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Wykorzystanie własnych mediów 
do komunikowania w sytuacjach kryzysowych

Wprowadzenie

Jednym z elementów zarządzania sytuacją kryzysową jest podejmowanie przez 
organizację działań minimalizujących negatywne skutki kryzysu1. Jest to moż-
liwe pod warunkiem funkcjonowania w organizacji mechanizmów zarządza-
nia informacjami i sprawnego sytemu komunikowania, tak by prawdziwa, 
możliwie pełna informacja jak najszybciej dotarła do opinii publicznej, z wy-
korzystaniem wszelkich możliwych środków technicznych2. 

Za cel niniejszego artykułu przyjęto analizę roli własnych mediów, zwłasz-
cza mediów społecznościowych, w komunikowaniu się organizacji w sytu-
acjach zagrożenia i wykorzystaniu ich jako dodatkowego kanału przekazu 
informacji. Jako metodę badawczą zastosowano kwerendę literaturową oraz 
studia przypadku.

1  M. Kaczmarek-Śliwińska, Public relations w zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi organi-
zacji. Sztuka komunikowania się, Difi n, Warszawa 2015, s. 14.

2  Szerzej: K. Wojcik, Public relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem, Placet, Warszawa 
2005, s. 595.
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1. Sposoby wykorzystania własnych mediów 
w komunikacji

Mimo spadających nakładów prasy, malejącej widowni telewizyjnych progra-
mów informacyjnych3, coraz krótszych serwisów w stacjach radiowych oraz 
spadku zaufania odbiorców4 jednym z najskuteczniejszych kanałów przekazy-
wania informacji w sytuacjach zagrożenia pozostają tradycyjne media (prasa, 
radio, telewizja)5. Oferują one dzisiaj nie tylko łamy gazet czy czas anteno-
wy, ale także własne portale informacyjne wspierane przez serwisy alertowe 
(np. Alert24, Kontakt24), które wykorzystują mechanizm UGC User-generated 
content (treść tworzona przez odbiorcę)6. 

Ewolucja mediów i zmiana sposobu korzystania z nich przez odbiorców, 
którzy dzięki nowym technologiom stają się aktywnymi uczestnikami procesu 
komunikowania7, wymuszają na osobach odpowiedzialnych w organizacji za 
zarządzanie informacją komunikację w czasie rzeczywistym8. Szczególnie jest 
to widoczne w sytuacjach kryzysowych. Dzisiaj informacja oddolna rozprze-
strzenia się w niespotykanym wcześniej tempie9, adresatem komunikatów or-
ganizacji muszą być nie tylko dziennikarze, ale wszystkie osoby, które dotknął 
kryzys, a marka staje się rodzajem wydawnictwa medialnego, komunikującego 
się bezpośrednio z odbiorcami10. 

Sprzyjają temu media własne – owned media. W marketingu interaktyw-
nym tak określa się media należące do marki, która sprawuje nad nimi pełną 

3  W ciągu roku (wrzesień 2014 w stosunku do września 2013) sprzedaż największych 
dzienników ogólnopolskich i regionalnych spadła o 5–15%; oglądalność „Wiadomości” TVP1 
o 15%, „Faktów” TVN o 12%. Opracowanie własne autorki na podstawie danych Związku Kon-
troli Dystrybucji Prasy oraz Nielsen Audience Measurement. 

4  Por. E. Mistewicz, Czas na media własne, „Nowe Media” 2013, nr 5, s. 90–95.
5  Por. A. Grzegorczyk, Media w sytuacji kryzysu [w:] K. Kubiak (red.), Zarządzanie w sytu-

acjach kryzysowych niepewności, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2012, s. 100–109.
6  A.M. Kaplan, M. Haenlein, Users of the World, Unite!: Th e Challenges and Opportunities 

of Social Media, „Business Horizons” 2010, nr 53, s. 60.
7  Szerzej: D. Kaznowski, Social media, wehikuł percepcji społecznej, https://networked-

digital.fi les.wordpress.com/2011/07/e-book-social-media-dominik-kaznowski.pdf [dostęp: 
8.02.2015].

8  Por. K. Ciesiołkiewicz, Nowe oblicza zarządzania sytuacją kryzysową – od mediów main-
streamowych do multimediów, http://ciesiolkiewicz.blogspot.com/2009/10/nowe-oblicza-zarza-
dzania-sytuacja.html [dostęp: 31.01.2015].

