji niż kampanii 
public relations. By dokonać oceny zmiany na każdym z proponowa-
nych przez autorów etapów, celowym jest przeprowadzenie pomiaru 
wstępnego, a następnie pomiaru na danym etapie projektu PR. Tylko 
w taki sposób będzie można ocenić jak duża zmiana miała miejsce, 
i czy w ogóle coś się zmieniło. Natomiast wybór metodologii badaw-
czej autorzy pozostawiają oceniającym. Tak elastyczne podejście do 
wyboru metodologii badawczej, wpływa na zastosowanie modeli 
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w praktyce. Choć zmieniają się możliwości badawcze, szczególnie te 
wykorzystujące internet, to idea 3 etapów opisana w każdym modelu 
jest jasna. Ważną kwestią jest również fakt, że dokonanie oceny działań 
PR z wykorzystaniem któregokolwiek z opisanych klasycznych modeli 
nie jest kosztowne i może być przeprowadzone przez pracowników 
działu PR, niewielkie agencje PR czy rzeczników prasowych wszyst-
kich organizacji tj. urzędów administracji państwowej i samorządowej, 
firm komercyjnych, organizacji pozarządowych (czyli tzw. in-house). 

Próba dokonania oceny działań PR z pewnością dostarczy cen-
nych danych zainteresowanym PR-owcom na temat m.in. wąskich 
gardeł, sprawdzonych rozwiązań, reakcji ze strony grupy docelowej, 
co z pewnością ułatwi planowanie kolejnych akcji i kampanii public 
relations. Warto zwrócić uwagę, że każdy z trzech zaprezentowanych 
modeli na ostatnim etapie analizy oddziela ocenę efektów poznawczych 
od behawioralnych. Na ostatnim etapie ci trzej badacze skupiają się na 
zmianie opinii, postawy i zachowań – co jakże często jest ogólnym 
celem działań public relations. 

Można zaryzykować stwierdzenie, że analizy te są spójne ze 
znaną w marketingu (reklamie przede wszystkim) zasadą AIDA, zgod-
nie z którą odbiorca komunikatu musi przejść następującą drogę:

A – attension (uwaga) – dowiedzieć się, że produkt / usługa / 
marka istnieje,

I – interest (zainteresowanie) – produkt / usługa / marka musi go 
zainteresować,

D – desire (pożądanie) – chęć posiadania produktu / usługi / danej 
marki

A – action (działanie) – zakup, konsumpcja produktu / usługi 

4.7. Rozbudowane modele do pomiaru efektów 
działań public relations

Gdy mowa jest o bardziej rozbudowanych modelach warto sku-
pić się na trzech: modelu połączonym T. Watsona, modelu Nolte’a 
i White’a. Każdy z nich zakłada, że proces planowania i realizowania 
planu public relations jest wieloetapowy i dane czy informacje zdobyte 
na każdym z etapów oceny służą do podejmowania zarówno decyzji 
taktycznych jak i menedżerskich. T. Watson opublikował swój zwery-
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fikowany model w 2007 roku i zaproponował 5-etapowy proces oceny 
działań public relations. 

Rysunek 6. Model połączony T. Watsona24

Rysunek 6. Według niego ocenę działań public relations można 
już rozpocząć na etapie tworzenia planu strategicznego. W praktyce 
oznacza to m.in. ocenę procesu analizy sytuacji np. według SWOT/ 
PESTLEE, jakość pozyskanych danych, umiejętności wyciągania 
wniosków na temat działań konkurencji. Nic nie stoi na przeszkodzie, 
by na etapie tym PR-owcy posiłkowali się pogłębionymi analizami, 
wykorzystywanymi przez marketerów, jak np. analizy kluczowych 
czynników sukcesów, profili konkurencyjności, analiza 5 sił Portera, 
czy macierze McKinseya, ADL czy Hofera. Jest to jak najbardziej 

Źródło: Tom Watson, Paul Noble, Evaluating Public Relations – A Best Practice Guide to Public 
Relations Planning, Research and Evaluation, Kogan Page London 2007, str. 93.

23  Tom Watson, Paul Noble, Evaluating Public Relations – A Best Practice Guide to Public Rela-
tions Planning, Research and Evaluation, Kogan Page London, 2007.
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wskazane w przypadku oceny działań Brand PR mających na celu 
promocję marki / produktu / usługi. Inny zakres działań na etapie 
inputs będzie brany pod uwagę w przypadku działań public relations, 
np. CSR-owych lub employer brandingowych. Poznanie oczekiwań 
i potrzeb wszystkich interesariuszy czy przeprowadzenie audytu komu-
nikacji wewnętrznej będzie wówczas koniecznością na etapie planowa-
nia działań public relations. 

Etap drugi – outputs – podobnie jak w przypadku wcześniej opisa-
nych klasycznych modeli będzie oceniać sposób formułowania i selek-
cję komunikatów oraz precyzować kim są, a kim powinni być odbiorcy 
działań. Wypada w tym miejscu zaznaczyć, że działania public rela-
tions muszą być kierowane do określonej grupy odbiorców. Nawet 
w przypadku, gdy działania będą prowadzone jednocześnie, jak np. 
ma to miejsce w Brand PR-ze, to odbiorcami są z jednej strony media, 
a z drugiej użytkownicy / konsumenci / decydenci. Odpowiedź na pyta-
nie czy komunikaty były dopasowane do potrzeb, oczekiwań odbiorców 
jest kluczowa, podobnie jak odpowiedź na pytanie czy trafnie dobrano 
kanał przekazu i ewentualnego rzecznika / eksperta / celebrytę, który 
miał za zadanie zaprezentować komunikat. 

Rys. 7. Matryca potrzeb komunikacyjnych odbiorcy

Źródło: Opracowanie własne
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Etap 3 czyli impact oznacza ocenę czy osiągnięto wystarczający 
poziom świadomości / rozpoznawalności danej akcji i kampanii public 
relations, oraz czy odbiorcy są faktycznie poinformowani. Na tym 
etapie należy wykorzystać różne źródła danych, dostępne również mar-
keterom jak np. dane dotyczące kampanii mediowych czyli informacje 
na temat zasięgu, częstotliwości (wskaźniki OTS, OTH), oglądalności, 
słuchalności, czytelnictwa czy odwiedzalności stron internetowych. 
Bardzo często w Polsce są to źródła zewnętrzne, płatne. 

Przy badaniu sposobu, w jaki odbiorcy zostali poinformowani, 
warto wykorzystać badania trackingowe (porównanie danych przed 
i po emisji komunikatów),  niezbędne będą analizy jakościowe (stopień 
zrozumienia, zainteresowania odbiorców). 

Na kolejnym etapie ocenie poddane są efekty (zmiany miękkie, 
nieostateczne), które T. Watson rozumie jako zmiany postaw i zmia-
nę motywacji do działania. Etap końcowy czyli ocena rezultatów 
(zmiany twarde, ostateczne), czyli zmianę zachowań i podejmowanie 
działań przez odbiorców. W dwóch ostatnich etapach, pomocne mogą 
być badania jakościowe badające deklaracje i skłonność do zmiany. 
W ocenie tych etapów konieczna jest choćby podstawowa wiedza psy-
chologiczna i socjologiczna, by właściwie interpretować wyniki oceny. 
Kompleksowe podejście do pomiaru działań public relations prezentuje 
również L. Nolte. 

Na etapie produkcji Nolte sprawdza, ile pracy zostało wykonane 
przez dział PR oraz jakie poniesiono już koszty. Bierze się pod uwagę:
• Liczbę opracowanych materiałów prasowych, informacyjnych
• Liczbę wyprodukowanych materiałów drukowanych (ulotek, 

katalogów, folderów, raportów)
• Liczbę wygłoszonych prezentacji, zorganizowanych spotkań
• Liczbę wykonanych mailingów 

Na kolejnym etapie – dystrybucji – bada liczbę osób, które otrzy-
mało komunikaty z firmy, otrzymało ulotki, widziało filmy, odwiedzi-
ło stronę internetową, uczestniczyło w prezentacji w wyniku czego, 
można sprawdzić jaki procent materiałów został wykorzystany, jaki 
procent budżetu został nieefektywnie wykorzystany. 

Etap 3 to zainteresowanie. Pomocna będzie następująca lista 
pytań:
• Jak bardzo media zmieniły kluczowe informacje podane w komu-

nikatach prasowych
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• Jakie pytania zadawali internauci odwiedzający stronę interneto-
wą, jakie zostawili komentarze

• Ile osób sięgnęło po egzemplarz gazety (dziennika, periodyki)
•  Ile osób oglądało, wysłucha-

ło audycji, ile osób miało szansę zapoznać się 
z publikacją (są to analizy mediowe – oglądalności, słuchalności 
i czytelnictwa)

Rysunek 8. Etapy pomiaru skuteczności działań public relations 
według L. Nolte’a 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Dariusz Tworzydło, Zbigniew Chmielewski, Badania 
i pomiar efektów w public relations, Rzeszów 2010, str. 53.

Etap 4 to zasięg, czyli odpowiedź na pytanie – do kogo powinien, 
a kogo dotarł komunikat, czy do właściwych osób. Pomocna będzie 
odpowiedź na pytanie, które media (w przypadku działań media rela-
tions) opublikowały materiał, jakie są parametry danego tytułu praso-
wego. 

Etap 5 to zrozumienie, czyli analiza zapamiętania i zrozumienia 
przekazanego komunikatu. Niezbędne będą testy jakościowe, wspiera-
ne badaniami ilościowymi (procent grupy odbiorców). 
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Ostatni etap to badanie opinii, czyli pomiar sondażowy na próbie 
reprezentatywnej dla danego audytorium. Badacza interesuje fakt czy 
grupa odbiorców zmieniła swoją opinię, czy też nie. W odpowiedzi 
można uzyskać dane na temat skuteczności kampanii public relations. 
Gdy uwzględni się miernik ROI (rozumiany jako stosunek zdefiniowa-
nych korzyści wynikających bezpośrednio ze zmiany opinii odbiorców 
do całkowitych kosztów kampanii PR) można również ocenić efektyw-
ność działań PR. 

Z kolei J. White zaproponował zupełnie odmienne rozwiązanie. 
Wziął pod uwagę jakie procesy mają miejsce w firmach zanim zapadnie 
decyzja o przeprowadzeniu akcji czy kampanii public relations. Metoda 
ta może być stosowana zatem głównie przez wewnętrznych specjali-
stów PR, którzy mają dostęp do odpowiedniej wiedzy. O tym jaką 
wagę przypisuje się akcjom public relations w firmie, decyduje rów-
nież pozycja osoby odpowiedzialnej za PR / komunikację zewnętrzną 
i wewnętrzną w firmie. W polskiej praktyce funkcjonuje kilka modeli 
organizacyjnych. Możliwe są następujące rozwiązania: 
• Osoba odpowiadająca za public relations jest w stopniu dyrektora 

działu komunikacji i jest członkiem kadry zarządzającej / zarządu 
firmy,

• Osoba odpowiadająca za public relations jest w stopniu dyrektora 
komórki jednoosobowej i jest doradcą Prezesa Zarządu / Dyrekto-
ra Generalnego, pełniąc jednocześnie obowiązki rzecznika praso-
wego firmy,

• Osoba odpowiadająca za public relations jest zatrudniona w dziale 
HR i skupia się na zadaniach dotyczących komunikacji wewnętrz-
nej, 

• Osoba odpowiadająca za public relations jest zatrudniona w dziale 
marketingu i skupia się na projektach Brand PR.

• Brak stałej osoby odpowiadającej za działania PR, gdy zajdzie 
potrzeba za zadania public relations odpowiada sekretarka Prezesa 
Zarządu / asystent/ka w dziale marketingu lub w dziale HR.  

Im szybciej informacja o planach PR dotrze do osoby decyzyjnej 
tj. członków zarządu, tym są większe szanse na rozpatrzenie, otrzy-
manie informacji zwrotnej, aktualizację propozycji i podjęcie decyzji 
pozytywnej o działaniu. 
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J. White wyróżnia pięć etapów. 25 Pierwszy to inicjowanie działań 
PR czyli badanie wstępne, analizowanie sytuacji wyjściowej, przygo-
towywanie koncepcji planu PR, ze wskazaniem celu, grupy docelowej 
i głównego pomysłu. 

Etap 2 to negocjacje wewnętrzne, prowadzone przez specjalistów 
Public Relations z zarządem / kadra zarządzająca. Na tym etapie należy 
uzgodnić cele PR spójne z celami biznesowymi, określić ramy planu 
public relations oraz ustalić sposób oceny skuteczności, efektywności 
PR. 

Etap 3 to uzgodnienie poszczególnych taktyk, które doprowadzą 
do realizacji celu ustalonego na poprzednim etapie. 

Etap 4 to bieżąca kontrola realizacji planu PR i podejmowanie dal-
szych kroków zmierzających do realizacji planu PR. Autor wymienia tu 
m.in. analizę treści przekazów – w przypadku działań media relations, 
analizę zainteresowania i zrozumienia przekazów.

Etap 5 to ogólna, końcowa ocena planu PR i jego realizacji, pod 
kątem skuteczności, efektywności, zgodnie ze wzorcem oceny zapro-
ponowanym na etapie 2. 

Podobnie jak w przypadku twórców modeli klasycznych, Nolte, 
Watson i White opisali jedynie ogólne etapy, które ich zdaniem pro-
wadzą do oceny prowadzonych działań public relations. Praktykom 
i badaczom PR pozostawili swobodę dopasowania metodologii i narzę-
dzi badawczych. Jest to słuszna koncepcja, choćby z dwóch powodów 
– każdy kraj ma niepowtarzalną specyfikę rynku (m.in. rynku mediów, 
sytuację prawną, kulturę prowadzenia biznesu) i dojrzałość rynku 
komunikacji biznesowej. Im rynek bardziej dojrzały, co niestety jest 
skorelowane z liczbą lat prowadzenia biznesu w warunkach quasi 
gospodarki wolnorynkowej, tym większy nacisk na edukację rynku 
i ewaluację prowadzonych działań komunikacyjnych. 

Historia polskiego PR rozpoczęła się na początku lat 90. ubie-
głego stulecia i była to zasługa międzynarodowych korporacji, które 
zaszczepiły swoje praktyki również w polskich oddziałach swoich firm. 
W czasach, gdy wydatki na kampanie telewizyjne, prasowe są ogra-
niczane, firmy życzliwym okiem patrzą na działania public relations. 
Żądają jednak obiektywnej ich oceny. Przedstawione modele mogą być 

25 Dariusz Tworzydło, Zbigniew Chmielewski, Badania i pomiar efektów w Public Relations, 
Rzeszów 2010, s. 54. 
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pomocne w tym zakresie. Niestety uboga literatura fachowa utrudnia 
i wydłuża proces edukacji polskiego rynku PR. 

4.8. Metody służące do pomiaru działań Public 
Relations prowadzonych w Internecie 

Na uwagę zasługują modele opracowane przez D. Bartholomewa 
i K. Huyse.  Don Bartholomew przedstawił swój model na autorskim 
blogu www.metricsman.wordpress.com26. Jako praktyk (pracował 
w amerykańskiej agencji Ketchum i Fleishmann Hillard) zwrócił 
uwagę na nowy wymiar komunikacji, gdy świat online i offline łączy 
się za pośrednictwem mediów społecznościowych. 

Rysunek 9. Trzy strefy pomiaru według D. Bartholomewa.27

Bartholomew wprowadził równie ciekawe pojęcie jak PR Value 
Cube, wychodząc z założenia, że na wartość PR-owską marki mają 
wpływ 3 wymiary.

• Wymiar 1: Marketing – Brand – Reputacja 
• Wymiar 2: Zaangażowanie – wpływ – działanie
• Wymiar 3 (finansowy): Oszczędność kosztów – Unikanie kosz-

tów – Generowanie przychodów 

Źródło: http://metricsman.wordpress.com/2009/07/29/public-relations-measurement-2010-five-
things-to-forget-five-things-to-learn/  (13.12.2012)

26 Porównaj z Dariusz Tworzydło, Zbigniew Chmielewski, Badania i pomiar efektów w Public 
Relations, Rzeszów 2010, str. 48-49. 
27 http://metricsman.wordpress.com/2009/07/29/public-relations-measurement-2010-five-things-
to-forget-five-things-to-learn/  (13.12.2012)
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Rysunek 10. Prezentacja trójwymiarowej kostki PR Value 28

Źródło: http://metricsman.wordpress.com/2009/07/29/public-relations-measurement-2010-five-
things-to-forget-five-things-to-learn/ (13.12.2012)

28 http://metricsman.wordpress.com/2009/07/29/public-relations-measurement-2010-five-things-
to-forget-five-things-to-learn/ (13.12.2012)

Swój model pomiaru działań prowadzonych w Internecie, w tym 
za pośrednictwem mediów społecznościowych nazwał Acumetrics. 
W modelu tym wyróżnił 4 etapy. 

Rysunek 11. Model D. Bartholomewa pomiaru działań interneto-
wych.

Źródło: http://metricsman.wordpress.com/2010/05/12/the-digitization-of-research-and-measure-
ment/ (13.12.2012)
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Etap Exposure (ekspozycja) – opracowanie publikacji, kontentu 
czy informacji w Internecie

Etap Engagement (zaangażowanie) – sposób i miejsce interakcji i 
angażowania internautów w kontent strony 

Etap Influence (wpływ) – sposób w jaki wpływamy na postrzega-
nie i postawy internautów / odbiorców

Etap Action (działania) – działania, jeśli w ogóle, podejmowane 
przez internautów

Przygotował też listę zaleceń w oparciu o opisaną wcześniej kla-
syfikacje mediów na własne, płatne i pozyskane, dodając nowy wymiar 
– mediów wspólnych. 

Rysunek 12. Model D. Bartholomewa uwzględniający podział me-
diów PESO

Model Australijki Karmi Huyse odnosi się jedynie do ludzi, 
a konkretnie do ich zainteresowań, działań i postaw. Autorka uważa, 
że pomiar działań prowadzonych w mediach społecznościowych powi-
nien odbywać się zgodnie z trzema krokami: 

• Diagnose – diagnozowanie: aktualizacja i dopasowanie komu-
nikacji, ulepszanie 

Źródło:  http://metricsman.wordpress.com/2010/05/12/the-digitization-of-research-and-measure-
ment/ (13.12.2012)
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• Prioritize – nadawanie priorytetów: tworzenie planów komuni-
kacji, podejmowanie decyzji 

• Evaluate – ewaluacja: obliczanie wskaźnika ROI, wyliczenie 
wartości działań PR

Rysunek 13. Trzy kroki w badaniach mediów społecznościowych 
według K. Huyse

Źródło: http://overtonecomm.blogspot.com/2012/02/commonsense-social-media-measurement-
as.html (13.12.2012)

Na tej podstawie K. Huyse opracowała model AAA29 (jeszcze 
2 lata temu był to model: Interest-Attitude-Action) służący do pomiaru 
działań w mediach społecznościowych:
• Attention – zwrócenie uwagi: ogólne zainteresowanie czyli liczba 

fanów, ruch na stronie, analizy kliknięć 
• Attitude – postawa: ogólny sentyment do marki, relacja z marką
• Action – działania: rezultaty biznesowe, działania podejmowane 

przez internautów w wyniku przeprowadzonej kampanii, wysił-
ków, obecności w mediach, w sieciach networkingowych. 
K. Huyse stosuje opisaną metodę w praktyce, opracowując plany 

komunikacji głownie dla organizacji pozarządowych w Australii. 

4.9. Inne wybrane metody pomiaru działań 
komunikacyjnych – Net Promoter Score

Rosnącym zainteresowaniem wśród ludzi biznesu cieszy się 
wskaźnik NetPromoter Score (NPS). Został on opracowany przez 
Fredericka F. Reichhelda i zaprezentowany na łamach Harvard Busi-
ness Review w artykule „The One Number You Need to Grow”30 „NPS 
opiera się na jednym pytaniu: W skali od zera do dziesięciu, na ile 

29 http://overtonecomm.blogspot.com/2012/02/commonsense-social-media-measurement-as.html 
(13.12.2012)
30 http://www.pi.gov.pl/parp/chapter_86197.asp?soid=33400F87015341EBB9A90752C0567F51  
(13.12.2012)
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prawdopodobne jest, że polecisz firmę X swojemu znajomemu?. Na 
podstawie uzyskiwanych wyników można stwierdzić, że klienci, któ-
rzy zaznaczyli 9 lub 10, są bardziej skłonni ponowić zakup produktu 
lub usługi od danej firmy oraz znacznie częściej polecają ją znajomym. 
Firmy, które osiągają wysokie wartości wskaźnika, rosną w szybszym 
tempie. Aby zmierzyć wartość wskaźnika NPS, należy zadać powyższe 
pytanie wybranej grupie klientów. Konsumenci, którzy przyznali firmie 
9 lub 10 punktów, są jej Promotorami (Promoters). Obojętni (Passive) 
to grupa klientów, która udzieliła odpowiedzi 7-8, a Krytycy marki (De-
stractors) to respondenci, oceniający firmę na 0-6 punktów. Obliczając 
NPS, należy od ilości procentowej Promotorów odjąć ilość procentową 
Krytyków marki. Przykładowo, jeśli 45% klientów to Promotorzy, 20% 
to Obojętni, a 35% to Krytycy, wówczas NPS wynosi 10 (45-35=10).31 
Model ten jest stosunkowo mało znany w Polsce i rzadko stosowany. 

Rysunek 14. Wskaźnik NPS

4.10. Pomiar działań media relations a polska 
praktyka

Biorąc pod uwagę fakt, że w polskiej praktyce wciąż najpopu-
larniejsze są działania public relations kierowane do szerokiego grona 
mediów, warto przyjrzeć się bliżej innym metodom ewaluacyjnym. 
Mowa jest o ciekawych rozwiązaniach zaproponowanych przez dwie 
amerykańskie agencje PR tj. Delahaye i Hallmark PR. Niestety meto-

Źródło: http://www.netpromoter.com/why-net-promoter/know/ (13.12.2012

31 http://www.pi.gov.pl/parp/chapter_86197.asp?soid=33400F87015341EBB9A90752C0567F51 
(13.12.2012)
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dy te koncentrują się jedynie na analizie uzyskanych publikacji pra-
sowych. Agencja mediowa Delahaye opracowała model IMPACT32, 
w którym analizuje się następujące dane: 

I – influence / tone (wpływ, ton wypowiedzi) 
M – message communicated (dostarczony komunikat)
P – prominence (rozgłos) 
A – audience reached (dotarcie do auditorium) 
C – consultant / spokesman quoted (cytowanie konsultanta/ rzecz-

nika)
T – type of article (rodzaj artykułu)
Podstawowe pytania dotyczące analizy każdej publikacji są nastę-

pujące:
• Gdzie została opublikowana dana publikacja, w jakim tytule pra-

sowym
• Jaka jest częstotliwość wydawania tytułu prasowego
• Kim jest dziennikarz, który przygotował publikację
• Jaki jest ton wypowiedzi
• Jakie produkty, usługi, marki zostały opisane w publikacji
• Jakie są główne przesłania podane w publikacji
• Czy w publikacji była wzmianka o konkurencji
• Jakiej długości / wielkości jest publikacja 

Agencja Delahaye rekomenduje raz na miesiąc (kwartał, rok) 
opracowywać podsumowanie analizy publikacji prasowych. 

Drugi typ analizy to model opracowany przez agencję Hallmark 
PR – czyli apPRaise.33 Zazwyczaj w formie tabeli prezentowane są 
dane dotyczące zebranych publikacji. Dane te uwzględniają następu-
jące informacje: datę publikacji, tytuł publikacji, tytuł prasowy, czę-
stotliwość ukazywania się tytułu prasowego, nazwisko dziennikarza, 
funkcję/stanowisko dziennikarza, cytat przedstawiciela firmy, kluczo-
we informacje prezentowane w publikacji, opis grupy docelowej dane-
go medium, informację na temat prezentacji graficznej. 

Obydwie prezentowane propozycje mogą być stosowane w pol-
skiej praktyce, gdyż każda osoba odpowiedzialna za działania public 
relations korzysta z usług firmy monitorującej media. Jakkolwiek anali-
zy te przeprowadza się post factum, to wnioski mogą, a wręcz powinny 

32 Tom Watson, Paul Noble, Evaluating Public Relations – A Best Practice Guide to Public Rela-
tions Planning, Research and Evaluation, Kogan Page London 2007, s. 110-111.
33Tom Watson, Paul Noble, Evaluating Public Relations – A Best Practice Guide to Public Rela-
tions Planning, Research and Evaluation, Kogan Page London 2007, s. 116-123. 
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być kluczowe przy opracowywaniu planu działań PR na dalsze okresy. 
Z powyższych danych można wyciągnąć m.in. następujące wnioski:
• Jakość opracowywanych komunikatów przekazywanych mediom 

– zarówno biorąc pod uwagę komunikaty prasowe jak i informa-
cje przekazywane w inny sposób np. ustnie w trakcie spotkań (ba-
dając jakie kluczowe informacje były poruszone w publikacjach)

• Dotarcie do właściwego audytorium (czy widzowie, słuchacze, 
czytelnicy, internauci to osoby, do których planowano dotrzeć, 
czy są to raczej osoby przypadkowe)
Niestety w tym miejscu należy wspomnieć, że niekwestionowa-

ną metodą pomiaru działań public relations w Polsce jest ekwiwalent 
powierzchni reklamowej. Został on wprowadzony w połowie lat 90. 
przez firmy monitorujące media. Nie jest to jednak metoda profesjonal-
na, ponieważ:
• Pomiar działań PR na bazie ekwiwalentu powierzchni reklamo-

wej zakłada, że jedynym rodzajem działań public relations są tzw. 
media relations – kontakty z mediami

• Firmy monitorujące media subskrybują ograniczoną listę tytułów 
prasowych (prasa, serwisy internetowe) a subskrypcja wybranych 
stacji telewizyjnych i radiowych jest prowadzona tylko na wyraź-
ne zlecenie klienta, co oznacza, że monitoring mediów nie obej-
muje wszystkich mediów. 

• Monitoring mediów prowadzony jest metodą OCR, czyli to 
program komputerowy wychwytuje kluczowe słowa poddawane 
analizie, w ten sposób wskazując na publikacje; metoda ta jest 
skuteczna w ok. 70 proc. w przypadku popularnych haseł dóbr 
szybko zbywalnych. Podstawową trudność stanowi zdefiniowanie 
hasła monitoringu, co może być trudne, a sama nazwa firmy / pro-
duktu / marki / usługi nie wystarcza. 

• Wycena powierzchni reklamowej publikacji PR zależy wprost od 
cennika użytego do porównań, a te nigdy nie uwzględniają rabatów 
dla agencji, rabatów dla danego klienta, rabatów tzw. last minute. 
Nierzadko cenniki te nie są aktualizowane przez dłuższy czas (rok 
i dłużej). 

• Wycena powierzchni reklamowej publikacji PR zależy również 
od tego jaką powierzchnię bierze się pod uwagę w przypadku 
tekstów dotyczących testów, raportów. Jeśli nazwa marki / firmy / 
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produktu / usługi padła tylko raz w tabeli, a raport zawiera kilka-
naście stron, to pytanie jest zasadne. 
Obok ekwiwalentu powierzchni reklamowej praktycy PR w Pol-

sce analizują również wydźwięk publikacji, stosując prostą klasyfikację 
na publikacje pozytywne, negatywne i neutralne. 

Zarówno badacze jak i praktycy public relations w Polsce powinni 
łączyć swoje siły i edukować polski rynek PR w zakresie popularyzacji 
ewaluacji PR. W zależności od tego, na jaką skalę prowadzone są dzia-
łania PR oraz jaką rolę pełni PR w danej organizacji, można wybrać 
odpowiedni model pomiaru działań PR, od modeli klasycznych po 
bardziej rozbudowane. Początkujący praktycy PR, jeśli tylko prowadzą 
działania typu media relations mogą posługiwać się analizami IMPACT 
czy apPRaise.

Abstrakt

W ostatnich 3-4 latach widać rosnące zainteresowanie pomia-
rem efektywności i skuteczności działań public relations. Bio-
rąc pod uwagę, że nadal wśród działań PR dominują kontakty 
z mediami, czyli tzw. media relations, najpopularniejszy sposób oceny 
działań public relations to ekwiwalent powierzchni reklamowych. 
Podejście takie jest niestosowne. Oceniając działania public relations 
można skorzystać z modeli, zarówno tych klasycznych jak np. Cutlipa, 
MacNamary, Lindenmanna czy Watsona, jak i nowszych opracowa-
nych przez Huyse, Bartholomewa, Nolte’a, White’a. Modele te są na 
tyle elastyczne, że wskazują jedynie na etapy, które należy przeprowa-
dzić w procesie oceny, ale nie narzucają konkretnych technik badaw-
czych i pomiarowych. 

Słowa kluczowe: apPRaise, Cutlip, ekwiwalent powierzchni reklamo-
wej, ewaluacja PR, Huyse, IMPACT, inputs, Lindenmann, MacNama-
ra, Nolte, outcomes, outputs, public relations, Watson, White.

Abstract

Within the last 3-4 years, there has been a growing interest in 
measuring both efficacy and efficiency of Public Relations. Taking into 
an accout that, media relations dominate among all PR activities, AVE 
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– advertising value equivalent becomes the most popular evaluating 
tool. Such approach is inappropriate. While evaluating Public Relations 
one might use various models worked up by Cutlip, Macnamara, Lin-
denman and Watson, or the latest by Huyse, Bartholomew, Nolte and 
White. Such models are flexible enough to lead through various steps, 
but they are open to apply various research and measuring techniques. 

Słowa kluczowe: apPRaise, Cutlip, equivalent advertising space, PR 
evaluation, Huyse, IMPACT, inputs, Lindenmann, MacNamara, Nolte, 
outcomes, outputs, public relations, Watson, White.
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Rozdzał 5. 
Język jako narzędzie komunikacji 
w kryzysie

Adam Grzegorczyk
Krzysztof Markowski

Kryzys dowolnego rodzaju wywołuje konieczność podjęcia szcze-
gólnej, często pozaproceduralnej aktywności, która w wielu aspektach 
sprowadza się do efektywnej i szybkiej komunikacji. To właśnie od 
szybkości komunikacji zależy zdolność zahamowania rozwoju kryzy-
su, a od jej sprawności – jego zażegnanie i wyeliminowanie skutków.

W przypadku komunikacji kryzysowej mówca (z ang. spokesper-
son) jest poddawany szczególnej presji, a jego wypowiedzi są anali-
zowane tak na poziomie użytych słów, jak również ich postrzeganych 
znaczeń. Porozumiewanie się ludzi, określane mianem komunikowania 
się, odbywa się przede wszystkim, choć nie wyłącznie, przy pomocy 
języka. Potocznie pojęcie języka jest wykorzystywane synonimicznie 
dla takich określeń, jak „mowa”, „mówienie”, a nawet „komunikacja 
werbalna”. 

Jednoznaczne rozumienie zjawiska, jakim jest język, jest co naj-
mniej trudne, jeśli nie niemożliwe. Wynika to głównie z faktu, że to, 
co określane jest mianem języka (języka ludzkiego) jest fenomenem 
przynależnym tylko rodzajowi ludzkiemu. Tylko ludzie posiadają taką 
cechę gatunkową, wrodzoną, jak język. Problem dodatkowo kompliku-
je fakt, że do opisywania owego fenomenu stosowany jest tzw. meta-
język, czyli język, którym wyjaśniane są zjawiska dotyczące samego 
języka. Dodatkową trudność stwarza również taka właściwość języka, 

Artykuł pochodzi z publikacji: Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych 
niepewności, (Red.) K. Kubiak, 

Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2012
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jaką jest wieloznaczność określeń. Nie istnieje więc jedna precyzyjna, 
wystarczająco wyczerpująca definicja języka. 

Język jest przedmiotem zainteresowania co najmniej kilku dyscy-
plin naukowych. Każda z nich, badając język, dokonuje jego analizy 
z innej perspektywy. Już na wstępie należy wykluczyć tutaj nauki 
biologiczne czy medyczne, które wprawdzie interesują się językiem 
ludzkim, lecz jest to perspektywa całkowicie nie związana z treścią 
niniejszego artykułu. Z pozostałych w pierwszej kolejności badaniem 
języka zajmuje się lingwistyka, czyli językoznawstwo. Lingwistyka 
jako nauka wyrosła i czerpie z semiotyki, czyli nauki o znaku, a ta 
z kolei jest częścią filozofii. To wzajemne powiązanie językoznawstwa 
i semiotyki skutkuje potraktowaniem języka przez pryzmat teorii two-
rzenia znaków i teorii kodów1. Z tej perspektywy język jest systemem 
znaków, który zawiera zbiór nazw oznaczających rzeczy i zbiór zdań 
oznaczających różne sytuacje. Celem doprecyzowania należałoby 
powiedzieć, że język, o którym jest tutaj mowa, to język naturalny, 
a system znaków to ten zbiór, którym na co dzień posługują się ludzie 
w trakcie komunikacji (ta sama definicja języka dotyczy również języ-
ka sztucznego, to znaczy takiego systemu znaków, który został przez 
kogoś wymyślony, aby pełnić funkcję języka naturalnego, np. Ludwik 
Zamenhof i jego Esperanto).2

Lingwistyka zawęża zakres pojęcia „język” do systemu znaków 
w danym języku, np. w języku polskim. Dotychczasowy zasób wiedzy 
lingwistycznej na temat języka nie pozwala stwierdzić, czy istnieje coś 
takiego, jak jeden język. Istnieje bowiem dorobek naukowy związany 
z badaniem różnych języków, a termin „język” jest skrótem myślowym, 
przedmiotem abstrakcyjnym, konstruktem myślowym3. Lingwistyka 
bada więc język naturalny, będący częścią natury ludzkiej z jednej 
strony oraz pojedyncze języki etniczne, będące częścią kultury danego 
narodu.4

Język jest też przedmiotem zainteresowania kulturoznawstwa, 
prowadzącego studia porównawcze nad kulturą jako autonomiczną 
sferą ludzkiej egzystencji. Człowiek w tym kontekście uznawany jest 
za społecznego twórcę kultury – materialnej i duchowej. Zaintereso-
wanie kulturoznawstwa językiem wynika z faktu utożsamiania języka 

1 T. Nowak, Język w świetle odkryć nauki, Wydawnictwo PETRUS, Kraków 2011, s. 21.
2 Ibidem, s. 29.
3 Ibidem, s. 30.
4 Ibidem, s. 31.
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z kulturą lub też traktowania języka i kultury w sposób odrębny, przy 
czym albo kultura wywiera wpływ na język, albo język wywiera wpływ 
na kulturę. W badaniach kulturoznawczych mówi się więc o tym, że 
język jest integralną częścią kultury, logicznym warunkiem kultury, 
przewodnikiem po kulturze, jej kreatorem i kodyfikatorem, a czasami 
nawet – że język to kultura5. Język, traktowany jako najistotniejszy 
element procesu komunikacji, uważany jest za środek komunikacji 
kulturowej, za rdzeń kultury i najważniejszy jej składnik6.

