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Centrum Konferencyjnym Hotelu Hilton Garden Inn w Rzeszowie w dniach
19–20 kwietnia spotkali siĊ eksperci i praktycy
z caáej Polski związani z branĪą PR. Organizatorami kongresu byáy spóáki Newsline.pl oraz
Ideo, a partnerem merytorycznym – Wydziaá
Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego. W spotkaniu wziĊáo
udziaá blisko 300 uczestników, którzy wysáuchali 18 wystąpieĔ. Dodatkowo odbyáy siĊ dwa
bloki warsztatowe i sesja naukowa.
„Kryzys wizerunkowy i media” – temat
przewodni XVIII Kongresu Profesjonalistów
Public Relations – byá kontynuacją problematyki poruszanej podczas obrad ubiegáorocznego
kongresu. PoniewaĪ jednak jego uczestnicy doszli do wniosku, Īe zagadnienie kryzysów nie
zostaáo wyczerpane i dostatecznie omówione,
wiĊc postanowiono poĞwiĊciü mu tegoroczne
spotkanie. Kongres rozpocząá siĊ od wystąpieĔ
partnerów wydarzenia: min. Wáadysáawa Ortyla, marszaáka Województwa Podkarpackiego;
Marzeny Furtak-ĩebrackiej, szefowej Departamentu Informacji UrzĊdu Miasta Rzeszowa;
Wojciecha Materny, prezesa Stowarzyszenia
Informatyka Podkarpacka; prof. dr. hab. Janusza W. Adamowskiego, dziekana Wydziaáu
Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego (WDIB UW) oraz dr.
hab. Dariusza Tworzydáo, kierownika Katedry
Public Relations i Komunikacji Spoáecznej na
tym Wydziale.

Tradycyjnie pierwszą prelekcjĊ pierwszego
dnia Kongresu wygáosiá Adam àaszyn – prezes
zarządu Alert Media Communications, który podsumowaá to, co dziaáo siĊ w branĪy PR
w minionym roku. W dokonanym przez niego
przeglądzie najwaĪniejszych zjawisk z dziedziny PR padáy takie hasáa, jak mikroinßuencerzy,
akcja #metoo, kryzys wizerunkowy marki Tiger,
afera z Cambridge Analytica i rozwój „czarnego
PR-u”. NastĊpnie zabraá gáos dr Dawid Piekarz,
ekspert Instytutu Staszica i byáy rzecznik PKN
ORLEN oraz UrzĊdu Komunikacji Elektronicznej. Prelegent omówiá komunikacjĊ kryzysową
na przykáadzie budowy kopalni wĊgla kamiennego w Przeciszowie, pierwszej powstaáej po
1989 roku. W swoim wystąpieniu skupiá siĊ na
przedstawieniu kluczowej roli strategii komunikacyjnej polegającej na bezpoĞrednim kontakcie z interesariuszami i tworzeniu ram w dyskusji powstaáej wokóá tematu. Wysnuá przy
tym ciekawy wniosek, Īe komunikacja korporacyjna bĊdzie stale komunikacją kryzysową…
O komunikacji i jej potencjalnych zagroĪeniach
w przyszáoĞci mówiá Damian Ziąber, Public Relations Manager i rzecznik prasowy PRUDENTIAL Polska. Wskazaá, Īe gáównym problemem komunikacyjnym w Þrmach jest dysonans
pomiĊdzy tym, co siĊ komunikuje publicznie,
a tym, co siĊ praktycznie robi. Jako gáówną
potencjalną przyczynĊ powstawania kryzysów
wizerunkowych podaá fakt, Īe coraz wiĊcej
podmiotów zaczyna jasno deklarowaü swoje
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poglądy i opowiadaü siĊ po konkretnych stronach konßiktu, co z kolei nie pozwala na budowanie dobrego wizerunku i zaufania wĞród
szerokiego grona interesariuszy. W kolejnym
wystąpieniu o roli monitoringu mediów opowiedziaá Sebastian Bykowski, wiceprezes zarządu
i dyrektor generalny PRESS-SERVICE Monitoring Mediów. Wedáug niego zadaniem pracowników branĪy PR jest bycie przede wszystkim
uszami i oczami dla ich marek. Idąc za myĞlą
Sokratesa, „ĩeby lepiej zrozumieü Ğwiat, trzeba go odpowiednio obserwowaü”, podkreĞliá,
Īe kluczem do sukcesu jest wáaĞnie obserwacja
tego, co dzieje siĊ na rynku. A co zrobiü, gdy
do kryzysu jednak dojdzie? O tym przewrotnie
opowiedziaá kolejny prelegent – Michaá Zalewski z Dobrze Powiedziane, obecnie rzecznik
prasowy Krakowskiego Biura Festiwalowego.
