
ABC
KOMUNIKACJI

W 
SYTUACJI KRYZYSOWEJ



Kryzysem jest każda sytuacja, zmiana, wydarzenie czy 
działanie wpływające negatywnie na wizerunek firmy.

Zaliczają się do nich zarówno sytuacje spowodowane przez 
samych zainteresowanych (wewnątrz organizacji np. odejście 
dyrektora kreatywnego marki modowej), czynniki naturalne (np. 
trzęsienie ziemi) czy zmiany ekonomiczne (np. dewaluacja juana 
prowadząca do swoistego zamrożenia rynku marek luksusowych 
w Chinach). 

CO TO JEST KRYZYS?...



CZY NASZEJ ORGANIZACJI GROZI KRYZYS?...



Jakie kryzysy mogą dotknąć Polskie Związki Sportowe?...

Lista zagrożeń
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• każda organizacja/firma jest narażona na kryzys

• tylko 5% kryzysów to wady produkcyjne

• menedżerowie i ich decyzje są przyczyną ponad 63% wszystkich kryzysów, 

na drugim miejscu znalazły się kryzysy wywołane przez działania 

pracowników ponad 22% (raport ICM - 2012)

• kryzys i jego nagłośnienie wpływa negatywnie na wizerunek firmy, zaufanie 

do niej i/lub jej marek, a w efekcie przekłada się na mniejsze przychody (aż 

62% menedżerów obawia się utraty wizerunku firmy)

Czy grozi nam kryzys?...



W dobie INTERNETU (social media, fora, blogi) informacja 
rozprzestrzenia się bardzo szybko i ma ogromny zasięg …

Często nie jest weryfikowana, pojawia się coraz więcej negatywnych 
wpisów (od merytorycznych reklamacji czy opinii po złośliwy hejt)

Czy grozi nam kryzys?...
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KRYZYS NARASTA, A NIE WYBUCHA !!!

Ponad 70 % kryzysów można przewidzieć!

Dobrze przygotowana komunikacja kryzysowa może uratować wizerunek 

firmy lub marki a niekiedy nawet go wzmocnić…

Czy grozi nam kryzys?... JEST NADZIEJA



• regularne diagnozowanie zagrożeń wewnątrz i na zewnątrz organizacji

• stałe gromadzenie wiedzy o potencjalnych zagrożeniach (wewnątrz 

organizacji i zewnętrznych – regularnie prowadzona analiza SWOT)

• stałe kontrolowanie zagrożonych/kryzysogennych obszarów w firmie

• stały monitoring mediów i internetu (własnej firmy i jej marek oraz 

konkurencji)

• ustalenie i opisanie procesu komunikacji kryzysowej i wybór osób 

odpowiedzialnych za jej prowadzenie (rzecznik prasowy, PR-owiec, 

interim menedżer, szef, agencja PR)

Polecane: PR-owiec na pokładzie lub dobra agencja PR/ekspert jako 

doradca

Jak się przygotować ?...



Diagnozowanie
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Bądź gotów! ... ZAPOBIEGANIE



• analiza i racjonalna ocena zaistniałej sytuacji kryzysowej (optymalnie z ekspertem 
zewnętrznym)

• poinformowanie zespołu (przekazanie jednolitego komunikatu i określenie granic 
udzielania informacji)

• przygotowanie procedury komunikacyjnej (3W1H - co, komu, kiedy, jak)

• opracowanie treści oficjalnego komunikatu (model story-telling)

• Określenie grup „słuchaczy” i wybór kanałów komunikacji /media, interesariusze –
całość „publicity”/

• opracowanie listy potencjalnych pytań/obiekcji i dalszych reakcji w mediach

• dodatkowe działania po kryzysie, ocieplające wizerunek marki – tzw. kampania 
pozytywna

• stały monitoring mediów , po kryzysie

Proces komunikacji kryzysowej



Proces komunikacji kryzysowej - model
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NIE MILCZ I REAGUJ SZYBKO! (dziś w internecie max 3-5 godzin)

Czasami pomaga:

• Uprzedzenie

• Przeprosiny nie riposta

• Ocieplenie wizerunku

• Czas leczy rany – czy zawsze…

• Dystans i poczucie humoru

• Szczerość i prawda

Zwykle warto aby zewnętrzny ekspert PR ocenił na chłodno „out of box” 
strategię komunikacji kryzysowej oraz wybrane metody i kanały

Zestaw metod:



• milczenie – nie chowaj głowy w piasek

• czekanie do „ostatniej chwili” – nóż na gardle

• reakcja atakiem – na noże

• kupowanie przychylności mediów – śliska sprawa

• minimum zaangażowania – po najprostszej linii oporu

• przecenianie swojego statusu i wiarygodności – moc marki

• wiara w prawdę po naszej stronie – prawda jest tylko jedna

• naginanie prawdy – pokusa, a może by tak skłamać - Pinokio

Najczęściej spotykane błędy:



Zasada 5 P – mechanizm działania wg. Michaela Regestera i Judy Larkin

Zapamiętaj!