Inną dyscypliną, dla której język jest przedmiotem poznania, 
jest socjologia, czyli (w uproszczeniu) nauka o społeczeństwie. 
Socjologia, badając makrostruktury społeczne (całe społeczeństwa, 
grupy społeczne, instytucje społeczne) oraz mikrostruktury (jednostki 
w grupie), interesuje się językiem m.in. w ramach swoich dwóch dyscy-
plin – socjologii języka i socjolingwistyki. Badania obu tych dyscyplin 
różną się przede wszystkim punktem odniesienia zachowań społecz-
nych względem języka, i tak socjologia języka interesuje się wpływem 
społeczeństwa na język grup, natomiast socjolingwistyka – na język 
jednostek. W pierwszym przypadku analizie podlega wpływ historii, 
kultury i komunikacji na system języka oraz wpływ struktur i proce-
sów społecznych na język. Chodzi tutaj o zróżnicowanie repertuaru 
językowego podporządkowane ogólnemu standardowi. W przypadku 
socjolingwistyki badaniom podlegają procesy socjalizacji językowej 
(społeczne warunki nabywania umiejętności językowych, kompetencja 
socjolingwistyczna, tworzenie się idiolektu). W studiach socjolingwi-
stycznych badany jest proces mówienia w zależności od sytuacji, zna-
jomości języka i reguł jego stosowania7. Różnicę w podejściu do badań 
socjologii języka i socjolingwistyki można też wyjaśnić z perspektywy 
pierwotnego założenia. W pierwszym przypadku punktem wyjścia są 
badania socjologiczne, w drugim badania lingwistyczne.

Wskazane powyżej płaszczyzny badawcze zjawiska języka naka-
zują zauważyć, że język pełni wielorakie funkcje w komunikowaniu 
kryzysowym: Wśród nich należy zauważyć przede wszystkim:

• Język jako kod komunikowania – język stanowi magazyn 
symbolicznych znaczeń wykorzystywanych do odpowiedniego (lub 
nieodpowiedniego) wyrażania treści. Zdolność jednolitego z odbior-

5 Ibidem, s. 289, 291.
6 Ibidem, s. 299.
7 Ibidem, s. 320.
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cą posługiwania się tym katalogiem jest warunkiem porozumienia, 
a zatem skuteczności procesu komunikowania.

• Język jako sposób wyrażania emocji i wywoływania odpo-
wiedniego afektu – struktura języka i jej poszczególne elementy mają 
zdolność wyrażania emocji nadawcy, ale też są afektywnie nacechowa-
ne – poprzez odpowiednie użycie języka także u odbiorcy wywoływane 
są odpowiedniego rodzaju emocje.

• Język jako element poczucia przynależności i wspólnoty 
– język jest elementem kulturowym, należącym do sfery tożsamości 
narodowej. Ma zdolność wywoływania identyfikacji z mówcą lub 
wykazywania odrębności. 

Dla szczegółowego zrozumienia tych funkcji niezbędnym jest 
jednak pełna operacjonalizacja pojęcia „język” zarówno we wszelkich 
jego znaczeniach wykorzystywanych w komunikacji kryzysowej, jak 
i ustalenie jego związków z pojęciami pokrewnymi. Przytoczone na 
wstępie wyrażenia: „język”, „mowa”, „mówienie”, uważane w potocz-
nym użyciu za synonimy tego samego zjawiska, traktowane są przez 
badaczy języków naturalnych jako odrębne. Język naturalny, rozumia-
ny jako system komunikacyjny, występuje w tylu odmianach, ile jest 
na ziemi grup etnicznych posługujących się w komunikacji swoim wła-
snym systemem porozumiewania się. Nie może więc być synonimem 
pojęcia „język” zdolność człowieka do słownego porozumiewania się 
z innymi, określana jako mowa8. 

W tym celu należy przywołać prace językoznawcze Ferdynanda 
de Saussuere’a, który wprowadził rozróżnienie pomiędzy „językiem” 
(fr. langue) i „mówieniem” (fr. parole) i uważał, że mówienie oznacza 
zdarzenia komunikacyjne w języku naturalnym, bez rozróżniania, czy 
dotyczy ono ustnego, czy graficznego sposobu wyrażania się9.

Ferdynand de Saussure opisał język jako system znaków. W jego 
koncepcji znak składa się z tego, co oznaczające i z tego, co oznaczane 
(przy czym to, co oznaczane, najczęściej jest przypisane całej klasie 
przedmiotów, której dotyczy, a nie jednemu konkretnemu przedmioto-
wi). Oba te elementy scalone są połączeniem myślowym – tzw. poję-
ciem. Owa pojęciowość, wynikająca z ludzkiego myślenia, pozwala 
człowiekowi wyprodukować i poprawnie odczytać znaki. Cały ten 
umysłowy proces jest więc psychicznym faktem jednostki ludzkiej. 

8 Ch. Baylon, X. Mignot, Komunikacja, Wydawnictwo FLAIR, Kraków 2008, s. 34-35.
9 Ibidem, s. 36-38



94 95

Jednocześnie jest też faktem społecznym, ponieważ zrozumienie znaku 
możliwe jest tylko w kontekście umowy społecznej, która dla członków 
dane społeczności ustaliła rozumienie określonego znaku. Najważniej-
szymi znakami w komunikacji międzyludzkiej są znaki językowe 
poukładane w system odrębny dla każdego języka.10

Znaki systemu językowego posiadają zawsze formę i funkcje. 
Zachodzące pomiędzy nimi relacje tworzą struktury języka i są celem 
opisu naukowego. Można też dokonać podziału znaków językowy, sto-
sując pewną hierarchię złożoności - od prostych form znaku do coraz 
bardziej skomplikowanych. Za najprostsze znaki uważa się znaki fono-
logiczne tworzące system na najniższym poziomie w strukturze języka. 
Na kolejnych – coraz bardziej skomplikowanych - poziomach znajduje 
się system gramatyczny, leksykalny, tekstualny, gatunkowy i stylistycz-
ny oraz pragmatyczny.11

Zestawiając ze sobą pojęcia języka, mowy i mówienia uzysku-
je się w pierwszej kolejności świadomość różnic znaczeniowych, 
potrzebnych nauce do prawidłowego ich definiowania. I tak, przyjmu-
jąc lingwistyczny punkt widzenia, należy traktować język jako pewien 
ustalony społecznie system znaków (językowych), mowę jako zjawi-
sko implikujące społeczne istnienie ustalonego systemu języka, ale jed-
nocześnie oparte przede wszystkim na języku, który jest jej najbardziej 
ustrukturyzowaną częścią. Mówienie natomiast jest stroną realizacyjną 
mowy. Ma ono charakter indywidualny, kształtowany przez mówcę 
zgodnie z jego wolą. Poprzez mówienie użytkownik języka nie tylko 
korzysta z ustalonego społecznie systemu (językowego) ale jednocze-
śnie dzięki swojej inteligencji wzbogaca ten system o nowe elementy 
takie, jak słowa czy wyrażenia.12

Język, mowa i mówienie są więc wzajemnie uwarunkowane. 
Relacje, jakie między nimi zachodzą, są kształtowane każdorazowo 
przez mówcę w procesie mówienia. Jeśli proces ten służy użytkowni-
kowi języka do intencjonalnego przekazania informacji innemu użyt-
kownikowi i spotyka się z jego reakcją zwrotną, wówczas mówi się 
o zjawisku komunikacji interpersonalnej w wymiarze werbalnym, czyli 
takim, którego głównym składnikiem jest język ludzki.13

10 W. Lubaś, Język w komunikacji, w perswazji i w reklamie, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie 
Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2006, s. 31-32
11 Ibidem, s. 33-35
12 M. Staniszewski (red.), Miasto języka, seria wydawnicza: Pojęcia podstawowe, cz. 1, Wydaw-
nictwo FORUM NAUKOWE, Poznań 2005, s. 116-117.
13 Ibidem.
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Odróżnianie języka od mowy czy od mówienia nie jest potrzebne 
przeciętnemu człowiekowi. Nie jest też potrzebne tym użytkownikom 
języka, dla których mówienie lub pisanie są podstawowymi czynno-
ściami zawodowymi (dziennikarze, pisarze, politycy, nauczyciele, 
menedżerowie). Dla większości ludzi język jest narzędziem umożli-
wiającym mówienie. Jest instrumentem, środkiem formułowania myśli. 
Połączenie języka, mowy i mówienia w umyśle mówcy prowadzi do 
wykształcenia się funkcji werbalno-komunikacyjnej jako podstawy 
komunikowania się z innymi.14 

W trakcie werbalnego porozumiewania się mówca dokonuje 
integracji pomiędzy językiem, mową i mówieniem oraz dostosowuje 
wypowiedź do bieżącej sytuacji komunikacyjnej. Brak dostosowania 
wypowiedzi do sytuacji komunikacyjnej skutkuje zakłóceniami całego 
procesu. Ten zintegrowany proces jest zawsze dynamiczny i od niego 
zależy, czy wypowiedź będzie adekwatna do intencji i oczekiwań roz-
mówcy.15

Komunikowanie się ludzi przy pomocy języka werbalnego 
powinno więc przebiegać z uwzględnieniem wcześniej wymienionych 
elementów. Trzeba jednak zwrócić też uwagę na jeszcze inne elementy 
zjawiska, jakim jest język. Swoje zainteresowania badacze (języ-
koznawcy, psycholodzy, socjolodzy) skierowali również na funkcje 
języka (mowy), jakie on wypełnia we wspólnocie ludzkiej. Najczęściej 
wskazuje się na przynajmniej trzy takie funkcje: informacyjną, ekspre-
syjna, dyrektywną.16 Jako inny przykład ujęcia tego zagadnienia można 
przytoczyć prace austriackiego psychologa i filozofa języka Karla Büh-
lera. Wskazał on na następujące funkcje mowy: funkcję reprezentacyj-
ną (nazywaną też m.in. przedstawieniową, kognitywną) skierowaną 
na przedmiot, funkcję ekspresywną skierowaną na nadawcę i funkcję 
impresywną (apelującej) skierowaną na odbiorcę.17 Inny badacz, lin-
gwista Roman Jakobson, wyodrębnił tych funkcji sześć. Za główną 
uznał on funkcję poznawczą skierowana na klasę przedmiotów rzeczy-
wistości (warstwa semantyczna języka symbolizująca rzeczywistość). 
Drugą jest funkcja emotywna (ekspresywna), ukazująca emocjonalną 
i wartościującą postawę osoby mówiącej wobec rzeczywistości, o któ-

14 S. Frydrychowicz, Komunikacja interpersonalna w zarządzaniu, Wydawnictwo FORUM NA-
UKOWE, Poznań 2009, s. 160.
15 Ibidem.
16 M. Szopski, Komunikowanie międzykulturowe, Wydawnictwo WSiP, Warszawa 2005, s. 84.
17 W. Lubaś, op.cit., s. 35.
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rej jest w danym momencie mowa. Funkcja konatywna, nazywana też 
impresywną, służy do wyrażania poglądów, prezentowania określonej 
postawy i do zachęcania rozmówcy do podjęcia określonego działania. 
Kolejna funkcja służy do podtrzymywania komunikacji. Jest to funkcja 
fatyczna i uwidacznia się najczęściej, gdy współrozmówcy z jakichś 
powodów nie mają ze sobą kontaktu wzrokowego, np. podczas rozmów 
telefonicznych. Wówczas pojawiają się takie komunikaty, jak: „Sły-
szysz mnie? Jesteś tam? itp.” Takie przytrzymywanie czyjejś uwagi 
na przedmiocie rozmowy jest również często stosowane w reklamie 
i agitacji politycznej. Dwie ostatnie wyodrębnione przez Jakobsona to 
funkcja poetycka i metajęzykowa. Ta pierwsza jest widoczna przede 
wszystkim w tekstach literackich, poetyckich. Wypowiedź nastawiona 
jest na taką organizację kodu językowego, aby skupić uwagę na samym 
komunikacie. Odbywa się to poprzez dobór odpowiedniego stylu 
i wyszukanych form językowych. Druga, czyli funkcja metajęzykowa, 
występuje wtedy, gdy za pomocą języka mówi się o samym języku. 
Może to być język rozważań naukowych przepełniony fachowymi ter-
minami, ale również język potoczny, w którym dokonuje się wtrąceń 
informujących słuchacza o wartości wypowiadanych słów, np. że tak 
powiem, że się tak nieładnie wyrażę, itp. 18

Omówione powyżej funkcje języka (za wyjątkiem dwóch ostat-
nich) mają pełne odzwierciedlenie w komunikacji kryzysowej. Infor-
macja i jej właściwy przepływ (kierunek, zakres) stanowi podstawowy 
strumień zarządzania kryzysowego. Informacja jest podstawą proce-
sów decyzyjnych, ma określoną wartość w czasie, zdolność jej przeka-
zywania pozwala na ograniczenie zasięgu i skutków kryzysu. Funkcja 
ekspresywna pozwala na kreowanie wiarygodności wypowiedzi, unifi-
kację stanów społecznych emocji, wywołanie identyfikacji z pogląda-
mi mówiącego, ograniczenie temperatury sporu. Funkcja impresywna 
sprawia, że odbiorcy czują się ważnym elementem rozwiązania sytuacji 
kryzysowej, zwiększa się ich zaangażowanie, prowokuje zmianę posta-
wy z oczekującej na pomocniczą. Funkcja ta pozwala ukierunkowywać 
debatę kryzysową, naturalnie zarządzać sporem. Funkcja fatyczna jest 
wykorzystywana w negocjacjach dla utrzymania ich ciągłości, przedłu-
żenia debaty, zmęczenia przeciwnika. 

Posługiwanie się językiem jest nierozerwalnie związane z kon-
cepcją znaczenia. Użycie słów i ich znaczenie nie są ustabilizowane. 

18 Ibidem, s. 35-38.
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Oznacza to, że sposób użycia słów, a co za tym idzie przypisywane tym 
słowom znaczenia, ulegają modyfikacjom pod wpływem konkretnej 
interakcji osób porozumiewających się werbalnie. Każdy człowiek ma 
własne wyobrażenia i doświadczenia związane za słowami. W związku 
z tym każdy używa języka inaczej i dopiero w trakcie komunikowa-
nia się następuje uzgadnianie terminów i pojęć. Znaczenie jest więc 
każdorazowo aktualizowane i negocjowane. Jest sumą kompetencji 
językowych uczestników procesu komunikacyjnego oraz wynikiem 
zaistniałych pomiędzy nimi interakcji.19

Wśród wielu pojęć związanych z językiem i jego zastosowaniem 
znajduje się również pojęcie społeczności językowej. Oznacza ono 
grupę ludzi, która stworzyła zestaw reguł kierujących znaczeniem słów 
i odpowiednimi na nie reakcjami. Społeczności językowe powstają nie 
tylko w obrębie grupy etnicznej lecz również w obrębie tego samego 
języka (np. polskiego) może istnieć kilka różnych społeczności języko-
wych. Czynnikiem determinującym powstanie takiej społeczności może 
być rodzaj wykonywanej pracy, płeć, religia, rasa, itd. Oznacza to, że 
chociaż całe społeczeństwo posługuje się tym samym językiem naro-
dowym, nie wszyscy ludzie będą interpretować określone wypowiedzi 
zgodnie z ich zamierzeniem. Tak więc język stawia jego użytkownikom 
wyzwania z dwóch powodów. Po pierwsze uczestnicy procesu komuni-
kacyjnego mogą należeć do różnych społeczności językowych (czasami 
bardzo odległych od siebie) i wówczas znalezienie wspólnego języka 
komunikacji może być bardzo trudne. Po drugie, jeśli nawet jednostki 
należą do jakiejś określonej społeczności językowej np. ze względu 
na pochodzenie etniczne to przynależą też do społeczności językowej 
związanej np. z wykonywaną przez nie pracą i w ten sposób mogą mieć 
trudności w zrozumieniu języka innej społeczności.20

Abstrakt

Artykuł omawia zagadnienie znaczenia i funkcji języka w komu-
nikacji kryzysowej. Autorzy dokonali kompleksowej analizy pojęcio-
wej kategorii związanych z językiem (jak mowa, mówienie, komuniko-
wanie) oraz wskazali specyfikę badań nad językiem w poszczególnych 

19 M. Szopski, op.cit., s. 87
20 S. P. Morreale, B. H. Spitzberg, J. K. Barge, Komunikacja między ludźmi. Motywacja, wiedza i 
umiejętności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 158 - 161
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dziedzinach nauki. Podjęli także próbę systematyzacji funkcji języka 
w komunikacji i wskazali zastosowanie tych funkcji w komunikacji 
kryzysowej. Wskazali na zależności języka i znaczenia oraz opisali 
specyfikę komunikacji w społeczności językowej. 

Słowa kluczowe: język, funkcje języka, mowa, komunikacja, komuni-
kacja kryzysowa

Abstract

The article discusses the issue of the meaning and function of 
language in crisis communication. The authors made a comprehensive 
analysis of the conceptual category of language (as speech, speaking, 
communication), and pointed out the specifics of language research in 
various fields of science. They also made an attempt to systematize the 
functions of language in communication and the use of these functions 
indicated in crisis communication. The text also points to the relation-
ship and importance of language and communication and described the 
specifics of language community communication.

Key words: language, language functions, speech, communication, 
crisis communication
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Rozdział 6. 
Media w sytuacji kryzysu

Adam Grzegorczyk

Okoliczności aktualnego kryzysu finansowego nakazują przyjrzeć 
się szczegółowo wpływowi poszczególnych aspektów sfery społecznej 
na przyczyny, przebieg i skutki tego kryzysu. W takiej analizie kluczo-
wa może okazać się rola środków masowego przekazu. 

Oczywiste i niewymagające szczegółowego naświetlenia w tym 
miejscu ekonomiczne przyczyny kryzysu finansowego i wynikające-
go z niego kryzysu gospodarczego nie stanowią uzasadnienia terminu 
wybuchu światowej sytuacji kryzysowej oraz jej dynamiki. Pojawiają 
się fakty świadczące, iż ujawnienie kryzysu nastąpiło ze znaczą-
cym opóźnieniem wobec rzeczywistego wystąpienia niepokojących, 
a nawet zatrważających wskaźników, a część okoliczności ujawnionych 
w przebiegu kryzysu i świadczących o jego powadze robi wrażenie 
wykreowanych. Często wskazuje się na szybki powrót do ścieżki wzro-
stu w USA jako dowód powierzchowności kryzysu w tej gospodarce. 
Uznaje się, że wykreowaniem sytuacji kryzysowej były zainteresowane 
środowiska polityczne i gospodarcze w Stanach Zjednoczonych, a kry-
zys został ujawniony na potrzeby polityczne: kampanii prezydenckiej 
w USA. Już nie tylko z fabularnych filmów (np. „Fakty i akty”) można 
obserwować metody kreowania i zarządzania rozwojem kryzysu. Rodzi 
się pytanie o znaczenie mediów w kreowaniu sytuacji kryzysowej, jej 
rozwoju i relacjonowaniu. 

Media, jako zinstytucjonalizowany kanał przekazu treści, reali-
zują szereg funkcji mediów różnym znaczeniu i rozumianych mediów 
różnych perspektyw. Są wśród nich funkcje dostrzegane na poziomie 

Artykuł pochodzi z publikacji: Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych 
niepewności, (Red.) K. Kubiak, 

Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2012
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indywidualnym i ogólnospołecznym. W szczególności wyodrębnia 
się następujące funkcje mediów: społeczna, obserwacji otoczenia, 
informacyjna, opiniotwórcza, edukacyjna, wychowawcza, (kreowania 
popytu), rozrywkowa, kulturotwórcza, socjalizacyjna i kontrolna. Naj-
bardziej ogólnie pojmowana, funkcja społeczna odnosi się do realizacji 
zintegrowanych, wszechstronnych celów społecznych w szczególności 
oferowania całemu społeczeństwu i poszczególnym jego częściom, 
zróżnicowanych programów i innych usług w zakresie informacji, 
publicystyki, kultury, rozrywki, edukacji i sportu, cechujących się plu-
ralizmem, bezstronnością, wyważeniem i niezależnością oraz innowa-
cyjnością, wysoką jakością i integralnością przekazu. Funkcja ta, często 
nazywana misją, obejmuje obowiązek popularyzacji kultury narodowej 
(np. publikacja utworów słowno-muzycznych w języku polskim), two-
rzenie i rozpowszechnianie programów ogólnokrajowych, programów 
regionalnych, programów dla odbiorców za granicą w języku polskim 
i innych językach oraz innych programów realizujących demokratycz-
ne, społeczne i kulturalne potrzeby społeczności lokalnych, popieranie 
twórczości artystycznej, literackiej, naukowej oraz działalności oświa-
towej, upowszechnianie wiedzy o języku polskim, tworzenie i udostęp-
nianie programów edukacyjnych na użytek środowisk polonijnych oraz 
Polaków zamieszkałych za granicą.

Funkcja obserwacji otoczenia polega na gromadzeniu informacji 
na temat zdarzeń zachodzących w bliższym i dalszym otoczeniu odbio-
rów oraz ich selekcji i przetwarzaniu na potrzeby ich udostępniania. 
Funkcja informacyjna, najbardziej oczywista i podstawowa, polega na 
udostępnianiu treści (informacji, obrazów, dźwięków) odbiorcom. Ta 
funkcja tradycyjnie podlega największym rygorom. Od mediów wyma-
ga się w jej zakresie obiektywizmu, rzetelności i kompleksowości. 
Jednak zmieniające się okoliczności techniczne i społeczne uniemoż-
liwiają zapewnienie odbiorcy dostępu do pełnego zakresu informacji 
generowanych na świecie. Nawet największy światowy zasób, jakim 
jest Internet, rządzi się specyficznymi zasadami selekcji i praktycznie 
wyklucza dostęp do informacji czy poglądów odrębnych od głównego 
trendu czy poglądu. Funkcja opiniotwórcza mediów polega na kształto-
waniu poglądów i postaw. Jest często nazywana funkcją perswazyjną, 
a krytycy mediów często nazywają ją propagandową i ideologiczną. 
Funkcja ta ma zastosowanie zarówno do informacji politycznych, kul-
turowych, jak i działalności komercyjnej. Funkcja edukacyjna mediów 
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odpowiada za podnoszenie poziomu wykształcenia odbiorców, 
a wychowawcza za kształtowanie ich zachowań społecznych. Media są 
także odpowiedzialne za kreowanie popytu, co jest nazywane funkcją 
ekonomiczną. Funkcja rozrywkowa mediów wypełnia potrzebę zago-
spodarowania czasu wolnego odbiorcy, a kulturotwórcza odpowiada za 
szerzenie wiedzy o wspólnym dorobku intelektualnym społeczeństw 
i ludzkości i zapewnienie dostępu do niego szerokim masom odbior-
ców. Jest także odpowiedzialna za kreowanie norm i wartości. Funkcja 
socjalizacyjna polega na ułatwieniu kontaktu pomiędzy jednostkami 
i grupami społecznymi i zaistnienie zjawiska społecznej interakcji. 
Funkcja kontrolna obejmuje zadania mediów dotyczące weryfikacji 
zachowań i decyzji władz i osób publicznych względem ogólnie przy-
jętych zasad (w tym prawnych) i oczekiwań. 

Z tą ostatnią funkcją związane jest pojęcie „czwartej władzy”. 
Ta koncepcja E. Burke ma podkreślać wagę, siłę mediów i ich wpływ 
na relacje społeczne i interes jednostki. Pierwotny sens tworzenia i ist-
nienia mediów jest oparty na idei dobra wspólnego obywateli. Dlatego 
też funkcja kontrolna, odnosząca się do właściwego zapewnienia reali-
zacji interesu publicznego w mediach ma współcześnie podstawowe 
znaczenie. Jednym z pół kontroli jest tożsamość interesu publicznego 
w mediach z celami polityki państwa. Media sprawują także nadzór nad 
poprawnością relacji: interes publiczny a interes jednostki. 

System medialny rozumie się jako ogół podmiotów realizują-
cych funkcje medialne oraz wzajemnych zależności pomiędzy nimi, 
wynikających z uwarunkowań prawnych, kulturowych, społecznych 
i technologicznych. Aktualny system medialny w Polsce jest oparty 
na dwóch podstawowych aktach: ustawie Prawo prasowe z 1984 roku 
oraz ustawie o radiofonii i telewizji z 1992 roku. Prawo prasowe jest 
dokumentem dojrzałym i stabilnym. Reguluje podstawowe zagadnienia 
działalności instytucji prasowych oraz dziennikarzy. Działalność pra-
sowa w Polsce jest realizowana przez tysiące podmiotów, w tym kilka 
ze znaczącym udziałem w rynku, jednak sytuacja ta pozwala na utrzy-
manie równowagi kapitałowej i w zakresie poglądów politycznych. 
Ustawa o radiofonii i telewizji jest przedmiotem bieżących aktualizacji 
wynikających ze zmian w systemie władzy i interesów politycznych. 
Ustawa jest w tym przypadku podstawowym narzędziem kształtowania 
bieżącej polityki w odniesieniu do mediów publicznych m.in. poprzez 
zmiany w funkcjonowaniu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. 
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Dodatkowo polski system medialny jest regulowany także inny-
mi aktami prawnymi różnej rangi, m.in. ustawą o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych i rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie 
udostępniania prasie informacji i zadań rzeczników prasowych w urzę-
dach organów administracji rządowej. W Polsce nie istnieje jednolity 
kodeks prawny regulujący działalność mediów. Tendencje rozwojowe 
systemu medialnego w Polsce mogą być zatem przedmiotem analizy 
pod kątem zmian regulacji i zależności prawnych, jednak niestabilna 
sytuacja polityczna nie pozwala na określenie ich kierunków. Przesą-
dzona jest chyba zmiana sposobu finansowania mediów publicznych 
i wyeliminowanie abonamentu. Nie do uniknięcia wydaje się także 
zmiana zapisów dotyczących funkcjonowania Krajowej Rady Radio-
fonii i Telewizji zmierzająca do umożliwienia zmian w składach rad 
nadzorczych spółek publicznej radiofonii i telewizji. Inne zmiany 
w systemie prawnym mediów w Polsce będą wynikiem tendencji 
ideologicznych i twardych negocjacji pomiędzy siłami politycznymi, 
których potencjał będzie w danym czasie wystarczający do przeprowa-
dzenia zmian. Zagadnienie to nie wymaga, a nawet nie może być przed-
miotem naukowego prognozowania, gdyż nie podlega przyrodniczym 
czy społecznym procesom. 

Na zmiany w systemie medialnym w Polsce mogą natomiast 
wpływać procesy i tendencje globalne, wynikające ze zmian technolo-
gicznych, ekonomicznych, społecznych i kulturowych. 

6.1. Tendencje technologiczne

Technologiczne zmiany zachodzące w środowisku mediów mają 
charakter kumulacyjny. Media są przedłużeniem człowieka, od jego 
pierwotnej aktywności, aż do aktywności wirtualnej. Według teorii 
Marshala MacLuhana środek przekazu sam jest przekazem i jako taki 
podlega dalszemu przetworzeniu. Intencja człowieka jest treścią jego 
wypowiedzi, wypowiedź jest treścią tekstu, tekst jest treścią prasy, 
prasa jest treścią Internetu itd. Człowiek poszukuje nowych nośników 
skuteczniej przenoszących dotychczasową treść. Współcześnie telewi-
zja coraz bardziej sprawdza się na ekranach telefonów komórkowych, 
a rozmowy telefonicznie prowadzi się przez Internet z użyciem kom-
puterów. Na program telewizyjny składa się uporządkowany zbiór 
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audycji opatrzonych komentarzem tekstowym i interakcją z widzami. 
Coraz częściej instytucje medialne nie zajmują się produkcją treści, 
a jedynie ich zestawianiem. Towarzyszy mu zjawisko hipertekstual-
ności, tj. komunikowania informacji w postaci krótkich fragmentów 
wypowiedzi tekstowej dominujących nad obrazem i dźwiękiem. Hiper-
tekstualność przejawia się w popularności smsów, pasków tekstowych 
na ekranie telewizora, a nawet komiksów prasowych zastępujących 
tradycyjne layouty gazet i czasopism. 

Rozwój technologii medialnej następuje w postępie geometrycz-
nym. Technologie, nośniki i aplikacje ulegają wymianie coraz czę-
ściej. Podstawowe wynalazki drugiej połowy XX wieku, magnetofon 
i magnetowid, są nieznane obecnym dwudziestolatkom. Nawet trady-
cyjny Internet, rozumiany jako sieć połączonych ze sobą stacjonarnych 
komputerów, zanika i jest zastępowany przez różnego rodzaju przeno-
śne urządzenia o różnorodnych funkcjach (medialnych, telekomunika-
cyjnych, informatycznych). 

Współcześnie coraz rzadziej mówi się o wyodrębnionych 
mediach, a coraz częściej o platformach medialnych, łączących w sobie 
funkcje wielu tradycyjnych mediów. Tendencja ta znajduje odzwiercie-
dlenie w strukturze korporacyjnej instytucji medialnych. Pod koniec 
ubiegłego wieku dominującą rolę w przemyśle medialnym zaczęły 
odgrywać sieci medialne np. CNN, ABC itd., czyli przedsiębiorstwa 
dzierżawiące uprawnienia licencyjne do częstotliwości radiowych oraz 
telewizyjnych i nadające na nich jednolity program radiowy i telewizyj-
ny na terenie całego kraju. Współcześnie w miejsce sieci medialnych 
coraz większe znaczenie mają konglomeraty medialne, czyli przedsię-
biorstwa prowadzące działalność w dziedzinie wielu rodzajów mediów, 
a nawet aktywności rozrywkowej (np. ITI działa m.in. w dziedzinie 
telewizji, portali internetowych oraz prowadzi spółkę sportową Legia 
Warszawa, Agora wydaje tytuły prasy codziennej, jest operatorem 
nośników reklamy zewnętrznej i sieci stacji radiowych). 

W dziedzinie tradycyjnych mediów elektronicznych Polska dys-
ponuje archaicznym, analogowym systemem nadawczym. Podjęcie 
decyzji o powszechnym dopuszczenia systemu cyfrowego i digita-
lizacja mediów elektronicznych pozwoli doprowadzić do powstania 
wielokrotnie szerszej oferty radiowej i telewizyjnej i może zmienić 
sytuację na zoligopolizowanym rynku operatorów radiowych i tele-
wizyjnych. Data tej decyzji jest jednak odwlekana, prawdopodobnie 
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także ze względu na działania lobbistyczne nadawców dysponujących 
dotychczas dominującymi udziałami w tych rynkach. 

6.2. Tendencje ekonomiczne

Rynek mediów charakteryzujący się przewagą siły przetargowej 
nabywców (reklamodawców) z czasem przekształcił się w przemysł 
medialny i rozrywkowy, który zdominował nadawców reklamowych 
i widzów. O potędze tego rynku świadczy zjawisko jego emancypacji 
wobec środowisk politycznych, stanowiących w wielu przypadkach 
źródło powstania konkretnych mediów. Współczesne media mogą 
pozwolić sobie nie tylko na kontrolę, ale także krytykę decyzji i poglą-
dów politycznych, gdyż ich istnienie nie jest ekonomicznie uzależnione 
od woli polityków. 

Powszechnym zjawiskiem ekonomicznym charakteryzującym 
rynek mediów jest komercjalizacja. Niezależnie od charakteru, formatu 
i pochodzenia danego tytułu prasowego stacji radiowej lub telewi-
zyjnej, ich celem jest zysk wypracowany na drodze sprzedaży rekla-
modawcom usług reklamowych w wyniku uzyskania odpowiedniego 
poziomu dotarcia do odbiorców. Skutkiem komercjalizacji mediów 
są zjawiska zawodowe polegające na profesjonalizacji i specjalizacji 
pracy dziennikarskiej. 

Równoległym procesem narastającym w sferze mediów jest 
wzrost autonomii źródeł informacji i indywidualizacja tematyki, treści 
i formy przekazów medialnych. Możliwości techniczne umożliwia-
ją indywidualną i niezależną instytucjonalnie pracę dziennikarską 
obejmującą gromadzenie materiałów, przetwarzanie informacji, for-
mułowanie opinii oraz publikowanie ich poza kontrolą edytorów np. 
w postaci blogów i wpisów na forach, a nawet bardziej tradycyjnych 
mediów, jak internetowe stacje radiowe. 

6.3. Tendencje społeczne

Społeczne zaufanie do mediów jest oparte na mitologicznej 
triadzie wartości: niezależności, obiektywizmu oraz dwustronnej 
gwarancji. Niezależność jest kwestionowana ze względu na powiąza-
nia (m.in. ekonomicznego) przedsiębiorstw medialnych i środowisk 
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politycznych. Działalność korporacji medialnych jest koncesjonowana 
przez przedstawicieli świata polityki, to politycy decydują o podziale 
środków publicznych na finansowanie różnego rodzaju inwestycji, 
w tym także takich, którymi zainteresowane są media. Uznanie, że 
media są „na pasku” polityków jest w polskich warunkach niezasad-
ne, jednak wyidealizowana niezależność polskich mediów jest także 
mitem. Obiektywizm mediów definiowany jako systematyczne, rze-
telne i prawdziwe informowanie także umarł wiele lat temu. Media są 
definiowane politycznie, ich przekazy są adresowane do określonych 
poglądami politycznymi grup docelowych. Dla zapewnienia satysfakcji 
swoim odbiorcom media dokonują selekcji prezentowanych informacji 
i komentują je w optyce zgodnej z oczekiwaniami swoich odbiorców. 
Mit dwustronnej gwarancji polegał na związku pomiędzy niezależno-
ścią i obiektywizmem. Mit ten został obalony wraz z zachwianiem obu 
tych wartości. 

Klasyczna dla tradycyjnych mediów wolność wypowiedzi była 
definiowana spełnieniem szeregu warunków: nieobecności cenzury 
lub innych form kontroli sprawowanej przez władzę wykonawczą, 
swobodnego dostępu do informacji, wolności przekazywania infor-
macji, brak wpływu ekonomicznego otoczenia instytucji medialnej na 
selekcję wiadomości i wyrażane opinie oraz aktywnej i krytycznej linii 
programowej redakcji. I tak, jak współczesne uwarunkowania prawne 
pozwalają na dochowanie wolności wypowiedzi mediów, tak uwarun-
kowania ekonomiczne znacząco ją ograniczają. 

Charakterystycznym dla obecnych relacji społecznych jest zja-
wisko mediatyzacji polityki polegające na powszechnej obecności 
mediów w sferach dotychczas zastrzeżonych dla świata polityki. 
Media uczestniczą w dyskusji politycznej, nie tylko formułują pyta-
nia, ale także ujawniają intencje i tłumaczą. Zjawisko to ma charakter 
symbiotyczny. Media żyją z polityków, prezentując ich wypowiedzi, 
wypełniając swoją przestrzeń ich treścią, a politycy żyją z mediów, za 
ich pośrednictwem kreują swoją rozpoznawalność, cechy wizerunku, 
a także przekazują we właściwym momencie treści zgodne ze swoją 
strategią oddziaływania na elektorat. To odwrotne zjawisko, nazywane 
polityzacją mediów, dominuje nad jakąkolwiek inną tematyką. Politycy 
wypowiadają się na temat wydarzeń sportowych, komentują zachowa-
nia gwiazd show-biznesu, wyjaśniają przyczyny katastrof lotniczych. 
W życiu publicznym przestały liczyć się racje i wola zmian w celu roz-
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woju, a podstawą stały się doktryny marketingu politycznego. Politycy 
traktują media cynicznie i instrumentalnie, choć zauważalna jest także 
postawa odwrotna. Efektem obu zjawisk jest malejąca autonomia ukła-
du media-polityka. 