Przewrotnie, bo wykazaá, Īe choü kryzysu nie
da siĊ uniknąü, to moĪna na nim skorzystaü.
Skoro wiĊc wiadomo, Īe kaĪda Þrma musi siĊ
otrzeü o mniejszy lub wiĊkszy kryzys, to naleĪy
siĊ do niego przygotowaü, o czym opowiedziaáa Magdalena Ciupak-Zarzycka, kierownik ds.
komunikacji w Grupie ADAMED. Prelegentka
skupiáa siĊ na roli komunikacji wewnĊtrznej
w Þrmie. Jej zdaniem do kryzysu w pierwszej
kolejnoĞci naleĪy przygotowaü pracowników,
bo to oni są „Īywą tubą informacyjną” w czasie
jego trwania. Powinni zatem ufaü marce i o tym
komunikowaü. Niezwykle ciekawy temat przybliĪyá dr Sebastian Chachoáek, prezes zarządu
grupy PRC. Prelekcja dotyczyáa Juliana Ochorowicza – wybitnego naukowca i psychologa
Īyjącego na przeáomie XIX i XX wieku, który
wĞród wielu osób nie cieszyá siĊ dobrą opinią
ze wzglĊdu na to, Īe zostaá zapamiĊtany gáównie jako organizator seansów spirytystycznych.
To powaĪny kryzys wizerunkowy naukowca Muzeum Magicznego Realizmu w WiĞle,
z którym Ochorowicz, mimo upáywu czasu,
zmaga siĊ do dziĞ.
Po temacie z przeszáoĞci nadszedá czas na
powrót do teraĨniejszoĞci, a moĪe nawet i przyszáoĞci marketingu, czyli inßuencerów i ich roli
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w kryzysach wizerunkowych. Ten temat podjąá
Maciej „mediafun” Budzich, autor bloga: blog.
mediafun.pl. Prelegent wskazaá, Īe marki mogą
wykorzystywaü popularnoĞü inßuencerów do
dziaáaĔ promocyjnych, niesie to jednak ze sobą
pewne zagroĪenie. Bo to wáaĞnie ludzie i ich
zachowania wywoáują najwiĊcej kontrowersji.
Takich problemów z pewnoĞcią nie mają samorządy, w których komunikacja musi trzymaü
siĊ sztywnych norm i ram, o czym opowiedziaá
Filip Szatanik, rzecznik prasowy UrzĊdu Marszaákowskiego Województwa Maáopolskiego.
Samorządy, trzymając siĊ tych zasad, zawsze
bĊdą o krok w tyá od rewolucji komunikacyjnej
czy technologicznej. Minimalizacja kryzysów
z tym związanych i poprawa relacji z samorządami moĪe opieraü siĊ na samorządowych mediach i wydawnictwach prasowych. Ponownie
do tematu kryzysu wróciáa Justyna Szafraniec,
dyrektor ds. PR w GENERALI, która, podobnie jak rzecznik prasowy Krakowskiego Biura
Festiwalowego, uwaĪa, Īe kryzys moĪna przeksztaáciü w sukces. Wedáug niej kluczem jest
po prostu przyznanie siĊ do báĊdów, bo próby
ukrycia wpadki mogą tylko doprowadziü do
eskalacji kryzysu. Szczere i szybkie przeprosiny potraÞą natomiast przeksztaáciü kryzys
w coĞ dobrego – najwaĪniejsze jest to, Īeby
organizacja zachowywaáa siĊ uczciwie i po
ludzku, bo tylko w taki sposób moĪna wyjĞü
z problemów z twarzą. Ostatnią, dwunastą prelekcjĊ pierwszego dnia Kongresu wygáosiá Jacek KotarbiĔski, ekonomista, ekspert z zakresu
marketingu i innowacji, autor portalu kotarbinski.com. W swoim wystąpieniu zwróciá uwagĊ
na to, Īe czĊsto nawet nie znamy przyczyn, dla
których nie przepadamy za daną marką. Jego
zdaniem wynika to ze stereotypów i opinii
na jej temat, które na trwale zostaáy zapisane
w naszych umysáach.
