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„Niczego nie kamuflujemy, to kończy się 

tragedią ujawnienia

Lepiej nie kamuflować, bo i tak wypłynie.”

Wojciech Cejrowski, Kocierz, 24 września 2014
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„Nie zapomnij, że tylko dwie 

rzeczy czytają ludzie w relacji 

– pierwsze i ostatnie zdanie. 

Pokaż im krew w pierwszym.”

Hubert Bayard Swope, 

New York Herald Tribune

MODA NA KRYZYS
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Kryzysowe Mity

✓ Przyczyny kryzysu są na zewnątrz, wynikają 

z przypadku, mrozu, deszczu, awarii, etc.

✓ Kryzysu nie można było uniknąć,

✓ Kryzys pojawia się niespodziewanie
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Przyczyny kryzysów

Decyzje managerów 63,3 %

Działania pracowników 22,3 %

Katastrofy 5,0 %

Wypadki 4,6 %

Katastrofy naturalne 1,8 %

Inne 3,0 %





Każde źle dobrane słowo w ustach prezesa czy rzecznika 

może spowodować falę niekorzystnych informacji 

medialnych. Należy mówić o trudnościach, jeśli takie 

wystąpią i jednocześnie mieć gotową receptę na 

zminimalizowanie ich skutków. 

Puls Biznesu

W ciężkim okresie nie jest łatwo 

ustalić i realizować politykę 

informacyjną.















komunikujmy

ZWiK w Raciborzu regularnie publikuje informacje o awariach 

i przerwach w dostawie wody. Fani na Facebooku i Twitterze

wiedzą, że o takich zdarzeniach są informowani z jak 

największym wyprzedzeniem. Taka komunikacja sprawia, że 

na profilach nie pojawiają się negatywne komentarze. W 

październiku 2016 roku w Raciborzu wybuchł pożar, który 

spowodował, że należało niezwłocznie obniżyć ciśnienie wody 

w części dzielnicy. Natychmiastowy komunikat na Facebooku i 

Twitterze sprawił, że część dziennikarzy otwarcie zwróciła się 

do ZWiKu z pytaniem o postępy w gaszeniu pożaru i 

ponownej, regularnej dostawie wody.







Poziom zagrożenia (wskaźniki)



Szacowanie poziomu zagrożenia



Zarządzenie sytuacją kryzysową -

poziom 1



Zarządzanie SK – poziom 2 



Poziom zagrożenia 3



Schemat działań Właściciela Zagrożenia, Zespołu 

Wspierającego, Sztabu Kryzysowego na 

poszczególnych poziomach zagrożenia



Podmioty otoczenia zewnętrznego 
uczestniczące 

w sytuacji kryzysowej



Lista wyposażenia

sztabu kryzysowego



Formularz rejestracji pytań od mediów
Rejestracja

Osoba rejestrująca …………………………..…….………………..

Data: ……………………..…………….……..….…..

Godzina: ………………………..………….……………..

1. Dane medium:

1) Imię i nazwisko: ………………………

2) Nazwa medium (w przypadku stron www dopytać o adres sieciowy):  
……………………

3) Funkcja: ………………………………………………………

4) Kontakt zwrotny (tel., tel. komórkowy, komunikator np. Messenger, mail) –
zawsze dopytać o kontakt zwrotny: 
……………………………………………………………..

2. Treść pytania/pytań:

………………………………………………

Odpowiedź

Wypełniony formularz należy przekazać osobie przygotowującej odpowiedź (wydruk)

Osoba przygotowująca odpowiedź: ……………

Treść odpowiedzi: …………………………………………………………………………

Dodatkowe dokumenty uzasadniające odpowiedź (załączniki, dokumenty, itp.): 
……………………………………

Osoba przekazująca odpowiedź : 
……………………………………………………………………………

Data i godzina przekazania odpowiedzi: 
……………………………………………………………………

Forma (mail, telefon, faks, rozmowa osobista na miejscu). 
…………………………………………



Dziennik zarządzania sytuacją kryzysową

Przedmiot sytuacji kryzysowej: 
……………………………………………………………………………………………………………………
………………….…..….

Data rozpoczęcia kryzysu: ……………………………………………………….