9  M. Czaplicka, Zarządzanie kryzysem w social media, Wydawnictwo Helion, Gliwice 
2014, s. 23–25. 

10  Por. S. Paroszkiewicz, Kryzysów w social media nie powodują klienci, „Wirtualne Media”, 
http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/szymon-paroszkiewicz-kryzysow-w-social-media-nie-
-powoduja-klienci [dostęp: 25.01.2015].
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kontrolę i decyduje o treściach, które są publikowane11. Do tej kategorii należą 
między innymi korporacyjne serwisy internetowe, blogi fi rmowe, fanpage na 
Facebooku, konto na Twitterze, kanał na YouTube. Ich zadaniem jest budowa-
nie długoterminowych relacji organizacji z odbiorcami, a zaletą możliwość do-
tarcia z precyzyjnym przekazem do ściśle określonych grup12. Powszechność 
internetu jako medium komunikacji społecznej13, jego nieustanna dostępność 
dzięki zastosowaniu technologii mobilnych, bezpośrednie doświadczenie oraz 
dwustronna komunikacja sprzyjają budowaniu trwalszych więzi organizacji 
z odbiorcami. 

Marki najczęściej wykorzystują własne kanały komunikacji do promocji 
produktów i usług, działań wizerunkowych, obserwacji zachowań konsumen-
tów, rzadziej do edukacji i obsługi klientów14. Także coraz więcej instytucji wy-
korzystuje własne media do informowania opinii publicznej o prowadzonej 
działalności, budowy wizerunku i działań edukacyjnych15.

2. Rola własnych mediów w sytuacjach kryzysowych

Wysiłek włożony w tworzenie atrakcyjnych i wartościowych dla odbiorcy 
własnych kanałów komunikacyjnych owocuje w sytuacjach kryzysowych. 
Organizacja, oprócz tradycyjnej drogi przez media instytucjonalne16, może 

11  S. Corcoran, Defi ning Earned, Owned and Paid Media, http://blogs.forrester.com/inter-
active_marketing/2009/12/defi ning-earned-owned-and-paid-media.html [dostęp: 1.02.2015].

12  Szerzej o korzyściach z prowadzenia własnych mediów: P. Przybylski, Własne media, 
własne zdanie, http://www.lotnisko-chopina.pl/pl/lotnisko/informacje-ogolne/Blog/wlasne-
-media-2013-wlasne-zdanie [dostęp: 30.09.2014].

13  Według CBOS 63% ankietowanych deklaruje, że przynajmniej raz w tygodniu korzysta 
z internetu, a 77% użytkowników korzysta z internetu bezprzewodowego. Zob. M. Feliksiak 
(oprac.), Internauci 2014, Komunikat z badań CBOS, nr 82/2014, Warszawa 2014, http://www.
cbos.pl/SPISKOM.POL/2014/K_082_14.PDF [dostęp: 31.01.2015].

14  Zob. K. Sumara, M. Krzycki, S. Prokurat, P. Kubisiak, Raport z badania. Polskie fi r-
my w mediach społecznościowych, Harvard Business Review Polska, 2012, http://www.hbrp.
pl/9raportow/upload/marketing/Polskie_fi rmy_w_mediach_spolecznosciowych.pdf [dostęp: 
1.02.2015]. 

15  Z analizy treści stron www oraz profi li w mediach społecznościowych instytucji odpo-
wiadających za zarządzanie kryzysowe przeprowadzonej przez autorkę artykułu wynika, że 
wszystkie badane podmioty informują w mediach własnych o swoich działaniach, 70% zamiesz-
cza treści edukacyjne, a 30% wykorzystuje je do informowania o zagrożeniach. Analizie podda-
no aktywność stron www, profi li na Twitterze i Facebooku 20 instytucji (policja, straż pożarna, 
centra zarządzania kryzysowego) w okresie 1.01.2014–30.11.2014. 