Media wykształciły nowy format przekazu nazywany infotain-
ment. Polega on na przekazywaniu informacji w sposób dotychczas 
typowy dla rozrywki. Wywiady z politykami przyjmują styl rozmów 
z gwiazdami rocka, tematyka tych wywiadów jest daleka od poglądów 
politycznych, które mają kreować odrębność tych osób od ich politycz-
nych konkurentów. Informacje z kraju i ze świata są bogato ilustrowa-
ne obrazem. Powszechne jest ujawnianie plotek i nieautoryzowanych 
wypowiedzi.

Media są przedmiotem i podmiotem konfliktów społecznych. 
Media ujawniają, ukierunkowują i komentują konflikty wokół warto-
ści. Są przekaźnikiem, jednak to od mediów zależy kiedy i z jaką inten-
sywnością zajmą się zagadnieniem zapłodnienia in vitro, małżeństw 
homoseksualnych itp., zastępując w danym momencie niewygodny 
dla określonego środowiska politycznego, eksploatowany aktualnie 
temat. Media są uczestnikiem konfliktów wokół instytucji mediów 
publicznych. Media publiczne są ich tematem i przedmiotem, media 
komercyjne komentują te konflikty, osłabiając mediów ten sposób 
pozycję rynkową mediów publicznych. Media kreują także konflikty 
wewnętrzne we własnym środowisku, spory o udział w rynku i zasady 
konkurowania. 

6.4. Tendencje kulturowe

Współczesny świat i zachodzące na nim zmiany technologiczne 
wywołują skutki w sferze kultury, zwyczajach, rodzajach aktywności 
podejmowanych przez jednostki. Ciekawym zjawiskiem są zmiany 
dotyczące czytelnictwa prasy. Nakłady gazet systematycznie spadają, 
jednak nie oznacza to, że odbiorcy czytają mniej. Ta sama aktywność 
pozyskiwania wiedzy z tekstu przekształca się w postać obcowania 
z serwisami elektronicznymi. Ludzie poszukują możliwości zagospo-
darowania na tę aktywność całego dostępnego czasu wolnego, dlatego 
też coraz bardziej powszechne jest korzystanie z serwisów informacyj-
nych na ekranach telefonów komórkowych, palmtopów.
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Technologia sprawiła, że w komunikacji społecznej ponownie 
(po czasach antycznych i starożytnych) zaczął dominować obraz. 
Media chętnie przyjęły tę tendencję i wykształciły specyficzną formę 
udostępniania informacji w postaci obrazu uzupełnionego niewielką 
ilością tekstu. Ta forma stała się powszechna nie tylko dla wydawnictw 
prasowych, ale także telewizji. 

Ważnym elementem zmian kulturowych w dziedzinie mediów 
jest zagadnienie narodowości i kultury narodowej. Wcześniej kultura 
narodowa była traktowana jako cel działania mediów. Współcześnie 
globalizacja sprawiła, że granice kultury narodowej uległy zatarciu. 
Trwająca kilkadziesiąt lat amerykanizacja kultury uczyniła media nie-
wrażliwymi na zagadnienie kultury narodowej, a zjawisko globalizacji 
ten stan pogłębiła. Równolegle media zatarły podział na kulturę popu-
larną i wysoką, ludową i masową. Wykształciły wrażenie, że każdy 
może uczestniczyć w przejawach kultury wysokiej, a nie uczestniczy, 
bo nie chce. W ten sposób wyeliminowano ze świadomości społecznej 
mechanizm aspiracji kulturowej. 

Media dążą do uzyskania maksymalnego zainteresowania widzów, 
bo jest ono sprzedawanym przez nie towarem. Dlatego kreują one for-
maty unikalne, nowatorskie, czego efektem jest często transmisja anty-
wartości i oderwanie społeczeństw od wykształconych na przestrzeni 
wieków norm tj. inkulturacja. 

6.5. Media w kryzysie

Media pełnią różnorodną funkcję w sytuacjach kryzysowych, jed-
nak niezależnie od rodzaju kryzysu, jest uzasadnienie w twierdzeniu, 
iż współcześnie bez mediów nie ma kryzysu. O sytuacji kryzysowej 
mówi się dopiero przy jego odpowiednim rozprzestrzenieniu. Sytuacją 
kryzysową jest wizja pandemii grypy nawet, jeśli zanotowano dotych-
czas jedno zakażenie, jednak tylko wtedy, gdy ten temat podejmą 
i odpowiednio eksplorują wszystkie media. Sytuacją kryzysową nie jest 
wojna pomiędzy afrykańskimi plemionami, w której giną tysiące ludzi, 
gdyż media nie poświęcają temu zagadnieniu uwagi. 

Media mają zdolność i obowiązek relacjonowania przebiegu zda-
rzeń. Jednak nadmierne zainteresowanie określoną sytuacją sprawia, 
że staje się ona rzeczywistym kryzysem. Media prowokują zdarzenia 
pozwalające kryzysowi się rozwijać, ale mogą także kryzys gwałtownie 
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skończyć, przestając się nim interesować. Sytuację kryzysową wywo-
łała powszechnie publikowana wypowiedź Włodzimierza Cimoszewi-
cza, iż poszkodowani w powodzi powinni się byli ubezpieczyć, mniej 
natomiast miejsca poświęcono na rzeczywistą relację z miejsc objętych 
powodzią. 

Instytucje medialne mogą być przedmiotem manipulacji w celu 
wykreowania sytuacji kryzysowej i być wykorzystane jako źródło kry-
zysu. Kilka lat temu jeden z wytwórców soków owocowych zamknął 
linię produkcyjną w celu przeprowadzenia przeglądu technicznego. 
Jedna ze stacji telewizyjnych otrzymała anonimową informację, że 
doszło do zakażenia produktów tej firmy. Bez wystarczającej wery-
fikacji tę informację opublikowano. W okresie dwóch tygodni firma 
utraciła pozycję lidera tego rynku. 

Media są jednak także uczestnikami kryzysu. Każdy kryzys eko-
nomiczny w pierwszej kolejności wpływa na wyniki finansowe firm 
medialnych. Przedsiębiorstwa wytwórcze w obliczu kryzysu tną koszty 
ludzkie i promocyjne. Zachwianie popytu reklamodawców wywołuje 
natychmiastowy krach na rynku mediów. Z drugiej jednak strony media 
odbijają się od dna kryzysu jako jeden z pierwszych przemysłów. Pobu-
dzenie gospodarcze nakazuje reklamodawcom podnieść inwestycje 
w promocję i zwiększyć zakupy usług reklamowych w mediach. Dla-
tego media są także instytucjonalnie zainteresowane informowaniem 
o zakończeniu kryzysu. 

Abstrakt
Współczesne media odgrywają rolę daleko wychodzącą poza pier-

wotne zadanie przekaźnika informacji. Ich zadania w coraz bliższym 
stopniu pozostają w związku z innymi grupami instytucji i organów 
społecznych i państwowych. Dlatego też i zmiany zachodzące w struk-
turze, działalności i funkcjach pełnionych przez media mają swoje źró-
dło w wielu różnych środowiskach: technologicznym, ekonomicznym, 
społecznym i kulturowym. Zmiany te skutkują w dalszym przyroście 
znaczenia mediów, w szczególności w perspektywie gospodarki, obda-
rzając je znaczącym wpływem na rozwój tendencji ekonomicznych, 
kształtowanie postaw inwestorów, notowania walut i akcji, a w konse-
kwencji na układ koniunkturalny. 

Słowa kluczowe: kryzys, media, komunikacja



110 111

Rozdział 7. 
Działania PR w sytuacji kryzysu 
w partii politycznej na przykładzie SLD

Jan Osiecki 

7.1. Sytuacja kryzysu

Czym jest kryzys? Według definicji słownikowej jest to  „moment, 
okres przełomu, przesilenie, decydujący zwrot…”1”W interesującym 
nas znaczeniu tego słowa, kryzys to sytuacja, w efekcie której pod-
miotowi nim objętemu grozi pogorszenie wizerunku, a w konsekwencji 
również i spadek rynkowej pozycji. Te same prawidła dotyczą instytucji 
komercyjnych (takich jak firmy czy korporacje), jak i polityki (partia, 
rząd, poseł, prezydent, premier, itp.), o czym przekonuje Joanna Seny-
szyn, posłanka, a jednocześnie profesor zajmująca się marketingiem: 
„Polityk jest produktem. Musi umieć zachęcić wyborcę, aby kupił wła-
śnie jego. Kupił, czyli zapłacił posiadanym głosem.”2

Jakie zatem czynniki muszą się pojawić, abyśmy mogli mówić 
o sytuacji kryzysu wizerunkowego? Według amerykańskich praktyków 
Hainswortha i Menga, kryzys powstaje jako „konsekwencja podjętych 
działań, lub propozycji ich podjęcia przez jedną lub kilka stron, która 
może prowadzić do prywatnych negocjacji i ustaleń, sporów cywilnych 
i karnych lub może się stać elementem polityki społecznej przez dzia-

Artykuł pochodzi z publikacji: Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych 
niepewności, (Red.) K. Kubiak, 

Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2012

1 W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Wiedza Powszechna, War-
szawa 1989, s. 285.
2 Jan Osiecki, Polaków rozmowy o polityce, Prószyński i S-ka, Warszawa, 2010, s. 162.
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łania legislacyjne lub kontrolne.”3 Natomiast Jones i Chase definiują 
kryzys w swoim artykule opublikowanym w „Public Relations Reviev” 
jako „nierozwiązaną sprawę, która wymaga podjęcia decyzji.”4

Na podstawie tych definicji, Larkin i Regester próbują stworzyć 
własne określenie i uznają, że sytuacja kryzysowa to zdarzenie, w któ-
rym „[…] pojawiający się problem jest uwarunkowaniem lub zdarze-
niem, wewnętrznym lub zewnętrznym dla organizacji – jeśli będzie on 
trwać, może mieć znaczący wpływ na funkcjonowanie organizacji lub 
wyniki osiągane przez nią i na jej przyszłe interesy5”.

Wydaje się jednak, że wszyscy wspomniani wyżej autorzy zapo-
minają o podstawowym warunku, który decyduje o istocie sytuacji 
kryzysu. Jest nim zainteresowanie mediów. Gdy problem w działaniu 
instytucji (niezależnie, czy jest to firma, partia czy organizacja społecz-
na, etc.) nie zostaje zauważony i następnie nagłośniony przez środki 
masowego przekazu, pozostaje jedynie zdarzeniem wewnętrznym, 
który nie powoduje implikacji wizerunkowych, lub wpływa na nie 
tylko w minimalnym stopniu, ponieważ opinia publiczna o sprawie nie 
wie. Dopiero nagłośnienie w mediach problemu powoduje powstanie 
realnego zagrożenia wizerunku danej instytucji.

Zatem, definiując kryzys należy przyjąć, że sytuacja, w której 
pojawia się przesilenie wizerunkowe, to moment gdy w danej instytucji 
dochodzi do poważnego zaburzenia w jej działaniu, a w konsekwencji 
następuje zainteresowanie nowopowstałą sytuacją ze strony mediów 
masowych, oraz, w efekcie tegoż, także opinii publicznej.

7.2. Istota działań public relations, w celu 
zarządzania wizerunkiem

Aby omówić działanie w sytuacji kryzysu i sposoby zarządzania 
wizerunkiem należy wcześniej pokrótce przypomnieć podstawowe 
narzędzia public relations. Do najważniejszych z nich i zarazem naj-

3 B. E. Hainsworth, M. Meng, How Corporations Define Issues Management, Public Relations 
Reviev, winter 1988 (w)  M. Regester, J. Larkin, Zarządzanie kryzysem, Polskie Wydawnictwo 
Ekonomiczne, Warszawa 2005, s. 47.
4 B. L. Jones, W. H. Chase, Managing Public Policy Issues, Public Relations Reviev, summer 
1979 (w)  M. Regester, J. Larkin, Zarządzanie kryzysem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 
Warszawa 2005, s. 47.
5 M. Regester, J. Larkin, Zarządzanie kryzysem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 
2005, s. 47-48.
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częściej stosowanych, zdaniem prezesa Polskiego Towarzystwa Komu-
nikacji Społecznej, profesor Bogusławy Dobek-Ostrowskiej, należą:

● „wszelkie publikacje,
● organizowanie specjalnych wydarzeń,
● udostępnienie informacji mediom i szerokiej publiczności; 

redagowanie przemówień osób publicznych reprezentujących firmę 
na zewnątrz (dyrektor, prezes, przywódca partii, prezydent, premier, 
minister),

● produkcja materiałów promocyjnych drukowanych i audiowi-
zualnych.”6

Według tej definicji narzędzi public relations, można wnioskować, 
że działania będą nastawione na komunikowania się z opinią publiczną 
za pośrednictwem mediów należących do grupy ATL; głównie prasy, 
telewizji oraz radia. 

W Polsce wciąż nie jest doceniana rola Internetu jako narzędzia 
w działaniach public relations. Tymczasem, jak przekonuje Roger Brid-
geman, założyciel Bridgeman Communications, specjalista PR oraz 
komunikacji biznesowej, pracujący m.in. dla Micorosoft Texas Instru-
ments, „[…] z nastaniem Web 2.0 to interesariusze stali się mediami 
i to oni kontrolują wiadomości oraz [ich] tempo. […] Interakcje ludzi 
z siecią i ich oczekiwania wobec niej oznaczają, że informacje przez nią 
przekazywane muszą być jawne, dostępne i natychmiastowe7. Oznacza 
to, że od korporacji wymaga się – zwłaszcza w czasie kryzysu – aby 
reagowały szybko, działały w sposób przejrzysty i były otwarte wobec 
swoich interesariuszy.”8

Z tego powodu przy planowaniu działań public relations9, zwłasz-
cza w sytuacji kryzysowej, a więc z istoty swej natury wymagającej nie 
tylko prędkości przekazu, ale także pewnej interakcji z publicznością 
należy wziąć pod uwagę Internet jako środek komunikacji.  Zwłaszcza, 
że w tej chwili Internet jest nie tylko najszybszym medium, ale dzięki 
urządzeniom mobilnym – użytkownik ma możliwość dotarcia do źró-
deł informacji przede wszystkim za pomocą smartfonu w sytuacjach, 
w których nie ma możliwości korzystania z mediów elektronicznych 

6 B. Dobek-Ostrowska, Porozumienie czy konflikt? Politycy, media i obywatele w komunikowaniu 
politycznym, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa – Bielsko Biała 2009, s. 229.
7 Zob. A. Grzegorczyk, Public relations, Agencja reklamy Benta, Warszawa 1997, s. 36.
8 Anthonissen P. F., Komunikacja kryzysowa, Oficyna Walters Kluwer business, Warszawa 2010, 
s. 184.
9 Por. A. Grzegorczyk, Public relations, Instytut Promocji Sp. z o.o., Warszawa 1999, s.  33.
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takich jak radio czy telewizja. Według raportu firmy Ericsson, w III 
kwartale 2012 roku smartfony stanowiły już ok. 40 proc. wszystkich 
sprzedanych w tym czasie telefonów10. 

W związku z tym planując działania PR w sytuacji kryzysu 
wizerunkowego należy wziąć pod uwagę takie narzędzia jak portale, 
specjalnie tworzone w tym celu komunikacji witryny organizacji poli-
tycznych, blogosferę oraz media społecznościowe.

O sile Internetu przekonało się boleśnie wiele instytucji, partii 
politycznych czy polityków. Najlepszym przykładem jest kryzys wize-
runkowy powstały w efekcie sporu blogera Kominka i firmy Dr Oetker, 
producenta artykułów spożywczych. Osoby odpowiedzialne za wizeru-
nek firmy, zamiast spróbować naprawić problem powstały na  skutek 
zamieszczenia w Internecie dość niepochlebnej opinii blogera na temat 
budyniu śmietankowego11 w sposób polubowny, co można było łatwo 
osiągnąć na przykład zapraszając go na degustację produktów firmy, 
wysyłając próbki towarów oraz instrukcje ich przygotowania, itp. 
– przesłały mu propozycje zmian, które powinny zostać wprowadzone 
do jego wpisu.12

Kolejnym przykładem, który zelektryzowała branżę social media 
w maju 2012 roku, był spór między blogerką modową Fashionelka, 
a sklepem Schaffashoes. Na fanpage’u sklepu pojawił się wpis nieza-
dowolonej blogerki, zarzucający sklepowi niewiązywanie się z umowy 
barterowej. Wkrótce, z pozoru błahy spór skomentowało kilka setek 
osób – a dyskusja zmieniła się w awanturę. Z powodu nieprzemyślanej 
strategii w sytuacji kryzysu doszło do problemu wizerunkowego sklepu 
i marki13.

W obu wypadkach zadziałał typowy efekt Streisand; internauci 
multiplikowali informacje będące przedmiotem sporu, aby nie zostały 
one trwale usunięte z sieci.

Do działań wizerunkowych w przypadku public relations poli-
tycznego,  prowadzonego w internecie, najlepsze są partyjne witryny 
internetowe (należy pamiętać, aby nie były to „słupy ogłoszeniowe” 
zawierające wyłącznie stanowiska partii, filmy, itp., ale także żeby 
stanowiły one platformę interakcji pomiędzy ugrupowaniem a użyt-

10 http://tech.wp.pl/kat,1031195,title,Juz-wkrotce-internetem-rzadzic-beda-smartfony,wi-
d,15119002,wiadomosc.html?ticaid=1fcd7 stan z 20 XII 2012 godz. 14.00
11 http://www.kominek.in/2011/07/dr-oetker-ty-pizdo/
12 http://strony.aster.pl/kominek/ocenzurowanydroetkerkominka.jpg
13 http://www.blog.mediafun.pl/schaffashoes-kontra-fashionelka-szykujcie-popcorn/ 



114 115

kownikami), platformy blogowe lub blogi prowadzone na własnych 
witrynach, specjalistyczne wortale zajmujące się wyłącznie polityką 
(np. 300polityka.pl) oraz, oczywiście, social media. W ostatnim przy-
padku zdecydowanie lepszym medium jest Twitter niż Facebook.

Mimo że  w Polsce Twitter (który według badania mega panel 
z września 2012 miał 1 461 821 unikalnych użytkowników14) jest 
zdecydowanie mniej popularnym serwisem niż Facebook (12 985 543 
unikalnych użytkowników15), jest on znacznie ważniejszym medium 
dla liderów opinii. To medium opiera się na wymianie informacji lub 
komentarzach, zatem użytkownik, który nie ma nic ciekawego do 
powiedzenia, nie zaistnieje w jego przestrzeni. Dzięki temu mecha-
nizmowi bez przeszkód toczą się dyskusje dziennikarzy i blogerów 
z politykami, w tym z członkami rządu (poza Sławomirem Nowakiem 
(resort transportu), Radosławem Sikorskim (MSZ), Janem Rostowskim 
(Ministerstwo Finansów), udział w takich dyskusjach berze także także 
premier Donald Tusk). Twitter stał się medium tak popularnym wśród 
dziennikarzy, że za jego pośrednictwem rzecznik rządu, Paweł Graś, 
informuje ich m.in. o terminach konferencjach po obradach rządu, 
itp.16

7.3. Działania public relations klientów 
korporacyjnych, a PR polityczny 

Czy do zarządzania wizerunkiem w sytuacji kryzysu w przypadku 
partii politycznych można wykorzystać tradycyjne narzędzi PR czy też 
musza to by specyficzne działania? Czy są jakieś istotne różnice w tych 
dziedzinach PR? Czy partiom są potrzebne działania PR takie jak insty-
tucjom komercyjnym?

Pytanie, czy potrzebne są działania PR mające zmienić lub utrzy-
mać wizerunek partii, rządu, czy też pojedynczych polityków (nieza-
leżnie, czy mamy do czynienia z samorządowcem, posłem, ministrem, 
premierem czy prezydentem), jest w zasadzie pytaniem retorycznym, 

14 http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/mikroblogi-w-polsce-twitter-rosnie-w-sile-pinger-blip-i-
flaker-w-dol stan z 20 XII 2012 godz. 14.00
15 http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/google-facebook-i-allegro-traca-nk-pl-wypadla-z-top10 
stan z 20 XII 2012 godz. 14.00
16 ttp://www.tokfm.pl/Tokfm/1,103087,12733764,_To_jego_twittowanie_jest_po_prostu_irytuja-
ce___czyli.html
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zwłaszcza w sytuacji, gdy w kraju nadają cztery stacje telewizyjne 
o charakterze informacyjnym, które zapełniają ramówkę informacja-
mi o polityce. W związku z tym telewizja, a także pozostałe media, 
powodują potrzebę ciągłej aktywności partii oraz poszczególnych 
polityków.

Jak zauważa doradca medialny, Eryk Misiewicz, polityka „prze-
stała być grą salonów rozgrywaną w społecznej próżni. […] Polityka 
stała się sztuką znajdowania ludzi, odczytywania ich zainteresowań, 
wsłuchiwania się w ich głos, zatrzymywania ich uwagi. W świecie 
bombardującej nas zewsząd informacji, swoistego molestowania 
medialnego, wcale nie jest to łatwe. […] Szybsza, sprawniejsza musi 
być komunikacja, a w potoku informacji, faktów, obrazów, dźwięków 
czy też trzech tysięcy reklam, z jakimi mamy do czynienia każdego 
dnia, nasz mózg zatrzymuje najlepiej właśnie narracje.”17 W związku 
z tym, partie oraz politycy muszą prowadzić działania public relations 
w celu „uzyskania wpływu na kształcenie woli i świadomości poli-
tycznej obywateli, społeczeństwa lub jego części, by w ten sposób 
oddziaływać na życie społeczne, a wpływając ma publiczność zgodnie 
ze swymi celami tworzyć podstawę swej egzystencji.”18

Czy istota działań public relations dla partii czy polityków różni 
się zasadniczo od tych prowadzonych dla klientów komercyjnych? 
W obecnych czasach wszystko jest komunikacją. Zarówno produkt 
jak i polityk jest po prostu komunikatem. W związku z tym wszyst-
kie szczegóły składają się na wizerunek marki, a ocena produktu jest 
zależna tylko od dobrej strategii. Potwierdza to profesor Bogusława 
Dobek-Ostrowska: „Można powiedzieć, że  zasady marketingowego 
public relations wykorzystywane w biznesie zostały dostosowane do 
potrzeb rynku politycznego i jego uczestników, a w szczególności par-
tii politycznych (partyjne PR), rządu (rządowe PR), parlamentu (par-
lamentarne PR), prezydentów państw (prezydencki PR). W dojrzałych 
demokracjach o wyższym poziomie profesjonalizacji komunikowania 
politycznego i kultury politycznej, aktorzy ci przywiązują dużą wagę 
do public relations.”19 W związku z tym, do najważniejszych „zadań 
politycznego public relations zalicza się:

17 J. Osiecki, Polaków rozmowy o polityce, Prószyński i S-ka, Warszawa, 2010, s. 47.
18 K. Wojcik, Public relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem. PLACET, Warszawa 2005, s. 
795.
19 B. Dobek-Ostrowska, Porozumienie czy konflikt? Politycy, media i obywatele w komunikowaniu 
politycznym. Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa – Bielsko Biała, s. 229.
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● promowanie nowych polityków, nieznanych lub mało znanych 
wcześniej postaci,

● wspieranie zmiany dobrze utrwalonego, ale niepożądanego 
wizerunku polityka – na godnego zaufania i odpowiedzialnego,

● popularyzowanie wiedzy o programach partyjnych,
● budowanie wiedzy o programach partyjnych,
● budowanie poparcia wśród określonych grup społecznych,
● obronę wysokich funkcjonariuszy partyjnych i publicznych 

pomawianych przez inne partie, a także osób lub instytucji posądza-
nych o dokonywanie czynów zabronionych prawem,

● budowanie wizerunku całej instytucji w taki sposób, który 
sprzyjałby realizacji jej polityki.”20

Zatem, definiując czym jest polityczne public relations należy 
przyjąć, że jest to proces dwukierunkowego komunikowania, które 
obejmuje informowanie o osobach, bądź grupach zajmujących się 
polityką, w szczególności: poszczególnych partii, szefów ugrupowań 
politycznych, parlamentarzystów, członków władzy wykonawczej. 
„Tak jak w przypadku firm na rynku komercyjnym, polityczne public 
relations są definiowane jako funkcja zarządzania, tyle że realizowana 
poprzez instytucje polityczne, organy administracji publicznej, czy 
instytucje władzy państwowej. Celem politycznego PR jest:

● pomoc w ocenie zachowań indywidualnych i zbiorowych akto-
rów politycznych,

● rozpoznanie stosowanych przez tych aktorów polityki i proce-
dur, a następnie konfrontowanie ich z potrzebami i interesami odbior-
ców,

● planowanie i wdrażanie programów, zwiększanie  skuteczności 
działania po to, aby uzyskać zrozumienie i akceptacje obywateli,

● budowanie i podtrzymywanie obustronnie korzystnych stosun-
ków między instytucjami  politycznymi i obywatelami21.

Zatem działanie public relations w przypadku partii i w przypadku 
instytucji komercyjnych wygląda podobnie. Zatem to poszerza pale-
tę działań i pozwala wykorzystać doświadczenie zbierane przez lata 
w trakcie zarządzania wizerunkiem przedsiębiorstw komercyjnych 
w sytuacji kryzysu. 

20 Ibid., s. 228.
21 Ibid. 
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7.4. Narzędzia współczesnego PR w sytuacji 
kryzysu:

Zgodnie z maksymą nazywaną popularnie prawem Murphy’ego, 
jeśli coś może pójść źle, to z pewnością pójdzie źle. Zatem optymi-
styczne założenie, że kryzys może kogoś nie dotyczyć, jest jednym 
z największych błędów jakie można popełnić przygotowując strategię 
public relations. Kryzys może spotkać każdą instytucję, a z racji specy-
fiki funkcjonowania mechanizmów sceny politycznej, instytucje oraz 
osoby będące jej częścią są szczególnie mocno wyeksponowane na 
sytuacje kryzysowe. W związku z tym należy zawczasu przygotować 
schemat działania w sytuacji zagrożenia wizerunku.

Jako podkreślają Nick Leighton (prezes NettResults PR) i Tony 
Shelton (dyrektor Shelton & Caudle oddziału firmy Vollmer PR) „jeśli 
nie masz gotowego planu szybkiej i efektywnej komunikacji kryzy-
sowej, prasa wypełni tę pustkę medialną własnymi informacjami, 
komentarzami lub opiniami, które będą tak dobrane, by historia się 
sprzedała, a nie by chronić twoją firmę.”22 Brak planu będzie oznaczał, 
w najlepszym wypadku, opóźnienie w komunikowaniu się z mediami. 
W tym czasie przestrzeń medialna zostanie zapełniona spekulacjami 
oraz nieprzychylnymi komentarzami. W efekcie, w momencie pod-
jęcia działań public relations, podmiot dotknięty sytuacją kryzysową 
zacznie występować w roli broniącego się przed zarzutami otoczenia. 
W pierwszej kolejności będzie musiał wytłumaczyć i wyprostować 
nawet najbardziej absurdalne zarzuty komentatorów i ekspertów pro-
szonych przez media o opinie w czasie, gdy była dopiero opracowywa-
na strategia medialna. W takiej samej roli wystąpi również w materiale 
w głównym wydaniu serwisu informacyjnego, jeśli zbyt późno zostanie 
nawiązany dialog z mediami.

Jakie elementy planu warto stworzyć wcześniej na wypadek kry-
zysu? Zdaniem praktyków należy mieć  przygotowany przede wszyst-
kim schemat komunikacji, który uwzględnia następujące problemy:

● „jaka będzie właściwa wiadomość,
● komu ją trzeba przekazać,
● kto powinien ją przekazać,
● kiedy należy ją przekazać.

22 P. F. Anthonissen (red). Komunikacja kryzysowa, Oficyna Walters Kluwer business, Warszawa 
2010, s. 44.
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Częścią planu będzie także ustalenie, w jaki sposób będzie wyglą-
dała komunikacja wewnątrz firmy, by powiązać wszystkie powyższe 
elementy. Należy się też upewnić, że każdy w firmie ma odpowiednie 
upoważnienie i uprawnienia.”23

Trzeba o tym pamiętać, ponieważ – jak ostrzegają praktycy zaj-
mujący się PR w sytuacjach kryzysowych – „media stają się wrogie 
wówczas, gdy organizacja znajdująca się w centrum kryzysu jest opie-
szała w dostarczaniu informacji, nie wskazuje  osób mogących udzielić 
wywiadu lub przetrzymuje informacje. Kluczem do udanej komunika-
cji w kryzysie jest ustanowienie organizacji jedynym wiarygodnym 
źródłem informacji w odniesieniu do tego, co się stało i co w związku 
z tym jest robione”.24

Podsumowując – aby być przygotowanym na ewentualne poja-
wienie się sytuacji kryzysowej należy:

● opracować plan działania i konsekwentnie go realizować – nie 
warto stosować strategii strusia, „przeczekując” sytuację kryzysową 
i licząc, że nikt nie zauważy sprawy. To tylko zaszkodzi wizerunkowi.

● przygotować, najlepiej na samym początku swojej działalności, 
system komunikacji wewnętrznej – istotne dla zarządzania wizerun-
kiem jest mówienie jednym głosem. Nie może dojść do sytuacji, gdy 
komunikaty wydawane przez firmę są ze sobą sprzeczne.

Zatem należy po pierwsze rozesłać komunikat do wszystkich 
aktorów społecznych, aby wycofali się i czekali na wytyczne, ponie-
waż nie można dopuścić, aby pojawiały się różne sprzeczne ze sobą 
komunikaty.

●  możliwie szybko zabrać głos w sprawie. Należy wskazać 
osoby, które będą miały uprawnienia do występowania publicznie 
w sytuacji kryzysu.

● w komunikacji z mediami skupić się tylko i wyłącznie na fak-
tach. Pod żadnym pozorem nie wolno snuć spekulacji, ponieważ to 
może tylko zaszkodzić sprawie w procesie komunikacji z mediami 
lub zostać wykorzystane przeciwko danej instytucji w ewentualnym 
śledztwie.

● pamiętać o komunikacji wewnętrznej. Cały czas trzeba informo-
wać członków organizacji o sytuacji, tak aby nadal płynęły do mediów 
i otoczenia jednolite komunikaty.
23 Ibid., s.  46.
24  M. Regester, J. Larkin, Zarządzanie kryzysem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne ,Warszawa 
2005, s. 169.
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7.5. Zarządzanie wizerunkiem na przykładzie 
sytuacji po ujawnieniu nagrań Józefa Oleksego 
22 marca 2007 roku

W środę 21 marca 2007, o godzinie 17:14 na stronie internetowej 
tygodnika Wprost ukazał się tekst pod tytułem: „Oleksy wątpił w legal-
ność majątku Kwaśniewskiego.”25 Był to krótki tekst zawierający czte-
ry cytaty z rozmowy nagranej potajemnie przez ochronę Aleksandra 
Gudzowatego w czasie spotkania towarzyskiego z Józefem Oleksym 
14 września 2006 roku oraz omawiane w tekście nagranie w formacie 
mp3. Materiał ukazał się zbyt późno, aby zaistnieć w serwisach infor-
macyjnych.

Następnego dnia, 22 marca 2007 roku, w gazecie „Dziennik Pol-
ska Europa Świat” na pierwszej stronie ukazał się tekst zawierający 
większą liczbę cytatów z najbardziej kontrowersyjnymi zarzutami 
Oleksego wobec innych polityków lewicy. Fragmenty dotyczą m.in. 
majątku rzekomo nielegalnie zgromadzonego przez byłego prezydenta 
Aleksandra Kwaśniewskiego (Oleksy mówił Gudzowatemu o tym, że 
Kwaśniewski posiada 400-metrowy apartament w Wilanowie, dom 
wraz z posiadłością w Kazimierzu nad Wisłą, rezydencję w Jazgarze-
wie koło Piaseczna, a także kolekcję drogich zegarków. Dodał również, 
że tych zakupów nie da się udokumentować oficjalnymi zarobkami 
głowy państwa). Podobne zarzuty Oleksy kierował także pod adresem 
syna byłego premiera Leszka Millera. Informował rozmówcę, że przy-
rodni brat ówczesnego szefa partii, Leszka Millera, przyjął przed 2001 
rokiem łapówkę na cele wyborcze. Oleksy artykułował także zarzuty 
wobec ówczesnego szefa SLD, Wojciecha Olejniczaka, nazywając go 
„narcyzem”. Natomiast szefa klubu parlamentarnego SLD, Jerzego 
Szmajdzińskiego, określił mianem „nadętego buca”.  Mimo że w cza-
sie pojawienia się tych informacji SLD był liczącą zaledwie 55 posłów 
partią opozycyjną – informacja miała potencjał, aby stać się newsem 
dnia w serwisach, a partii zaczął grozić skandal wizerunkowy.

Publikacja w „Dzienniku” została zauważona przez media. 
Już od godziny 6 rano nie sposób było się dodzwonić do rzecznika 
prasowego SLD, Piotra Mościckiego. Non stop zajęte były oba tele-
fony komórkowe oraz telefon stacjonarny. Na korytarzach sejmu nie 

25 http://www.wprost.pl/ar/103451/Oleksy-watpil-w-legalnosc-majatku-Kwasniewskiego/ 
(21.03.2007)
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można było spotkać żadnego posła SLD. Żaden nie odbierał również 
telefonu. Jak później wyjaśnił Piotr Mościcki – wszyscy otrzymali 
za pomocą SMSów instrukcję, aby czasowo nie wypowiadać się dla 
mediów. Około godziny 9 rano dziennikarze zarejestrowani w bazie 
danych SLD za pośrednictwem systemu SMS otrzymali informacje od 
rzecznika prasowego. Piotr Mościcki przepraszał za to, że nie sposób 
się do niego dodzwonić, tłumaczył to lawiną telefonów od kolejnych 
dziennikarzy i zapowiedział zorganizowanie konferencji prasowej. 
W wiadomości nie podano ani godziny, ani miejsca briefingu. Była 
tylko informacja, że w momencie ustalenia terminu do dziennikarzy 
zostanie przesłana kolejna wiadomość. W tym czasie w miejscu poza 
dostępem kamer zostało zebrane kierownictwo partii, które najpierw 
próbowało odnaleźć Józefa Oleksego i poznać szczegóły sprawy, także 
ustaliło szczegóły komunikatu dla mediów.