Pokaż ludzką twarz

Przyznaj i przeproś

Podejmij działania

Powetuj straty

Popraw się



KANAŁY KOMUNIKACJI I NARZĘDZIA
WCZORAJ

Media:

» relacje z dziennikarzami

» media klasyczne: prasa, radio, TV

» agencje informacyjne (PAP, TAI, 
KAI, Reuters, Bloomberg)

» konferencje prasowe

Interesariusze:

» Gazetki konsumenckie

» direct mail – wysyłki listów

» e-mailing

» SMS

» newsletter



KANAŁY KOMUNIKACJI I NARZĘDZIA
DZISIAJ

Media:

» relacje z dziennikarzami

» digital media (strona www, social
media, blogi, fora)

» media klasyczne: prasa, radio, TV

» agencje informacyjne

» konferencje prasowe

Interesariusze:

» strona www (blogi, aktualności)

» fun page

» social media: FB, Linkedin, Twitter, 
Instagram, Pinterest (influenserzy)

» SMS

» newsletter

» e-mailing

» tradycyjne: direct mail, gazetki



Cwieczenie

Konkretna faktyczna sytuacja kryzysowa:

1. Zaplanuj proces komunikacji

2. Przygotuj komunikat

3. Wybierz grupy odbiorców i kanały dotarcia

4. Zaplanuj działania ocieplające wizerunek

5. Oceń jakich oczekujesz efektów swoich działań



STATUS/SYTUACJA 
Znana Fundacja, pod patronatem głowy państwa, z wieloletnią tradycją i 
pozytywnym wizerunkiem na rynku, co rok organizuje ogólnopolski konkurs 
dla przedsiębiorców na najlepsze polskie produkty, zwieńczany finałowym 
wydarzeniem - Koncertem Galowym. Fundacja wypracowała model 
biznesowy i grono współpracujących (w tym źródła przychodów): 
Fundatorów (stały przychód roczny), Sponsorów (przychód na finansowanie 
koncertu galowego), partnerów medialnych (współpraca barterowa), 
instytuty i instytucje badawcze (ocena jakościowa produktów). 
Średnioroczna ilość startujących w konkursie firm to ok 200 (uczestnictwo 
płatne, na koszt fachowców i instytucji oceniających). 

PROBLEM
Po kolejnej edycji konkursu, koncercie galowym i ogłoszeniu wyników w 
prasie ogólnopolskiej ukazał się artykuł, że nagrody w konkursie można 
kupować, że kosztuje uczestnictwo, ale jeszcze trzeba się „zaprzyjaźnić” z 
Prezesem Fundacji...

SYTUACJA KRYZYSOWA – case study
Fundacja – zachwianie wiarygodności, 
potencjalna „korupcja”



Pod presją negatywnych opinii Rada Fundacji i Kancelaria Prezydenta RP 
zdecydowała o odwołaniu Zarządu do wyjaśnienia i powołała nowy. 
Zaprosiła do współpracy fachowca PR z mediów. 

Jakie działania podjęto?
1. Oświadczenie przewodniczącego Rady Fundacji o zmianie zarządu i 
nowych przejrzystych kryteriach oceny zgłaszanych produktów
2. Informacja prasowa o nowym „otwartym” do wglądu na każdym etapie 
procesie ewaluacji startujących w konkursie produktów do wszystkich 
agencji informacyjnych, mediów ogólnopolskich i niszowych B2B oraz prasy 
i mediów regionalnych
3. Cykl konferencji prasowych dla mediów i przedstawicieli biznesu 
(uczestników konkursu)
4. Aktywne uczestnictwo w targach branżowych (Poznań) – komunikacja do 
potencjalnych uczestników
5. Zacieśnienie współpracy z regionalnymi izbami gospodarczymi –
komunikacja do potencjalnych uczestników
6. Rozszerzenie współpracy patronackiej o media regionalne i magazyny 
biznesowe

SYTUACJA KRYZYSOWA – case study Fundacja 
– działania



Jakie działania podjęto?:
7. Rozszerzenie współpracy patronackiej o media regionalne i magazyny biznesowe 
8. Szersza współpraca z redakcjami gospodarczymi mediów
9. Powołanie stałych/mocnych patronów medialnych
10. Wdrożono poszerzony, stały monitoring mediów
11. Powołano biuro prasowe i rzecznika – kontakt i budowanie relacji

Dodatkowo aby ocieplić wizerunek wprowadzono:
1. Przemodelowanie organizacji i transmisję koncertu galowego w lepszym czasie w 
TVP 1
2. Otwarte dla konsumentów - Targi B2C produktów kandydujących do nagrody
3. Nagroda SPECJALNA zwiedzających – wręczenie na Gali – godło publiczności
4. Powołanie Klubu Fundacji – spotkania merytoryczne, szkolenia, warsztaty
5. Organizowanie corocznego balu i koncertów charytatywnych 

EFEKT
W efekcie ilość uczestników w kampanii po sytuacji kryzysowej wzrosła o 25%, 
a w kolejnych edycjach, po wprowadzenie zmian  50-75% rok do roku! 

SYTUACJA KRYZYSOWA – case study
Fundacja – działania



„Nieczyste zasady” - fundacja organizująca znany ogólnopolski konkurs
Kryzys: Zarząd fundacji został medialnie oskarżony o „sprzedawanie” nagród w 
konkursie 

„Brak miejsca pracy” - znany warszawski teatr
Kryzys: Z uwagi na odnalezienie się prywatnego właściciela kamienicy znany 
teatr ma utracić swoją aktualną siedzibę

„Wielka gala i Gwiazda” – koncert galowy ogólnopolskiego konkursu
Kryzys: Ryzyko braku kluczowego, zareklamowanego medialnie prowadzącego –
zagranicznej gwiazdy

„Szanuj pracownika” - duża firma organizująca konferencje
Kryzys: Z uwagi na „złe traktowanie personelu” firma tracie najlepszych 
pracowników i ma trudności z zatrudnieniem nowych (istotność „employer
branding”)

CASE STUDY – wybrane własne 
doświadczenia



Spektakularne porażki



Spektakularne porażki



Udane działania
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BĄDŹ CZUJNY!...



Ekspert współpracujący

luiza.wozniak@perfectideas.pl

509 931 901

www.perfectides.pl
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