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Informacje ogólne pozwalające na
przejęcie inicjatywy
Pierwsze 24 godziny są kluczowe.
Z powodu braku faktów dotyczących zdarzenia pojawi się „luka
informacyjna”. Można ją zapełnić, oferując mediom informacje
dotyczące firmy lub instalacji, które zostały uszkodzone.
Przynosi to dwa rezultaty:
po pierwsze: zyskuje się czas na zebranie i sprawdzenie
informacji o zdarzeniu, zanim zostaną one podane do mediów;
po drugie: pokazuje to mediom, że organizacja ma zamiar
współpracować z nimi.
Reporterzy, którzy mają przygotować artykuł, zwykle nie wiedzą
nic o firmie, jej fabrykach i działaniach. Udostępnienie tych
informacji umożliwi im przygotowanie artykułu lub reportażu
telewizyjnego.
Fr. Krynojewski
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Przechowywanie regularnie uaktualnianych informacji o
organizacji, obiektach przemysłowych lub działaniach,
które są uważane za potencjalnie ryzykowne, jest
bardzo istotne. Powinny one obejmować:
➢fotografie;
➢diagramy, mapy;
➢podstawowe informacje dotyczące:
➢ liczby pracowników;
➢ czasu działania w danej branży;

➢nazwisk członków zarządu i innych kluczowych osób
z kierownictwa firmy;
➢procedur wewnętrznych dotyczących bezpieczeństwa.
Fr. Krynojewski
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Takie pakiety informacji,
dostępne zarówno w centrali firmy,
jak i na miejscu zdarzenia,
gdzie mogą się pojawić media,
umożliwią firmie
przejęcie inicjatywy.
Fr. Krynojewski
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Powołanie centrum prasowego
Organizowanie konferencji prasowych w budynkach firmy nie
zawsze jest możliwe czy zalecane. Prace rozpoznawcze muszą
być prowadzone blisko miejsca zdarzenia, lepiej wykorzystać
lokalny hotel lub ratusz miejski, gdzie szybko można
zorganizować centrum dla mediów na czas kryzysu.
Media powinny zostać poinformowane o godzinach odbywania
się konferencji prasowych - których należy bezwzględnie
przestrzegać.
Spotkania organizowane o 10.30 i 15.30 są zwykle uznawane
za najstosowniejsze dla konferencji prasowych, ponieważ
odpowiadają większości mediów z punktu widzenia godzin ich
serwisów informacyjnych.
Fr. Krynojewski
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Organizowanie konferencji
prasowych
Może to być koszmar.
Setki potencjalnie wrogo nastawionych
dziennikarzy zebranych w jednym miejscu
niejednego mogą doprowadzić do rozpaczy.
Ważne jest przeszkolenie i przygotowanie.
Fr. Krynojewski
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Centrum informacji prasowej
powinno być wyposażone w:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

zewnętrzne linie telefoniczne;
co najmniej dwa faksy;
wi-fi;
dwa wejścia, jedno dla kierownictwa, a drugie dla mediów;
plan miejsca zdarzenia w dużym formacie i inne pomocne
materiały wizualne, które umożliwią lepsze wyjaśnienie tego,
co się stało;
pakiety informacji o firmie;
napoje (bezalkoholowe);
toalety;
stosowne środki kontroli i sprawdzania osób, ze szczególnym
naciskiem na ich bezpieczeństwo.
Fr. Krynojewski

7

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE SKUTECZNEGO
ORGANIZOWANIA KONFERENCJI PRASOWYCH.