Data zakończenia kryzysu: ……………………………………………………….

Protokolant: ……………………………………………………….

Opis sytuacji kryzysowej 

1. Czas podjęcia problemu (data, godzina, minuta): 
……………………………………………………………...

2. Co się zdarzyło (czego dotyczy): 
………………………………..……………………………………………………………………...

3. Podjęte decyzje w tym skład sztabu (stały i eksperci zewnętrzni) : 
……………..……………………………………

4. Osoba odpowiedzialna za wdrożenie decyzji określonych w p. 3. 
…………………………………………………

5. Kontrola wdrożenia:  
……………………………………………………………………..………………………………………………
…

a) W toku:  
……………………………………………………………………………………………………………………
………………….

b) Zakończone – skutki:   
……………………………………………………………………..……………………………………………

c) Działanie nieskuteczne/ nie do końca skuteczne – rewizja: 
………………………..………………………………………………………

d) Informacje, które wypłynęły do mediów: 
………………………..……………………………………………………………………

e) Poziom zainteresowania mediów (żaden, lokalny, regionalny, 
krajowy)……………………………………

f) Reakcje zewnętrzne, np. stanowisko liderów opinii

g) Co ująć w podsumowaniu i analizie pokryzysowej



Zewnętrzne 

przyczyny 

ekonomiczne 

(długi, taryfy, 

opłaty)

Zewnętrzne 

problemy 

informacyjne

Wymuszone 

przerwy 

w pracy 

(strajk, 

niepokoje 

społeczne)

Szkody na 

dużą skalę 

(awarie, 

wypadki, 

pożary)

Socjopatia i 

psychopatia 

(zakładnicy, 

akt terroru, 

sabotaż, 

celowe 

zniszczenie)

Zasoby 

ludzkie                   

i czynniki 

zawodowe 

(np. mobbing, 

alkohol                 

w pracy)

Interwencja 

zewnętrzna 

(służby, 

inspekcje, 

UOKiK)
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Wzór treści komunikatu medialnego związanego z wypadkiem 
śmiertelnym

Szanowni Państwo,

…….z przykrością informuje, że dnia………………………..……  w………………………..………..  
doszło do ………………………………………….. / miał miejsce tragiczny wypadek (krótki opis na 
czym polegało zdarzenie) w skutek którego obrażenia / śmierć poniosło ……………..……. osób.

Wśród poszkodowanych / ofiar są ……..…………………………..….………. (pracownicy /uczestnicy 
zajścia).

Na miejscu zdarzenia pracują specjalistyczne służby: …………………………………………. (policja, 
służby ratownicze, straż pożarna, specjalnie wydelegowani pracownicy …..). 

Zarząd …. ściśle współpracuje z policją/ …….. (innymi służbami). Powołano specjalną komisję, 
badającą wszystkie okoliczności zdarzenia, które mogły mieć wpływ na przyczyny i przebieg 
wypadku.

Do czasu zakończenia prac prowadzonych przez policję i ustalenia przyczyn Zarząd … zmuszony 
jest wstrzymać się od udzielania komentarzy w tej sprawie. Zapewniamy jednocześnie, że o 
wynikach prac komisji poinformujemy Państwa jak tylko będzie to możliwe.

Zarząd … wraz z policją zapewnia poszkodowanym i ich bliskim / rodzinom i bliskim ofiar wsparcie 
psychologiczne. Ze specjalnego funduszu/ (lub) Utworzony został specjalny fundusz, z którego 
otrzymają oni również wsparcie finansowe …………………………………………….

Została też uruchomiona specjalna infolinia telefoniczna, pod którą rodziny i bliscy 
poszkodowanych/ofiar mogą uzyskać informacje oraz wsparcie: tel. ……………………………………

Prosimy wszystkich o uszanowanie tej wyjątkowej, tragicznej sytuacji. 

O ewentualnych nowych faktach będziemy informowali Państwa na bieżąco.

(imię i nazwisko, dane 
kontaktowe)



Wzór komunikatu dot. awarii do 

mediów

Szanowni Państwo,

W sieci wodociągowej …..wystąpiła awaria, skutkująca przerwą w 

dostawach wody na ulicach/ w dzielnicach…….. Zostanie ona usunięta w 

dniu…… o godzinie …….