Gdy kierownictwo SLD omawiało strategię medialną, wypowiedzi 
Oleksego zaczęli komentować obecni w sejmie politycy innych opcji. 
Ówczesny minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro oświadczył, że 
wypowiedzi działacza SLD zawierają „zarzuty korupcyjne i to korupcji 
największych rozmiarów26”. Przypomniane zostały powtarzane od cza-
sów zatrzymania lobbysty Marka Dochnala informacje o rzekomych 
tajnych kontach czołowych polityków SLD w Szwajcarii. To spowodo-
wało, falę kolejnych spekulacji i domysłów w mediach.

Mimo ustalenia strategii medialnej przez szefostwo SLD, zwle-
kano ze zwołaniem konferencji prasowej; wszystko z powodu ogło-
szonego wcześniej briefingu Józefa Oleksego. Szefostwo partii chciało 
poznać jego wersje wydarzeń, odmówiono jednak Oleksemu możli-
wości wystąpienia wspólnie z szefostwem partii oraz w budynku SLD 
przy ul. Rozbrat, uznając że będzie to niekorzystne wizerunkowo.

Józef Oleksy w czasie indywidualnej konferencji zwołanej 
w redakcji jednej z gazet ogłosił, że cała sprawa to „spisek, a taśma 
została spreparowana”27– popełniając podstawowy błąd PR, czyli 
zaprzeczając faktom. W konferencji SLD, która rozpoczęła się pół 
godziny później udział wzięli: przewodniczący partii Wojciech Olejni-
czak, wiceprzewodnicząca Joanna Senyszyn, sekretarz generalny Grze-
gorz Napieralski, szef klubu parlamentarnego Jerzy Szmajdziński.

26 http://www.wprost.pl/ar/103547/Ziobro-tasmy-Oleksego-koniecznie-do-prokuratury/ 
(21.03.2007)
27 K. Wronkowska A Grabek, Kwaśniewski o Oleksym: mógłbym go zabić, Dziennik, 23.03.2007 
s. 1.
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Regulamin ugrupowania nie pozwala na usunięcie działacza bez 
stanowiska sądu partyjnego, w związku tym władze SLD zdecydowały, 
że Józef Oleksy najpierw za zgodą zarządu Sojuszu będzie zawieszony, 
następnie jego sprawą zajmie się są partyjny. Władze SLD przypomnia-
ły dziennikarzom, że część zarzutów, o których wspominał Józef Olek-
sy w czasie rozmowy z Gudzowatym, była już przedmiotem zaintere-
sowania prokuratury, ale nie został postawiony nikomu żaden zarzut. 
Dodano, że władze partii gotowe są w każdej chwili udostępnić wszyst-
kie dokumenty śledczym. Część pytań dziennikarzy skierowana była 
do Jerzego Szmajdzińskiego i dotyczyła tego czy czuje się dotknięty 
określeniem  „nadęty buc”. Jego pojawienie się miało wywołać to pyta-
nie na konferencji i rozluźnić atmosferę. Temat żył w mediach jeszcze 
przez dwa dni. Następnie wygasł.
Popełnione błędy w działaniu wizerunkowym partii:

● Brak monitorowania mediów – do sytuacji kryzysowej można 
było się przygotować lub nawet ją rozwiązać już wieczorem 21 marca. 
Powstałyby mniejsze straty wizerunkowe. 

● Zupełne zniknięcie polityków SLD. Przez około trzy godziny 
ton w komentarzach nadawali politycy partii nieprzychylnych SLD. 
Brakowało choć jednej osoby, która poinformowałaby choćby, że 
władze partii wyjaśniają zarzuty, zbierają dokumentacje i zaraz się do 
sprawy ustosunkowują.

● Brak jakichkolwiek działań w Internecie poza zamieszczeniem 
relacji z konferencji prasowej na stronie partii oraz klubu parlamen-
tarnego. Sprawa była długo omawiana przez popularnych wówczas 
blogerów politycznych nieprzychylnych lewicy. Dla nich można było 
zorganizować osobne spotkanie z szefostwem SLD, wywiady, itp.
Mocne strony:

● Przygotowany i działający system komunikacji z członkami 
organizacji, a także z mediami.

●  Rozdano oświadczenie zarządu oraz wyciąg z regulaminu wraz 
z zasadami postępowania przed sądem partyjnym – ułatwiając dzienni-
karzom mediów elektronicznych przygotowanie relacji.

● Posłom SLD została przesłana jasna instrukcja, aby unikać 
mediów. Tym samym została zachowana zasada komunikowania się 
jednym głosem i uniknięto niepotrzebnych spekulacji ze strony człon-
ków organizacji na temat przyczyn kryzysu.

● Sprawę na konferencji komentowało szefostwo partii, zatem 
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pokazano, że problem jest istotny i zajęli się nim najważniejsi ludzie 
w organizacji.

Abstrakt

Tematem niniejszej pracy jest zagadnienie public relations w dzia-
łaniach organizacji politycznych w sytuacji kryzysu wizerunkowego.

Autor  w pierwszej kolejności definiuje kryzys. Jest to niezbędne, 
aby ustalić w jakiej sytuacji muszą rozpocząć się działania mające na 
celu zachowanie wizerunku. Następnie uściśla na czym polega działa-
nie public relations w tej sytuacji

 W ciągu dalszym niniejszej  pracy zostaje dokonane porównanie 
sposobu działań PR prowadzonych dla firm komercyjnych z możli-
wościami działań prowadzonych dla organizacji i partii politycznych. 
Porównanie to jest istotne dla dalszego wywodu, czyli przedstawienia 
palety narzędzia public relations, które można wykorzystać w czasie 
działań mających na celu zarządzenie wizerunkiem partii w sytuacji 
kryzysu.

Podsumowaniem pracy jest analiza sposobu prowadzenia prac 
public relations w celu zachowania wizerunku na przykładzie działań 
podjętych po ujawnieniu tak zwanych „taśm” Józefa Oleksego  

Słowa kluczowe: public relations, kryzys, wizerunek, sytuacja kryzy-
sowa, zarządzanie wizerunkiem.

Abstract

The article discusses the question of public relations in the con-
text of political parties’ activities in a situation of an image-related 
crisis. The author provides a definition of a crisis, necessary in order to 
determine the situation in which it is vital to initiate image preserving 
actions. Next, public relations activities in a critical situation are speci-
fied. A comparison is made of PR practices in commercial organizations 
with possible activities performed for political parties and institutions. 
The comparison facilitates a presentation of a range of public relations 
tools which can be employed for the political party image management 
in a situation of crisis. The article’s conclusion analyses the manner of 
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conducting public relations activities in order to maintain the image, on 
the basis of procedures undertaken after the disclosure of the so called 
Józef Oleksy’s tapes.

Key words: public relations, crisis, image, critical situation, corporate 
image management, political image management.
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Rozdział 8. 
Zarządzanie komunikacją w sytuacji 
kryzysu wizerunku na przykładzie 
Weroniki Marczuk

Olga Kosieradzka

8.1. Public relations jako instrument służący 
zarządzaniu komunikacją

8.1.1. Pojęcie komunikacji 

Podstawą funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa jest umiejęt-
na jego komunikacja z otoczeniem. Funkcja komunikacyjna stanowi 
nieodłączny element działalności w skwerze biznesowej i marketingo-
wej, a według J. Deweya „przedsiębiorstwo istnieje dzięki przekazywa-
niu informacji i komunikowaniu”, natomiast jego charakter „wyraża się 
właśnie w procesach przekazu i komunikowania z otoczeniem”1. 

Ważnym aspektem odnoszącym się do kwestii zarządzania komu-
nikacją jest poprawne zdefiniowanie samego pojęcia komunikacji. 
W związku z tym przez pojęcie komunikacji rozumie się proces 
wymiany informacji na określony temat. Jest to system porozumie-
wania przekazywania myśli i innych treści, zachodzący pomiędzy 

Artykuł pochodzi z publikacji: Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych 
niepewności, (Red.) K. Kubiak, 

Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2012

1 J. Woźniczka, Efekty Reklamy, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 
Wrocław 2009, s. 22  
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osobami, a także przedsiębiorstwami. Stanowi fundamentalny element 
zachowania się ludzi, ale nie tylko. Informację w procesie komunikacji 
można przekazywać za pomocą form werbalnych, czyli słownych i nie-
werbalnych, czyli odnoszących się mimiki i języka ciała mimika jest 
częścią języka ciała. Najczęściej wszelkie informacje przekazywane są 
za pośrednictwem środków masowego przekazu. Powyższa charaktery-
styka w głównej mierze dotyczy sposobu porozumiewania się ludzi, ale 
także przedsiębiorstw z rynkiem docelowym. Zatem w ogólnym rozu-
mieniu jest to komunikacja interpersonalna i masowa2. W porównaniu 
ze słownikowym opisem, komunikacja marketingowa traktowana jest 
znacznie szerzej i stanowi określony zespół procedur stosowanych 
w ramach tzw. marketingu–mix celem wymiany informacji pomiędzy 
nadawcą a odbiorcą. Według licznych publikacji, wraz z pojęciem 
komunikacji sumarycznie pojawia się także termin promocja, którą 
rozumieć należy jako zbiór równorzędnych działań mających podłoże 
informacyjno-perswazyjne, które wykorzystywane są celem ułatwienia 
sprzedaży określonych dóbr bądź usług potencjalnym nabywcom3. 
Jednakże pomimo pojawiających się różnić pomiędzy obiema defini-
cjami, należy przyjąć, iż zarówno pojęcie komunikacji marketingowej 
oraz promocji są tożsame4. Warto przy tym zaznaczyć, iż istnieje wiele 
znaczących atrybutów komunikacji marketingowej, które odnoszą się 
do określonych celów i efektów promocji. Niezależnie obydwa pojęcia 
współcześnie utożsamiane są z pojęciem tzw. komunikacji zintegro-
wanej, w ramach której stosuje się odmienne instrumenty, jak rekla-
ma, sprzedaż bezpośrednia, promocja sprzedaży oraz public relations 
w celu zwiększenia oddziaływania na odbiorcę przekazu5.

Wielu teoretyków uważa, iż na communication-mix składa się 
więcej niż tylko cztery składowe, dlatego też, w licznych publikacjach 
można odnaleźć bardzo zróżnicowane zestawy instrumentów komuni-
kacji zintegrowanej. I tak według T.A. Shimp’a elementami systemu 
komunikacji marketingowej są sprzedaż osobista, reklama, promocja 
sprzedaży, sponsoring, publicity, komunikacja w punkcie sprzedaży6. 

2 J. Czapiński, Encyklopedia Blackwella Psychologia Społeczna, Wydawnictwo Jacek Santorski 
& CO, Warszawa 1996, s. 206
3 J. Woźniczka, Efekty Reklamy, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 
Wrocław 2009, s. 23
4 Ibidem
5 Ibidem, s. 24
6 T. A. Shimp, Advertising, Promotion and Supplemental Aspects of Integrated Marketing Commu-
nication, The Dryden Press, Orlando 1997, s. 11
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Natomiast Philip Kotler uważa, iż promotion-mix to kompozycja 
pięciu elementów, takich jak: reklama, sprzedaż osobista, promocja 
sprzedaży, public relations oraz marketing bezpośredni7. Jeszcze inny 
podział wyróżniony został przez W. Lazer’a i J.D. Culley’a, których 
charakterystyka instrumentów aktywizacji sprzedaży sprowadza się do: 
sprzedaży osobistej, promocji, reklamy, public relations i sponsoringu8. 
Niemniej niezależnie od sposobów podziału, wszystkie elementy służą 
skutecznej komunikacji pomiędzy nadawcą a odbiorcą, i wykorzysty-
wane są do realizacji odpowiednich celów marketingowych9. O ile 
wskazane działania mają większe zastosowanie w przypadku konstru-
owania komunikatów odnoszących się do zareklamowania i sprzedaży 
produktów, czy usług, to w sytuacji zarządzania wizerunkiem jednym 
z najważniejszych instrumentów stanowią działania z zakresu public 
relations.

8.1.2. Charakterystyka zagadnienia public relations 

Public relations – to szereg technik stosowanych w ramach komu-
nikacji przedsiębiorstwa, służących kreowaniu określonych więzi, 
z licznymi podmiotami z jego otoczenia. Poza tym public relations daje 
możliwość budowania dwustronnej komunikacji pomiędzy różnymi 
grupami a instytucjami. Jednocześnie utrzymuje równowagę miedzy 
interesami prywatnymi a społecznymi. W dużym uproszczeniu public 
relations można określić, jako pożądaną prezentację danego przedsię-
biorstwa względem jego publiczności10.

Główną ideą, która przemawia za korzystaniem z public relations 
jest rozpowszechnianie, utrwalanie i poprawa stosunków względem 
przedsiębiorstwa oraz kreowanie i podtrzymywanie zaufania otoczenia 
w stosunku do prowadzonej przez niego działalności11.

Natomiast podstawowym celem stosowania public relations jest 
kształtowanie pożądanego wizerunku organizacji, produktu, czy też 

7 Ph. Kotler, Marketing. Podręcznik Europejski, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 
2002, s. 824
8 W. Lazer, J.D. Culley, Marketing Management Foundation and Practices, Boston 1983, s. 678
9 J. Woźniczka, Efekty Reklamy, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 
Wrocław 2009, s. 27
10 A. Grzegorczyk, Public Relations, Agencja Reklamy Benta, Warszawa 1997, s. 4; A. Grzegor-
czyk, Public Relations, Instytut Promocji Sp. z o.o., Warszawa 1999, s. 4
11 L. Garbarski, I. Rutkowski, W. Wrzosek, Marketing, Warszawskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 
Warszawa 2006, s. 544
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osób publicznych. Odpowiedni wizerunek wpływa na poprawę sto-
sunków pomiędzy przedsiębiorstwem a jako otoczeniem, tym samym 
zwiększa zaufanie do samej organizacji12.

Fundamentalnym powodem przemawiającym za prowadzeniem 
działań z zakresu public relations jest efektywność finansowa. Koszt 
prowadzonej kampanii public relations jest zdecydowanie mniejszy, 
niż w przypadku tradycyjnej akcji reklamowej. Drugim czynnikiem 
przemawiającym za skutecznością działalności public relations, jest 
oddziaływanie za pośrednictwem odpowiednio stworzonej rekomenda-
cji. Trzeci element stanowi fakt, iż public relations stało się integralną 
częścią, która w połączeniu z innymi dziedzinami tworzy odpowiednio 
skonstruowaną organizację13.

Zakres działań public relations umożliwia stałe i kontrolowane 
przekazywanie najważniejszych informacji na temat firmy i jej dzia-
łalności, celem wykreowania zamierzonej opinii. Należy przy tym 
pamiętać, iż przedsiębiorstwo w obszarze swojej działalności, powinno 
utrzymywać pozytywne relacje nie tylko z nabywcami jego produk-
tów, ale także ze wszystkimi organami, które również mogą wpłynąć 
pozytywnie, bądź nie na jego postrzeganie14. Dlatego też kształtowanie 
więzi z poszczególnymi grupami z otoczenia przedsiębiorstwa wiąże 
się z zastosowaniem odmiennych narzędzi public relations, do których 
zalicza się:

• Tożsamość przedsiębiorstwa (ang. Corporate Identity) – to fun-
damentalny parametr skutecznego zarządzania, uwzględniający wypra-
cowane zasady i procedury. Służy kreowaniu odpowiedniego wizerun-
ku korporacji w świadomości konsumenta15.

• Komunikację wewnętrzną, która sprowadza się do odpowied-
niego przekazywania informacji pracownikom firmy.

• Media relations, czyli stałe nawiązywanie i utrzymywanie kon-
taktów z mediami.

• Komunikację firmy w sytuacji kryzysu.
• Wydarzenia promocyjne, w tym imprezy okolicznościowe 

organizowane przez przedsiębiorstwo. 

12 B. Rozwadowska, Public relations, teoria, praktyka, perspektywy, Wydawnictwo Studio 
EMKA, Warszawa 2002, s. 54
13 A. Grzegorczyk, Public Relations, Agencja Reklamy Benta, Warszawa 1997, s. 11
14 A. Grzegorczyk, Public Relations, Instytut Promocji Sp. z o.o., Warszawa 1999, s. 4
15 A. Grzegorczyk, Reklama, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010, s. 163



128 129

• Sponsoring to rodzaj dzielności marketingowej polegającej na 
wspieraniu przez sponsora działalności innych osób, bądź przedsię-
biorstw w zamian za proponowane przez nich działania promocyjne.

• Loobing, to rodzaj oddziaływania stosowany przez interesan-
tów na władze publiczne16.

Kreowanie wizerunku nie może odbywać się bez udziału tzw. 
mass mediów. Stała współpraca z mediami umożliwia dotarcie do 
bardzo szerokiego grona odbiorców, najczęściej nie ponosząc przy 
tym dodatkowych kosztów. Główną zaletą utrzymywania kontaktów 
z mediami jest zwiększenie wiarygodności związanej z treścią prze-
kazywanych tą drogą komunikatów, jak również spotęgowanie siły 
oddziaływania na odbiorców. Niezależnie od tego, jakiego rodzaju 
informacja zostanie przesłana, dziennikarze niekiedy przekształcają jej 
treść według własnego uznania. Dlatego też często w mediach pojawia-
ją się newsy umniejszone o informacje podesłane przez specjalistę od 
public relations, bądź kompletnie zmodyfikowane w stosunku do wersji 
pierwotnej17.

W ramach prowadzonych działań public relations, najbardziej 
spopularyzowaną metodą jest systematyczne przekazywanie dzienni-
karzom odpowiedniej ilości materiałów prasowych. Podstawę stanowi 
umiejętnie skonstruowany komunikat prasowy. To najodpowiedniejszy 
sposób dotarcia do dużej ilości publikatorów za pośrednictwem jedne-
go dokumentu18.

Ważną i bardzo rozpowszechnioną metodą służącą poprawnemu 
zarządzaniu wizerunkiem jest organizacja wszelkich wydarzeń medial-
nych, jak np. konferencje prasowe. Pretekstem do zorganizowania 
takiego przedsięwzięcia może być prezentacja nowego produktu, prze-
prowadzenie testów nowego urządzenia, bądź też celebracja założenia 
przedsiębiorstwa19.

Kolejnym aspektem odnoszącym się do kreowania wizerunku 
stanowią wywiady udzielane środkom masowego przekazu. Bardzo 

16 Ibidem, s. 29-30
17 B. Rozwadowska, Public relations, teoria, praktyka, perspektywy, Wydawnictwo Studio 
EMKA, Warszawa 2002, s. 140–141 
18 A. Grzegorczyk, Public Relations, Agencja Reklamy Benta, Warszawa 1997, s. 24; B. Rozwa-
dowska, Public relations, teoria, praktyka, perspektywy, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa 
2002, s. 146
19 A. Grzegorczyk, Public Relations, Agencja Reklamy Benta, Warszawa 1997, s. 32; B. Rozwa-
dowska, Public relations, teoria, praktyka, perspektywy, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa 
2002, s. 155
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często zdarzają się sytuacje, kiedy przedstawiciel firmy musi udzie-
lić stosownego wywiadu. Publiczna prezentacja daje nieograniczoną 
możliwość do zaprezentowania nie tylko własnej osoby, ale także do 
skoncentrowania uwagi audytorium na najważniejszych aspektach 
związanych z działalnością firmy. Jednocześnie umożliwia zaprezen-
towanie własnego punktu widzenia oraz sprostowania dezinformacyj-
nych materiałów20. 

Osoby odpowiedzialne za tworzenie programów zabezpieczają-
cych interesy firmy, kreują rzeczywistość według własnych potrzeb. 
W takich przypadkach ciężko jest określić i zbadać skuteczność kampa-
nii, jednakże jej brak często nie stanowi większego zagrożenia. Jednak 
niekiedy pojawiają się sytuacje, w których działalność public relations 
jest niezbędna i zdecydowanie musi charakteryzować się odpowiednią 
skutecznością. Do takich przypadków należą wszelkie sytuacje kryzy-
sowe21. Kryzysem określa się każdą okoliczność, która niesie ryzyko 
pogorszenia obecnego wizerunku osoby publicznej. Destabilizację 
wizerunku może powodować wile czynników, począwszy od wielkich 
katastrof, a skończywszy na drobnych niepowodzeniach, tudzież na 
pogłoskach, które często odbiegają od rzeczywistości. Strategiczne jest 
umiejętne zarządzanie sytuacją kryzysową, gdyż wszelkie podjęte dzia-
łania będą miały odzwierciedlanie w późniejszym postrzeganiu firmy 
i jej otoczenia22.

8.2. Zarządzanie komunikacją celebrytów 
w sytuacji kryzysowej

8.2.1. Portret Weroniki Marczuk

Weronika Marczuk – właściwie nazywa się Olena Weronika Mar-
czuk i urodziła się 28 listopada 1971 w Kijowie na Ukrainie (na terenie 
dawnego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich). Jest znaną 
producentką filmową, prawniczką, jak również osobowością telewizyj-

20 B. Rozwadowska, Public relations, teoria, praktyka, perspektywy, Wydawnictwo Studio 
EMKA, Warszawa 2002, s. 160
21 Ibidem, s. 35
22 B. Rozwadowska, Public relations, teoria, praktyka, perspektywy, Wydawnictwo Studio 
EMKA, Warszawa 2002, s. 168
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ną. Jako młoda dziewczyna uczęszczała do szkoły muzycznej, którą 
ukończyła z wyróżnieniem. Poza stałą nauką, Weronika uczyła się 
także gry na fortepianie, śpiewu, tańca estradowego oraz pantomimy. 
Jednakże nie tylko szkoła i zajęcia pozalekcyjne były najważniejsze, 
jako jedynaczka systematycznie pomagała w obowiązkach domowych 
oraz w pracach chałupniczych. Pomimo licznych zajęć życie w biedniej 
i zacofanej gospodarczo Ukrainie nie było łatwe, dlatego też Weroni-
ka postanowiła opuścić rodzinny dom. I tak w wieku dwudziestu lat, 
nie znając polskiego, przybywa do Polski, gdzie rozpoczyna naukę 
w studium ekonomicznym na kierunku handel zagraniczny. Początki 
życia w Polsce dla Weroniki były bardzo trudne.  Jednak po dwóch 
latach pobytu, w roku 1993 po raz pierwszy staje na ślubnym kobiercu 
i zostaje żoną Bartka Nowopolskiego – właściciela agencji reklamo-
wej z Trójmiasta. Ich małżeństwo nie trwało długo, bo zaledwie rok. 
Niedługo później poznaje swoją pierwszą miłość i w wieku 24 lat 
wstępuje w związek małżeński, ze znanym aktorem, Cezarym Pazurą. 
W tym samym czasie, ze względu na trudności związane z pisownią jej 
imienia, postanawia z niego zrezygnować i na stałe przybiera drugie 
– Weronika. Po ośmiu latach małżeństwa Weronika i Cezary wśród 
grona znajomych i rodziny wypowiadają sakramentalne „tak”. Wielkim 
zaskoczeniem zarówno dla rodziny Pazurów, jak i całej Polski, było 
pojawienie się informacji o rozstaniu Cezarego i Weroniki. Po kilku-
miesięcznej separacji, z końcem 2007 roku Sąd Okręgowy w Warsza-
wie, bez orzekania o winie ogłasza wyrok – małżeństwo Państwa Pazu-
rów przestaje istnieć. Jedną z decyzji rozstania z Cezarym było powró-
cenie do nazwiska panieńskiego, i tak pod koniec 2009 roku Weronika 
definitywnie rezygnuje z drugiego członu – Pazura. Dla Weroniki poza 
rolą żony, matki, bizneswoman ważnym aspektem był rozwój osobisty 
i posiadanie odpowiedniego wykształcenia. Dlatego też, jeszcze jako 
żona Cezarego rozpoczęła studia na Uniwersytecie Warszawskim na 
wydziale prawa i administracji. Kolejnym poziomem jej wykształcenia 
było uzyskanie aplikacji radcowskiej. Następnym etapem była obrona, 
w 2008 roku, dyplomu MBA w Business Center Club. W ramach dzia-
łalności prawniczej przez lata kierowała kancelarią radców prawnych 
Anvero, która specjalizowała się w prawie prasowym i autorskim. 
Jednocześnie za namową ówczesnego męża Cezarego oraz jego naj-
lepszego kolegi Olafa Lubaszenko zaczęła zarządzać ich wspólną firmą 
producencką Sting Communication, której właścicielką jest do dziś. 
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Przez ponad piętnaście lat działalności spółka odniosła wiele sukcesów 
na różnych polach. Począwszy od produkcji filmów „Sztos” czy „Nie-
nasycenie”, seriali TV oraz popularnych programów, a skończywszy 
na organizacji dużych koncertów („Scorpions”, „Okean Elzy”), czy też 
meczów z udziałem gwiazd. W latach 2002 – 2008 Weronika Marczuk 
zajmowała stanowisko dyrektora Stowarzyszenia Aktorów Filmowych 
i Telewizyjnych SAFT. Natomiast od okresu założenia tj. 2007 roku 
zasiadała jako wiceprezes Art. Sport Fundacji, która w głównej mierze 
zajmowała się piłkarską Reprezentacją Artystów Polskich. Zaledwie 
rok wcześniej została powołana na stanowisko Prezesa Towarzystwa 
Przyjaciół Ukrainy TPU, którego działalność sprowadza się do popra-
wy stosunków polsko – ukraińskich. Sukcesów na polu zawodowym 
nie było końca, a rozwód z Cezarym Pazurą, nie ograniczał jej aktyw-
ności. Coraz częściej zaczęła pojawiać się w ogólnopolskiej telewizji. 
Na początek jako reporterka Dzień Dobry TVN, dla którego tworzyła 
i prowadziła cykl reportaży dotyczących Ukrainy, co dało możliwość 
spełniania jej prywatnych marzeń o przybliżeniu jej Polakom. Niedługo 
po tym otrzymała propozycję, od producenta nowego tanecznego for-
matu „You Can Dance – po prostu tańcz” i od września 2007 zasiadała 
pomiędzy Michałem Pirógiem a Agustinem Egurrolą, jako trzeci czło-
nek jury. Rolę jurora sprawowała przez cztery edycje. W tym samym 
czasie do marca 2009 wraz z Pauliną Młynarską prowadziła program 
„Miasto kobiet”, który emitowany był na antenie TVN Style. Jeszcze 
tego samego roku dnia 1 lipca decyzją Rady Nadzorczej WSEInfo-
Engine S.A. została powołana na stanowisko Prezesa Zarządu. Życie 
Weroniki zaczęło nabierać rozpędu. Stała się niezależną, pewną siebie 
i dojrzałą kobietą szanowaną zarówno w środowisku prawniczym, jak 
również w show-biznesie. Jednakże z dniem 23 września 2009 roku 
wszystko uległo zmianie23. 

8.2.2. Destabilizacja wizerunku Weroniki Marczuk

23 września 2009 roku Weronika Marczuk zostaje zatrzymana 
przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego pod 
zarzutem domniemanego przyjęcia stu tysięcy złotych łapówki i pla-
nowanym przyjęciem kolejnych trzystu tysięcy złotych w zamian za 

23 http://pl.wikipedia.org/wiki/Weronika_Marczuk; R. Praszyński, Z góry na Pazury, „VIVA!” 
2009, nr 21, s. 86-93
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pomoc w ustawieniu planowanej prywatyzacji Wydawnictw Naukowo-
Technicznych. Mediom wystarczyło zaledwie kilkanaście minut, aby 
zjawić się pod siedzibą CBA, gdzie aktualnie przebywała Weronika 
Marczuk. Informację tę potwierdził także rzecznik prasowy Central-
nego Biura Antykorupcyjnego – Temistokles Brodowski. W oświad-
czeniu Brodowskiego padają sformułowania: „łapówka” oraz „złapana 
na gorącym uczynku”, co wywołało lawinę krytycznych komentarzy. 
W prasie pojawiły się niezliczone ilości artykułów, w których wydano 
na Weronikę Marczuk wyrok skazujący, zanim dokonała tego prokura-
tura, czy też sąd24. Po trzech dobach i opłaceniu kucji w wysokości sze-
ściuset tysięcy złotych, dnia 26 września 2009 roku Weronika Marczuk 
opuszcza areszt25. 

W tym samym czasie na mocy decyzji Rady Nadzorczej spółki 
WSEInfoEngine S.A., Weronika Marczuk zostaje zawieszona w czyn-
nościach członka zarządu. Jednocześnie konsorcjum przedsięwzięło 
stosowne kroki mające na celu zabezpieczenie interesów spółki oraz 
jej kontrahentów26.

Odpowiednie oświadczenie wydali także rzecznik prasowy tele-
wizji TVN, z którą na stałe współpracowała Weronika oraz jej były mąż 
– Cezary Pazura. Karol Smoląg, rzecznik prasowy TVN, poinformował 
media, iż stacja nie zamierza komentować sprawy zatrzymania Pani 
Weroniki Marczuk i dopiero po potwierdzeniu postawionych jej zarzu-
tów, będzie rozważać dalszą współpracę. Były mąż Weroniki Marczuk 
w jednej ze sowich wypowiedzi orzekł: „Ubolewam nad faktem zatrzy-
mania Weroniki Marczuk-Pazury pod zarzutem korupcyjnym i wierzę 
w uczciwe, zgodne z prawem i jak najszybsze wyjaśnienie zaistniałej 
sytuacji. Jednocześnie proszę o nie identyfikowanie mnie z tą sytuacją 
i osobą Weroniki Marczuk-Pazury. Od trzech lat jesteśmy w separacji, 
a od grudnia 2007 jesteśmy rozwiedzeni. Nie posiadam żadnej wiedzy 
na temat jej życia prywatnego i zawodowego. Mam swoją Rodzinę, 
której poświęcam czas i zainteresowanie. Żałuję jedynie, iż przez to, że 
Weronika Marczuk-Pazura nie zgodziła się na zrezygnować z mojego 

24 http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/pazura-zatrzymana-ale-bez-zarzutow,109901.html 
(24.09.2009); http://www.starnews.pl/showbizzz/320/Marczuk_zatrzymana_za_korupcje/ 
(23.09.2009); http://wiadomosci.wp.pl/kat,1329,title,Weronika-Marczuk-Pazura-zatrzymana-
przez-CBA,wid,11525579,wiadomosc.html?ticaid=1fca2&_ticrsn=3 (23.09.2009)
25 http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Weronika-Marczuk-Pazura-wplacila-kaucje,wi-
d,11534660,wiadomosc.html (26.09.2009)
26 http://forum.gazeta.pl/forum/w,902,100644727,100663519,Komunikat_Rady_Nadzorczej_
WSEInfoEngine_SA.html (23.09.2009)
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nazwiska, negatywny wydźwięk jej zatrzymania przez CBA, spada 
na Rodzinę Pazurów. Apeluję o rozsądek i rzetelność dziennikarską 
w komentarzach w prasie, radio i telewizji. Pozostaję w nadziei na 
przychylność. Niniejsze oświadczenie w całości wyczerpuje moje sta-
nowisko27.

8.2.3. Instrumenty kryzysowego Public Relations 
wykorzystywane w zarządzaniu wizerunkiem Weroniki 
Marczuk

W jednej chwili lubiana i szanowana bizneswoman, Weronika 
Marczuk została oskarżona o przyjmowanie korzyści majątkowych, co 
diametralnie zmieniło jej obraz w oczach opinii publicznej. Ten nie-
szczęsny incydent do dziś wpływa na jej wizerunek. W takich krytycz-
nych sytuacjach najważniejsza jest odpowiednia strategia oraz szybka 
reakcja. Uciekanie od problemu, z czego bardzo często korzystają 
bohaterowie różnych skandali, nie stanowi najlepszego rozwiązania. 
Dlatego też, po czterech dniach od zatrzymania do massmediów trafia 
oficjalne oświadczenie. Agentka Weroniki Marczuk – Joanna Bastrzyk 
w imieniu swojej klientki poinformowała media, iż jej klienta jest 
niewinna, a znaleziona przy niej kwota stanowiła należne honorarium 
dla jej kancelarii… “Kancelaria Weroniki Marczuk-Pazury oficjalnie 
reprezentowała spółkę Estate Management Poland Ltd. Pani Weroni-
ka działała na zlecenie i w imieniu przedstawicieli Spółki, znanych 
jej wcześniej. Podjęła się ona wyłącznie obsługi prawnej inwestora, 
który miał przystąpić do przetargu. Pani Weronika Marczuk-Pazura 
nie przyjęła łapówki, lecz wynagrodzenie należne kancelarii za obsługę 
prawną”. Z oświadczenia wynikało, iż aktualnie Weronika Marczuk 
przebywa w swoim domu i czuje się stosunkowo dobrze… „Czuje 
się w miarę dobrze, chociaż w dalszym ciągu ciężko jest jej uwierzyć 
w to, co się stało i pogodzić się z tym, że stała się ofiarą i jednocześnie 
negatywną bohaterką z góry zaplanowanej akcji”. Jednocześnie pod-
kreśla, iż Weronika Marczuk „jest niewinna, czego będzie dowodziła 
przed niezależnym sądem”. Agentka uprasza media i dziennikarzy 
o „niepodejmowanie prób kontaktu z Panią Weroniką, która – nie 

27 http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/pazura-zatrzymana-ale-bez-zarzutow,109901.html 
(24.09.2009)
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z własnej woli – zmuszona jest na tym etapie postępowania odmówić 
komentowania tej sprawy. (...) Apeluje o poszanowanie zasady domnie-
mania niewinności, zgodnie z którą każda osoba pozostaje niewinna 
stawianych jej zarzutów do momentu udowodnienia jej winy. Wobec 
bardzo ogólnych informacji, które na ten moment wszyscy posiadamy, 
tworzenie dalszych scenariuszy życia zawodowego i prywatnego Pani 
Weroniki, jest stanowczo zbyt pochopne”. Dodaje, iż „nie ma możliwo-
ści korumpowania publicznej aukcji prywatyzacyjnej”28. 

Z datą opublikowania oświadczenia przez agentkę Weroniki Mar-
czuk nie zgadził się specjalista od kreowania wizerunku osób publicz-
nych Przemysław Nieużyła z firmy P&N Media, który stwierdził, iż 
oświadczenie wydane było „o cztery dni za późno”. W jednym z udzie-
lonych wywiadów podkreśla, iż najgorszą puentą niesławnych wyda-
rzeń jest sformułowanie „bez komentarza”. Dodaje, iż gorsze może być 
tylko milczenie. Jednakże nie zawsze istnieje możliwość zareagowania 
zaraz po kompromitującym zdarzeniu. W tym wypadku wcześniejszy 
kontakt agentki z mediami nie był możliwy chociażby ze względu 
na fakt, że nie miała ona żadnego kontaktu ze swoją podopieczną, 
a przez pierwsze 48 h od zatrzymania nawet z prawnikiem Weroniki. 
Nie można wydać oświadczenia w sprawie, co do której nie posiada 
się absolutnie żadnych informacji. Niemniej im szybciej dojdzie do 
konfrontacji z mediami oraz opinią publiczną, tym łatwiej walczyć 
o odbudowę wizerunku29. 