❖Należy ograniczyć obecność kierownictwa
tylko do tych osób, które mają szczegółową
wiedzę o różnych aspektach wypadku;
należy unikać pułapki polegającej na tym, że
„siła w liczbie” przy obsadzie stołu
prezydialnego, ponieważ da to mediom tylko
więcej sposobności do zaatakowania.
❖Spotkaniu powinien przewodzić prezes albo
inny pracownik na wysokim stanowisku, pod
warunkiem że ma zdolności komunikacyjne.
Fr. Krynojewski
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❖Należy ustanowić ramy czasowe konferencji, jeśli
członkowie kierownictwa muszą szybko wracać do
pracy nad problemem, ale nie powinno to być
mniej niż 30 minut. Konferencję należy zakończyć
o oznaczonym czasie.
❖Warto wydać nowe oświadczenie prasowe jako
podsumowanie konferencji. Przygotowane jego
kopie należy ułożyć przy drzwiach wyjściowych,
tak aby dziennikarze byli zachęceni do wzięcia ich,
podczas gdy kierownictwo opuszcza salę
przygotowanym specjalnie dla siebie wyjściem.
Fr. Krynojewski
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Rzadko kiedy konferencje prasowe dobrze
wyglądają w telewizji.
Lepiej jest zorganizować je indywidualne
- jeden na jednego po konferencji.
Nigdy nie należy zabraniać wstępu ekipom
telewizyjnym na konferencję.
Fr. Krynojewski
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Warto (należy) nalegać,
aby kamery telewizyjne były usytuowane
na końcu sali.
Nie można dopuścić do tego,
aby ustawiono je bliżej,
próbując nakręcić dobre ujęcia,
zwykle straszy to onieśmielone kierownictwo
oraz zwiększa złość dziennikarzy prasowych,
którzy nie są w stanie niczego zobaczyć.
Fr. Krynojewski
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Udzielając wywiadu telewizyjnego po
konferencji prasowej, należy wyjaśnić,
że firma nie ma czasu, aby spełnić wszystkie
prośby o udzielenie wywiadów, ale
może dać jeden dla wszystkich mediów.
Media uzgodnią między sobą, kto będzie
prowadził wywiad i który zespół telewizyjny
będzie go nagrywał.
Następnie podzielą się nagranym
materiałem filmowym lub taśmą radiową.
Fr. Krynojewski
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Udzielanie wywiadów
telewizyjnych
Przeszkolenie rzeczników firmy mających
wystąpić w wywiadach telewizyjnych,
z uwzględnieniem scenariuszy
kryzysowych, jest absolutnie niezbędne, po
części aby się nauczyć technik i zyskać
pewność siebie, a po części, aby
sprawdzić, kto będzie w tym najlepszy.
Fr. Krynojewski
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Podstawowe wskazówki
➢Przygotuj trzy główne punkty, które, jeśli
to możliwe, będą się odnosić po pierwsze
do ludzi, po drugie do szkód w zakresie
środowiska lub mienia, a po trzecie do
konsekwencji finansowych,
➢Jeśli to możliwe, należy wcześniej
przećwiczyć wywiad,
➢Nigdy nie należy spekulować
o przyczynach, a zamiast tego stwierdzić,
że „przyczyny zostaną ustalone po
zakończeniu śledztwa”,
Fr. Krynojewski
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➢ Należy przewidzieć wszystkie trudne pytania,
jakie mogą się pojawić, oraz przygotować
odpowiedzi na nie,
➢ Należy docenić i pochwalić działania trzeciej
strony, np. Policji, Straży pożarnej,
➢ Nigdy nie wskazuj winnych - firmy,
pracowników lub trzeciej strony,
➢ Patrz na rozmówcę, a nigdy w kamerę,
➢ Upewnij się, że trzy punkty zostały
przekazane bez względu na zadane pytania,
➢ Atakuj natychmiast nieprawdę, insynuacje,
mylące uwagi; jeżeli to konieczne, przerwij.
Fr. Krynojewski
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Prowadzenie rozmów
telefonicznych
Żadna firma, bez względu na branżę, nie ma
tak dużych działów personalnych czy public
relations, aby ich pracownicy mogli sobie
poradzić z dużą ilością odbieranych telefonów.
Konieczne jest przeszkolenie pracowników
z innych działów w odbieraniu telefonów od
tych dwóch najważniejszych grup.
Fr. Krynojewski
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Odpowiadanie na telefony mediów
Telefony ze strony mediów będą znacznie liczniejsze
niż liczba reporterów na miejscu zdarzenia.
Należy przeznaczyć jeden pokój na telefoniczne
centrum informacji wyposażone w wystarczającą
liczbę słuchawek z mikrofonami oraz we własny
numer telefoniczny, który może zostać szybko
uruchomiony w sytuacji kryzysowej.
Dzięki temu główna centrala nie będzie nadmiernie
obciążona, co pozwala na wykonywanie codziennych
obowiązków.
Fr. Krynojewski
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Inne przedmioty, jakie powinny być udostępnione
zespołom:
a) ponumerowane dzienniki rejestrujące rozmowy
przychodzące dla każdego członka zespołu;
b) pojemniki do segregowania notatek
/korespondencji;
c) tzw. flip charty i flamastry;
d) tablica (white board) i flamastry;
e) faks i ksero;
f) napoje bezalkoholowe;
g) podstawowe informacje dotyczące firmy i zakładu.
Fr. Krynojewski
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Częstym błędem popełnianym przez firmy
w sytuacji kryzysowej jest przekazywanie
informacji do mediów tylko w formie
oświadczeń prasowych.
Między członkami zespołu ds. kontaktów
z mediami a zespołem zarządzającym,
obradującym w sali „narad wojennych”,
musi istnieć przepływ informacji,
rozsądnym wyjściem jest ulokowanie obu
zespołów blisko siebie.
Fr. Krynojewski
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Za każdym razem, kiedy jest dostępna nowa
informacja, przełożony odpowiedzialny za
działania zespołu ds. kontaktów z mediami najlepiej osoba zawodowo zajmująca się
public relations - daje zespołowi sygnał do
„odłożenia telefonów”. Członkowie zespołu
kończą rozmowy, a nowa informacja jest
podawana i przyswajana, tak aby każdy
z nich był pewny, co oznacza, i miał
opracowane słowa, jakimi ją przekaże.
Fr. Krynojewski
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Odpowiadanie na telefony
krewnych