To informacja istotna dla mieszkańców miasta/gminy … W związku z tym 

prosimy o przekazanie informacji Państwa odbiorcom. Jej pełna treść 

znajduje się poniżej.

Jednocześnie dziękujemy Państwu za zrozumienie i przekazanie 

ewentualnych dodatkowych informacji, ważnych z punktu widzenia 

rozwiązania awarii i jak najszybszego zapewnienia mieszkańcom 

pełnego zakresu korzystania z usług ...

Zapewniamy, że pracownicy naszej firmy dołożą wszelkich starań, by 

chwilowe utrudnienia były jak najmniej odczuwalne dla mieszańców, a 

ich przyczyny zostały rozwiązane możliwie szybko.

O postępach prac, ich zakończeniu lub innych okolicznościach 

związanych z awarią będziemy Państwa na bieżąco informować. A w 

przypadku pytań, dodatkowych informacji udzieli Państwu 

…………………………………………………… (nazwisko, stanowisko i 

telefon).

(imię i 



Wzór komunikatu dot. awarii na stronę internetową i do 
urzędów

KOMUNIKAT

W związku z awarią i wahaniami ciśnienia w sieci wodociągowej w 
terminie od … do … r. mogą wystąpić przerwy w dostawach 
wody/pogorszenie jakości wody w zakresie … w 
dzielnicach:………………….

W celu zminimalizowania skutków awarii służby techniczne …. prowadzą 
intensywne działania, tj. …. 

Po wznowieniu dostaw przez kilka godzin mogą wystąpić wahania 
ciśnienia wody oraz pogorszenie jakości wody w zakresie mętności i 
barwy.

Do czasu ustabilizowania ciśnienia i jakości wody … zapewnia 
mieszkańcom dowóz wody beczkowozami. Priorytetowy dowóz wody 
butelkowanej po telefonicznym ustaleniu zostanie zapewniony do 
placówek edukacyjnych, szpitali i ośrodków zdrowia oraz osób 
wymagających opieki.

Punkty dowozu wody oraz informacje o awarii są na bieżąco 
aktualizowane na stronie internetowej …

Bieżących informacji udziela również Dyspozytornia pod bezpłatnym 
numerem 994.

Za zaistniałe niedogodności przepraszamy i zapewniamy, że 
podejmujemy niezbędne działania, aby możliwie szybko sytuacja wróciła 
do normy.



Wzór komunikatu dot. awarii na słupy ogłoszeniowe

W związku z awarią …w terminie od … do … r.

mogą wystąpić przerwy w dostawach wody/pogorszenie jakości wody w 

zakresie … w dzielnicach/gminie:………………..

Przewidywany termin usunięcia awarii i przywrócenia dostaw wody:

…. r. ok. godz. …

Po wznowieniu dostaw przez kilka godzin mogą wystąpić wahania ciśnienia 

wody oraz pogorszenie jakości wody w zakresie mętności i barwy.

…..zapewnia mieszkańcom dowóz wody beczkowozami.

Punkty dowozu wody oraz informacje o awarii są na bieżąco aktualizowane 

na stronie internetowej ….

Bieżących informacji udziela również Dyspozytornia pod bezpłatnym 

numerem 994. Za zaistniałe niedogodności przepraszamy i zapewniamy, że 

podejmujemy niezbędne działania, aby możliwie szybko sytuacja wróciła 

do normy.



Wzór komunikatu o awarii na infolinię dyspozytorni

Komunikat automatycznie emitowany po połączeniu z 

Dyspozytornią. Słyszy go każdy dzwoniący na infolinię, przed 

połączeniem z dyspozytorem. Komunikat nagrywany poprzez 

syntezator mowy (komunikat tekstowy odczytywany przez program, 

brak konieczności nagrywania wypowiedzi przez pracownika).

Komunikat dotyczący awarii:

….informuje, że dnia …. nastąpiła awaria ...

W wyniku awarii w godzinach od … do … dnia … występuje 

wstrzymanie dostaw wody w dzielnicach/ulicach/gminach …. 