Kolejnym krokiem, który został podjęty w przypadku Weroniki 
Marczuk, był jej udział w programie „Teraz My”, gdzie podczas rozmo-
wy z prowadzącymi Andrzejem Morozowskim oraz Tomaszem Sekiel-
skim Weronika Marczuk klarownie i przekonywująco opowiedziała 
jakiego rodzaju relacje łączyły ją z Tomaszem Małeckim. Podpierając 
się rzetelną argumentacją udowodniła, iż w żaden sposób nie działała 
niezgodnie z prawem. Z najdrobniejszymi szczegółami opowiedziała 
o swoim ostatnim spotkaniu z Małeckim oraz okolicznościach, 
w jakich otrzymała kwotę stu tysięcy złotych. Niejednokrotnie podkre-
ślała, iż wskazana suma była należnym wynagrodzeniem, które miała 
otrzymać za dziesięciomiesięczną pracę.30 Po tym jak program został 
28 http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/2029020,114873,7088826.html (28.09.2009); 
http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Agentka-Marczuk-Pazury-przerywa-milczenie,wi-
d,11541264,wiadomosc.html (28.09.2009)
29 S. Ross, Spadające Gwiazdy, „Elle” 2010, nr. 1, s. 80–84
30 http://polska.newsweek.pl/weronika-marczuk-pazura--agent-tomek-probowal-mnie-uwie-
sc,47491,1,1.html (20.10.2009)



136 137

wyemitowany, w prasie pojawiły się kolejne negatywne komentarze 
dotyczące ocenzurowania jednej z wypowiedzi Weroniki Marczuk. 
Autoryzacji dokonał prawnik Weroniki Marczuk za porozumieniem 
prowadzących oraz producentów programu. Zarówno Sekielski, jak 
i Morozowski potwierdzili, iż cenzura dotyczyła tylko jednego zdania, 
które nie umniejszyło merytorycznie przeprowadzonego wywiadu31. 

Konsekwentnie Weronika Marczuk zaczęła pojawiać się w 
mediach. Dnia 8 listopada 2009 roku została zaproszona do studia 
porannego programu „Dzień dobry TVN”, gdzie w rozmowie z Kingą 
Rusin i Bartoszem Węglarczykiem opowiadała, co zmieniło się w jej 
życiu i ile straciła wraz z utratą wizerunku. Niejednokrotnie podkre-
ślając, iż jest niewinna i będzie dochodziła swoich praw. Wtedy też 
po raz pierwszy pokazała się szerszej publiczności w nowym image’u. 
Weronika Marczuk postanowiła zmienić dotychczasowy kolor włosów 
i z blondynki stała się brunetką32. 

Następnego medialnego wywiadu udzieliła na antenie radia RMF 
FM, gdzie poinformowała słuchaczy, iż sąd II instancji zmniejszył jej 
kaucje do kwoty stu tysięcy złotych. Na zadawane pytania odnośnie 
znajomości z agentem Tomkiem, kolejny raz zaznaczyła, iż to on zgłosił 
się do niej z propozycją biznesową i działała tylko na jego żądanie33.

Fakt wylistowania wszystkich wywiadów, świadczy tylko o tym, 
iż Weronika Marczuk bardzo rzadko pojawiała się w mediach. Na 
tamten moment jedynym źródłem do cytowania dla dziennikarzy było 
tych kilka udzielonych wywiadów plus wypowiedzi udzielane przez jej 
agentkę – Joannę Bastrzyk.

Kolejnym etapem działań public relations było wydanie przez 
Weronikę Marczuk książki pt. „Chcę być jak agent”, w której opisuje 
swoje życie od momentu zatrzymania jej przez CBA oraz wspomnienia 
z przeszłości, zwłaszcza z dzieciństwa. W tym samym czasie, prawie 
po roku nieobecności w „mediach”, udziela obszernego wywiadu 
miesięcznikowi „VIVA!”, w którym opowiada o powodach napisania 
książki, ale nie tylko. W wywiadzie zdradza okoliczności poznania się 
z agentem Tomkiem, zatrzymaniu, pierwszej nocy w izbie zatrzymań 

31 http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114873,7167924,_Teraz_my___z_Weronika_Pazu-
ra_bylo_autoryzowane__Wycieto.html (21.10.2009)
32 http://dziendobry.tvn.pl/video/marczuk-pazura-jestem-niewinna,1,newest,5459.html 
(08.11.2009)
33 http://polska.newsweek.pl/szesciokrotnie-obnizono-kaucje-weroniki-marczuk-pazury-
,49403,1,1.html (27.11.2009)



136 137

oraz o osobach, które nie opuściły jej w tych ciężkich chwilach34. Po 
tym jak Weronika Marczuk przerwała milczenie w prasie pojawiają się 
kolejne wywiady z jej udziałem. W rozmowie z dziennikarką czasopi-
sma „Nowiny” ujawnia szczegóły podjęcia współpracy z Tomaszem 
Małeckim, jak również wyjaśnia na czym de facto polegała jej rola. 
Zapytana, czy pomagała w przetargu, odpowiada, iż jej praca sprowa-
dzała się do przygotowania niezbędnej dokumentacji oraz ustaleniu 
strategii działania35. 

Dnia 10 stycznia 2011 roku po wznowieniu postępowania pro-
kuratura oficjalnie oczyszcza Weronikę Marczuk z płatnej protekcji 
oświadczając, iż nie dopuściła się czynów niezgodnych z prawem36. 

Po oficjalnym orzeczeniu prokuratury dnia 21 stycznia 2011 roku 
Weronika Marczuk zwołuje konferencję prasową, na której potwierdzi-
ła, iż „jedyną instytucją, którą obwinia za półtora roku życia poza świa-
tem jest Centralne Biuro Antykorupcyjne”. Na podstawie zebranych 
materiałów dowodowych prokuratura okręgowa skierowała wniosek 
o otwarcie postępowania przeciwko agentowi Tomkowi oraz CBA 
w kierunku przekroczenia uprawnień podczas wykonywania czynności 
operacyjno-rozpoznawczych37.

6 czerwca 2011 Weronika Marczuk zostaje zaproszona do progra-
mu Jolanty Pieńkowskiej pt. „Druga strona medalu”, emitowanego na 
antenie TVN Style, w którym to opowiada, jak wydarzenia z 2009 roku 
zmieniły ją i jej życie38.

Powoli wracając do zawodowego życia, wiosną 2011 roku w Iła-
wie, Weronika Marczuk organizuje i jednocześnie obejmuje stanowisko 
dyrektora artystycznego pierwszej edycji międzynarodowego festiwalu 
„Sąsiedzi przy stole”. Podczas dwudniowej imprezy uczestnicy zma-
gań kulinarnych mogli zasiąść przy wspólnym stole i oceniać specjały 
kuchni narodowych39.

34 K. Pytlakowska, Chcę być jak agent, „VIVA!” 2010, nr. 22, s. 43–50; http://www.plejada.pl/
17,39360,news,1,1,spowiedz-weroniki,artykul.html (30.10.2010); http://polki.pl/viva_exclusi-
ve_artykul,10021352,3.html (30.10.2010)
35 B. Biały, Weronika Marczuk przerywa milczenie, „Nowiny” 2010, nr. 222, s. 20
36 http://www.rp.pl/artykul/2,591914.html (10.01.2011)
37 http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/marczuk-bez-zarzutow-kaminski-nie-rozumiem-i-
nie-akceptuje,159543.html (21.01.2011)
38 http://film.interia.pl/wiadomosci/telewizja/news/spowiedz-weroniki-marczuk,1646184,3604 
(30.05.2011)
39 http://orientacja.pl/54567,Miedzynarodowy-Festiwal-Kultury-i-Kuchni.html#axzz2GvEfjZgb 
(21.06.2011)
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W niedługim czasie, już we wrześniu 2011 roku Weronika Mar-
czuk zostaje zaproszona do XII edycji programu rozrywkowego „Ta-
niec z Gwiazdami”. Jej partnerem był wielokrotny zdobywca najważ-
niejszych tytułów w tańcu latynoamerykańskim, pochodzący z Czech 
– Jan Kliment. Razem zdobili III miejsce40.

Jeszcze jako uczestniczka tanecznego show udziela krótkiego 
wywiadu dla magazynu „Przyjaciółka”, w którym zdradza powody 
udziału w programie oraz ciężkiej pracy, jaką wykonuje aby odbudo-
wać swój wizerunek41.

Wraz z zakończeniem programu Weronika Marczuk coraz częściej 
zaczęła pojawiać się, bądź też prowokowała najważniejsze wydarzenia 
2012 roku. Miłość i pasja do tańca były silniejsze, dlatego też wraz 
z innymi gwiazdami „Tańca z Gwiazdami” postanowiła wystartować 
w turnieju tańca. 10 marca 2012 roku Weronika Marczuk wraz z kil-
koma innymi celebrytami zmierzyła się w I edycji Turnieju Gwiazd 
ProAm Elixa 2012. Tym razem wraz z partnerem Rafałem Maserakiem, 
zdobyli pierwsze miejsce42.

Powrót do show-biznesu umożliwił Weronice Marczuk zre-
alizowanie jej największego marzenia, którego główną ideą było 
zacieśnienie przyjaznych relacji pomiędzy Polską, a Ukrainą. Wraz 
z Towarzystwem Przyjaciół Ukrainy, którego jest Prezesem podjęła się 
organizacji Wielkiego Charytatywnego Meczu Gwiazd Polska – Ukra-
ina, który odbył się 29 kwietnia 2012 roku na Stadionie Narodowym 
w Warszawie, zaraz przed mistrzostwami Euro 2012. Mecz na żywo 
oglądało 20 000 kibiców, jak również transmitowany był jednocześnie 
w dwóch krajach. Ważnym aspektem tego przedsięwzięcia było prze-
kazanie części środków ze sprzedaży biletów na rzecz dwóch domów 
dziecka w Warszawie oraz w Kijowie. Mecz zakończył się wynikiem 
3:1 dla gwiazd z Ukrainy43.

Jednym z ostatnich wyzwań, którego podjęła się Weronika Mar-
czuk było wyprodukowanie spektaklu taneczno-aktorskiego zatytuło-

40 http://www.plejada.pl/3,50644,news,1,1,pelna-lista-gwiazd-tanca-z-gwiazdami,artykul.html 
(01.09.2011)
41 M. Wilczyńska, Dałam sobie prawo do radości, „Przyjaciółka” 2011, nr. 24, s. 10–11
42 B. Nowicka, Gorączka tanecznej nocy, „Gala” 2012, nr. 5, s. 55–66; http://afterparty.pl/newsy_
artykul,7895.html (11.03.2012)
43 A. Kaplińska-Struss, Chłopcy, do boju!, Gala 2012, nr. 8, s. 14–15; http://www.sport.pl/
euro2012/1,109071,11639933,Czerkawski_strzelil_pierwszego_polskiego_gola_na_Narodo-
wym_.html (29.04.2012)
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wanego „I MOVE YOU”. Premiera tego wydarzenia miała miejsce 25 
listopada 2012 roku w Teatrze Dramatycznym w Białymstoku44.

8.2.4. Destabilizacja wizerunku polskich i zagranicz-
nych celebrytów

Nie tylko Weronika Marczuk doświadczyła destabilizacji wize-
runku po aferze finansowej. Samosąd medialny i publiczny dokonano 
na osobie Tomasza Kammela i jego partnerce Katarzynie Niezgodzie, 
po tym jak wewnętrzny audyt ujawnił również inne, poza prywatny-
mi, powiązania. Dzięki swojej partnerce, firma szkoleniowa, której 
właścicielem był Tomasz Kammel w 2005 roku uzyskała ponad pięć 
milionów przychodu. Choć nie postawiono im żadnych zarzutów, opi-
nia publiczna sama wydała wyrok. W kraju, w którym średnia pensja 
wynosi niewiele ponad dwa tysiące złotych, ciężko przychodzi wyba-
czenie oszustw finansowych. Po długiej nieobecności, Tomaszowi 
Kammelowi, tak jak Weronice Marczuk udało się powrócić do życia 
publicznego. Jednakże nie każdy może liczyć na przychylność społe-
czeństwa, tak jak to miało miejsce w przypadku aktorki Adrianny Bie-
drzyńskiej. Postawiono jej zarzut malwersacji, po tym jak namawiała 
innych do inwestowania w działalność męża, która rzekomo miała 
przynieść znaczne profity. Oszukani aktorzy powiadomili media, co 
doszczętnie zniszczyło wizerunek Adrianny Biedrzyńskiej nie tylko 
w środowisku aktorskim. Niekiedy jednak, paradoksalnie, kryzys może 
mieć swoje dobre strony. Otwiera oczy i umożliwia spojrzenie z innej 
perspektywy na siebie i swoje dotychczasowe życie. Nowy sposób na 
życie po skandalu narkotykowym odnalazła międzynarodowa super-
modelka – Kate Moss. Gwiazda znalazła się na pierwszych stronach 
tabliodów, kiedy świat obiegły jej zdjęcia zażywającej ciężkie narko-
tyki. Wtedy też straciła najbardziej dochodowe kontrakty reklamowe 
z takimi firmami jak: H&M, Roberto Cavalli oraz Chanel. W przeciągu 
półtora roku ciężkiej pracy, przede wszystkim publiczne postanowienie 
poprawy umożliwiło modelce powrót na szczyty. Po ciężkich przeży-
ciach, będących wynikiem uzależnienia od alkoholu i narkotyków, do 
zawodu i łask opinii publicznej powrócił Michael Rourke. Odrodzenie 

44 http://bialystok.gazeta.pl/bialystok/1,35235,12728026,Twarze__Tanca_z_gwiazdami__w_Bia-
lymstoku__Zostana.html (24.10.2012)
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umożliwił mu udział w filmie „Zapaśnik”, po którym zdobył Złotego 
Globa i był nominowany do Oscara. Osób znanych, których dotknął 
kryzys jest znacznie więcej. Niemniej najważniejsze jest znalezienie 
odpowiedniego sposobu, który będzie można wykorzystać do zmiany 
naruszonego wizerunku i umiejętne zarządzanie kryzysem45.

8.2.5. Podsumowanie działań Public Relations wykorzy-
stywanych w zarządzaniu wizerunkiem Weroniki Mar-
czuk

Najczęściej wykorzystywanym narzędziem z zakresu public rela-
tions, które umożliwiło odpowiednie zarządzanie wizerunkiem Wero-
niki Marczuk, było stałe utrzymywanie kontaktu z mediami. Działania 
kryzysowego public relations, w głównej mierze, sprowadzały się do 
rzetelnego informowania opinii publicznej, które pozytywnie wpłynęły 
na zmianę postrzegania osoby Weroniki Marczuk przez opinię publicz-
ną. Na szczególną uwagę zasługuje dobór mediów, w których obecna 
była Weronika Marczuk. Autoryzowanych wywiadów udzielała tylko 
najbardziej opiniotwórczym mediom w kraju. Poza kwestią związaną 
z wywiadami, zasadniczym instrumentem było także tymczasowe 
wycofanie się Weroniki Marczuk z życia publicznego. Jednocześnie 
każde z przedsięwzięć, w których uczestniczyła Weronika Marczuk 
stanowiły kontrolowany element dobrze przemyślanej strategii. 

Niemniej jednak bardzo często tabloidy rozpowszechniały nie-
prawdziwe informacje, które służyły tylko sprzedaży nakładu i wzbu-
dzeniu niepożądanych emocji u czytelników. Zniesławieniu i narusze-
niu dóbr osobistych Weroniki Marczuk dopuścił się „Super Exspress”, 
który w dniu jej zatrzymania opublikował obraźliwe i przesądzające 
komentarze takie jak „Pazura wzięła 100 tys. łapówki” oraz „prawnicz-
ka zadarła z prawem”. Poza tym na łamach swojej gazety opublikowali 
zdjęcia po fotomontażu, na których uwieczniona była Weronika Mar-
czuk w kajdankach, osadzona w więzieniu W ten sposób umiejętnie 
manipulowano opinią publiczną. Ostatecznie Weronika Marczuk posta-
nowiła wytoczyć sprawę tabloidowi, którą w konsekwencji wygrała. 
W ramach zadość uczynienia tabloid wypłacił jej pięćdziesiąt tysięcy 
oraz zamieścił stosowane sprostowanie na pierwszej stronie46.
45 S. Ross, Spadające Gwiazdy, „Elle” 2010, nr. 1, s. 80–84
46 http://wiadomosci.dziennik.pl/media/artykuly/394291,weronika-marczuk-wygrala-w-sadzie-
sad-nakazal-super-express-ma-przeprosic-weronike-marczuk.html (13.06.2012)
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Niezależnie od wszystkiego, podstawą taktyką, którą konse-
kwentnie prowadziła Weronika Marczuk wraz ze swoją agentką, było 
utrzymywanie, iż została niesłusznie oskarżona, a swoją niewinność 
udowodni przed sądem. Z racji wyuczonego zawodu, w ramach swo-
jego postanowienia udowodniła szereg nieścisłości w działaniach 
podjętych przez CBA, co w ostateczności doprowadziło do umorzenia 
postępowania.

Pomimo odpowiednio przeprowadzonych działań z zakresu kry-
zysowego public relations, nadal widnieją i pojawiają się nieprzychylne 
komentarze związane z osobą Weroniki Marczuk. Dlatego też praca nad 
poprawą jej wizerunku jeszcze się nie skończyła. Zarządzanie wizerun-
kiem – nieważne czy w kryzysie, czy nie – jest procesem planowym, 
celowym i ciągłym.

Abstrakt

Celem poniższej pracy jest wskazanie jakie działania mogą posłu-
żyć na poprawę, bądź zmianę wizerunku celebrytów podczas sytuacji 
kryzysowej. Podstawę stanowić będzie zdefiniowanie pojęcia komu-
nikacji rynkowej oraz jej narzędzi. Następnie autorka pracy przybliży 
zagadnienie public relations oraz wszelkich czynności, które odnoszą 
się do odpowiedniego zarządzania wizerunkiem osób znanych. Artykuł 
oparty został na analizie działań podjętych względem osoby Weroniki 
Marczuk. 

Słowa kluczowe: public relations, kreowanie wizerunku, zarządzanie 
wizerunkiem, komunikacja rynkowa

Abstract

The purpose of the following work is to identify what activities 
can improve or change the image of celebrities during the crisis situ-
ations. The basis will be the defining the notion of marketing commu-
nication well as it’s instruments. Then the author of the work will bring 
the issue of public relations and all activities that relate to the proper 
management of celebrity image. Article is based on an analysis of the 
actions taken against the person of Weronika Marczuk.



142 143

Keywords: public relations, creating the image, image management, 
marketing communication

Bibliografia

Publikacje naukowe:
1. Czapiński Janusz, Encyklopedia Blackwella Psychologia Społecz-

na, Wydawnictwo Jacek Santorski & CO, Warszawa 1996
2. Garbarski Lechosław, Rutkowski Ireneusz, Wrzosek Wojciech, 

Marketing, Warszawskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 
2006

3. Grzegorczyk Adam, Public Relations, Agencja Reklamy Benta, 
Warszawa 1997

4. Grzegorczyk Adam, Public Relations, Instytut Promocji Sp. z o.o., 
Warszawa 1999

5. Grzegorczyk Adam, Reklama, Polskie Wydawnictwo Ekonomicz-
ne, Warszawa 2010

6. Kotler Phipip, Marketing. Podręcznik Europejski, Polskie Wydaw-
nictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002

7. Lazer W., Culley J.D., Marketing Management Foundation and 
Practices, Boston 1983

8. Rozwadowska Barbara, Public relations, teoria, praktyka, per-
spektywy, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa 2002

9. Shimp Terence A., Advertising, Promotion and Supplemental 
Aspects of Integrated Marketing Communication, The Dryden 
Press, Orlando 1997

10. Woźniczka Jarosław, Efekty Reklamy, Wydawnictwo Uniwersyte-
tu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009

Artykuły:
1. Biały Beata, Weronika Marczuk przerywa milczenie „Nowiny” 

2010, nr. 222, s. 20
2. Krystyna Pytlakowska, Chcę być jak agent, „VIVA!” 2010, nr. 22, 

s. 43–50
3. Nowicka Beata, Gorączka tanecznej nocy, „Gala” 2012, nr. 5, 

s. 55–66
4. Praszyński Roman, Z góry na Pazury, „VIVA!” 2009, nr 21, s. 86-

93



142 143

5. Ross Sonia, Spadające Gwiazdy, „Elle” 2010, nr. 1, s. 80–84
6. Wilczyńska Monika, Dałam sobie prawo do radości, „Przyjaciół-

ka” 2011, nr. 24, s. 10–11

Strony internetowe:
1. http://pl.wikipedia.org/wiki/Weronika_Marczuk
2. http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/pazura-zatrzymana-

ale-bez-zarzutow,109901.html (24.09.2009)
3. http://www.starnews.pl/showbizzz/320/Marczuk_zatrzymana_

za_korupcje/ (23.09.2009)
4. http://wiadomosci.wp.pl/kat,1329,title,Weronika-Marczuk-Pazu-

ra-zatrzymana-przez-CBA,wid,11525579,wiadomosc.html?tica-
id=1fca2&_ticrsn=3 (23.09.2009)

5. http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Weronika-Marczuk-Pazu-
ra-wplacila-kaucje,wid,11534660,wiadomosc.html (26.09.2009)

6. http://forum.gazeta.pl/forum/w,902,100644727,100663519
,Komunikat_Rady_Nadzorczej_WSEInfoEngine_SA.html 
(23.09.2009)

7. http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/pazura-zatrzymana-
ale-bez-zarzutow,109901.html (24.09.2009)

8. http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/2029020,114873,70888
26.html (28.09.2009)

9. http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Agentka-Marczuk-Pazury-
przerywa-milczenie,wid,11541264,wiadomosc.html (28.09.2009

10. http://polska.newsweek.pl/weronika-marczuk-pazura--agent-
tomek-probowal-mnie-uwiesc,47491,1,1.html (20.10.2009)

11. http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114873,7167924,_
Teraz_my___z_Weronika_Pazura_bylo_autoryzowane__Wycie-
to.html (21.10.2009)

12. http://dziendobry.tvn.pl/video/marczuk-pazura-jestem-niewinna-
,1,newest,5459.html (08.11.2009)

13. http://polska.newsweek.pl/szesciokrotnie-obnizono-kaucje-wero-
niki-marczuk-pazury,49403,1,1.html (27.11.2009)

14. http://www.rp.pl/artykul/2,591914.html (10.01.2011)
15. http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/marczuk-bez-zarzu-

tow-kaminski-nie-rozumiem-i-nie-akceptuje,159543.html 
(21.01.2011)

16. http://film.interia.pl/wiadomosci/telewizja/news/spowiedz-wero-



144

niki-marczuk,1646184,3604 (30.05.2011)
17. http://orientacja.pl/54567,Miedzynarodowy-Festiwal-Kultury-i-

Kuchni.html#axzz2GvEfjZgb (21.06.2011
18. http://www.plejada.pl/17,39360,news,1,1,spowiedz-weroniki,ar-

tykul.html (30.10.2010)
19. http://polki.pl/viva_exclusive_artykul,10021352,3.html 

(30.10.2010)
20. http://www.plejada.pl/3,50644,news,1,1,pelna-lista-gwiazd-

tanca-z-gwiazdami,artykul.html (01.09.2011)
21. http://bialystok.gazeta.pl/bialystok/1,35235,12728026,Twarze_

_Tanca_z_gwiazdami__w_Bialymstoku__Zostana.html 
(24.10.2012)

22. http://wiadomosci.dziennik.pl/media/artykuly/394291,weronika-
marczuk-wygrala-w-sadzie-sad-nakazal-super-express-ma-prze-
prosic-weronike-marczuk.html (13.06.2012)



144 145

Rozdział 9. 
Zarządzanie komunikacją w kryzysie 
- od profilaktyki do sanacji wizerunku. 
Narzędzia i techniki PR

Iwona Kubicz

9.1. Definicje w komunikacji korporacyjnej 
i kryzysowej 

Do najważniejszych definicji  w komunikacji kryzysowej i zarzą-
dzaniu zmianą należy zaliczyć następujące pojęcia: 

Wizerunek korporacyjny (ang. Corporate image) to emocjonalna 
wypadkowa wszystkich elementów składających się na funkcjonowa-
nie firmy  tzn. jej miejsca w społeczeństwie, oferty rynkowej, jakości 
produktów, misji, sposobu funkcjonowania, CI oraz podejmowanych 
inicjatyw.

W odróżnieniu od tożsamości firmy, tworzony jest na podstawie 
indywidualnych ocen i doświadczeń konsumentów. Informuje o tym, 
co ludzie myślą o danej firmie. Pozycjonuje firmę w jej otoczeniu 
zewnętrznym i stanowi element strategii public relations. Pozostaje 
w ścisłej zależności z kulturą organizacyjną i tożsamością firmy.

Komunikacja korporacyjna (ang. Corporate Communiction) 
definiuje strategiczne ramy dla komunikacji wewnętrznej i zewnętrz-
nej organizacji w celu podtrzymania dobrej reputacji danej organizacji 
wśród grup interesariuszy.

Artykuł pochodzi z publikacji: Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych 
niepewności, (Red.) K. Kubiak, 

Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2012
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Kryzys (ang. Crisis) to każda sytuacja, która wyzwala negatywne 
reakcje wśród stakeholder’s organizacji i zagraża  stabilności firmy 
oraz  jej normalnemu funkcjonowaniu. Kryzys - termin pochodzi 
z greckiego „krisis” i oznacza, w sensie ogólnym, wybór, decydowanie, 
zmaganie się, walkę, w której konieczne jest działanie pod presją czasu. 
Kryzysem nazywa się także poważną, gwałtowną, niekorzystną zmianę 
o przełomowym znaczeniu. Sytuacja kryzysowa może powstać wsku-
tek działania sił przyrody, żywiołów, coraz częściej jest też efektem 
działalności człowieka - lub jej zaniechania. W szczególności chodzi 
również o kryzysy gospodarcze i polityczne.

Zarządzanie sytuacją kryzysową (ang. Crisis Management, 
CM) dotyczy zarówno opanowania i wyjścia z sytuacji kryzysowej 
jak i przygotowania się na ewentualność jej zaistnienia. Rozważanie 
potencjalnych sytuacji kryzysowych zwykle pozwala im zapobiec lub 
przynajmniej ograniczyć ich niekorzystne skutki.

Podręcznik działań antykryzysowych (ang. Crisis Communi-
cation Manual) mapuje procesy komunikacji, które powinny zostać 
wdrożone przez firmę w celu redukcji skutków kryzysu. Określone w 
Crisis Manual procesy oraz opracowane materiały mają na celu zapew-
nienie, że w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej, prowadzona 
komunikacja pozwoli na sprawne, profesjonalne i efektywne wsparcie 
odbudowy wizerunku i pozycji firmy.  Crisis Manual zawiera szablony 
do wykorzystania przez członków zespołu ds. zarządzania kryzysem, 
przydatne dane kontaktowe oraz informacje nt. przebiegu procesów 
komunikacyjnych w sytuacji kryzysowej. 

Zestaw materiałów antykryzysowych (ang. Crisis Pack) powi-
nien zawierać: wzory oświadczeń, szczegółowe informacje o firmie, 
produktach, usługach, historii, wynikach oraz liczbie pracowników, 
procesy i formy produkcji, informacje nt. bezpieczeństwa i zarządza-
nia jakością,  informacje nt. stosunku do środowiska,  lokalizacje, 
Publiczne Q&A, Instrukcje dla pracowników odnośnie kontaktów 
z mediami, Briefing pack dla zespołu pracowników (co się wydarzyło, 
co to oznacza dla Ciebie, fakty dot. zdarzenia, co możesz zrobić, aby 
pomóc), Wszelkie materiały do zarządzania procesem kryzysu ( Crisis 
CheckList,  Incident Evaluation, Karta Zarządzania Procesem, Skład 
Zespołu), Opracowany materiał na stronę www – Dark Site

Sztab kryzysowy (ang. Crisis team) – zespół osób powołanych 
w organizacji do przeciwdziałania skutkom kryzysu w organizacji. 
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Dark Site to dedykowana i ukryta strona internetowa urucha-
miana w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej. Strona powinna 
zawierać informacje dla dziennikarzy, klientów, konsumentów. Dostęp 
do niektórych treści powinien być ograniczony dla konkretnej grupy 
docelowej

Sanacja wizerunku (ang. recovery)-pozytywna kampania 
medialna najczęściej prowadzone po jakimś czasie od wystąpienia kry-
zysu zmierzająca do odzyskania przez firmę dobrej reputacji. 

Medialność produktu, usługi lub firmy to zbiór cech, które decy-
dują o zainteresowaniu mediów usługą lub produktem. W przypadku 
działań zmierzających do odbudowy pozytywnego wizerunku firmy 
specjaliści ds. komunikacji powinni kierować się zasadami efektywnej 
komunikacji. 

Audyt Komunikacyjny (Communication audit) – narzędzie PR 
wykorzystywane w celu zbadania  funkcjonującego w organizacji 
systemu komunikacji. Audyt komunikacyjny umożliwia również  roz-
poznanie potrzeb informacyjnych otoczenia. Badaniu podlegają takie 
elementy, jak kanały przekazywania informacji, skuteczność przekazu, 
wiedza społeczeństwa na temat organizacji. Wnioski i zalecenia na 
przyszłość służą planowaniu przyszłej działalności public relations 
oraz wdrożeniu skutecznej komunikacji wewnętrznej. Celem audytu 
komunikacyjnego jest poznanie wnętrza organizacji od strony komuni-
kacyjnej, określenie potencjału komunikacyjnego, oczekiwań pracow-
ników względem komunikacji oraz określenie podstaw do stworzenia 
kompleksowej strategii komunikacji wewnętrznej. 

Grupy nacisku, wpływu (ang. stakeholders) - otoczenie orga-
nizacji, grupy, instytucje, osoby, które mają wpływ na osiągane przez 
organizacje cele. Otoczenie dzieli się na wewnętrzne (np. pracownicy 
organizacji, akcjonariusze), zewnętrzne bliższe (np. społeczność lokal-
na, konkurencja) i zewnętrzne dalsze (np. liderzy opinii publicznej).

Analiza interesariuszy ( ang. stakeholders mapping) - Identyfika-
cja kluczowych interesariuszy wraz z określeniem ich opinii i postaw 
oraz siły wpływu. Umożliwia dobór najważniejszych argumentów 
wykorzystywanych w późniejszej komunikacji z interesariuszami 
i mediami. Narzędzie to pozwala na zbudowanie spójnej strategii 
komunikacji zewnętrznej oraz pozyskanie wsparcia w przypadku trud-
nych negocjacji i kryzysów w obszarze community relations.
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Corporate Social Responsibility -  to odpowiedzialność społecz-
na biznesu - koncepcja, dzięki której przedsiębiorstwa na etapie budo-
wania strategii dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne i ochronę 
środowiska, a także relacje z różnymi grupami interesariuszy.

Umowa poufności (ang. non-disclosure agreement NDA) 
– legalnie zawarta umowa pomiędzy co najmniej dwiema stronami, 
które zobowiązują się do wymiany poufnych materiałów lub wiedzy 
z zastrzeżeniem ich dalszego nierozpowszechniania. Umowa taka 
tworzy pomiędzy stronami poufną więź mającą na celu dalszą ochronę 
przedmiotu wymiany.

Zmiana organizacyjna (ang. change) jest definiowana jako każda 
istotna modyfikacja jakiejś części organizacji (R.W. Woodman). Zmia-
na organizacyjna może dotyczyć każdego aspektu organizacji i może 
pociągnąć za sobą skutki daleko wykraczające poza obszar, w którym 
się odbywa (W. Pasemore). 

Zarządzanie zmianą (ang. change management) to komplemen-
tarne do samej zmiany działania i techniki wspierające proces zmiany, 
których celem jest akceptacja zmiany w organizacji (Roman Wendt). 
Zarządzanie zmianą jest procesem. Nie przebiega według gotowych 
schematów i prowadzi do rezultatów, które nie są do końca określo-
ne, ponieważ zachodzą w zespole ludzkim, np. jednym z czynników 
zaburzającym przebieg procesu jest opór pracowników wobec zmiany. 
Podstawowym warunkiem zmiany jest dobra diagnoza.

Komunikacja wewnętrzna (ang. internal communication) 
- komunikacja wewnątrz firmy, między różnymi szczeblami pracow-
ników, a także pomiędzy zarządem a pracownikami. Jest możliwa 
dzięki różnym kanałom komunikacji wewnętrznej takim jak: biuletyn 
wewnętrzny, tablica ogłoszeń, poczta e-mail, spotkania zespołu etc.

Komunikacja zewnętrzna (ang. external communication) 
- komunikacja między firmą a jej otoczeniem zewnętrznym, czyli 
klientami, konkurencją, społecznością oraz władzami. Może być pro-
wadzona za pośrednictwem reklamy, prasy, wydawnictw firmowych, 
konferencji, sponsoringu, wydarzeń, szkoleń, spotkań oraz innych 
metod komunikowania.

Monitoring mediów (ang. media monitoring) - selekcja oraz 
kompleksowa analiza informacji w mediach dotyczących wybranej 
organizacji, konkurencji lub branży. Ze względu na rodzaj medium, 
wyróżnia się monitoring prasy, telewizji, radia i Internetu. 
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Oświadczenie prasowe ( ang. press statement) - komunikat 
prasowy, stosowany okazjonalnie i zawierający oficjalny tekst, pozba-
wiony dodatkowych komentarzy. Najczęściej występuje pod postacią 
pisemnej odpowiedzi zarządu przedsiębiorstwa na zarzuty pojawiające 
się w mediach. Oświadczenia mają na celu rozwiązywanie wątpliwo-
ści, wyjaśnienie prawdziwych przyczyn pewnych zdarzeń oraz oczysz-
czenie z zarzutów. 

Dokument trudnych pytań i odpowiedzi ( ang. Questions and 
Asnwers, Q&A) – zawiera trudne pytania jakie mogą zadać firmie 
media i pracownicy np. w trakcie spotkań dotyczących kryzysu wraz 
z odpowiedziami na nie udzielonymi przez firmę. 

Definicje przytoczone powyżej zostały na podstawie słownika 
pojęć public relations z portalu proto.pl, Wikipedii oraz książki autor-
stwa Jerzego Olędzkiego i Dariusza Tworzydło „Public Relations. Zna-
czenie społeczne i kierunki rozwoju”. 

9.2. Monitoring i profilaktyka antykryzysowa

Kryzys i utrata reputacji mają wymierny wpływ na wyniki finan-
sowe firm. Po prowokacji dokonanej przez dziennikarzy stacji TVN, 
której tematem było „odświeżanie” wędlin w fabryce Constaru i  kry-
zysie medialnym, który swoim zasięgiem objął ogólnopolskie media 
w jednym z wywiadów Morten Jensen, prezes Animeksu przyznał, 
że sprawa Constaru któremu towarzyszyły sprzeczne oświadczenia  
zarządów w różnych krajach, wycofanie butelek z wodą w sklepach 
w USA oraz lekceważenie  zanieczyszczeń w Europie a w końcu  maso-
wa krytyka mediów doprowadził do spadku cen akcji straty szacowanej 
na 263 mln USD. Jak widać starty finansowe związane z kryzysami 
medialnymi mają mogą mieć wymierne skutki finansowe, dlatego 
firmy powinny inwestować w programy profilaktyki anykryzysowej 
oraz szkolić swoich pracowników w zakresie szybkiego reagowania 
w sytuacji wystąpienia kryzysu w mediach i social mediach. 