Jest to jeden z najczęściej zaniedbywanych
obszarów w procesie komunikacji, chociaż ma
ogromne znaczenie z dwóch powodów.
Nieumiejętność udzielania odpowiedzi ze
współczuciem, zawierającej informację
o pracowniku, zwiększy tylko cierpienie
telefonującego.
Nasili także jego gniew oraz frustrację, co
doprowadzi do tego, że w odwecie zadzwoni do
lokalnych lub ogólnokrajowych mediów i w ten
sposób powstanie problem z zakresu
public relations.
Fr. Krynojewski
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Niemal zawsze pytania rodziny są takie same.
➢ Czy pracownik był tam, kiedy zdarzenie miało
miejsce?
➢ Czy dobrze się czuje?
➢ Jeśli nic się mu nie stało, gdzie przebywa teraz
i kiedy będzie można go zobaczyć lub z nim
porozmawiać?
➢ Jeśli doznał obrażeń, to jak poważnych i do
jakiego szpitala został zabrany?
➢ Czy zostanie udzielona pomoc w dotarciu na
miejsce?
Fr. Krynojewski
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Jeśli zdarzyło się najgorsze i pracownik
zginął, ta informacja nigdy nie powinna być
podana telefonicznie.
Policja będzie chciała poinformować rodzinę,
ale, jeśli jest to możliwe,
powinien jej towarzyszyć przedstawiciel
firmy
będący na kierowniczym stanowisku.
Fr. Krynojewski
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W firmach zespół kontaktujący się z rodzinami
musi mieć oddzielny pokój wyposażony tak samo,
jak pokój osób kontaktujących się z mediami.
Oba zespoły nie powinny być w tym samym
pomieszczeniu ze względu na wykorzystanie
różnych technik.
Zespół ds. kontaktów z mediami stara się podać
najbardziej aktualne i dokładne informacje tak
szybko, jak to tylko możliwe.
Fr. Krynojewski
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Oświadczenia prasowe
Oświadczenia prasowe to podstawowe narzędzie
komunikacji w sytuacji kryzysowej. Zawierają one
oficjalne wyjaśnienia firmy dotyczące tego, co się
zdarzyło, oraz mogą być wykorzystane do
cytowania wypowiedzi naczelnego kierownictwa
na temat jego „odczuć”.
Przez cały czas trwania kryzysu informacje dla prasy
powinny być częste i obszerne oraz
ponumerowane, z określeniem daty oraz
godziny, na górze każdego oświadczenia.
Fr. Krynojewski
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Oświadczenia prasowe powinny zawierać informacje w
następującym porządku:
1. charakter zdarzenia;
2. lokalizacja zdarzenia;
3. szczegóły dotyczące ofiar śmiertelnych (tylko liczby, nigdy
nazwiska);
4. szczegóły dotyczące osób poszkodowanych (tylko liczby, nigdy
nazwiska);
5. szczegóły dotyczące dotkniętych obszarów;
6. szczegóły dotyczące wpływu na środowisko naturalne;
7. szczegóły dotyczące działań w stosunku do klientów;
8. zacytowanie naczelnego kierownictwa wyrażającego żal i
podziękowanie wszystkim zaangażowanym w akcję ratunkową;
9. szczegóły śledztwa dotyczące przyczyn wypadku/zdarzenia;
10.przypomnienie o dotychczasowym bezpieczeństwie (jeśli tak
było) miejsca zdarzenia.
Fr. Krynojewski
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OŚWIADCZENIE PRASOWE WZÓR
1) Data: Czas:
2) Nr oświadczenia:
3) Firma XYZ potwierdza, że wydarzył się wypadek (jaki, gdzie

i kiedy). Działania służb ratowniczych są koordynowane
i kontrolowane przez zespół na miejscu wypadku.
4) Szczegóły dotyczące zdarzenia nie są jeszcze znane, ale
są podejmowane wszelkie możliwe działania w celu
zapewnienia ochrony życia i środowiska.
5) Szczegóły dotyczące miejsca zdarzenia zostały podane;
inne informacje o zdarzeniu zostaną udzielone, jak tylko
będą znane.
6) Dla mediów firma XYZ uruchomiła specjalną linię
telefoniczną pod numerem...
Fr. Krynojewski