Mieszkańcom zapewniamy zastępcze dostawy wody 

beczkowozami. Aktualne informacje: www…. w zakładce: ….

Za utrudnienia przepraszamy.



Wzór komunikatu o awarii na infolinię dyspozytorni

Komunikat automatycznie emitowany po połączeniu z 

Dyspozytornią. Słyszy go każdy dzwoniący na infolinię, przed 

połączeniem z dyspozytorem. Komunikat nagrywany poprzez 

syntezator mowy (komunikat tekstowy odczytywany przez 

program, brak konieczności nagrywania wypowiedzi przez 

pracownika).

Komunikat o pogorszeniu jakości wody:

…….informuje, że awaria … została usunięta. Zostały 

przywrócone dostawy wody, jednak do godz. … mogą wystąpić 

wahania ciśnienia wody oraz pogorszenie jakości wody w 

zakresie mętności i barwy w dzielnicach/ulicach/gminach ….

Za utrudnienia przepraszamy.



Wzór komunikatu SMS

W związku z awarią … od godz. … dnia … nastąpiła 

przerwa w dostawach wody 

w dzielnicach/ulicach/gminach … 

Przywrócenie dostaw: godz. … dnia … Woda na tym 

obszarze dostarczana jest beczkowozami. Szczegóły: 

www…..

Za utrudnienia przepraszamy. 

Nazwa firmy.



Wzór komunikatu dementującego 

nieprawdziwe informacje o jakości wody 

…..informuje i pragnie uspokoić wszystkich 

mieszkańców:

Woda dostarczana mieszkańcom na całym 

terenie gminy …, niezmiennie i nieprzerwanie 

spełnia normy rozporządzenia Ministra Zdrowia, 

jest wodą zdatną do spożycia przez ludzi.

Problem pogorszenia jakości wody w ościennej 

gminie, tj. w …, który pojawił się dnia …, nie 

wpływa na jakość wody dostarczanej przez …...





Nazwa sytuacji: 

Przyznany poziom zagrożenia Data rozpoczęcia Data zakończenia

(odwołania)

Krotki opis sytuacji:

Uczestnicy wewnętrzni Uczestnicy zewnętrzni (zgodnie z załącznikiem 2)

Podjęte działania Szacowane skutki (techniczne, finansowe, 

osobowe i emocjonalne)

Reakcje medialne (jakie media, 

kiedy, forma reakcji) – krótki opis:

Działania komunikacyjne firmy (krótki opis):

Przewidywane skutki długofalowe 

w dziedzinie komunikacyjnej

Krótki opis planu normalizacji komunikacyjnej:

Sporządził: Zatwierdził:

Raport pokryzysowy



Dagen H

3 września 1967

o co chodziło? 

• O zmianę ruchu z lewostronnego na prawostronny. 

• Jak trudne to przedsięwzięcie? 

• 82,9 % NIE

• Szwedzi przygotowywali się do dnia H bardzo skrupulatnie. 

• Specjalny program edukacyjny 4 lata

• Wszystko zaplanowali. Postawili znaki, światła, namalowali pasy, 

które były do dnia H zamaskowane. Następnie odkryli nowe 

znaki, zakrywali i demontowali stare i zamalowali stare linie. 

• Wszystko było wręcz wzorowo przeprowadzone. 

• Oto historyczne zdjęcie z dnia H.





Prof. Dan Ariely, MIT, USA

Kraj 1 4% Kraj 4 86%

Kraj 2 11% Kraj 5 98%

Kraj 3 28% Kraj 6 98%



Prof. Dan Ariely, MIT, USA

Dania 4% Szwecja 86%

Niemcy 11% Austria 98%

Holandia 28% Belgia 98%





COSTA  CONCORDIA , 13 STYCZEŃ 2012



2012



„Armator oferuje ocalonym 30% zniżki na kolejny rejs”

czyli:  jeśli nam nie wyszło to utopimy cię jeszcze raz 

za 70% ceny, taka okazja zdarza się raz w życiu!!!



sebastian.chacholek@prc.pl

PREZENTACJA   ZAWIERAŁA   LOKOWANE   PRODUKTY