Znaczenie kryzysu dla organizacji potwierdzają też badania opinii 
managerów. Według badań przeprowadzonych przez Association of 
Insurence and Risk Managers, na 250 największych firmach w Wiel-
kiej Brytanii aż 62 % managerów uznało, że  ryzyko utraty reputacji 
to największe ryzyko biznesowe dla ich firmy. Z danych Institute for 
Crisis Management wynika natomiast, że tylko 29 % przypadków sta-
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nowią  kryzysy, których przyczyn nie można przewidzieć. Pozostałe 
można  zidentyfikować na bardzo wczesnym etapie ich powstawania 
kiedy to zwykle można uniknąć ich eskalacji i upublicznieniu poprzez 
media, dlatego należy prowadzić ciągły monitoring własnej organi-
zacji, mediów oraz mediów społecznościowych. Obecnie modnym 
podejściem mającym uchronić firmy przed wystąpieniem kryzysu jest 
również wdrażanie programów tzw. Compliance, które podkreślają 
wagę przestrzegania prawa i przeciwdziałania nieuczciwym praktykom 
przez pracowników korporacji. 

Najbardziej narażone na kryzys branże to według badań: transport 
lotniczy, farmaceutyki, przemysł naftowy i gazowniczy oraz banko-
wość.

Na kryzys możemy się przygotować opracowując zasady komuni-
kacji w kryzysie i podręcznika komunikacji kryzysowej. Na początku 
przygotowywania takich procedur niezbędne jest określenie poten-
cjalnych zagrożeń, które mogą wystąpić i mieć rzeczywisty wpływ na 
utratę reputacji przez  firmę, której doradzamy. W tym celu należy zor-
ganizować spotkanie warsztatowe z Zarządem oraz członkami zespołu 
ds. komunikacji  aby zdefiniować  potencjalne  zagrożenia najczęściej 
występujące w danym sektorze lub branży. Przygotowanie podręcznika 
działań antykryzysowych odpowiadającego rzeczywistym zagroże-
niom stanowi zwykle prawdziwe wyzwanie. W przypadku ustalania 
prawdopodobieństwa wystąpienia danego rodzaju kryzys w organizacji 
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nie warto kierować się intuicją może ona bowiem być bardzo zawodna. 
Według badań przeprowadzonych w 2011 r. przez Insitute for Crisis 
Management. „przestępstwa białych kołnierzyków” to blisko 20 proc. 
wszystkich kryzysów, podczas gdy wypadki w miejscu pracy czy 
poważne awarie, które zwykliśmy wymieniać jako najczęstsze przy-
czyny kryzysów  to jedynie co 8-9 kryzysowy przypadek. Wady pro-
duktowe stanowią jedynie 5 proc. wszystkich wydarzeń kryzysowych, 
podczas gdy błędy w zarządzaniu dotyczą  11 na 100 kryzysów, z któ-
rymi zmagają się światowe firmy. Najrzadziej występowały natomiast 
kryzysy związane z ochroną środowiska i zwolnieniami kadry kierow-
niczej – mniej niż 1 % przypadków kryzysu w 2011 roku. Oznacza to, 
że w pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na ludzi i procedury, 
a dopiero w drugiej kolejności przygotowywać się na kryzysy związane 
z technologią i wypadkami. Katastrofy ekologiczne są natomiast znacz-
nie mniej prawdopodobne niż błędy w zarzadzaniu i kryzysy wywołane 
bałaganem panującym w organizacji. 

Kryzys można przewidzieć prowadząc różnorodne działania pro-
aktywne wewnątrz samej organizacji jak np. monitoring jakości funk-
cjonowania firmy przy wykorzystaniu technik takich jak: tajemniczy 
klient, badając  nastroje pracowników i prowadząc audyty komunika-
cyjne i symulacje antykryzysowe. Do działań profilaktycznych należy 
dziś zaliczyć także monitoring grup dyskusyjnych (fora internetowe). 
Dostępne dziś technologie przeszukiwania Internetu umożliwiając 
również monitorowanie emocji, jakie użytkownicy Internetu żywią 
wobec danej marki.  

W ramach profilaktyki antykryzysowej możemy także prowadzić 
stały monitoring mediów i mediów społecznościowych. Powinien on 
dotyczyć tematów związanych z firmą, produktem oraz  konkurencją. 
Należy pamiętać, iż dziennikarze czytają gazety i przeglądają Internet 
często podchwytując tematy z innych tytułów. Nie można więc mil-
czeć, kiedy w mediach pojawiają się nieprawdziwe informacje doty-
czące naszej organizacji – nie reagując doprowadzamy najczęściej do 
ich powielenia. 

Najlepszym sposobem zapobiegania kryzysom jest prowadzenie 
stałej komunikacji z mediami i śledzenie nastrojów dziennikarzy wobec 
samej organizacji poprzez pozostawanie z nimi w stałym kontakcie. 
Ważne jest powołanie rzecznika reprezentującego firmę i prowadzenie 
regularnego biura prasowego.  Stały kontakt z mediami, przekazywanie 
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informacji korporacyjnych oraz komunikowanie działań edukacyjnych  
sprawi, że media w przypadku kryzysu będą znały również pozytywną 
historię firmy i trudniej będzie im zaatakować ją jaką nieznaną, nie-
sprawdzoną tzw. „firmę krzak”. Jednocześnie jeśli stanowimy pierw-
sze źródło informacji o firmie dla mediów w przypadku otrzymania 
informacji negatywnych na jej temat najczęściej poproszę nas o ich 
potwierdzenie lub weryfikację zarzutów, a to pozwoli nam przekazać 
„naszą wersję wydarzeń”. 

Równie ważne jak prowadzenie stałej komunikacji zewnętrznej 
jest prowadzenie komunikacji wewnętrznej  skierowanej do pracow-
ników. To do tej grupy powinny być skierowane pierwsze informacje 
w przypadku wystąpienia kryzysu. Pracownicy firmy powinni znać 
procedury informowania mediów i wiedzieć, do kogo powinni kierowa 
media po informacje będąc sami pytania. Powinni wiedzieć,  że nie 
wolno im samodzielnie bez upoważnienia rozmawiać z mediami oraz 
powinni zostać wyposażeni w odpowiednie argumenty ze strony firmy 
zapobiegające powielaniu nieprawdziwych plotek nt. genezy i skutków 
kryzysu. 

Jako profilaktykę antykryzysową firma powinna traktować również 
posiadanie dobrych relacji ze wszystkimi grupami wpływu. Istotny jest 
również stały kontakt w ekspertami z branży, którzy najczęściej zostają 
powołani do komentowania kryzysów z danej dziedziny w mediach. 
Firma powinna zapoznawać ich z nowymi technologiami, procedurami  
i normami, które wdraża. Powinna także  regularnie przekazywać im 
informacje nt. pi postępów i nagród uzyskanych przez firmę. 

W przypadku zapobiegania kryzysom najważniejsze jest opano-
wanie pierwszej ich fazy . Dobre przygotowanie komunikacyjne i logi-
styczne pozwala na sprawne złagodzenie skutków kryzysu. Dodatkowo 
przetestowanie odpowiednich reakcji i procedur wcześniej w ramach 
symulacji kryzysowych pozwoli ograniczyć prawdziwe skutki kryzy-
su.

Jednym z ważnych elementów w ramach ustalania procedur 
przeciwdziałania kryzysom  w komunikacji jest powołanie  Zespołu 
ds. Zarządzania Kryzysem oraz przygotowanie Karty Zarządzania 
Procesem Kryzysu. Taki dokument pozwala na rozpoznanie czy daną 
sytuację należy traktować jako kryzys – czyli, że zagraża ona istnieniu 
organizacji i jej stabilności finansowej czy też stanowi ona jedynie pro-
blem zarządczy, którym należy się zając, ale wdrożenie procedur komu-
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nikacji w kryzysie nie będzie konieczne. Istotą działań prewencyjnych 
a zarazem najważniejszą kwestią w sytuacji wystąpienia zagrożenia są 
jasno określone procedury wewnątrz firmowe oraz odpowiedzialności 
poszczególnych członków zespołu.  W przypadku uznania sytuacji 
za kryzysową jej rozwiązanie powinno zostać skierowane do sztabu 
antykryzysowego - Zespołu ds. Zarządzania Kryzysem, który powinien 
zastosować i wdrożyć odpowiednie praktyki i narzędzia w celu elimi-
nacji lub zmniejszenia jego skutków dla organizacji. 

Ostatnim ale niezbędnym elementem przygotowania klienta do 
zarządzania potencjalną sytuacją kryzysową jest praktyczne ćwiczenie 
przy wykorzystaniu wszystkich opracowanych dokumentów i dostęp-
nych narzędzi w ramach szkoleń antykryzysowych, szkoleń z wystą-
pień medialnych i symulacji kryzysowych.

9.3. Komunikacja w kryzysie – narzędzia i techniki

Wymieniając główne zasady komunikacji w kryzysie należy pod-
kreślić, że dziennikarz nie jest wrogiem. Często można liczyć na przy-
chylność mediów, ich współpracę a nawet życzliwość. Bardzo rzadko 
media są nastawione nieprzychylnie bez żadnej przyczyny. Nie należy 
więc brać winy od razu na siebie i nie spekulować na temat przyczyn 
kryzysu,  najpierw należy ustalić fakty i to właśnie konieczność ich 
potwierdzenia należy mediom zakomunikować.  

Nie wolno jednak zachowywać milczenia a więc aktywności 
jakie podejmujemy by ustalić fakty powinny być ujawniane dzienni-
karzom. Osoba odpowiedzialna za komunikację powinna być dostępna 
dla dziennikarzy i dostarczać mediom informacji w miarę jak są one 
potwierdzane i  sztab kryzysowy podejmuje decyzje o konkretnych 
działaniach ograniczających skutki kryzysu. 

Stały kontakt z mediami jest konieczny,  gdyż to właśnie 
w pierwszych godzinach media ustalają sposób informowania o kryzy-
sie i wyznaczają role „ofiary” oraz „wroga”. Gdy organizacja przestaje 
się komunikować media automatycznie przyznają jej negatywną rolę, 
zaczynają szukać sensacji i skandalu. 

Częstotliwość przekazywania informacji i to, jak bardzo są szcze-
gółowe – zależy od specyfiki konkretnej sytuacji. Jednak zawsze stałą 
zasadą jest mówienie prawdy (choć nie zawsze trzeba przekazywać 
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wszystkie informacje) i przekazywanie jedynie sprawdzonych infor-
macji.

Kiedy kryzys już nastąpi, należy rozpocząć od komunikacji 
z pracownikami. Kluczowe jest, aby wytłumaczyć im w jakiej sytu-
acji znalazła się firma i co to dla nich oznacza. Kolejnym etapem 
jest komunikacja zewnętrzna ze wszystkimi grupami interesariuszy. 
W obu przypadkach należy pamiętać o „zbieraniu informacji, bieżącym 
raportowaniu, wyciąganiu wniosków i precyzyjnym informowaniu 
o dalszych krokach. 

W ramach postępowania w kryzysie należy wymienić następujące 
aktywności: 

1. Poinformowanie pracowników
2. Przewidywanie rozwoju sytuacji, przygotowanie oświadczeń
3. Zapobieżenie eskalacji kryzysu w mediach
4. Planowanie dalszych kroków, zapewnienie finansowania dzia-

łań naprawczych
5. Wdrożenie kampanii pozytywnej po jakimś czasie od kryzysu 

(najczęściej po 3 miesiącach po kryzysie)
6. Monitoring i korekta działań zmierzających do sanacji wize-

runku
Na początku należy rozpocząć od ustalenia priorytetów. W pierw-

szej kolejności należy ustalić  czy zostali poszkodowani ludzie, następ-
nie czy wystąpiły starty środowiskowe oraz straty mienia, a na końcu 
ustalić straty finansowe. 

Od momentu uzyskania informacji o wystąpieniu sytuacji kryzy-
sowej, sztab kryzysowy musi zebrać się najszybciej jak to możliwe. 
Maksymalny okres to 2 godziny. W przeciągu kolejnych 2 - 4 godzin 
zostają podjęte decyzje o dalszych działaniach. Powinno mieć miejsce 
zebranie wszelkich informacji o wydarzeniu. 

W tym czasie należy także przygotować oświadczenie, które 
zostaje przekazane pracownikom i mediom, oraz  zamieszczone na 
stronie www. Należy skontaktować się z poszkodowanymi, rodziną, 
ekspertami – innymi osobami zamieszanymi w zdarzenie. W ciągu 
pierwszych pięciu godzin ma miejsce cyklicznie, bieżące uaktualnianie 
danych dotyczących wydarzenia, jeśli pojawiają się nowe fakty nale-
ży uaktualnić komunikat. Pierwsza faza działań od chwili uzyskania 
informacji o zdarzeniu kryzysowym powinna się zamknąć w około 
5 godzinach. Sztab kryzysowy jest jednak stale  w kontakcie z mediami 
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i poszkodowanymi. Nadal ma miejsce weryfikacja danych. W przypad-
ku kryzysów w mediach społecznościowych podane czasy mogą ulec 
do nawet minut lub godzin. 

Pierwszym z narzędzi komunikacji w kryzysie jest kwestionariusz 
służy on do zebrania jak największej liczby informacji o zaistniałej 
sytuacji. Kwestionariusz składa się z listy pytań, które pomagają usta-
lić co się faktycznie wydarzyło, jakie są straty i jaki jest stan obecny 
przebiegu wypadków. Przy ustalaniu stanu faktów danego wydarzenia 
pomocne będą odpowiedzi na następujące pytania:

Co się stało?, Gdzie?, Kiedy?, Kto był w zdarzenie zaangażowa-
ny?, Jaki wpływ miała ta sytuacja na zasoby firmy?, Obecna sytuacja?  
Co dzieje się teraz?, Czy został nawiązany kontakt z mediami?; w sytu-
acji wypadków/pożarów itp.: Czy ktoś został ranny?  Jeśli tak, to jak 
poważne są te obrażenia?, Czy miały miejsca działania niepożądane? 
Jeśli tak to jakie? Jakie są ich skutki? , Ilu przypadków dotyczą?, Czy 
są zaangażowane jakiekolwiek instytucje zewnętrzne (policja, straż 
pożarna, pogotowie ratunkowe, szpital, itp.)?  Jeśli tak, to które? Kto 
odpowiada za akcję? ;  w sytuacji, gdy mamy do czynienia z wadliwą 
partią leków: Ustalenie liczby ofiar lub poszkodowanych, Precyzyjne 
ustalenie np. o jaką partię leków chodzi? Jakie działania niepożądane 
wystąpiły? Ustalenie stanu obecnego. Jakie działania zostały podjęte 
wobec tej partii leków (np. wstrzymanie); w sytuacji aresztowania 
pracownika firmy: Ile osób aresztowano?, Jakie postawiono zarzuty? 
/ Powód zatrzymania przekazany przez funkcjonariuszy?, Ustalenie 
formy prawnej zdarzenia: zatrzymanie/aresztowanie/zatrzymanie 
w charakterze świadka/zatrzymanie z postawieniem zarzutów/ zatrzy-
manie bez postawienia zarzutów itp. ; w sytuacji: próba włamania: 
zebranie informacji o materiałach poufnych, do których mogły uzyskać 
dostęp osoby trzecie – sporządzenie szczegółowej listy tych materia-
łów oraz informacji, jakie zawierały,  Czy zdarzeniu towarzyszyły inne 
działania niepożądane? Jeśli tak to jakie? Jakie miały skutki?

 Kolejnym narzędziem jest oświadczenie antykryzysowe czyli 
krótka i zwięzła informacja w której przedstawiamy znane nam fakty 
i stanowisko firmy wobec zaistniałej sytuacji kryzysowej.  Przygoto-
waniu materiału do mediów powinien towarzyszyć wybór osoby, która 
będzie utrzymywała stały kontakt z mediami i która będzie pełniła rolę 
rzecznika. W przypadku ofiar w ludziach lub zagrożenia życia wystąpić 
powinien ktoś z zarządu firmy w pozostałych przypadkach wystarczy 
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jeśli komunikację poprowadzi specjalista w dziedzinie komunikacji. 
Wszyscy pracownicy firmy i dziennikarze powinni otrzymać 24h kon-
takt do leadera. Telefon do osoby odpowiedzialnej za kontakt z media-
mi powinien zostać zamieszczony na stronie internetowej oraz rozdy-
strybuowany do członków zespołu i pracowników, a także do mediów 
w przypadku gdy informacje o sytuacji są już powszechnie znane.

Ważną kwestią jest trzymanie się zasady, że jeśli nie mamy zba-
danej sprawy nie bierzemy od razu winy na siebie. Wyrażamy chęć 
przygotowania stanowiska w tej sprawie mówimy co sprawdzamy, ale 
nie bierzemy całej winy na siebie. 

Gdy zostaną ustalone pierwsze fakty, zostaje powołany Zespół ds. 
Zarządzania Kryzysem. Następuje identyfikacja i kontakt z członkami 
Zespołu ds. Zarządzania Kryzysem, identyfikacja innych specjalistów, 
ekspertów, pracowników, których wiedza i umiejętności oraz pozy-
cja mogą wspierać działania antykryzysowe, dokonany zostaje także 
wybór Lidera Zespołu ds. Zarządzania Kryzysem jak również nastę-
puje zdefiniowanie: ról i odpowiedzialności, procedur, harmonogramu/
częstotliwości spotkań, zespołu wspierającego (administracja, finanse 
etc.), sposobów raportowania, informowania i dokumentowania.

Kolejnym krokiem w przypadku jeśli sytuacja jest już powszech-
nie znana jest zorganizowanie briefingu dla zespołu oraz uruchomienie 
Dark Site.   Oficjalne oświadczenia zostają przesłane w pierwszej kolej-
ności do:

1. spółek z grupy
2. pracowników
3. instytucji ubezpieczeniowych
4. inspektorów( np. BHP)
5. służb ratunkowych
Opracowana zostaje strategia komunikacji na bazie potwierdzo-

nych informacji  wraz z  wykazem wszystkich możliwych, potencjal-
nych zagrożeń wynikających z sytuacji kryzysowej. Przygotowane 
i zaakceptowane zostają główne przekazy w stosunku do grup doce-
lowych oraz kwestionariusz Q&A czyli odpowiedzi na trudne pytania 
dotyczące sytuacji kryzysowej, które mogą paść ze strony dziennikarzy 
i innych grup stakeholders. Określona zostaje również taktyka przeka-
zywania informacji czyli sposób i miejsce spotkań z mediami, dobór 
odpowiednich kanałów i narzędzi – mailing, spotkanie etc.
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Kolejnym etapem jest otwarcie  procesu komunikowania się ze 
światem zewnętrznym. Następuje uzgodnienie wewnętrznych procedur 
i procesów (wewnętrznych i zewnętrznych), zebranie faktów i liczb, 
uruchomienie monitoringu mediów oraz sprawdzenie bieżącego funk-
cjonowania komunikacji (Dostęp, przekazy etc.). Ważnym elementem 
jest uzgodnienie procedur odpowiadania na zapytania, komunikacji 
rzeczników. Przez cały czas trwania kryzysu zapewniamy mediom 
dostęp do osoby rzecznika - odpowiadamy na pytania nie uciekamy 
przed mediami. Najgorsze jest milczenie (wtedy media samodzielnie 
ustalają kto jest zbrodniarzem, a kto ofiarą.

Proces komunikacji powinien być cały czas monitorowany 
i oceniany pod kątem skuteczności obranej strategii. Formalne zakoń-
czenie kryzysu następuje wraz utratą zainteresowania mediów tematem 
jednakże specjaliści ds. komunikacji powinni działać aż do momentu 
wdrożenia i przeprowadzenia pozytywnej komunikacji odbudowującej 
wizerunek organizacji. 

W przypadku zarządzania sytuacją kryzysową należy pamiętać, że  
przy obecnych mediach i ich głodzie na informacje - poważne kryzysy 
prędzej czy później wychodzą na jaw. Lepiej więc pewne kwestie zako-
munikować samemu będąc pierwszym i od razu podjąć akcję napraw-
czą niż dać szansę, mediom zaatakować organizację.

Powinniśmy też pamiętać, że jeżeli  dzwoni dziennikarz śledczy 
z trudnymi pytaniami to należy  dążyć do spotkania z nim, choćby 
miało się ono odbyć bardzo szybko i z zaskoczenia.

W przypadku zaistnienia  sytuacji kryzysowej sugerujemy raczej 
organizować spotkania indywidualne, a nie konferencje prasowe. Nie 
prowadzimy również   żadnych rozmów kuluarowych z dziennikarza-
mi. Warto w tym wypadku uczulić także wszystkich członków zespołu, 
że jedynie osoby upoważnione maja prawo do kontaktu z mediami. 

Należy uczulić pracowników, aby nie wypowiadali się na temat 
firmy w rozmowach z postronnymi osobami i wiedzieli do kogo skie-
rować z pytaniami w przypadku kontaktu z mediami. Ważne są tez 
procedury wchodzenia mediów do firmy, na miejsce zdarzenia etc. 
Pracownicy recepcji, nie powinni pozwolić dziennikarzom  na samo-
dzielne „zwiedzanie” firmy, zbieranie dokumentów etc.

W trakcie trwania kryzysu komunikacja z mediami powinna 
być oparta na dokumentach i potwierdzonych faktach etc. Jeśli tylko 
można wykorzystujemy zewnętrznych ekspertów, badania ekspertyzy 
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i ośrodki badawcze, oraz instytucje kontroli jakości do poparcia 
naszych argumentów. 

Każda wypowiedź do mediów na temat firmy, panującej w niej 
sytuacji kryzysowej musi być spójna. Nie można dopuścić do pogłę-
bienia kryzysu poprzez rozbieżne lub sprzeczne wypowiedzi różnych 
przedstawicieli firmy a tym bardziej poprzez ujawnianie wewnętrznych 
sporów lub konfliktów.

Po kryzysie warto osoby biorące w nim udział wziąć na spotkanie 
tzw. oczyszczające, gdzie mogą powiedzieć o wszystkich swoich emo-
cjach związanych z przebiegiem kryzysu. Dopiero po takim spotkaniu, 
wolnym od oceniania, możliwe jest prawdziwe podsumowanie i wycią-
gnięcie wniosków, jak organizacja powinna zachować się w przyszłości 
w przypadku wystąpienia kryzysu i jak może go uniknąć.

9.4. Komunikacja kryzysowa w social mediach 

Główne zasady zarzadzania kryzysem w sieci stanowią głów-
nie rozszerzenie katalogu tradycyjnych zasad zarzadzania komuni-
kacją kryzysową. Po pierwsze tak samo jak w przypadku kryzysów 
w mediach tradycyjnych organizacjom w kryzysie nie wolno  chować 
głowy w piasek. Należy jednak reagować jeszcze szybciej i niestety 
komunikacja powinna być praktycznie nieprzerwana. Dodatkowe 
utrudnienie stanowi konieczność udzielania odpowiedzi na zarzuty 
kryzysowe  niemalże w czasie rzeczywistym. Warto jednakże pamiętać,  
aby naszą aktywność ograniczyć do oficjalnych profili społecznościo-
wych firmy i tam zapraszać do dyskusji, tak by podczas kryzysu  można 
było odpowiadać na negatywne komentarze z jednego miejsca i aby to 
w jednym miejscu media poszukiwały odpowiedzi na swoje pytania 
przeszukując sieć.  

Na świecie coraz bardziej popularne stają się intranetowe blogi 
i vlogi kryzysowe. Blogi kadry zarządzającej prowadzone w trakcie 
procesu zmiany lub w kryzysie są doskonałym i szybkim narzędziem 
by kontaktować się z pracownikami oraz dementować plotki i odnosić 
się do spekulacji.  Innym sposobem reakcji na wirtualne kryzysy są 
viralowe produkcje wideo, które zwykle w zabawny sposób odpowia-
dają na zarzuty internautów. 

Do powszechnie stosowanych dobrych praktyk komunikacji 
w kryzysie w social mediach należy zaliczyć:
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1. Ustanowienie jednego kanału komunikacji, na którym firma 
kontaktuje się z internautami i tam kieruje całą dyskusję.  

2. Rozdzielenie komunikacji marek od komunikacji samej firmy, 
aby potencjalny kryzys dotknął tylko jednej części firmy a nie wszyst-
kich. . 

3. Mówienie do Internautów prostym,  ludzkim językiem. 
4. Otwarte pokazywanie emocji - z suchym oświadczeniem anty-

kryzysowym ciężko emocjonalnie się  utożsamić i przyznać mu rację.
5. Atrakcyjne „opakowanie” informacji kryzysowej. Kryzysowe 

posty są coraz częściej dobrze przygotowane i podane internautom 
w atrakcyjnej dowcipnej formie. Jeśli chcesz być równie słyszalny ze 
swoją ripostą czasem warto zrobić to w niekonwencjonalny a nawet 
nieszablonowy sposób.

6. Przykrywanie informacji inną jeszcze ciekawszą – w social 
mediach częściej pełni się rolę twórcy i redaktora,  a to oznacza, że 
autor posiada wpływ na to umieszcza  na pierwszej stronie. Nie wolno 
usuwać postów, ale można sprawić, że znikną w morzu jeszcze ciekaw-
szych informacji. 

7. Zapobieganie tzn. wdrożenie w komunikacji z pracownikami  
zasad wypowiadania się w social mediach i uczulenie ich na to co 
w naszej firmie może przynieść szkodę.

8. Monitoring mediów i budowanie pozytywnych relacji oraz 
wiarygodności przekazu jako zabezpieczenia na przyszłość.

9. Tworzenie w mediach społecznościowych bezpiecznych 
przestrzeni dla marek –wyimaginowanym postaciom takim jak Serce 
i Rozum Mały Głód czy Pan Żołądek wolno więcej powiedzieć niż 
samej marce czy też prawdziwej osobie. Emocje, które temu towarzy-
szą też są zupełnie inne, zawsze z przymrużeniem oka,  choć na pozio-
mie emocjonalnym takie postaci traktowane są jak żywe osoby. 

10. Komunikację opartą o specyfikę  danej branży Na 
przykład  firma farmaceutyczna powinna wprowadzić zasady związane 
z monitoringiem działań niepożądanych na wszystkie swoje profile 
społecznościowe. 

11. Stosowanie zasad zdrowego rozsądku – np. unikanie 
podgrzewania dyskusji  z osobami, które wyładowują na tobie lub 
twojej firmie swoją frustrację. Postaraj wypowiedzieć się raz w oparciu 
o fakty tak by zamknąć temat. Jeśli to nie pomoże pozostaw wątek 
aby sam obumarł.  Reakcja powinna przypominać udział w zwykłej 
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dyskusji – jeśli nie będziemy napędzać  przeciwnika kontrargumentami 
szybciej zakończy z nami spór. 

9.5. Komunikacja zmiany jako potencjalne źródło 
kryzysu w organizacji

Social media to także nowe pole do komunikacji procesu zmia-
ny, należy się więc zastanowić w jaki sposób możemy je wykorzystać 
oraz jakie zagrożenia mogą się z tym wiązać.  Warto również dobrze 
przygotować się do procesu komunikacji zmiany w odpowiedni sposób 
uwzględniając wykorzystanie nowoczesnych kanałów przekazu. 

Jak wynika z teorii zarzadzania organizacją każda zmiana rodzi 
opór. Opór ten może zostać przezwyciężony na dwa sposoby: albo 
przez wywieranie długotrwałej presji na członków organizacji, albo 
poprzez odpowiednią komunikację procesu zmiany powiązaną z syste-
mem nagradzania pozytywnych postaw pracowników. 

Współczesne firmy i korporacje wybierają najczęściej ten drugi 
model wdrażania procesu zmian. W dobie mediów społecznościowych 
komunikacja takiego procesu staje się jednak prawdziwym wyzwa-
niem. Cały proces przypomina bowiem wystąpienia na greckiej Ago-
rze. Wygrywa ten, kto poprzez swoje wystąpienie porwie publiczność 
i przekona do swoich racji. Walka o uwagę publiczności, jej zaintereso-
wanie i poparcie trwa cały czas. 

Organizacje skupiające pracowników wykorzystują m.in. filmy 
i animacje multimedialne,  infografiki oraz wydarzenia na Facebooku. 
Więcej przykładów można znaleźć na https://www.facebook.com/
solidarnosc i na profilu Facebook Ogólnopolskiego Porozumienia 
Związków Zawodowych. Kampanie prowadzone przez związki zawo-
dowe w mediach społecznościowych zdobywają nawet międzynaro-
dowe nagrody za wykorzystanie mediów społecznościowych. Akcja 
„Czy IKEA Jest OK?” została wyróżniona nagrodą STEVIE AWARD 
w konkursie w Stanach Zjednoczonych  w kategorii „PR Campaign of 
the Year - Social Media Focused”.  

Oddanie pola w komunikacji stronie społecznej powoduje, że 
firmy często tracą  kontrolę nad komentowaniem procesu zmiany 
w organizacji.  Przegrywają głównie brakiem sprawności i atrakcyj-
ności przekazu. Tymczasem dziś coraz rzadziej można podzielić pro-
ces komunikowania zmiany na etapy: wewnętrzny do pracowników 
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i zewnętrzny do otoczenia organizacji, gdyż praktycznie dzieją się one 
często równocześnie.

Przedstawiciele związków zawodowych tworzą własne profile 
na Facebooku i Naszej Klasie oraz są obecni w blogo- i vlogo-sfe-
rze. Przykładem może być blog Mirosława Miary, który na bieżąco 
komentował proces prywatyzacji Polfy i zmiany w strukturze firmy, 
które temu towarzyszyły. Blog był potencjalnym zalążkiem kryzysu 
komunikacyjnego, gdyż warcie nawoływał do bojkotu postanowień 
Zarządu firmy. 

W dzisiejszej rzeczywistości pracownicy na co dzień  komentują 
wszelkie decyzje pracodawcy na forach internetowych i w mediach 
społecznościowych.  Wirusowy proces rozchodzenia się plotki, nie 
tylko przyśpiesza, ale także w błyskawicznym tempie angażuje sze-
roki krąg znajomych pracowników,  a czasem nawet opinię publiczną 
i dziennikarzy.  Pracownicy dbają o to by ich przekaz był atrakcyjny, 
związkowiec -  Mirosław Miara  pilnuje  by wpisy na blogu przypomi-
nały te z codziennych gazet i raz na jakiś czas uatrakcyjnia swój blog 
konkursem dla czytelników.  Skomplikowane informacje dotyczące 
Programów Dobrowolnych Odejść i wykupu akcji przez pracowników 
przeplata poradami nt. urlopów wychowawczych i zaproszeniem na 
wspólne wyjazdy na pielgrzymkę. 

Duże firmy wciąż komunikują się mniej swobodnie niż użytkow-
nicy mediów społecznościowych, ale niestety w przypadku komunika-
cji dużej zmiany warto zawalczyć o atrakcyjność i szczerość przekazu. 
Każda  firma powinna odpowiednio wcześniej zadbać o to, aby mate-
riały komunikacyjne nt. procesu zmiany nadawały się do szybkiego 
zamieszczenia w Internecie i były atrakcyjne dla odbiorców na tyle, by 
się nimi dzielić z pracownikami. W erze mediów społecznościowych 
warto zaplanować materiały od razu dla szerokiego grona odbiorców. 
Dobrym przykładem jest spot o przenosinach serca i rozumu z TP do 
Orange towarzyszący rebrandingowi zamieszczany najpierw w Inter-
necie a następnie w telewizji, który był  jednym z etapów zmian zacho-
dzącym w strukturze organizacji. W anegdotyczny sposób na bazie 
postaci serca i rozumu pokazano przeprowadzkę kultowych postaci 
pod nową markę. 

W przypadku komunikacji zmiany w Internecie warto tu się-
gnąć po zdobycze rodem z teorii propagandy m.in. przedstawienie 
przyszłego dobrobytu organizacji po zakończeniu procesu zmiany lub 
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też wskazać na zagrożenia jakie czyhają na organizacje, które takiej 
zmiany nie planują i nie zamierzają dokonać. Na potrzeby mediów 
społecznościowych warto również dodać do przekazu atrakcyjną formę  
graficzną  i szczyptę humoru dzięki, której zmiana wyda się odbiorcom 
przekazu  mniej przerażająca i łatwiejsza do „oswojenia”.  Przykładem 
może być wykorzystanie przez firmę Samsung postaci z animowanego 
filmu Madagaskar, które prezentowały nowe cele stawiane przez firmę 
pracownikom korporacji. Produkcji towarzyszył  humor  bliski temu 
z  produkcji filmowej, ale poprzez wykorzystanie przyjaznego motywu 
filmowego i dobrej zabawy udało się firmie sprzedać pracownikom 
wiele ważnych decyzji i oczekiwań w stosunku do nich m.in. ambitne 
cele budżetowe i zmiany w marketingu firmy. 

Rzadko kiedy zmiana pozostaje wewnętrzną sprawą organizacji. 
Stąd tak ważne staje się dobre przygotowanie do komunikacji zmiany z 
odpowiednim wyprzedzeniem. Warto przy tym skorzystać z opracowa-
nych przez ekspertów ds. komunikacji społecznej modeli komunikacji 
zmiany. Pomagają one zaplanować komunikację i przewidzieć reakcje 
odbiorców. 

Proces zmiany można tez opisać poprzez 3 najważniejsze etapy  
wg. Modelu Kurta Lewina (Schein, 1990; Leban & Stone, 2008, s.55) 
są nimi:  

• rozmrożenie (unfreezing)– proces 
identyfikowania obecnych oraz 
pożądanych zachowań. Analizu-
jemy różnice pomiędzy stanem 
istniejącym i pożądanym, 

• zmiana (changing/moving) proces 
związany z rozwijaniem nowych 
zachowań, wartości i postaw. 
Wdrożenie zmiany poprzez uła-
twianie organizacji przyjęcia 
nowych zachowań. 

• oraz zamrożenie (refreezing) 
utrwalenie nowych zachowań 
grupowych, wartości i postaw. 
Zwykle osiągane przez system 
nagradzania zachowań zgodnych 
ze zmianą.

Rysunek 1 Model Kurta Lewina
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Klasyczna komunikacja zmiany to proces oparty na 3 filarach 
– rozmrożenie zmiana zamrożenie. W pierwszym etapie powinniśmy 
przekonać pracowników o konieczności wprowadzenia zmian poprzez 
pokazanie ich nieuchronności. Bez radyklanych zmian nasza firma 
przestanie istnieć, nie wytrzyma naporu konkurencji będzie musiała 
zwalniać ludzi etc. Warto odwołać się tu do oczekiwań zewnętrznego 
otoczenia organizacji m.in. do rosnących oczekiwań naszych klientów 
(sondy, badania opinii) oraz decydentów (jak na naszą organizację 
przekładają się zmiany proponowane przez Ministerstwo i organy 
regulujące rynek), warto pokazać również jak działa konkurencja.  
Jednocześnie w fazie tej należy w jak najlepszym świetle prezentować 
końcowy obraz sytuacji, w którym firma już po zmianach doskonale 
daje sobie radę na rynku. 