27

Informowanie pracowników
W sytuacji poważnego wypadku bardzo istotne
jest, aby pracownicy byli na bieżąco
informowani o przebiegu zdarzeń. Nie
powinni się dowiadywać - jak to się często
dzieje - o nowych faktach z mediów.
Pracownicy są „ambasadorami” firmy
i dlatego muszą mieć informacje, aby
wyjaśnić klientom, rodzinom i przyjaciołom,
co się dzieje.
Fr. Krynojewski
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Powinni mieć dostęp do oświadczeń prasowych
firmy, zanim zostaną one oficjalnie wydane. Jeśli to
możliwe, należy organizować krótkie spotkania,
na których byłaby możliwość zadania pytań; można
także informować pracowników za pośrednictwem
poczty elektronicznej, listów od naczelnego
kierownictwa lub drukowanych biuletynów.
Pracownicy powinni mieć poczucie identyfikowania
się z problemem. Szczerość i otwartość w zakresie
podejmowanych decyzji, ukierunkowanych na
rozwiązanie problemu, oraz dzielenie się z nimi
planem działań naprawczych będą bardzo pomocne.
Należy regularnie podawać pracownikom
uaktualniane informacje.
Fr. Krynojewski
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Trzeba także wyjaśnić pracownikom, że rozmowa
z mediami nie jest ich zadaniem.
Jest niemożliwe, i byłoby niestosowne, podjęcie
próby „zakneblowania ust” pracownikom, ale
przynajmniej powinni oni wiedzieć, czego się od
nich oczekuje, jeśli są świadomi polityki firmy. Taka
informacja mogłaby brzmieć następująco:
Jeśli przedstawiciel mediów poprosi cię
o skomentowanie jakiegokolwiek aspektu
działalności firmy, prosimy, abyś powiedział,
że najlepszym rozwiązaniem jest
skontaktowanie się z biurem prasowym firmy,
które udzieli odpowiedzi.
Fr. Krynojewski
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Strona internetowa - narzędzie
komunikacji w kryzysie
Strona internetowa, coraz częściej wykorzystywana
przez dziennikarzy jako źródło informacji o firmie,
może odegrać kluczową rolę w komunikacji z nimi
i innymi interesariuszami organizacji. Na stronie
internetowej powinny się znaleźć
ogólne informacje dotyczące sytuacji, oświadczenia
prasowe podane do mediów oraz informacje
o organizowanych konferencjach i numerach
telefonów.
Fr. Krynojewski

31

Należy pamiętać, że informacja umieszczona
w sieci będzie dostępna globalnie.
Jeśli jesteś w sytuacji, która budzi tylko lokalne
lub krajowe zainteresowanie, być może
rozsądniej jest trzymać ją w tych granicach,
zamiast obwieszczać reszcie świata.