16  Zarejestrowani nadawcy medialni, zarówno w formie on-line, jak i off -line. Szerzej o per-
spektywach rozróżniania mediów zob. M. Kaczmarek-Śliwińska, Public relations w zarządzaniu 
sytuacjami kryzysowymi…, s. 11–12.
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wykorzystywać sprawdzone wcześniej platformy bezpośredniego dotarcia do 
odbiorców z czystym, niezakłóconym przekazem, który trafi a do odbiorcy 
końcowego szybciej niż przez media tradycyjne. Dodatkowo profi le w me-
diach społecznościowych dają natychmiastową informację zwrotną, jakich 
treści poszukują odbiorcy, co jest dla nich ważne, czy publikowane komunika-
ty są czytelne, a przekaz organizacji jest zrozumiały. Za pośrednictwem włas-
nych kanałów organizacja może natychmiast reagować na treści i komentarze 
pojawiające się zarówno w mediach tradycyjnych, jak i na kanałach społecz-
nościowych.

Własne media mogą również wspierać pracę biura prasowego organizacji. 
Media tradycyjne w poszukiwaniu tematów coraz częściej korzystają z kanałów 
własnych danej organizacji, zwłaszcza profi li w mediach społecznościowych17. 
W pierwszych minutach kryzysu, gdy dziennikarze mogą mieć kłopot z wery-
fi kacją informacji u rzecznika, bo jego telefon jest ciągle zajęty, publikacja na 
stronach korporacyjnych oraz w mediach społecznościowych komunikatów 
i oświadczeń pozwala na zaspokojenie głodu informacji.

Należy jednak pamiętać, że efektywne wykorzystanie własnych mediów 
w komunikacji kryzysowej jest możliwe pod warunkiem wcześniejszego ich 
rozwoju i posiadania odpowiednich planów komunikacyjnych, zawierających 
zasady i scenariusze komunikowania się z otoczeniem na wypadek kryzysu18.

W sytuacji kryzysu dotknięta nim organizacja staje się przedmiotem wni-
kliwej obserwacji przez otoczenie. Poszukuje ono informacji na temat kryzysu 
i poddaje ocenie zachowanie organizacji, sposób zarządzania sytuacją kryzy-
sową, sprawność komunikacyjną, otwartość na dialog19. Organizacja może 
wykorzystać to zainteresowanie do dystrybucji komunikatów objaśniających 
jej rolę w kryzysie20. 

Kolejnym zastosowaniem mediów własnych w dotarciu do jak największej 
grupy odbiorców jest nawiązanie relacji z liderami opinii (np. wpływowymi 
blogerami), którzy w mediach społecznościowych przyjmują częściowo rolę 
gatekeepera i zapewniają organizacji dotarcie do kolejnych społeczności21.

Statystyki potwierdzają, że w kryzysie znacząco wzrasta zainteresowanie 
własnymi kanałami komunikacji danej organizacji. Na przykład liczba odsłon 
strony internetowej krakowskiego lotniska w sytuacjach zaburzeń związanych 

17  Dane Instytutu Monitorowania Mediów. Szerzej: M. Czaplicka, Zarządzanie kryzysem…, 
s. 44–45.

18 Ibidem, s. 111–114. 
19  Szerzej o oczekiwaniach otoczenia wobec organizacji w sytuacji kryzysowej: M. Kaczma-

rek-Śliwińska, Public relations w zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi…, s. 15. 
20  Eadem, Public relations w przestrzeni mediów społecznościowych. Działania organizacji 

i jej pracowników, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2013, s. 153. 
21  Eadem, Public relations w zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi…, s. 177–182. 
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z warunkami pogodowymi lub strajkami linii lotniczych wzrasta dwukrot-
nie, zasięg postów na Facebooku jest czterokrotnie większy, a całkowita liczba 
użytkowników, która widziała wpisy lotniska na Twitterze, jest nawet do sied-
miu razy większa niż przeciętnie22.

Własne media mogą być użyteczne na każdym etapie zarządzania kryzy-
sem – od działań prewencyjnych przez aktywne zarządzanie kryzysem do te-
rapii pokryzysowej23. W planach komunikacji kryzysowej każdemu z kanałów 
posiadanych przez organizację powinny być przypisane zadania wynikające ze 
specyfi ki danej platformy oraz dynamiki sytuacji kryzysowej.