Na każdym etapie komunikacji zmiany potrzebne jest inne wspar-
cie komunikacyjne. W pierwszym etapie, którym jest poinformowanie 
o zmianie dobrym narzędziem może być materiał filmowy, który zapre-
zentuje korzyści płynące ze zmiany i w atrakcyjny sposób pokaże stan 
pożądany po przeobrażeniu - również możliwy do zamieszczenia na 
Facebooku.  

W firmowej sieci powinny też się pojawić wypowiedzi kierow-
nictwa i samych pracowników, które odwołują się do potrzeby wpro-
wadzenia zmian. Dobrym pomysłem jest sonda uliczna, która pokaże 
jakie są społeczne oczekiwania względem organizacji. W drugim etapie 
warto przygotować atrakcyjne edukacyjne multimedia oraz interaktyw-
ne szkolenia. Warto tworzyć również własną społeczność, gdzie otwar-
cie i nieprzerwanie będziemy odpowiadać na wszystkie pytania pocho-
dzące  od pracowników. Można też prowadzić  forum dla pracowników 
i zapewniać jego atrakcyjność poprzez infografiki, zdjęcia i konkursy. 
W ostatnim kroku należałoby zbadać jak pracownicy oceniają zmiany, 
które zaszły w organizacji i nagradzać postawy zgodne ze zmianą. 
Efekt wzmacniają  ambasadorzy zmiany, przedstawiani całej organiza-
cji poprzez reportaże, wywiady i inne produkcje filmowe. 

Dzięki nowoczesnym technologiom każdy etap komunikacji 
zmiany z tygodni skraca się do kilku dni a nawet paru godzin. Stąd  
warto przygotować tzw. Dark site  czyli gotową nieaktywną stronę 
WWW, które ożywimy w momencie startu kampanii informacyjnej. 
Wybierając agencję warto również sprawdzić czy korzysta ona z mobil-
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nego dostępu do mediów społecznościach i czy skomentuje blogi oraz 
wpisy na FB na bieżąco.

Jedna z teorii komunikacji zmiany (opracowana przez Elisabeth 
Kübler-Ross)  zakłada, że mamy do czynienia ze stałym schematem 
reakcji emocjonalnych wśród odbiorców zmiany w czasie. Pierwszym 
etapem jest szok i następnie odrzucenie (zaprzeczenie) zmiany następ-
nie pojawia się złość, po której odbiorcy zmiany zaczynają się targo-
wać z wprowadzającym zmianę i na końcu dochodzi do jej akceptacji. 
Podobnie proces zmian opisuje krzywa zmiany. Według tego modelu 
po informacji o zmianie następuje odrzucenie i strach o własną osobę,
a następnie staramy się zobaczyć czego dotyczy zmiana, zrozumieć 
ją, pozytywnie się do niej odnieść, aż w końcu zaczynamy się uczyć 
nowych rzeczy by w końcu uznać je za swój naturalny sposób postę-
powania.  Stąd warto od razu mieć w zanadrzu argumenty i ustalone 
warunki brzegowe dla potencjalnych negocjacji i również za pośred-
nictwem mediów społecznościowych komunikować chęć rozmów 
z pracownikami. 
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W dobie facebookowych czatów, twittera i  społeczności w każ-
dym smartfonie reakcja na komunikację zmiany schodzi do podziemia. 
Pracownicy, którzy dotychczas komentowali zmiany w firmowych 
palarniach lub kuchni przenoszą się do wirtualnego świata, gdzie infor-
macja rozchodzi się szybciej,  a szanse na jej podsłuchanie poza kana-
łem firmowym przynajmniej w subiektywnej ocenie twórców informa-
cji wydają się mniejsze, dlatego też tak ważna jest dostępność i otwarte 
uczestnictwo w dyskusjach dotyczących firmy w Internecie. Poprzez 
wyznaczenie ścisłego grona osób odpowiedzialnych za prowadzenie 
komunikacji w Internecie i zapewnienie im mobilnego dostępu do sieci 
przez cały czas komunikacji zmiany. 

W Internecie szczególnie tam gdzie możliwe jest zachowanie 
anonimowości łatwiej puszczają hamulce. Frustracja i lęk zamieniają 
się w złość  i agresję skierowana do pracodawcy. Łatwiej też o budo-
wanie poparcia i zbiorowego występowania.  Za nim zakomunikuje 
się zmianę  w firmie warto wdrożyć social media guideliness, inaczej 
zwane regułami postepowania w mediach społecznościowych. Dzięki 
temu będzie można odwołać się do jasnych przyjętych przez wszyst-
kich zasad postępowania  oraz wyciągnąć konsekwencje wobec osób, 
które w obraźliwy sposób występują  przeciwko zamianie i wdrażającej 
ją firmie. 

Podsumowując nawet w social media warto korzystać z teorii 
i zasad komunikacji zmiany. Facebook i inne portale społecznościowe 
są jedynie platformą komunikacji, która wprowadza nowe tempo i cha-
rakter komunikacji ale nie zmienia jej podstawowych zasad. 

9.6. Sanacja wizerunku

Ostatnim elementem przeciwdziałania skutkom kryzysu jest 
sanacja wizerunku czuli inaczej odbudowa pozytywnej reputacji firmy.  
Działania sanacyjne stosowane są zwykle po pewnej przerwie od czasu 
wystąpienia kryzysu medialnego.  Zwykle program sanacji wizerun-
ku wdraża się po upływie około 3 miesięcy od momentu zamknięcia 
sytuacji kryzysowej w mediach.  Przerwa konieczna jest ze względu na 
fakt, iż przekazywanie mediom pozytywnych komunikatów zaraz po 
wyciszeniu kryzysu w mediach mogło by na nowo podgrzać kryzys a 
dla części dziennikarzy stanowiłoby pretekst do powilania przekazów 
kryzysowych na bazie otrzymanych nowych informacji. 
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Do standardowych działań z zakresu sanacji wizerunku nale-
ży zaliczyć wdrożenie procesów edukacyjnych i informacyjnych na 
temat produktów i usług dotkniętych kryzysem przykładem może 
być komunikacja zmierzająca do odbudowy wizerunku żelatyny po 
kryzysie związanym z BSE. Według badań EMIND w styczniu 2001 
roku  34% Niemców unikała żelatyny, połowa z powodu BSE. W celu 
zapobieżenia skutkom kryzysu i spadkowi spożycia żelatyny wdro-
żono prostą kampanię informacyjną opartą o trzy główne przekazy: 
Etap 1: „Żelatyna jest bezpieczna”, Etap 2: „Żelatyna – dodatkowe 
korzyści zdrowotne”, Etap 3: „Zdrowsi i bezpieczniejsi dzięki żelaty-
nie”

.  Jako eksperta i ambasadora kampanii wykorzystano wizerunek 
Heike Drechsler – mistrzyni w skoku w dal (personifikacja korzyści 
dla kości, troskliwa matka,  sportsmenka). Powołano również sztab  
ekspertów Gelatin infocenter, który był odpowiedzialny za publika-
cję wyników badań bezpieczeństwa żelatyny. Przygotowano również 
specjalne  broszury „Gelatine Kompass” z odpowiedziami na trudne 
pytania dziennikarzy i konsumentów. Każdy z etapów rozpoczynało 
spotkanie dla mediów. Informowaniu i publikacjom opisującym korzy-
ści i zalety żelatyny towarzyszyły konkursy dla konsumentów. We 
wrześniu 2001 badania EMIND wskazały, że liczba osób obawiających 
się żelatyny spadła do 27%. O pozytywnych efektach spożywania żela-
tyny było przekonanych 53% konsumentów. Oznacza to, że 7% spo-
łeczeństwa pozbyło się obaw w ciągu 8 miesięcy dzięki  pozytywnej 
kampanii informacyjnej.

Innym przykładem jest wdrożenie kampanii promocyjnych 
i reklamowych zwalczających przekonania poruszone w czasie kry-
zysu np. marka Gerber po kryzysie związanym z jakością i składem 
produktów dla dzieci wdrożyła kampanię reklamową,  w której sami 
pracownicy firmy pokazują jak własnym dzieciom podają produkty 
Gerber. Reklama ma za zadanie pokazywać konsumentowi, że nawet 
pracownicy, którzy przygotowują posiłki Gerber ufają im i nie boją się 
oddać ich własnym dzieciom – mamy tu do czynienia z konfrontacją 
z przekonaniami, które poruszał kryzys medialny. 

Jeszcze inną  formą sanacji wizerunku po kryzysie jest wdroże-
nie przez firmę działań z zakresu Corporate Social Responsibility. Ich 
celem jest zwykle pokazanie firmy jako zaangażowanej społecznie 
i zapobieżenie kolejnym atakom na firmę. W programach CSR firma 
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angażuje się w aktywności mające wymiar społeczny np. dba o to by 
jej produkty były wytwarzane z poszanowaniem praw człowieka.  Jed-
nocześnie podejmowane w tym zakresie inicjatywy komunikuje swoim 
konsumentom wskazując, że korzyścią płynącą  z zakupu jej produktów 
jest dodatkowa korzyść społeczna, proekologiczna czy też zdrowotna. 
W ocenie ekspertów ds. komunikacji najlepsze programy CSR to takie, 
które dodatkowo silnie angażują pracowników, którzy przeznaczają 
swój czas i umiejętności dla rozwoju programu CSR w swojej firmie. 

Dobrze skonstruowany program CSR dociera do wielu grup sta-
keholder’s organizacji i buduje jej pozytywny wizerunek jednocześnie  
nie powinien on być mylony z działaniem charytatywnym , gdyż firma 
poprzez promowanie swojego zaangażowania w projekty CSR generu-
je dodatkowe zyski. 

Ostatnim ważnym elementem odbudowy wizerunku jest wdro-
żenie wartości korporacyjnych. Opracowanie zestawu wartości jakimi 
powinni kierować się pracownicy jest najprostszym sposobem na stwo-
rzenie swego rodzaju kierunkowskazu dla pracowników organizacji. 
Wartości korporacyjne wskazują bowiem czym powinniśmy się kie-
rować rozwiązując codzienne problemy i dylematy w działaniu firmy. 
Pozytywny zestaw wartości odpowiednio zakomunikowany i przyjęty 
przez pracowników zmniejsza ryzyko wystąpienia kryzysu w organi-
zacji. Zestaw wartości korporacyjnych to również najprostszy sposób 
zakomunikowania pracownikom dużej zmiany w organizacji. Mając 
nową strategię firmy przekładamy ją na zestaw wartości korporacyj-
nych a następnie po zakomunikowaniu zestawu wartości wskazujemy 
pracownikom jakie zestawy zachowań odpowiadają wdrożonemu 
zestawowi wartości korporacyjnych i w ten sposób kształtujemy pozy-
tywne postawy korporacyjne. By zmiana była trwała w końcowej fazie 
procesu należy nagradzać te osoby, które przyjęły nowy sposób postę-
powania i są jego ambasadorami w organizacji. 

9.7. Podsumowanie

Podsumowując komunikacja w kryzysie to proces, który rządzi 
się ustalonymi regułami. Kreatywne rozwiązania w komunikacji kryzy-
sowej stosuje się zwykle na poziomie taktyki działań antykryzysowych 
wykorzystując nowoczesne narzędzia i techniki multimedialne. Roz-
wój nowych mediów sprawia, że komunikacji w kryzysie przyspiesza 
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i wymaga od organizacji błyskawicznych reakcji, ale też kryzysy cho-
ciaż osiągają gigantyczne rozmiary ze względu na wirusową dystrybu-
cję poprze nowe media, szybciej wygasają i szybciej są zastępowane 
przez kolejne kryzysy a to oznacza, że można ograniczać ich skutki 
finansowe. Ze względu na skracanie się czasu reakcji na kryzys coraz 
większy nacisk organizacje kładą na przygotowanie firmy do działań 
kryzysowych, symulacje komunikacji w kryzysie oraz wprowadze-
nie dobrych praktyk wśród pracowników w obszarze komunikacji 
w mediach społecznościowych, tak by zapobiegać a nie działać 
w odpowiedzi na kryzys. 

Abstrakt

W erze nowych mediów, znacznie przyśpieszających  proces 
komunikacji, pojęcie zarządzania komunikacją w kryzysie nabiera 
nowego znaczenia.  Bardzo istotnym elementem komunikacji kryzy-
sowej staje się profilaktyka antykryzysowa oraz ćwiczenie członków 
organizacji, na okoliczność wystąpienia rzeczywistego kryzysu, które 
najczęściej odbywa się  w formie symulacji sytuacji kryzysowych. 

Przygotowanie organizacji na kryzys jest tak ważne ze względu 
na fakt, iż kryzysy rozwijają się dziś wyjątkowo szybko, tak że w trak-
cie prawdziwego kryzysu nie ma czasu na długotrwałe obrady sztabu 
antykryzysowego ani na przerwanie komunikacji. Pierwsze reakcje na 
kryzys powinny być szybie, automatyczne i z góry zdefiniowane a dzia-
łania i oświadczenia wyuczone.

 Niniejszy artykuł pokazuje w jaki sposób rozwija się kryzys, jak 
się do niego przygotować i jak zarządzać kryzysem w social mediach. 
Nowe kanały komunikacji takie jak Internet i social media wymuszają 
stały kontakt organizacji w kryzysie z jej otoczeniem, ale też pozwalają 
na  bardziej kreatywne sposoby radzenia sobie z nim. Tak jak kryzys 
w social media mogą spowodować dowcipne lub złośliwe komentarze 
Internautów podobnie dowcipne i pełne dystansu do produktu lub orga-
nizacji odpowiedzi zarządzających kryzysem mogą uratować wizeru-
nek organizacji.  Cięte riposty i odważne wystąpienia firmy w kryzysie 
mogą wręcz przysporzyć jej nowych fanów wśród osób śledzących 
przebieg sytuacji kryzysowych. 

Artykuł pomaga zapoznać się z podstawowymi definicjami 
w komunikacji kryzysowej oraz narzędziami, które pomagają zre-
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dukować skutki kryzysu komunikacyjnego. Niniejszy tekst stanowi 
przewodnik zarzadzania sytuacją kryzysową od profilaktyki do sana-
cji wizerunku, czyli kampanii nakierowanych na odbudowę reputacji 
firmy po przebytym kryzysie medialnym. 

Istotnym elementem komunikacji w kryzysie poza wdrożeniem 
dobrych praktyk i procedur zarzadzania komunikacją w organizacji 
jest  odpowiednia komunikacja wewnętrza momencie wystąpienia 
kryzysu oraz zapobiegająca potencjalnym sytuacjom kryzysowym. Jej 
istotnym elementem jest komunikacja zmiany, której w poniższym tek-
ście poświęcony został cały rozdział. Odpowiada on na najważniejsze 
pytania jak komunikować zmianę oraz przygotować się na opór ze stro-
ny pracowników jak również jak dopasować poszczególne narzędzia 
komunikacji do odpowiedniego stadium komunikacji zmiany w ramach 
krzywej zmiany. 

Abstract

New media significantly accelerate the process of communication, 
because of that the concept of crisis communication management takes 
on new meaning. A very important part of crisis communication is now 
crisis prevention. Many organizations also decide to practice emergen-
cy simulations to be better prepared for real crisis.

Preparing the organization for the crisis is so important due to the 
fact that the crises of today are developing very rapidly. In case real 
crisis appears there is no time for lengthy debate of the crisis team or 
for any interruption in communication. The first reactions to the crisis 
should be fast, automatic and pre-defined. All the actions and anti-crisis 
statements should  be learned and given to the media and Internet users 
as early as it is possible.

This article describes the life cycle of an issue and explains how 
to prepare for crisis development and  how to manage the crisis in the 
media and social media. 

New communication channels such as the Internet and social 
media force out the constant  contact between organizations and their 
environment. In fact they allow to use  more creative ways to deal with 
them. As the crisis in social media may be a result of a witty or malicio-
us Internet users comments also witty and bright crisis responses can 
save the image of the organization. Sharp retort of a company in crisis 
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may even be a reason why the company will win new fans among those 
who follow the course of emergencies.

Article helps to learn the basics of crisis communications – defi-
nitions and tools that help reduce the effects of the crisis issues. This 
text is a simple guide how to mange crisis,  use prevention methods 
and rebuild company image after crisis.  Readers can find out how to  
prepare  campaigns aimed to rebuild the company’s reputation after 
media crisis.

An important part of crisis communication beyond the implemen-
tation of best practices and procedures for managing communication 
process in an organization is right usage of internal communication 
tools. Their deployment in the organization can prevent a potential cri-
sis. Most important is the way the organization communicates changes.  
In the following text the  whole chapter is devoted to change commu-
nication and internal communication in social media. It gives answers 
to the most important questions about how to communicate the change 
and prepare for employees resistance as well as how to adjust the vario-
us communication tools to communicate changes according to the stage 
in the change curve.
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Rozdział 10. 
Internetowe media społecznościowe 
jako narzędzie public relations

Katarzyna Fabjaniak-Czerniak

10.1. Wstęp

Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat Internet stał się jednym 
z najważniejszych mediów i kanałów komunikacji. Nieograniczony 
oraz szybki dostęp do informacji z całego świata sprawił, że medium to 
dziś staje się dominujące na tle tradycyjnych mediów, jakimi są prasa, 
radio i telewizja. O potędze i sile Internetu, jako ogromnym potencjale 
do rozwoju, pisali wielokrotnie znawcy świata nauki i mediów, prze-
widując już pod koniec XX wieku, że globalna sieć World Wide Web 
stanie się jednym z ważniejszych kanałów komunikacji. Dziś, wraz ze 
zmieniającym się społeczeństwem, jego postawami, zachowaniami 
i preferencjami, obserwujemy również istotną zmianę w odbieraniu 
przez nich mediów i informacji. Dzisiejsze społeczeństwo, zwłasz-
cza ludzi młodych, chce samodzielnie poszukiwać interesujących ich 
informacji i to w dogodnym dla siebie czasie i miejscu. Jak pokazują 
wyniki badania przeprowadzonego w przez Taylor Nelson Sofres, aż 
95% młodych ludzi  czuje, że Internet i komputery są dla nich ważne, 
53% uważa, że Internet usprawnia ich życie pomagając im w kon-
taktach z przyjaciółmi, a 44% mówi, że Internet ułatwia im kontakt 

Artykuł pochodzi z publikacji: Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych 
niepewności, (Red.) K. Kubiak, 

Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2012
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z przyjaciółmi1. Takie postrzeganie Internetu zwłaszcza przez bardzo 
młodych ludzi, jest bez wątpienia wyraźnym sygnałem, że preferencje 
dzisiejszych i przyszłych konsumentów ulegają diametralnej zmianie. 
Za tą zmianą powinni podążać także przedstawiciele świata marketin-
gu, reklamy i public relations. Tylko bowiem wychodząc na przeciw 
postawom i oczekiwaniom konsumenckim mają szansę na efektywne 
prowadzenie komunikacji oraz dotarcie z przekazem do określonej 
grupy docelowej. Jednak komunikacja za pomocą Internetu nie ogra-
nicza się dziś wyłącznie do mediów internetowych, jak serwisy online 
gazet, telewizji czy portale informacyjne. Wzrastającą siłą stają się 
bowiem internetowe portale społecznościowe (eng. social media), które 
gromadzą w jednym miejscu tysiące, a wręcz miliony osób o podob-
nych zainteresowaniach, preferencjach i oczekiwaniach. Społeczności 
te nie tylko stanowią bardzo liczną grupę, ale przede wszystkim grupę 
o ogromnej sile sprawczej, która zaledwie poprzez działanie jednostki, 
może przyczynić się do rozwoju i nagłośnienia dowolnej sytuacji czy 
wydarzenia. Wszystko to w bardzo szybki i często niekontrolowany 
sposób. Z tego samego powodu jest to też kanał komunikacji szczegól-
nie podatny na powstawanie sytuacji kryzysowych, które w niezwykle 
krótkim czasie są w stanie rozprzestrzenić się z poziomu lokalnego, na 
globalny. Social media to zatem nie tylko wielki potencjał do wykorzy-
stania przez marketerów, ale i nowe narzędzie i kanał komunikacji dla 
specjalistów public relations, które należy umiejętnie wykorzystywać, 
zwłaszcza w obliczu sytuacji kryzysowej. Celem niniejszego arty-
kuł jest wskazanie szans oraz możliwości, jakie daje wykorzystanie 
internetowych mediów społecznościowych w public relations oraz 
przybliżenie funkcjonowania i zasad, jakimi należy kierować się będąc 
obecnym w social media, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji 
kryzysowej.

Metodą wykorzystaną w przygotowaniu niniejszej była anali-
za raportów sektorowych dotyczących wykorzystania social media 
w komunikacji, danych statystycznych i raportów nt. liczby użytkowni-
ków Internetu oraz poszczególnych portali społecznościowych. Ponadto 
w niniejszej pracy przybliżone zostały poglądy i idee najważniejszych 
myślicieli komunikowania masowego oraz specjalistów ds. marketin-
gu i public relations. Analizie poddano ich liczne publikacje, artykuły 
1 Por. Taylor Nelsons Sofres, Pokolenie XD, raport przeprowadzony na zlecenie The Walt Disney 
Company na grupie dzieci w wieku 8-14 lat w sześciu krajach Europy: Wielka Brytania, Niemcy, 
Francja, Hiszpania, Włochy i Polska, 2009 r.
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i wypowiedzi. Oceniono ponadto słuszność i zasadność wykorzysty-
wania w komunikacji internetowych mediów  społecznościowych jako 
narzędzia public relations.

10.2. Internet – medium XXI wieku

10.2.1. Rozwój Internetu a kultura społeczna komuni-
kowania

„Techniczna zdolność błyskawicznego przesyłania znaków i sym-
boli w skali całego globu, a tym samym dostarczania tych samych treści 
i emocji milionom czy miliardom ludzi, stała się dzisiaj powszechna 
i codzienna. Każdy z nas korzysta z wielu urządzeń telekomunikacyj-
nych i informacyjnych, i tak już do nich przywykliśmy, że przestaliśmy 
się im dziwić i je podziwiać. Nie zmienia to jednak faktu, że wszech-
obecność środowiska komunikacyjnego i powszechna dostępność roz-
maitych mediów komunikowania, pokonujących czas i przestrzeń, jest 
świeżej daty i bezspornie ma rewolucyjną doniosłość w historii ludz-
kości”2. Słowa Tomasza Goban-Klasa z 1999 roku zdają się być bar-
dzo aktualne i adekwatne do sytuacji, w jakiej dziś znajduje się rynek 
mediów i komunikacji społecznej. W swojej książce Media i komuniko-
wanie masowe: Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, autor 
bardzo wyraźnie podkreślał rosnącą rolę mediów telekomunikacyjnych 
w nowoczesnych społeczeństwie. W swojej książce autor wyróżniał erę 
komunikowania za pomocą Internetu jako ostatnią i wynikową kilku 
poprzedzających er komunikowania masowego począwszy od ery zna-
ków i sygnałów, mowy i języka, pisma, druku i komunikowania maso-
wego, przez erę telekomunikacji i informatyzacji, a kończąc na erze 
komputera3. „Era komputera – tak można, bez przesady, nazwać koniec 
dwudziestego wieku, a w świetle rozwoju Internetu, erą telekomputera. 
Nie jest jeszcze pewne, co ona kulturowo oznacza, ale społeczeństwa 
i gospodarka pozostają pod przemożnym wpływem tego właśnie narzę-
dzia, które wprowadza nas w «społeczeństwo informacyjne» Trzeciego 

2 Goban-Klas Tomasz, Media i komunikowanie masowe: Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i 
Internetu, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa-Kraków 1999, s. 13.  
3 Por. Ibid., s. 16-17. 
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Tysiąclecia”4. Odnosząc się do słów Tomasza Goban-Klasa, nasuwa się 
wniosek, iż dzisiejszy Internet, a zwłaszcza powstające w nim i dyna-
micznie rozwijające się wirtualne społeczności, stał się urzeczywist-
nieniem przewidywanych przez autora kierunków rozwoju i stanowi 
ważny fundament kultury społecznej w XXI wieku. 

Mówiąc o rozwoju nowych mediów nie bez znaczenia pozostaje 
ich wpływ na rozwój i zmiany w społecznej kulturze komunikowania. 
Szczególną uwagę na ten aspekt zwraca Maciej Mrozowski w książce 
Media masowe władza, rozrywka i biznes mówiąc, że „...komputer jest 
urządzeniem interaktywnym, wymagającym od użytkownika wejście 
w dwustronny kontakt oparty na bezpośrednim sprzężeniu zwrotnym. 
W efekcie kontakt człowiek-komputer przekształca się w swoistą inte-
rakcję, pod wieloma względami zbliżoną do komunikacji interpersonal-
nej”5. Autor podkreśla wówczas, iż jest to interakcja bardziej „udawa-
na”, znacząco różniąca się od tradycyjnej rozmowy, niemniej podkreśla 
silną interaktywność, jaką daje kontakt z tego rodzaju medium.  

10.2.2. Internet na tle innych rodzajów mediów

Warto podkreślić, iż nowe medium, jakim jest m.in. Internet nie 
wypiera dotychczasowych mediów masowych, jakimi są prasa, radio 
czy telewizja, ale je uzupełnia. Niemniej jego siła i znaczenie syste-
matycznie rosną, stawiając sieć World Wide Web coraz częściej na 
pierwszym miejscu wśród kanałów dotarcia do społeczeństwa. „Tak 
zwane media telematyczne (telematyczne, łączą bowiem telekomuni-
kację z informatyką) są głównymi nośnikami najnowszej fazy rewo-
lucji komunikacyjnej. (...) Od tzw. starych mediów różnią je głównie: 
decentralizacja i sterowanie – podaż i selekcja nie są już wyłącznie 
w rękach dostawców, wielka przepustowość (dostawa kablowa lub 
satelitarna), która przekracza poprzednie ograniczenia kosztów, 
dystansu i pojemność kanału, interakcyjność (odbiorca może wybrać, 
odpowiedzieć, wymienić informacje oraz być bezpośrednio połączony 
z centrum informacji), elastyczność w formie, treściach i wykorzysty-
waniu”6. Z innych cech nowego rodzaju mediów, określanych przez 

4 Ibid., s. 17. 
5 Mrozowski Maciej, Media masowe władza, rozrywka i biznes,  Oficyna Wydawnicza ASPRA-
JR, Warszawa 2001, s. 84.
6 Ibid., s. 24. 
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Gobana-Klasa, wymienić należy ich hybrydowy charakter, możliwość 
aktywnej i szybkiej interakcji użytkowników, niski poziom regulacji 
i kontroli nad przepływem informacji oraz możliwość wzajemnego 
powiązania wszystkich mediów7. Wobec powyższego dostrzegamy, 
jak innowacyjnym i innym od tradycyjnych mediów był i nadal jest 
Internet. Wśród medioznawców pojawiają się także głosy, iż Internet 
jest swoistą hybrydą, łączącą w sobie cechy mediów starych z mediami 
nowymi. Według Macieja Mrozowskiego, Internet to „...medium maso-
we w dwojakim sensie: po pierwsze dlatego, że z sieci korzysta już 
ponad 320 milionów użytkowników (w Polsce ok. 3 mln) [dane z 2001 
roku, przyp. autora] i liczba ta stale rośnie, a po wtóre dlatego, że coraz 
więcej instytucji nadawczych wprowadza do tej sieci swoje przekazy 
bądź przygotowuje w tym celu specjalne serwisy informacyjne [Morris, 
Organ 1996]8. Jest to zarazem kanał komunikacji interpersonalnej, za 
pośrednictwem którego ludzie z różnych części świata nawiązują zna-
jomość, pomagają sobie w pracy, zaprzyjaźniają się, a nawet zawierają 
małżeństwa [Parks, Ployd, 1996]9. Ze względu na otwarty i multime-
dialny charakter sieci, kumulującej właściwości prasy, książki, radia, 
kina i telewizji, zakres informacji i treści krążących w internetowej 
cyberprzestrzeni jest praktycznie nieograniczony. Daje to użytkowni-
kom sieci ogromny wybór oraz poczucie niezależności i autonomii. 
Nie prowadzi to jednak do ich atomizacji, izolacji i wyobcowania, gdyż 
przynależność do wielkiej międzynarodowej społeczności, która nie 
jest już jednym masowym audytorium, ani publicznością, lecz zmienną 
konfiguracją wielkiej liczby różnorodnych zainteresowań”10. 

10.2.3. Internet w świetle teorii determinizmu komuni-
kacyjnego Marshalla McLuhana

O rozwoju i wpływie nowoczesnych technologii na kulturę 
społeczną mówił już w połowie XX wieku wybitny znawca i autor 
teorii komunikacyjnych Marshall McLuhan, uznawany przez wielu 
medioznawców za prekursora powstania i rozwoju Internetu. Mimo 

7 Por. Ibid. 
8 Mrozowski Maciej, op. cit., s. 85, za: Morris Merril, Ogan Christine, Internet as mass medium, 
Journal of Communications 1996, vol. 46, nr 1. 
9 Mrozowski Maciej, op. cit., s. 85, za: Parks Malcolm, Floyd Kory, Making Friends in Cyberspa-
ce, Journal of Communications 1996, vol. 46, nr 1. 
10 Mrozowski Maciej, op. cit., s. 85. 
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że McLuhan w swoich pracach nigdy nie wspominał bezpośrednio 
o Internecie, to w wielu jego wypowiedziach można dopatrzeć się 
zapowiedzi dynamicznego rozwoju tego rodzaju przekazu, który rów-
nież stanie się przedłużeniem człowieka. McLuhan „dla jednych był 
arcykapłanem popkultury i metafizycznym magiem opętanym szaleń-
stwem, dla innych sprytnym szarlatanem, który z wysokości uniwer-
syteckich katedr przepowiadał rewolucję technologiczną zmiatającą 
trwałe, wydawałoby się, fundamenty cywilizacji Zachodu”11. Wydana 
przez niego w 1964 roku książka Zrozumieć media: Przedłużenia czło-
wieka to do dziś jedno z najbardziej niepowtarzalnych i wartościowych 
studiów poświęconych rozwojowi mediów i komunikacji społecznej. 
Mcluhan przedstawia w niej swoje kontrowersyjne, jak na owe czasy, 
poglądy i koncepcje, w tym teorię determinizmu komunikacyjnego, 
w której medioznawcy doszukują się także zapowiedzi powstania 
Internetu – stąd McLuhan uważany jest za prekursora sieci World Wide 
Web. Choć zarówno we wspomnianej książce, jak i w innych swoich 
pracach, naukowiec w zasadzie nie porusza problemu samego Interne-
tu, na podstawie jego tekstów można podjąć próbę spekulacji, co on 
sam sądziłby dziś o gloalnej sieci internetowej.

 McLuhann postrzegał media jako przedłużenie zmysłów 
i sprawności człowieka. Wedle tej teorii książka na przykład przedłu-
żała zmysł wzroku, a radio – słuchu. W swojej teorii autor wyróżniał 
ponadto media zimne i gorące. Za kryterium podziału uznawał stopień 
zaangażowania zmysłowego odbiorcy. „Gorący środek przekazu to 
taki, który przedłuża pojedynczy zmysł z «wysoką rozdzielczością». 
Wysoka rozdzielczość to stan silnego nasycenia danymi. (...) Media 
gorące (...) nie pozostawiają odbiorcom zbyt wiele do uzupełnienia 
i w konsekwencji wywołują u nich słabe zaangażowanie w to, co im 
pokazują”12. Jako przykład medium gorącego autor podaje m.in. radio, 
film, książkę, druk, alfabet czy samą mowę. Tymczasem „zimny środek 
przekazu (...) ma zupełnie inne oddziaływanie niż gorący i wybucho-
wy”13. Media zimne, takie jak dialog, telewizja, telefon czy pismo 
hieroglificzne; mają z kolei niską rozdzielczość, przekazują niewielką 
ilość informacji i przez to wymagają zwiększonego uczestnictwa w ich 
odbiorze. Analizując powyższe dochodzimy do wniosku, iż Internet, 

11 Czubaj Mariusz, Szaman z globalnej wioski, Polityka nr 37 (2315), Warszawa 2001, s.58-59.
12 Mcluhan Marshall, Zrozumieć media: Przedłużenia człowieka, Wydawnictwa Naukowo-Tech-
niczne Warszawa 2004, tłum. Natalia Szczucka, s. 57.
13 Ibid. 
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jako mieszanka cech mediów zimnych i gorących, nie może być jed-
noznacznie zakwalifikowany do jednej z dwóch wyróżnionych przez 
McLuhana grup. Istnieją bowiem takie obszary Internetu, które nie 
wymagają dużego zaangażowania odbiorcy, jak np. artykuły prasowe 
czy radio internetowe, jak i inne wymuszające aktywne uczestnictwo, 
np. telewizja internetowa czy dialog w grupach i forach dyskusyjnych. 
Można zatem uznać, iż Internet znajduje się na skraju mediów zimnych 
i gorących, tworząc swoistą hybrydę wszystkich dostępnych rodzajów 
kanałów komunikacji.

Punktem zwrotnym w teorii determinizmu jest technika, której 
rozwój według McLuhana jest przyczyną wszelkiego postępu w dzie-
dzinie komunikowania. Nieustannie pojawiające się nowe technologie 
determinują bowiem rozwój społeczeństwa i jego zdolności do poro-
zumiewania się. Mimo iż już druk oraz prasa przyniosły znaczące 
zmiany w sposobie ludzkiego porozumiewania, nie potrafiły pokonać 
dużej przestrzeni jaką np. stanowiły różne kontynenty. Według McLu-
hana dopiero „...epoki mechaniczne dały nam możliwość przedłużenia 
naszego ciała w przestrzeni (...). Elektrotechnika pozwala na przedłu-
żenie naszego centralnego systemu nerwowego na całą kulę ziemską. 
Dziś akcja i reakcja następują niemal jednocześnie. Elektryczność zre-
dukowała kulę ziemską do rozmiarów wioski. Elektryczność przenosi 
informację w sposób natychmiastowy”14. Takie środki przekazu, jak 
telefon, telegraf, a później także radio i telewizja pokonywały więc 
przestrzeń bez straty czasu, ale ich przekaz był wciąż bardzo nietrwały. 
Wydaje się zatem, że „... dopiero Internet końca lat dziewięćdziesiątych 
staje się spełnieniem mcluhanowskiej idei globalnej wioski, zaczyna 
odgrywać rolę nie tylko w technice, ale i w przemianach kulturowych, 
społecznych i działalności politycznej na skalę globalną”15.