W drugim dniu Kongresu organizatorzy
przewidzieli szeĞü prelekcji, debatĊ oraz warsztaty praktyczne. Równolegle do tych wydarzeĔ
trwaáa sesja naukowa prowadzona przez prof.
dr. hab. Janusza Adamowskiego z Uniwersytetu
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Warszawskiego oraz dr. Grzegorza Hajduka
z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Podczas sesji
reprezentanci polskich uczelni i Þrm wygáosili
15 referatów.
DzieĔ sesji praktycznej rozpocząá siĊ od
prelekcji Anny i Bartáomieja Teáewiaków
z Fundacji Young Arts, którzy na co dzieĔ
mierzą siĊ z trudnym zadaniem promowania
muzyki klasycznej. Twórcy projektu skupionego wokóá organizacji koncertów, festiwali
i kursów dla początkujących muzyków opowiadali o kryzysach, przez jakie musi przejĞü
festiwal, aby osiągnąü sukces. Wiedzieli, Īe
chcąc przybliĪyü máodym sáuchaczom muzykĊ
klasyczną i ją uwspóáczeĞniü, muszą byü gotowi na krytykĊ ze strony zagorzaáych fanów
muzyki typowo klasycznej, dla których mieszanie gatunków i docieranie z klasyką do masowego odbiorcy to barbarzyĔstwo, bo narusza
pewne sacrum. Prelegenci przyznali, Īe choü
do wielu odsáon kryzysu byli przygotowani, to
jednak nie wszystko byli w stanie przewidzieü.
O swoich metodach na prewencjĊ kryzysową
opowiedziaá Mariusz Sokoáowski, wáaĞciciel
R4S. Jego metoda opiera siĊ na sáuchaniu
tego, co o Þrmie mówią pracownicy, o dobrych relacjach z dziennikarzami i fachowcami od monitoringu mediów. Magdalena
BrzeziĔska, kierownik dziaáu korporacyjnego
Grupy ĩywiec, podkreĞliáa, Īe celem PR nie
jest gaszenie poĪarów, ale niedopuszczenie
do tego, aby wybuchaáy. Z nieco innej strony pokazaá kryzys redaktor Marek Kacprzak
z Wirtualnej Polski, który zgodziá siĊ z tym
stwierdzeniem z punktu widzenia PR-owców,
natomiast z punktu widzenia dziennikarzy
taki poĪar to duĪa szansa na sukces w odbiorze komunikatu.
Po krótkiej przerwie odbyáa siĊ debata przygotowana przez Orange Polska, zatytuáowana
„Jak skutecznie prowadziü dziaáania w mediach
spoáecznoĞciowych?”, która zostaáa poprzedzona krótkimi wystąpieniami Wojciecha JabczyĔskiego – szefa biura prasowego i rzecznika
Orange Polska oraz Piotra DomaĔskiego z biu-
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ra prasowego Orange Polska. Debata dotyczyáa
najwaĪniejszych dla PR-owca kanaáów social
mediów. Udziaá w niej wziĊli Vadim Makarenko, wydawca serwisów data & tech w „Gazecie Wyborczej”; àukasz Majewski, Communication Manager w Duckie Deck; Przemysáaw
Przybylski, rzecznik prasowy i dyrektor Biura
Komunikacji Korporacyjnej w Credit Agricole
Bank Polska. Po debacie nadszedá czas na wystąpienie Moniki Pabisiak, rzeczniczki prasowej
Kraków Airport, która ostrzegaáa, Īe na los i interpretacjĊ przekazu medialnego moĪe wpáynąü
nawet jedno sáowo, dlatego, konstruując przekaz, naleĪy zwróciü szczególną uwagĊ na to,
jaki wydĨwiĊk chcemy uzyskaü. Kolejne wystąpienie, a zarazem ostatnia prelekcja Kongresu,
pozostaáo w temacie debaty dotyczącej mediów
spoáecznoĞciowych, a wygáosili je dr Maksymilian Pawáowski, rzecznik prasowy Leroy Merlin Polska oraz Natalia DydyĔska, specjalista
ds. komunikacji korporacyjnej Leroy Merlin.