3. Przykłady wykorzystania własnych mediów 
w komunikowaniu kryzysowym

W prewencji kryzysu – na etapie zarządzania problemami – użyteczne mogą 
być przede wszystkim social media. To w nich najczęściej pojawiają się skargi 
niezadowolonych klientów – symptomy zbliżającego się kryzysu24. Monito-
ring, szybka reakcja, nawiązanie kontaktu, pomoc lub przedstawienie faktów 
w ramach rzeczowej dyskusji mogą rozwiązać problem, zanim przerodzi się 
on w sytuację kryzysową. Podczas Euro 2012 biuro promocji Gdańska wyko-
rzystywało wszystkie możliwe kanały do informowania o wypełnieniu stre-
fy kibica i zachęcania do oglądania meczów w innych miejscach, by uniknąć 
problemów związanych z przepełnieniem dedykowanego obszaru25. Rzecznik 
fi rmy Play, Marcin Gruszka, wykorzystuje fi rmowego bloga i profi le w me-
diach społecznościowych do ostrzegania przed próbami wyłudzania danych 
klientów sieci26. Rzecznicy lotnisk monitorują dyskusje na specjalistycznych 
forach internetowych i włączają się w dyskusje, by dementować plotki i wyjaś-
niać wątpliwości, zanim wątki te pojawią się w mediach tradycyjnych.

22  Opracowanie własne autorki na podstawie statystyk stron www Facebooka i Twittera. 
Badany okres 1–31.10.2013. W dniach 6, 7, 13 i 16 października wystąpiły mgły, 19 października 
był pierwszym dniem strajku Luft hansy. 

23  Por. W. Rydzak, Zarządzanie informacją w sytuacjach kryzysowych [w:] J. Olędzki, 
D. Tworzydło (red.), Public relations. Znaczenie społeczne i kierunki rozwoju, Wyższa Szkoła 
Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Warszawa 2007, s. 282. 

24  M. Czaplicka, Zarządzanie kryzysem…, s. 54–58.
25  Opis przypadku: ibidem, s. 30. 
26  M. Gruszka, Uważajcie na no-reply@playy.pl, http://www.blogplay.pl/2015/02/uwazajcie-

-na-no-replyplayy-pl/ [dostęp: 10.02.2015].
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Twitter, mikroblogowy serwis, mający globalnie ponad 280 milionów ak-
tywnych użytkowników27, już w 2012 roku wprowadził dla japońskich użyt-
kowników usługę Lifeline, a we wrześniu 2009 roku globalny system wczes-
nego ostrzegania o zagrożeniach28. Zarejestrowani użytkownicy otrzymują 
z oznaczonych kont tweety, SMS-y lub powiadomienia w specjalnej aplikacji. 
Z systemu korzysta kilkaset instytucji i organizacji, między innymi ze Stanów 
Zjednoczonych, Japonii, Australii, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii. Wśród nich są 
na przykład: Światowa Organizacja Zdrowia, Czerwony Krzyż, Departament 
Stanu USA, policja, straż pożarna, organizacje dobroczynne29. Zakres publiko-
wanych ostrzeżeń jest szeroki – od informacji na temat spodziewanych tornad, 
trzęsień ziemi przez zamachy z użyciem broni i zachorowania na groźne cho-
roby zakaźne po poszukiwania zaginionych dzieci30. Federalna Agencja Zarzą-
dzania Kryzysowego FEMA używała Twittera do rozpowszechniania informa-
cji o zagrożeniach w czasie huraganu „Sandy” w sierpniu 2012 roku, a podczas 
epidemii eboli we wrześniu 2014 roku jednym z głównych źródeł informacji 
był profi l WHO31.

Twitter Alerts daje możliwość natychmiastowego dotarcia do użytkowni-
ków z informacją, która nie zniknie w natłoku innych przekazów. Ten ser-
wis jest również często wykorzystywany w sytuacjach katastrof i gwałtownych 
zdarzeń do podania pierwszej, źródłowej informacji, która rozprzestrzenia się 
w bardzo szybkim tempie. Sprzyjają temu sposób korzystania z serwisu przede 
wszystkim na urządzeniach mobilnych32 i łatwość udostępniania informacji 
dzięki funkcji share (udostępnij). 

Po zamachu bombowym podczas maratonu w Bostonie w kwietniu 2013 
roku Twitter był najszybszym źródłem informacji, przekazującym setki relacji 
uczestników i świadków. W wątku skupionym wokół hashtagu #Boston znala-

27  Dane za styczeń 2015 r., http://smmeasure.eu/liczby-polskiego-internetu-2015/# [dostęp: 
10.02.2015]. 

28  J. Drożdżewski, Twitter ostrzeże przed kataklizmami, http://japonia-online.pl/news/635 
[dostęp: 28.09.2014]. 

29  Pełna lista, https://about.twitter.com/products/alerts/participating-organizations [do-
stęp: 28.09.2014].

30  G. Pena, Twitter Alerts: New Countries and Features, https://blog.twitter.com/2013/twit-
ter-alerts-new-countries-and-features [dostęp: 28.09.2014].