Warto przypomnieć, że w swojej teorii Mcluhan wyróżniał trzy 
fazy rozwoju cywilizacji: 1. Plemienną wioskę, 2. Cywilizację druku 
i 3. Globalną wioskę, określaną mianem „nowej ery”, właśnie ze 
względu na pojawienie się mediów elektronicznych. Co ciekawe, autor 
uważał, że w tej trzeciej fazie, można dostrzec namiastkę fazy pierw-
szej. Miał tu na myśli powrót do słowa i kultury oralnej. Analizując 
powyższe można zatem dojść do wniosku, że swoistym spełnieniem 
owej „nowej ery”, jest dziś również Internet, który jednocześnie łączy 
14 Zieliński Jarosław, McLuhan a Internet, http://www.winter.pl/internet/mcluhan.html, z dn. 
3.05.2010 r.
15 Ibid. 
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ludzi z całego świata tworząc świat Globalnej wioski i umożliwia im 
bezpośredni kontakt, dialog i rozmowę nawiązując tym samym do 
korzeni Plemiennej wioski. Dzięki Internetowi możemy porozumiewać 
się i dowiadywać o wydarzeniach mających miejsce na drugim końcu 
świata w zaledwie kilka sekund. Można zatem uznać, że Internet stano-
wi swoiste spełnienie wizji McLuhana, który podkreślał, że wszystkie 
media, zarówno zimne, jak i gorące muszą ze sobą współistnieć. World 
Wide Web zdaje się zatem spełniać wszystkie te kryteria i jako hybryda 
różnego rodzaju mediów o zróżnicowanej temperaturze, może stano-
wić swoiste urzeczywistnienie wizjonerskich teorii o mcluhanowskiej 
wiosce.

10.2.4. Nowy świat w dobie Internetu

 Zapowiedziana już przez Marshala Mcluhana rewolucja 
w komunikacji społecznej na świecie stała się początkiem wielu dal-
szych rozważań nt. nowoczesnych technologii i ich wpływu na roz-
wój społeczeństwa. W ślad za zmianą postaw społecznych podążały 
także liczne teorie nt. komunikowania masowego i wreszcie szeroko 
rozumianego komunikowania marketingowego. Nie bez znaczenia dla 
wszystkich tych zmian pozostawał właśnie rozwój nowoczesnych tech-
nologii, a co za tym idzie nowoczesnych mediów, zwłaszcza Internetu. 
W wydanej w 1999 roku książce Kotler o marketingu. Jak kreować 
i opanować rynki, Philip Kotler pisał:  „W nadchodzącym dziesięciole-
ciu nastąpi gruntowna przemiana marketingu. Nie ma cienia wątpliwo-
ści, że na początku XXI wieku rynki i marketing będą funkcjonować na 
odmiennych zasadach niż dawniej. Społeczeństwo industrialne zastąpi 
ekonomia oparta na informacji, która zdominuje i odmieni praktycznie 
wszystkie aspekty życia codziennego. Rewolucja cyfrowa dogłębnie 
zrewidowała nasze myślenie na temat przestrzeni, czasu i masy”16. 
Wówczas to autor podkreślał, że świat marketingu, public relations, 
reklamy i wszelkich innych podmiotów, których celem jest dostarcza-
nie informacji konsumentom oraz realizowanie celów biznesowych, 
musi całkowicie zmienić swoje nastawienie do procesu komunikacji, 
a wszystko ze względu na rozwijające się i ewoluujące społeczeństwo 
informacyjne oraz rozwój nowoczesnych technologii i kanałów dotar-

16 Kotler Philip, Kotler o marketingu. Jak kreować i opanować rynki, Wydawnictwo Profesjonal-
nej Szkoły Biznesu, Kraków 1999, s. 268.
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cia do odbiorcy. „Specjaliści ds. marketingu będą musieli zasadniczo 
zrewidować procesy, za pomocą których określali, komunikowali 
i dostarczali wartościowy produkt klientom”17. Kotler w swoich roz-
ważaniach podkreśla jednak, że rozwój nowych technologii stanowi 
ogromną szansę i wyzwanie dla świata biznesu – dlatego marketerzy 
powinni stale śledzić innowacyjne rozwiązania i możliwości, jakie 
daje im np World Wide Web oraz starać się je wdrażać i implemen-
tować, gdyż na przestrzeni wielu lat bez wątpienia będą one stanowić 
klucz do sukcesu. „Eksplozja technik komputerowych, telekomunika-
cyjnych i informatycznych wywarła wielki wpływ na sposób, w jaki 
firmy dostarczają wartości swym konsumentom. Boom technologiczny 
stworzył nowe, ciekawe drogi, dzięki którym można poznać i śledzić 
konsumentów, tworzyć produkty i usługi dopasowane do ich potrzeb, 
sprawniej i skuteczniej prowadzić dystrybucję produktów oraz komuni-
kować się z klientami w dużych grupach lub pojedynczo”18. 

10.2.5. Internet jako narzędzie komunikacji w public 
relations

Analizując dotychczasowe rozważania, dochodzimy do wniosku, 
że w aspekcie rozwoju biznesowego, kluczowym elementem jest śle-
dzenie tego, w jaki sposób rozwija się społeczeństwo informacyjne 
oraz jak ewoluują postawy i oczekiwania odbiorców wysyłanych 
przez nas komunikatów. W dobie dynamicznie zmieniającego się spo-
łeczeństwa, trwanie w starych ramach komunikacji, byłoby nie tylko 
nieefektywne, albo mogłoby się też spotkać z całkowitym odrzuceniem 
przekazywanych przez nas treści i wartości. Patrząc na ten aspekt 
z perspektywy public relations, gdzie jeszcze do niedawna mówiąc 
o mediach i komunikacji nie uwzględniano lub w bardzo minimalnym 
stopniu dostrzegano rolę Internetu, nasuwa się obawa, że PR wkrótce 
może zostać odrzucony, jako działania nieskuteczne i przestarzałe. 
W myśli filozofii Philipa Kotlera, powinniśmy podążać za współcze-
snymi postawami społecznymi i implementować w działaniach public 
relations nowoczesne rozwiązania, jakich dostarcza nam dziś techno-
logia. Myśląc o public relations i komunikacji powinniśmy myśleć nie 

17 Ibid., s. 269. 
18 Kotler Philip, Armstrong Garym Saunders John, Wong Veronica, Marketing podręcznik euro-
pejski, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002, s. 57. 
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tylko o komunikacji do społeczeństwa za pośrednictwem tradycyjnych 
mediów zimnych i gorących (zgodnie z typologią Marshalla Mcluhana), 
ale przede wszystkim sięgać do rozwiązań hybrydowych, które łączą 
w sobie cechy wszystkich pozostałych mediów – a więc Internetu. 

Oprócz nieograniczonego dostępu do informacji o każdej porze 
dnia i nocy oraz w dowolnym zakątku kuli ziemskiej, kluczowym 
elementem wyróżniającym World Wide Web od wszystkich innych 
mediów jest możliwość nawiązania komunikacji z odbiorcą przekazu 
na zasadzie akcji i reakcji, a więc dialogu. Dialog ten wydaje się dziś 
jednym z ważniejszych rozwiązań, jakie dostarcza Internet, zwłaszcza 
w kontekście rozwoju i silnego wzrostu liczby miejsc – grup społecz-
nych w sieci – gdzie można przeczytać opinie innych osób na interesu-
jący nas temat, podzielić się swoimi spostrzeżeniami oraz otrzymać na 
ich temat informację zwrotną. W tym miejscu pojawia się jednak jesz-
cze jedna niezwykła szansa, a mianowicie wykorzystanie efektu Word 
of mouth, a więc polecania przez Internautów pewnych produktów, 
firm i usług innym osobom oraz przekazywanie ciekawych i interesują-
cych informacji do znajomych i wszystkich, których dany temat może 
zainteresować – efekt marketingu wirusowego. Wszystko to otwiera 
dziś nowe możliwości i pole do komunikacji świata biznesu z bezpo-
średnim odbiorcą. Szczególną szansę wydaje się mieć public relations, 
którego podstawą funkcjonowania jest właśnie komunikacja. Dzięki 
wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań, takich jak nowopowstałe 
internetowe media społecznościowe, szeroko rozumiana komunikacja 
ma szansę nabrać zupełnie nowego wymiaru – bezpośredniego dialogu 
nadawcy z odbiorcą. 

Należy jednak pamiętać, że dialog – jak wynika z jego istotny 
– może nieść ze sobą także wiele zagrożeń. Nasz odbiorca w swojej 
odpowiedzi może odpowiedzieć w sposób niekorzystny lub zainicjo-
wać dyskusję na niewygodny dla nas temat. Dzięki sile Internetu, jego 
szybkości i dostępności, Internauta może w krótkim czasie zgromadzić 
szeroką rzeszę zwolenników, a tym samym stworzyć wirtualny front 
przeciwko naszemu komunikatowi. Proces ten w wielu przypadkach 
staje się często powodem i początkiem sytuacji kryzysowej w social 
mediach. Skuteczne zarządzanie kryzysem w social mediach wymaga 
nie tylko obecności w internetowych mediach społecznościowych, ale 
także ich dogłębnej znajomości, zasad funkcjonowania, możliwości 
i ograniczeń. Wymaga jednak także znajomości specyfiki Internautów, 
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możliwych reakcji oraz zachowań. Kolejne rozdziały niniejszego arty-
kułu mają na celu charakterystykę funkcjonowania social mediów oraz 
przybliżenie kluczowych zasad postępowania w mediach społeczno-
ściowych w sytuacji kryzysowej.

10.3. Internetowe media społecznościowe – 
charakterystyka

10.3.1. Czym są internetowe media społecznościowe?

Definiując pojęcie internetowych mediów społecznościowych 
(eng. social media), należy osobno rozpatrzeć znacznie obu członów 
tworzących to określenie, tzn. media oraz społeczność. Mówiąc słowo 
media, mamy na myśli przede wszystkim tradycyjne kanały przekazu 
informacji, a więc prasę, radio i telewizję. Hasło media odnosi się także 
do sposobu, w jaki te informacje są do nas dostarczane, tzn. poprzez 
prasę drukowaną, sygnał radiowy, sygnał telewizyjny oraz fotografię. 
Każde z tych mediów pełni jednak nie tylko funkcję informacyjną, ale 
i angażującą odbiorcę oraz łączącą ze sobą określone grupy społeczne 
wokół poruszanego tematu. Media budują zatem nieformalne społecz-
ności, które solidaryzują się wokół określonych zagadnień. Dynamicz-
nie rozwijające się nowoczesne technologie umożliwiły dziś zacieśnie-
nie tego typu relacji wśród owych nieformalnych grup społecznych oraz 
dostarczyły narzędzi do prowadzenia dialogu, który stanowi kluczowy 
element i wyróżnik tradycyjnych mediów od współczesnych19. 

Dialog jest więc najistotniejszym elementem odróżniającym tzw. 
stare media od nowych social media. Z dialogiem nierozerwalnie zwią-
zany jest również brak pełnej kontroli jego przebiegu, a jedynie szansa 
wpłynięcia na ewentualnych jego przebieg lub kierunek. W dialogu tym 
udział brać może każdy przeciętny „Kowalski”, bez względu na jego 
status w hierarchii społecznej. Podejmując się zatem definicji social 
media,  można powiedzieć, że są to „wszelkie działania, praktyki oraz 
zachowania pośród społeczności ludzi, którzy łączą się online, aby 
dzielić się informacjami, wiedzą oraz opiniami. Dialog online umoż-

19 Por. Safko Lon, Brake David K., The Social Media Bible: tactics, tools, and strategies for busi-
ness success, John Wiley & Sons Inc, New Jearsey 2009, s. 3-5, tłum. własne.
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liwiają im liczne aplikacje oraz miejsca wymiany i przekazywania 
informacji w formie słów, zdjęć, video oraz dźwięku”20. Social media 
określane są również jako „podlegające społecznej kontroli środki 
przekazu, które mogą być wykorzystywane na dowolną skalę. Zawie-
rają zarówno treść przekazu, jak i możliwe punkty widzenia odnoszące 
się do informacji”21. 

10.3.2 Co wyróżnia media społecznościowe

Podstawowym elementem wyróżniającym internetowe media 
społecznościowe jest budowanie dialogu oraz zaangażowania jego 
uczestników. Wpływ na popularność social media ma także łatwy 
i stale rosnący dostęp użytkowników do Internetu. „Okazuje się 
bowiem, że ludzie uwielbiają  interakcję i dzielenie się doświadcze-
niami. Jest to często postrzegane jako przedłużenie bycia na przyjęciu 
albo (...) prowadzenia rozmowy w pubie”22. Jakie są zatem najbardziej 
istotne cechy charakterystyczne dla internetowych mediów społeczno-
ściowych?

Przede wszystkim mogą one być wykorzystywane na dowolną 
skalę – są dostępne niemal dla każdego zainteresowanego. Oznacza 
to szerokie spektrum możliwości kreowania i szerzenia informacji 
przez każdego „Kowalskiego” bez względu na jego status społeczny 
czy miejsce zamieszkania na świecie. Co ważne, informacja opubliko-
wana za pośrednictwem social media staje się najczęściej początkiem 
całego procesu mediowego. Może ona zostać najpierw wielokrotnie 
modyfikowana, następnie przekazywana kolejnym odbiorcom tzw. 
drogą wirusową, a więc poprzez przekazywanie treści od jednej osoby 
do jej znajomych, a następnie przez znajomych do ich znajomych. 
W ten sposób informacja w zaledwie kilka godzin może obiec cały 
świat i przyczynić się do zainspirowania i zwiększenia zainteresowa-
nia nią tradycyjnych mediów. Ponieważ dostęp do tej treści jest wolny, 

20 Safko Lon, Brake David K., op. cit., s. 6. 
21 Tomczuk Paweł, Social media jako element zintegrowanej komunikacji firm, Szkolenie Social 
media w komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej firm z dn. 29.04.2010 r. organizowane przez 
Ciszewski Financial Communications, Ciszewski Public Relations oraz portal PRoto.pl.
22 Kinross+Render, ECCO International Network, Integrating Social Media in Communications, 
http://www.ecco-network.com/ecco/index.cfm?pid=529AC1CA-CCCF-1363-AB5CC4A-
47135BA52&websiteid=3208F156-A5DF-0511-ADF82DC51440A11F, z dnia 29.04.2010, s. 7, 
tłum. własne.
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a każdy zaangażowany członek społeczności ma na nią wpływ, finalny 
obraz informacji zależny jest właśnie od uczestnictwa tej grupy spo-
łecznej, która jest rzeczywiście skupiona wokół poruszanego tematu23. 
Proces ten jest bardzo dynamiczny, ale i długotrwały. „Wszystkie ele-
menty będące wynikiem procesu tworzenia (współtworzenia) treści nie 
są usuwane i są stale dostępne. Każdy zainteresowany ma w każdym 
momencie dostęp do treści swoich i innych współtwórców oraz ma 
możliwość odnoszenia się nie tylko do podstawowej treści, ale i do 
wkładu innych twórców”24.  Co ważne, skala rozprzestrzeniania się 
tych informacji jest również bardzo duża, ponieważ wynika z wysokie-
go zaangażowania informacji i społecznej interakcji. Zaangażowanie 
to sprawia, że publikowane treści są niewymuszone, a ich publikacja 
odbywa się najczęściej w bardzo krótkim czasie, nie ma więc znaczącej 
różnicy pomiędzy czasem wytworzenia informacji, a jej publikacją. 
Wszystkie te czynniki determinują jednak jeszcze jeden aspekt komu-
nikacji w social media, a mianowicie jest ona w znacznym stopniu 
niekontrolowana i często nieskoordynowana25. 

Biorąc zatem pod uwagę wszystkie powyższe aspekty i cechy 
charakterystyczne internetowych mediów społecznościowych, może-
my wyróżnić pewien wspólny mianownik dla procesu komunikowania 
w social media26:

§ zawartość generowana przez użytkowników Internetu (User 
Generated Content),

§ komunikacja dwukierunkowa oparta o dialog na linii nadawa-
odbiorca,

§ szybkość komunikacji i przepływu informacji,
§ trwałość informacji,
§ brak kontroli nad publikacją informacji,
§ silne zaangażowanie współtwórców informacji,
§ możliwość kreowania informacji przez każdego użytkownika 

Internetu. 
Wszystko to sprawia, iż na proces komunikowania społeczności 

musimy spojrzeć dziś znacznie szerzej. Dzięki szeroko dostępnym 
usługom internetowym możliwość współtworzenia informacji posiada-
ją dziś ludzie na całym świecie o każdej porze dnia i nocy. Mają oni też 
istotny wpływ na kreowanie informacji oraz budowanie jej znaczenia 
23 Por. Tomczuk Paweł, op. cit.
24 Por. Tomczuk Paweł, op. cit.
25 Por. Ibid.



186 187

i rozgłosu. Oznacza to, że nie branie pod uwagę tego rodzaju komuni-
kacji, a wręcz lekceważenie jej, może przyczynić się do wystąpienia 
wielu negatywnych czy kryzysowych sytuacji w biznesie. Stąd wyzwa-
niem dla specjalistów public relations na jest umiejętne zarządzanie 
informacją w wirtualnym świecie social networking oraz aktywne 
podążanie za zmieniającym się konsumentem i odbiorcą informacji. 

10.3.3. Rodzaje internetowych mediów społecznościo-
wych

Pojęcie social media obejmuje szeroką grupę kanałów komu-
nikacji określanych jako Web 2.0. Wśród nich znajdują się liczne 
portale społecznościowe, które zrzeszają w jednym miejscu ludzi np. 
wg miejsca zamieszkania, zainteresowań czy też problemów. Innym 
ważnym kanałem komunikacji społecznościowej są fora i grupy dysku-
syjne, tworzone często przy portalach informacyjnych oraz na stronach 
internetowych firm, gazet, wydawnictw itp. Inną formą internetowych 
mediów społecznościowych umożliwiających dialog i interakcję inter-
nautów są blogi i mikroblogi. Popularnym medium społecznościowym 
stają się też tzw. content communities, które umożliwiają Internatuom 
wymianę ciekawych plików video czy audio. Dzięki nim członkowie 
społeczności online na całym świecie mogą bez żadnych ograniczeń 
wymieniać między sobą ulubione treści lub dzielić się swoimi przeży-
ciami zarejestrowanymi za pomocą różnorodnych nośników video czy 
audio. Co ważne, pod określeniem social media rozumiemy de facto 
wszystkie te formy i kanały komunikacji online, które umożliwiają 
dialog i wymianę opinii na dany temat27

10.3.4. Co oznaczają zmiany w komunikacji za pomocą 
social media28?

Podstawową i nadrzędną zmianą w komunikacji za pomocą social 
media jest fakt, iż jest to dialog pomiędzy nadawcą, a odbiorcą, gdzie w 

26 Por. Ibid.
27 Por.  Meerman Scott David, The New Rules of Marketing and PR: How to use News Releases, 
Blogs, Blogs, Podcasting, Viral Marketing and Online Media to Reach Buyers Directly, John 
Wiley & Sons Inc, Hoboken, New Jersey 2010, s. 37. 
28 Por. Tomczuk Paweł, op. cit.
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dialogu tym aktywnie uczestniczą także media masowe oraz odbiorcy 
z całego świata. Dzięki takiej formie komunikacji, marketerzy zyskują 
możliwość bezpośredniego kontaktu z odbiorcami oraz uzyskania od 
nich informacji zwrotnych nt. komunikatów, które wcześniej zostały 
im przekazane. Co ważne, komunikacja oparta na zasadzie dialogu 
daje także szansę obserwowania spontanicznej aktywności związanej 
z danym komunikatem dotyczącym np. marki, produktu lub usługi. 
W końcu, zmiana oznacza możliwość dotarcia i nawiązania kontaktu 
przez marketera z dobrze zdefiniowanymi grupami docelowymi. To 
także szansa na szybką promocję produktu czy marki w ściśle określo-
nej grupie odbiorców, którzy będą najprawdopodobniej polecać ulubio-
ny produkt swoim licznym znajomym. 

Komunikacja za pomocą social media oznacza wiele wyzwań, 
a czasem także zagrożeń. Największym z nich wydaje się transpa-
rentność podmiotu prowadzącego komunikację, który nie może sobie 
pozwolić na wysyłanie fałszywych komunikatów, sprzecznych z jego 
zachowaniem i działalnością. Wszelkie tego typu rozbieżności byłyby 
bowiem natychmiastowo wychwycone przez Internautów i opubli-
kowane na światowym forum dyskusji. Koniec komunikacji jedno-
stronnej oznacza także, że na każdą wysyłaną informację otrzymamy 
odpowiedź, która nie zawsze będzie miała charakter pozytywny. To zaś 
może prowadzić do spontanicznego i niekontrolowanego powstawania 
treści na temat marki czy też organizacji. Co ważne, podejmując komu-
nikację za pośrednictwem social media należy mieć także świadomość 
odbiorcy, z jakim się rozmawia. Jest to bowiem sieć społeczna posia-
dająca wysokie kompetencje komunikacyjne, kolektywną wiedzę oraz 
silne wsparcie ze strony tłumu użytkowników sieci. Zmiana w komu-
nikacji za pomocą social media oznacza zatem konieczność partycy-
powania w świecie nowych zasad komunikacji i nieznanej dotychczas 
dynamice, gdzie często także występuje problem anonimowości np. na 
forach internetowych.

Wszystkie te elementy ujawniają bez wątpienia zarówno licz-
ne wady, jak i zalety komunikacji przy wykorzystaniu przez social 
media. Mimo to, liczne przykłady także polskich marek i firm poka-
zują, iż brak takiej komunikacji jest znacznie większym zagrożeniem 
niż prowadzenie jej tylko w ograniczonym zakresie. Np. brak pozy-
tywnej, nastawionej na kooperację komunikacji mBanku ze swoimi 
klientami, przyczyniło się do zorganizowania swoistego ruchu sprze-
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ciwu obecnych i byłych klientów banku oraz powstania osobnego 
serwisu www.mstop.pl, gdzie manifestowali oni swoje niezadowolenie 
z zachowania i reakcji banku na zażalenia klientów. Zaimplemento-
wanie dwustronnej komunikacji w social media, powinno zatem stać 
się ważnym elementem działań public relations na całym świecie. Aby 
jednak dialog ten był jak najbardziej efektywny, należy zwrócić uwagę 
na kilka podstawowych zasad skutecznej komunikacji w internetowych 
mediach społecznościowych.

10.3.4.1. Zrozumieć różnicę

„Pierwszym krokiem jest rozpoznanie, że internetowe media 
społecznościowe są czymś zupełnie innym od tradycyjnych mediów 
z innym zestawem zasad i kanałem dotarcia. To całkowicie nowy spo-
sób interakcji z grupą docelową. (...) Potrzeba czasu, by wysłuchać 
tego, co ludzie mają do powiedzenia, zbudować z nimi relację i stać się 
członkiem internetowej społeczności”29. Oznacza to także konieczność 
zmiany postrzegania dotychczasowych zasad komunikacji i otwarcie 
się na nowe przestrzenie. Nie jest to równoznaczne z całkowitym 
zerwaniem z dotychczasowymi zasadami komunikacji, ale z ich uzu-
pełnieniem i wzbogaceniem o dodatkowe kanały. 

10.3.4.2. Słuchanie

Kluczową zmianą w dotychczasowej komunikacji jest umiejętność 
słuchania odbiorców naszych przekazów. Oznacza to szeroko rozumia-
ny monitoring mediów społecznościowych oraz analizę jakościową 
informacji i reakcji, jakie przekazuje nam konsument30. Ważne jest 
również to, by zanim wejdziemy w świat mediów społecznościowych, 
wsłuchać się w nie, po to by lepiej je zrozumieć, dowiedzieć się, które 
media są najpopularniejsze i najbardziej opiniotwórcze, jakie tematy są 
najbardziej popularne wśród konsumentów i o czym najchętniej dysku-
tują31. Warto też wsłuchać się w głosy i opinie konsumentów, by lepiej 
poznać ich preferencje i zachowania – w ten sposób będziemy lepiej 
przygotowani na ich reakcje oraz potencjalnie kryzysowe zachowania.
29 Kinross+Render, ECCO International Network, op. cit., s. 9, tłum. własne.
30 Por. Grzywińska Ilona, Komunikacja za pomocą social media, szkolenie Social media w 
komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej firm z dnia 29.04.2010 organizowana przez Ciszewski 
Financial Communications, Ciszewski Public Relations oraz PRoto.pl. 
31 Por. Kinross+Render, ECCO International Network, op. cit., s. 9, tłum. własne.
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10.3.4.3. Uczestniczenie w komunikacji

W momencie wejścia w świat i społeczności social media, istot-
nym elementem jest wykorzystanie potencjału tych kanałów komuni-
kacji, a zwłaszcza ich interaktywnego charakteru po to, by jak najbar-
dziej zaangażować aktywne w sieci osoby do przekazywania i rozprze-
strzeniania pozytywnych informacji na temat naszej marki, firmy czy 
też produktu32. „Komunikowanie się w social media można porównać 
do przyjęcia, podczas którego etykieta nakazuje słuchać tego, o czym 
mówią ludzie i dołączenie do tej konwersacji, jeśli ma się coś ciekawe-
go i adekwatnego do powiedzenia. Powinno się zatem unikać twardej 
sprzedaży i skupić się właśnie na słuchaniu i reagowaniu, by przez 
to stać się akceptowanym członkiem społeczności internetowej”33. 
Często popełnianym błędem przez firmy jest bowiem „spamowanie” 
forów internetowych informacjami produktowymi i sprzedażowymi, 
które drażnią uczestników forum i znacząco pogarszają wizerunek 
marki i firmy. Tymczasem komunikacja w social media nie powinna 
być nachalna,  ale naturalna i wpisująca się w tematykę prowadzonych 
dyskusji.

10.3.4.4. Każda wypowiedź ma znaczenie

Przestrzeń w mediach społecznościowch jest relatywnie ograni-
czona, dlatego rozmowa, jaką prowadzimy za pośrednictwem social 
media powinna być zawsze maksymalnie wartościowa i interesująca. 
Istotne jest również to, by komunikacja w mediach społecznościowych 
była naturalna i nieformalna. W ten sposób mamy szansę zbudować 
więź z naszymi rozmówcami i stać się równouprawnionym członkiem 
społeczności34. Nie informujmy zatem naszych odbiorców o treściach, 
które nie są dla niego pod żadnym względem interesujące, ale przeka-
zujmy mu tylko te, które rzeczywiście mogą go zainteresować. 

10.3.4.5 Otwartość i szczerość

Otwartość, szczerość i transparentność komunikacji w social 
media jest nadrzędną zasadą komunikacji. Tylko w ten sposób możemy 

32 Por. Grzywińska Ilona, op. cit.
33 Kinross+Render, ECCO International Network, op. cit., s. 9, tłum. własne.
34 Por. Kinross+Render, ECCO International Network, op. cit., s. 9. 
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wzbudzić zaufanie naszych rozmówców. Bezpośrednio z tym związana 
jest także przejrzystość i zgodność komunikowanych przez nas treści 
z prowadzonymi działaniami35. Jeśli np. nasza firma propaguje warto-
ści ekologiczne, zachęca do oszczędzania wody, wyłączania urządzeń 
elektrycznych i segregowania śmieci, a w rzeczywistości nie przestrze-
ga tych zasad, społeczność internetowa zauważy ten rozdźwięk i na 
forum publicznym obnaży dwulicowość firmy. Znany jest przypadek 
marki Starbucks, która mimo proekologicznej polityki firmy, nie sto-
sowała w rzeczywistości swoich zasad, co zostało zauważone przez 
fanów marki, a następnie opublikowane na forum najważniejszych 
mediów społecznościowych. Sprawa wywołała silny kryzys wizerun-
kowy marki i do dziś jest stale komentowanym przypadkiem obnażenia 
przez Internautów braku spójności w komunikacji firmy. 

10.3.5. Zarządzanie kryzysem w social mediach

Internetowe media społecznościowe to dla public relations zarów-
no wiele szans i możliwości, ale także pewne zagrożenia, które nie-
jednokrotnie mogą skutkować poważnymi sytuacjami kryzysowymi. 
Warto zatem pamiętać o kilku podstawowych zasadach związanych 
z zarządzaniem kryzysem w mediach społecznośćiowych36.

§ Bądź przygotowany – aby umiejętnie zarządzić sytuacją kryzy-
sową, konieczna jest przede wszystkim świadomość jej zaistnienia oraz 
monitorowanie rozwoju. W tym celu niezbędny jest stały monitoring 
mediów społecznościowych poprzez dostępne narzędzia monitorowa-
nia, które pozwolą 24 godziny na dobę śledzić potencjalnie kryzyso-
genne publikacje w social mediach

§ Bądź obecny w social mediach – fakt naszej obecności w inter-
netowych mediach społecznościowych niesie ze sobą tę korzyść, iż 
istotnie łatwiej zarządzić kryzysem w social mediach, kiedy już jeste-
śmy w nich obecni, niż kiedy nas tam w ogóle nie ma. 

§ Ustal centralne miejsce zarządzania – jeśli kryzys w mediach 
społecznościowych jest poważny, rozprzestrzenia się na szeroką skalę 
i znajduje swój wydźwięk w wielu różnych miejscach w infosferze, 
należy ustalić jedno, centralne miejsce, w którym podejmiemy dialog 

35 Por. Kinross+Render, ECCO International Network, op. cit., s. 9.
36 Por. Grzywińska Ilona, op. cit.
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z Internautami. Błędem jest podejmowanie próby zarządzenia kryzy-
sem w wielu różnych miejscach jednocześnie, gdyż niesie to ze sobą 
niekontrolowany przebieg dyskusji w każdym z miejsc.

§ Nie wdawaj się w indywidualne dyskusje – w momencie 
ustalenia jednego, centralnego miejsca, na którym prowadzona będzie 
dyskusja w sytuacji kryzysowej, nie należy także pojedynczo odpowia-
dać na posty czy komentarze pod blogami czy artykułami prasowymi. 
Należy wówczas jedynie poinformować Internautów o tym, gdzie toczy 
się właściwa dyskusja, poprzez wklejenie linku z adresem url do odpo-
wiedniego, wyznaczonego przez nas miejsca.

§ Nie ignoruj Internautów – sam fakt rozmowy i dyskusji 
z Internautami sprawia, że jesteśmy na dobrej drodze do efektywnego 
zarządzenia kryzysem. Ignorowanie Internautów czy też kasowanie 
ich wpisów zamiast podjęcia merytorycznej dyskusji może sprawić, że 
sytuacja kryzysowa jeszcze bardziej się zaogni i przerodzi całkowicie 
w niekontrolowany proces.

§ Reaguj szybko – należy pamiętać o tym, że tak szybko, jak 
w social mediach Internauci się gromadzą i dyskutują, tak samo szybko 
należy reagować na ich wypowiedzi i działania. Sukces w zarządzeniu 
sytuacją kryzysową będzie polegał na tym, że pomimo jej zaistnienia, 
dzięki natychmiastowej reakcji możliwe będzie jej szybkie zażegnanie 
lub zniwelowanie. 

§ Spójność, transparentność i uczciwość – podejmując działa-
nia komunikacyjne w social mediach, a zwłaszcza w obliczu sytuacji 
kryzysowej, należy szczególny nacisk położyć na spójność wszystkich 
wypowiedzi, ich transparentność i uczciwość. W przypadku braku choć 
jednego z tych elementów, Internauci wytkną niezgodność informacji 
lub ich niespójność. Ten fakt może zaś doprowadzić do wyewoluowa-
nia sytuacji kryzysowej na jeszcze większą skalę.

Rozwój i wzrost znaczenia komunikacji w social media nie jest 
dziś jednoznaczny z koniecznością tworzenia przez każdą markę swo-
jego profilu na Facebooku czy też komunikowania się za pomocą Twit-
tera. Podjęcie decyzji o komunikowaniu z odbiorcami w sieci winno 
być podyktowane przemyślaną i zintegrowaną strategią komunikacji, 
jaką obejmuje firma czy też marka. Powinna przede wszystkim być to 
komunikacja dobrze zaplanowana oraz długofalowa. Nie każda marka 
czy firma posiada jednak na tyle duży potencjał, by w tak aktywny spo-
sób komunikować się w sieci, ze swoimi odbiorcami. Niemniej każda 
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powinna zwracać szczególną uwagę na to, co się pisze o niej w sieci, 
jak postrzegają ją Internauci oraz co ewentualnie może zrobić, by ten 
obraz polepszyć. Istotny jest zatem monitoring mediów społecznościo-
wych, który pozwoli poznać opinie użytkowników naszego produktu 
oraz stworzyć swoistą bazę informacji, jak postrzegają nas konsumenci. 
Internetowe media społecznościowe nie są więc dziś obowiązkowym 
kanałem komunikacji dla każdego, niemniej są ważnym elementem, 
z którego istnieniem należy się liczyć i którego siłę należy docenić. 
To medium wciąż rosnące na znaczeniu, dlatego należy traktować jest 
z tak samo dużym respektem, jak tradycyjną prasę, radio czy telewi-
zję.

Abstrakt

Internetowe media społecznościowe (social media) stanowią jeden 
z najbardziej dynamicznie rozwijających się kanałów komunikacji na 
świecie, w tym także w Polsce. Powstanie social media jest efektem 
m.in. zmieniającego się społeczeństwa oraz ewoluujących jego potrzeb 
i oczekiwań. Chcąc prowadzić efektywną komunikację i skuteczne 
działania public relations, należy dostosować narzędzia komunikacji 
do współczesnego odbiorcy i sposobu, w jaki konsumuje media i infor-
macje. Social media stanowią dziś nie tylko nowe narzędzie komuni-
kacji, ale kluczowy segment obok prasy, radia i telewizji, który należy 
uwzględnić w planowaniu działań PR. Ze względu na swoją specyfikę, 
jak i szczególną bliskość nadawcy z bezpośrednim odbiorcą – najczę-
ściej konsumentem – social media są miejscem szczególnie narażonym 
na powstawanie sytuacji kryzysowej, jak i wymagają sprecyzowanych 
metod postępowania w przypadku zaistnienia takiej sytuacji. Tymcza-
sem wielu marketerów i praktyków PR niejednokrotnie ignoruje social 
media, nie posiadając dostatecznej wiedzy nt. ich funkcjonowania oraz 
globalnego zasięgu.

Słowa kluczowe: internetowe media społecznościowe, social media, 
komunikacja, public relations, strategia komunikacji, narzędzie komu-
nikacji, sytuacja kryzysowa, zarządzanie kryzysem.
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Abstract

Social media are one of the most dynamic Communications 
channel which have lately developer In the whole Word, including 
also Poland. The establishment of social media is an effect of chan-
ging societies needs and expectations. In order to provide an effective 
communications process it is necessarily to adapt the public relations 
tools to actual needs and the way that our consumer uses media. Social 
media are nowadays not only a new tool for public relations specialists, 
but also the key communications channel between press, radio and TV 
which we need to adapt to our PR strategies. However throughout its 
specific – the dialog with the consumer – social media are especially 
liable to crisis situation development. Therefore social media require 
special anti crisis management strategy. Unfortunately PR specialists 
often ignore social media or do not have the proper knowledge to mana-
ge crisis situations in social media.

Key words: internet social media, social media, communications, 
public relations, communication strategy, communication tool, crisis, 
manage the crisis.
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