To dynamiczne wystąpienie przypomniaáo sáuchaczom, Īe w kaĪdym kryzysie najwaĪniejsze
jest opracowanie dobrych procedur i regulaminów dziaáania. Ostatnie wystąpienie prelegentów nie wiązaáo siĊ jednak z koĔcem Kongresu.
Dwa dni obrad nad kryzysem wizerunkowym
zostaáo zwieĔczone warsztatami, które zostaáy
podzielone na dwa bloki tematyczne: „Dieselegate. Kryzys dekady – od samobójstwa rynkowego do lidera branĪy”, zorganizowane przez
PRESS-SERVICE Monitoring Mediów, oraz
„Jak przygotowaü siĊ do RODO”, poprowadzone przez FundacjĊ InternetPR.
Tegoroczny Kongres Profesjonalistów Public Relations utrwaliá wiedzĊ uczestników, Īe
zawsze lepiej zapobiegaü niĪ leczyü, a odpowiednio poprowadzona komunikacja w kryzysie
moĪe doprowadziü do wyjĞcia z niego obronną
rĊką, czasami nawet z korzyĞcią dla Þrmy. Taka
komunikacja powinna opieraü siĊ na relacjach
z pracownikami, sáuchaniu komentarzy, obserwacjach nastrojów, monitoringu mediów, dobrych relacjach z dziennikarzami, ale przede
wszystkim – na szczeroĞci.
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Wystąpienia podczas XVIII Kongresu Profesjonalistów Public Relations
„Kryzys wizerunkowy i media” w dniu 19 kwietnia:
Adam àaszyn (Alert Media Communications) – Od Kongresu do Kongresu. Subiektywny przegląd
najciekawszych zjawisk PR minionego roku.
Dr Dawid Piekarz (Instytut Staszica) – Strategia jako narzĊdzie przewagi, czyli zarządzanie w projektach permanentnie kryzysowych. Case study – Kopex-Ex-Coal, Kopalnia Przeciszów.
Damian Ziąber (PRUDENTIAL Polska) – Kryzys 2018+, czyli z jakimi kryzysami zmierzą siĊ organizacje i specjaliĞci od komunikacji w nadchodzącej przyszáoĞci. #trendy #wyzwania #spoáeczeĔstwo #komunikacja #kryzysy
Sebastian Bykowski (PRESS-SERVICE Monitoring Mediów) – Mamy dwoje uszu i jedne usta –
rola nasáuchu mediów w komunikacji kryzysowej.
Michaá Zalewski (Krakowskie Biuro Festiwalowe) – Kryzys proszĊ! Marki same proszą siĊ o pogáĊbianie kryzysów, ale jak Ty moĪesz na tym wygraü.
Magdalena Ciupak–Zarzycka (Grupa ADAMED) – Kryzys zaczyna siĊ od wewnątrz. Jak zabezpieczyü ÞrmĊ w oparciu o profesjonalne planowanie dziaáaĔ wewnĊtrznych.
Dr Sebastian Chachoáek (Grupa PRC) – Wojna stuletnia, czyli kryzys z duchem czasu.
Maciej „mediafun” Budzich (blog.mediafun.pl) – Inßuencerzy i ich rola w rozpalaniu i gaszeniu
kryzysów w social mediach.
Filip Szatanik (Urząd Marszaákowski Województwa Maáopolskiego) – Organizacja komunikacji
w samorządzie. Jak najskuteczniej uprzedzaü kryzys.
Justyna Szafraniec (GENERALI) – ZwyciĊski kryzys? Czy sytuacja kryzysowa moĪe przeksztaáciü
siĊ w sukces?
Jacek KotarbiĔski (kotarbinski.com) – Hejt, trolling i postprawda – 3 zmory wspóáczesnej Þrmy.