31  A Glimpse to Ebola on Social Media, http://tellmeproject.eu/content/glimpse-ebola-so-
cial-media [dostęp: 30.09.2014]. 

32  75% użytkowników Twittera korzysta z niego na tablecie lub smartfonie. Zob. I. Lunden, 
Mobile Twitter: 164M+ (75%) Access from Handheld Devices Monthly, 65% of Ad Sales Come 
from Mobile, http://techcrunch.com/2013/10/03/mobile-twitter-161m-access-from-handheld-
devices-each-month-65-of-ad-revenues-coming-from-mobile/ [dostęp: 10.02.2015].



109Wykorzystanie własnych mediów do komunikowania w sytuacjach kryzysowych 

zły się doniesienia różnych służb i instytucji na temat szczegółów akcji ratow-
niczej, organizacji komunikacji w mieście, poszukiwań zaginionych osób33. 

Pierwszym źródłem informacji o katastrofi e malezyjskiego Boeinga w lip-
cu 2014 roku był wpis Malaysia Airlines na Twitterze. Lakoniczna informacja 
o utraceniu nad terytorium Ukrainy kontaktu z samolotem lecącym rejsem 
MH17 została przekazana dalej przez użytkowników serwisu ponad 70 tysięcy 
razy i była cytowana przez media na całym świecie34.

Media społecznościowe są przydatne do prowadzenia zarówno kryzysowej 
komunikacji aktywnej, jak i reaktywnej. Katowickie lotnisko wykorzystywało 
Facebooka do informowania o szczegółach akcji usuwania z pasa startowego 
uszkodzonego Boeinga po tym, jak w marcu 2013 roku samolot czeskiej li-
nii lotniczej Travel Service miał problem z lądowaniem35. Rzecznik prasowy 
lotniska był w stałym kontakcie z dziennikarzami, a równocześnie na profi lu 
portu pojawiały się kolejne aktualizacje i odpowiedzi na pytania użytkowni-
ków serwisu. 

Kolejne zastosowanie profi li społecznościowych to informowanie o no-
wych treściach na stronach korporacyjnych i przekierowywanie tam ruchu. 
Specyfi ka social media nie sprzyja publikacji obszernych treści. Oświadczenia, 
FAQ (często zadawane pytania) i inne materiały pokazujące aktywności orga-
nizacji w kryzysie powinny znaleźć się na stronie korporacyjnej, a odnośniki 
do nich na Facebooku i Twitterze mają budować zasięg36. 

Po zestrzeleniu malezyjskiego samolotu organizacja strony internetowej 
linii Malaysia Airlines przez tydzień była podporządkowana informacjom do-
tyczącym MH17. Na stronie głównej, obok ofi cjalnych kondolencji, znalazły 
się również osobiste wypowiedzi menedżerów Malaysia Airlines i specjalna 
sekcja z komunikatami i oświadczeniami. Linki do wszystkich nowych treści 
były umieszczane na Facebooku i Twitterze37. 

33  J. Kowalski, Twitter po eksplozjach w Bostonie. Użytkownicy doceniają szybkość in-
formacji, gwiazdy łączą się w bólu, politycy potępiają, Wyborcza.pl, http://wyborcza.
pl/1,75248,13745991,Twitter_po_eksplozjach_w_Bostonie__Uzytkownicy_doceniaja.
html#ixzz3T94qu3OD [dostęp: 28.09.2014].

34  U. Podraza, #staystrong – komunikacja kryzysowa Malaysia Airlines, PRoto.pl, http://
www.proto.pl/aktualnosci/staystrong-komunikacja-kryzysowa-malaysia-airlines [dostęp: 
20.02.2015]. 