Fr. Krynojewski
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Niektóre firmy stosują „ukryte obszary" (dark sites)
na swoich stronach WWW. Zwykle nie są one
dostępne użytkownikom Internetu odwiedzającym
stronę firmy, lecz aktywowane przez firmy
w sytuacjach kryzysowych. Można tam
przechowywać oświadczenia dla mediów
antycypujące najbardziej prawdopodobne kryzysy,
z jakimi być może przyjdzie się zmierzyć organizacji,
pozostawiając miejsce na dodanie stosownych
szczegółów w razie potrzeby. Dodatkowo mogą być
tam gromadzone informacje na temat miejsc,
produktów lub usług, których dotyczy kryzys.
Następnie stosowne informacje są udostępniane
na głównej stronie firmy, co oszczędza wiele
czasu poświęcanego na przygotowanie i akceptację.
Fr. Krynojewski
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Na stronie można także umieszczać nagrane
komentarze rzeczników firmy odnośnie do
sytuacji, które mogą być ściągane jako pliki
przez media i innych odwiedzających - jest to
szczególnie przydatne do audycji radiowych.
Zapewne w niedługim czasie dzięki nowej
technologii dziennikarze będą mieli dostęp do
materiałów filmowych, przekazów rzeczników
na stronach internetowych firmy. Wysokiej
jakości materiał będzie gotowy do transmisji.
Wywiady i konferencje będzie można
przeprowadzać online.
Fr. Krynojewski
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Rola służb ratowniczych
Policja, a także reprezentanci innych służb
biorących udział w akcji ratowniczej, np.
straż pożarna, będą chcieli mówić o tym, co
się zdarzyło; o działaniach, męstwie ludzi
i zastosowanym sprzęcie.
Należy zatem zadbać, aby przekazy były
spójne i nie pozostawały w konflikcie
z wiadomościami przekazywanymi przez
firmę.
Fr. Krynojewski
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Menedżerowie firmy będący na miejscu zdarzenia
powinni pozostawać w stałym kontakcie z lokalną
policją i strażą pożarną, tak aby nawiązać relacje
i określić role. Mogą nastąpić nieformalne
uzgodnienia dotyczące linii komunikacji,
oświadczeń prasowych oraz przekazywania
nowych informacji. Czasami stosowne jest
zaproszenie przedstawiciela najwyższego
kierownictwa służb ratowniczych do wzięcia
udziału w konferencji prasowej organizowanej
przez firmę,
aby zaprezentować „wspólny front”.
Fr. Krynojewski
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Policja może być bardzo pomocna, szczególnie w sytuacjach
kryzysowych, w których mamy do czynienia z utratą zdrowia lub
życia ludzi.
1. Może zaabsorbować część presji przez własne biuro prasowe
ściśle współpracujące z firmą, która znalazła się w trudnej sytuacji.
2. Przejmie odpowiedzialność za zidentyfikowanie ciał przez
członków rodziny oraz powiadomienie bliskich w przypadku
śmierci. Oficerowi policji powinien wtedy towarzyszyć członek
najwyższego kierownictwa reprezentujący firmę, tak aby można
było niezwłocznie złożyć kondolencje rodzinie pogrążonej
w żałobie.
3. Policja zwykle nie informuje rodzin o poszkodowanych, jeśli
dystans uniemożliwia firmie ich odwiedzenie. Jednak w większości
przypadków najlepiej jest wtedy poinformować rodzinę
telefonicznie, aby krewni mogli się znaleźć w szpitalu najszybciej,
jak to możliwe.
4. Policja będzie także obecna, aby zapewnić kontrolę, gdy ocaleni
przybędą do szpitala, a krewni i media przyjadą na miejsce
wypadku. Będzie kierować ruchem, poda punkt spotkań,
zabezpieczy miejsce wypadku oraz zorganizuje odpowiednie
zasoby.
Fr. Krynojewski
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Kiedy jest już po wszystkim
Kiedy kryzys się skończył, istnieje ogromna
pokusa, aby zapomnieć o wszystkim tak
szybko, jak to możliwe, i powrócić do
normalnego życia. Jednak przeżycie przez
firmę kryzysu stwarza sposobność do
przeorganizowania się w taki sposób, aby
nigdy się nie znaleźć w podobnej sytuacji.
Fr. Krynojewski
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Rodziny pogrążone w żałobie będą
często odczuwać ogromny gniew
w stosunku do organizacji, mimo
że mogło nie być w tym jej winy.
W takim przypadku firma może
pomóc przez zapewnienie
profesjonalnej pomocy
psychologów.
Fr. Krynojewski
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Zasadniczą częścią zarządzania kryzysem jest
prewencja, bez względu na to, czy czujność
i gotowość wynikają z własnej motywacji, czy
są wzmacniane przez prawo. Jeśli pojawia się
kryzys, plan może zminimalizować
katastrofę, a polityka otwartej komunikacji
może zmniejszyć szkodę dla reputacji
organizacji.
Fr. Krynojewski
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Podsumowanie
1. Upewnij się, że wszyscy kluczowi gracze mają kopie planu
zarządzania kryzysem zawsze przy sobie.
2. Przygotuj ogólne informacje o firmie.
3. Powołaj centrum prasowe.
4. Upewnij się, że dyrekcja przeszła odpowiednie szkolenia w zakresie
skutecznego prowadzenie konferencji, udzielania wywiadów
telewizyjnych, radiowych i prasowych - na podstawie scenariuszy
kryzysu.
5. Powołaj zespół odpowiedzialny za udzielanie odpowiedzi na telefony
mediów i krewnych.
6. Oświadczenia dla prasy powinny być obszerne i szybkie: podawaj
w nich datę, czas, numer.
7. Nie zapomnij o pracownikach, którzy są „ambasadorami” firmy.
8. Koordynuj odpowiedź firmy i innych stron zaangażowanych w sytuację
kryzysową.
9. Kiedy jest już po wszystkim, dokonaj szczegółowej oceny organizacji
w świetle uzyskanych doświadczeń, ponieważ piorun może uderzyć
dwa razy w to samo miejsce.
Fr. Krynojewski
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