Wystąpienia w dniu 20 kwietnia:
Anna Nawrocka-Teáewiak i Bartáomiej Teáewiak (Fundacja Young Arts) – Kryzys sukcesu.
Mariusz Sokoáowski (R4S) – System wczesnego ostrzegania, czyli jak przygotowaü siĊ na kryzys.
Magdalena BrzeziĔska (Grupa ĩywiec) – Prewencja kryzysowa, czyli jak skutecznie zapobiegaü
sytuacjom kryzysowym budując reputacjĊ.
Red. Marek Kacprzak (Wirtualna Polska) – Decyduj! Albo twoja wersja zdarzeĔ, albo wersja innych! Dlaczego podczas kryzysu media nie poczekają aĪ pozbierasz myĞli.
Monika Pabisek (Kraków Airport) – Nowa czy druga? Budujemy drogĊ startową – czyli kryzys
kontrolowany?
dr Maksymilian Pawáowski i Natalia DydyĔska (Leroy Merlin Polska sp. z o.o.) – Rola on-line
& social media policy w ochronie reputacji, czyli jak przygotowaü siĊ do kryzysu.
Lista referatów zgáoszonych na sesjĊ naukową w dniu 20 kwietnia:
Dr hab. Monika Kaczmarek-ĝliwiĔska (Uniwersytet Warszawski) – SpecyÞka zarządzania sytuacją
kryzysową w mediach spoáecznoĞciowych.
Dr hab. Dariusz Tworzydáo (Uniwersytet Warszawski), Przemysáaw Szuba (EXACTO sp. z o.o.) –
Model pola diagnostycznego jako element wsparcia w wizerunkowych sytuacjach kryzysowych.
Aneta JuĞkiewicz (Pro-Familia àódĨ) – Kryzys w prywatnej placówce sáuĪby zdrowia a media.
Katarzyna Kopeü-Ziemczyk (Ministerstwo Sportu i Turystyki, doktorantka Uniwersytetu Warszawskiego) – Kryzys sportowca kryzysem polityka. Przypadek braci ZieliĔskich.
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Dr àukasz Przybysz (Uniwersytet Warszawski) – Stygmatyzacja medialna public relations. Analiza
sposobów przedstawiania PR w polskich tygodnikach opinii w latach 2011–2016.
Urszula Podraza (Uniwersytet JagielloĔski) – Nie tylko wizerunek. Jakie zagroĪenia dla organizacji
niesie kryzys medialny?
Dr Paweá Kuca (Uniwersytet Rzeszowski) – Media IV RP i public relations.
Dr Klaudia Cymanow-Sosin (Uniwersytet Jana Pawáa II w Krakowie) – Inicjatorzy, obserwatorzy,
wybawcy i beneÞcjenci – konteksty medialnych kryzysów wizerunkowych.
Ks. dr hab. Michaá DróĪdĪ prof. UJP II (Uniwersytet Papieski Jana Pawáa II w Krakowie) – Etyczne
standardy public relations a wizerunek i praktyka PR-u.
Dr Karina Stasiuk-Krajewska (Uniwersytet SWPS Wrocáaw) – Skąd siĊ biorą kryzysy wizerunkowe?
Uwarunkowania semiotyczne i dyskursywne.
Michaá Raszka (Grupa PRC) – Dekalog káamcy, czyli jak produkowaü fake newsy.
Prof. dr hab. Kazimierz Wolny-ZmorzyĔski (Uniwersytet Papieski Jana Pawáa II w Krakowie) –
Obraz kryzysu dobrych obyczajów w fotograÞi dziennikarskiej.
Dr Robert Dankiewicz (Politechnika Rzeszowska), dr hab. Dariusz Tworzydáo (Uniwersytet Warszawski), Marek Zajic (EXACTO sp. z o.o.) – Badania satysfakcji klientów jako element wsparcia wizerunkowego.
Dr Izabela Bogdanowicz-Piesik (Uniwersytet Warszawski) – NajwaĪniejsze problemy w komunikacji administracji samorządowej z mediami.
Edyta Piaszczyk (doktorantka Uniwersytetu SWPS w Warszawie) – Nigdy nie zadzieraj z uczuciami internautów. Tiger vs social media.