35  PC, Lotnisko w Pyrzowicach zablokowane. Samolot wypadł poza pas startowy, Money.pl, 
http://news.money.pl/artykul/lotnisko;pyrzowicach;zablokowne;samolot;wypadl;poza;pas;start
owy,220,0,1267932.html [dostęp: 20.02.2015]; oraz K. Szyndzielorz, Katowice Airport otwarte. 
Boeing usunięty z pasa startowego [ZDJĘCIA], „Dziennik Zachodni”, http://www.dziennikza-
chodni.pl/artykul/782102,katowice-airport-otwarte-boeing-usuniety-z-pasa-startowego-
-zdjecia,id,t.html [dostęp: 20.02.2015]. 

36  Por. S.M. Stanuch, Jak ćwierkać, by cytowali, „Press” 2015, nr 3, s. 46–48.
37  U. Podraza, #staystrong – komunikacja…
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Blogi i serwisy fi rmowe mogą być źródłem aktualnych informacji o or-
ganizacji w drugiej fazie kryzysu, gdy media przestają się nim interesować38; 
mogą też stanowić element działań pokryzysowych39. Producent słodyczy Wa-
wel S.A., po ujawnieniu obecności robaków w sprzedawanych czekoladkach, 
został oceniony przez opinię publiczną jako winny, mimo braku winy. Brak 
procedur kryzysowych, bagatelizowanie problemu, mała aktywność komuni-
kacyjna w pierwszej fazie kryzysu doprowadziły do spadku sprzedaży produk-
tów i kursu akcji oraz szkód wizerunkowych. Elementem działań naprawczych 
stała się między innymi aktywna komunikacja z mediami i otoczeniem z wy-
korzystaniem własnego serwisu40.

Omawiane do tej pory sytuacje kryzysowe rozgrywały się w świecie real-
nym, a komunikacja w mediach własnych była uzupełnieniem działań infor-
macyjnych prowadzonych w mediach tradycyjnych. Wraz z rewolucją w ko-
munikacji pojawiała się nowa kategoria kryzysów – rozgrywających się w social 
media. W ocenie liderów globalnych fi rm badanych przez Burson-Marsteller 
kryzysy w social media są trudniejsze do zarządzania od kryzysu marketin-
gowego41. Powodem jest ich szeroki zasięg oraz dynamika rozwoju wydarzeń. 
Przyczynami kryzysu rozgrywającego się w mediach społecznościowych są 
najczęściej niewłaściwe zachowanie fi rmy (w internecie lub offl  ine, czyli poza 
siecią), nieumiejętna komunikacja w social media lub działania konkurencji42. 
Skutki kryzysów w social media mogą wykraczać poza sieć, prowadząc do ne-
gatywnych publikacji w mediach tradycyjnych, utraty zaufania klientów, a na-
wet strat fi nansowych43.

Podstawowymi zasadami komunikacji kryzysowej w mediach społecznoś-
ciowych są szybka i przemyślana reakcja, monitorowanie aktywności użyt-
kowników, rozmowa, transparentność oraz odpowiadanie tam, gdzie pojawił 
się kryzys44.

Pierwszą reakcją amerykańskiej sieci Domino’s Pizza na kryzys wywołany 
w kwietniu 2009 roku przez dwójkę pracowników była publikacja oświadcze-
nia na stronie korporacyjnej. Film, na którym widać, jak znudzeni pracow-

38  W. Rydzak, Zarządzanie informacją…, s. 288.
39  Por. M. Kaczmarek-Śliwińska, Internet PR w komunikacji kryzysowej, „Marketing 

w Praktyce” 2009, nr 1, s. 42.
40  Szerzej: U. Podraza, Kryzysowe public relations, Difi n, Warszawa 2009, s. 13–38.
41  Zob. M. Czaplicka, Zarządzanie kryzysem…, s. 103–104.
42  Szerzej: T.M. Smaga, Biznes w internecie. Praktyczny poradnik o marketingu, sprzedaży, 

public relations on-line i promocji w mediach społecznościowych, Ofi cyna a Wolters Kluwer busi-
ness, Warszawa 2012, s. 128–129.

43  G. Miller, Kryzys w mediach społecznościowych. Jak nim zarządzać? [w:] K. Kubiak (red.), 
Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych niepewności, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2012, 
s. 47–48.

44  M. Czaplicka, Zarządzanie kryzysem…, s. 29–32. 
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nicy podczas przygotowania zamówienia zabawiają się, wkładając sobie ser 
do nosa i inne składniki menu za bieliznę, szybko stał się viralem. Pierwsze 
oświadczenie Domino’s Pizza opublikowane na stronie korporacyjnej przeszło 
bez echa. Linki do nagrania z YouTube pojawiły się na Twitterze i Faceboo-
ku, liczba wyświetleń fi lmu przekroczyła milion, a użytkownicy internetu nie 
oszczędzali fi rmy w komentarzach. Sytuację diametralnie zmieniła publikacja 
na YouTube wypowiedzi prezesa fi rmy. Patrick Doyle w krótkim, surowym 
w formie nagraniu przeprosił za wybryk pracowników, poinformował 
o konsekwencjach, jakie ponieśli, i działaniach fi rmy, by sytuacja się nie po-
wtórzyła. Przekaz jego wystąpienia był prosty i czytelny – działanie pracow-
ników było odosobnionym przypadkiem, a fi rma zdecydowanie je potępia. 
W podobnym tonie prowadzona była komunikacja na Twitterze, Facebooku 
i blogu poświęconym kryzysowi45. Publikacja oświadczenia prezesa Domino’s 
Pizza przypadła na okres największego zainteresowania tematem, które póź-
niej zaczęło gwałtownie spadać. Mimo początkowego spadku obrotów fi rma 
nie poniosła strat fi nansowych, ocaliła zaufanie klientów i weszła do kanonu 
zarządzania kryzysem w social media46.

Podsumowanie

Dzisiaj trudno już sobie wyobrazić aktywne zarządzanie kryzysem tylko w me-
diach tradycyjnych, bez komunikacji w internecie i mediach społecznościo-
wych. Wykorzystując do tego media własne, organizacja ma szanse na dotarcie 
z czystym, niezakłóconym komunikatem do większej grupy odbiorców oraz 
zachowanie niezależności dystrybucji treści47. Jest to możliwe tylko pod wa-
runkiem uwzględnienia mediów własnych i komunikacji w sieci zarówno 
w planach kryzysowych, jak i w strategii komunikacji organizacji.

45  Na podstawie: C.L. Young, A. Flowers, Fight Viral with Viral: A Case Study of Domino’s 
Pizza’s Crisis Communication Strategies, „Case Studies in Strategic Communication” 2012, nr 1, 
s. 93–106. 

46  Por. R. Working, What communicators can learn from the now-famous Domino’s fi re-
storm, http://www.ragan.com/Main/Articles/42971.aspx [dostęp: 27.02.2015].

47  Szerzej: M. Kaczmarek-Śliwińska, Public relations w zarządzaniu…, s. 178.
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Streszczenie

Własne media (strona internetowa, profi le w serwisach społecznościowych) w sytuacjach 
zagrożenia mogą być znakomitym uzupełnieniem kanałów komunikacji oferowanych przez 
media instytucjonalne. Pozwalają na bezpośrednie dotarcie do użytkowników z czystym, 
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niezakłóconym komunikatem. Ich zaletami są szybkość i zasięg informacji, możliwość bie-
żącej aktualizacji, natychmiastowa informacja zwrotna oraz interakcja z użytkownikami. 
Własne kanały komunikacji stanowią dodatkową platformę dotarcia z informacjami do 
dziennikarzy. Komunikaty na stronach korporacyjnych i w social media są w kryzysie bar-
dziej dostępne niż rzecznicy i pracownicy biur prasowych, których telefony nie milkną 
nawet na chwilę.

Media zarządzane przez organizację są wsparciem dla innych kanałów komunikacji we 
wszystkich fazach kryzysu, od prewencji do terapii pokryzysowej.

Owned media in the crisis communication

Abstract

During crisis, owned media (a website, social media profi les) can be a great addition to 
communication channels off ered by traditional media. Th ey allow for direct, clear fl ow 
of information to users. Th eir advantages include the speed and reach of information, the 
possibility of updating it, the instant feedback, and brand-user interaction.

One’s own communication channels are also an additional way of reaching the press: 
statements disclosed on corporate websites and social media profi les are more easily avail-
able than press offi  ce employees, who – during a crisis situation – are harder to reach than 
usual.

Said communication channels are notable additions to other forms of communication 
during all stages of a crisis.

Słowa kluczowe: komunikowanie, kryzys, zarządzanie kryzysem, media, media społecz-
nościowe

Keywords: communication, crisis, crisis management, media, social media


