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Nie pytaj „czy kryzys nadejdzie?” Pytaj „kiedy?” 

pytaj też  „z której 
strony?”  

 

„jak silny?” 

 

jest jeszcze kilka 
innych pytań ale o 
tym za chwilę…  
     



Prawda instytucji, prawda mediów, prawda klienta 

Punkt widzenia stron na tę samą sprawę zawsze będzie odmienny. 

Chodzi o to aby możliwie je zbliżyć.  

 



Rola mediów w zarządzaniu sytuacją kryzysową  

1. Przekazują komunikaty o wydarzeniach, 

2. Kreują agendę, 

3. Kreują opinię, 

4. pozwalają dotrzeć z informacją od organizacji do opinii  
    publicznej, 

5. potęgują lub łagodzą sytuację  

    kryzysową. 
 



Zanim zdarzy się kryzys 



Kiedy kryzys nadejdzie 



Wdrożenie 



1. No comments! 

 

 

 

Błędy, grzechy i stereotypy 

2. Dziennikarz mój wróg 

 

 

 

 

3. Ciemny lud to kupi 

 

 

 

 

 

4. Ja tu rządzę 

 

 

 

 

 

 

5. Przecież mam dobre intencje! 

 

 6. Wszystko da się wyjaśnić 

 

 7. Przytrafiło nam się czyste nieszczęście 

 

 



Trzeba rozmawiać  
 

Ursus 
·  Na niedźwiadku nie ma wody. Znów brak jakiegokolwiek info!!! 
Czyżby znowu wysoko wykwalifikowany pracownik uszkodził magistralę przy budowie obwodnicy?  
·   

zgłoś naruszenie odpowiedz 12.01.2012 20:27 ~AA  
I znowu awaria?!!! I ponownie brak wody!!! Życie na Niedźwiadku stało się koszmarem. Nie można spokojnie przeżyć dwóch tygodni tak,  
aby nie wyłączono wody. To już więcej niż kpiny.  
·   

zgłoś naruszenie odpowiedz 19.12.2011 16:12 ~ewix  
I tradycyjnie znowu nie ma wody!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  
·   

zgłoś naruszenie odpowiedz 08.11.2011 08:20 ~Katarzyna  
Znowu nie ma wody. Bez żadnych kartek, uprzedzeń, powodów. Jakoś nie mogę się do tego przyzwyczaić...  
·   

http://www.tvnwarszawa.pl/widget/reporterror/kid/206158/item/comment
http://www.tvnwarszawa.pl/dodaj-komentarz,Report_Report,64.html?answerTo=206158
http://www.tvnwarszawa.pl/widget/reporterror/kid/206157/item/comment
http://www.tvnwarszawa.pl/dodaj-komentarz,Report_Report,64.html?answerTo=206157
http://www.tvnwarszawa.pl/widget/reporterror/kid/206156/item/comment
http://www.tvnwarszawa.pl/dodaj-komentarz,Report_Report,64.html?answerTo=206156


Trzeba rozmawiać  
 

zgłoś naruszenie odpowiedz 18.10.2011 07:39 ~Rowerzysta  
Ursus, a szczególnie os. Niedźwiadek to szczególne miejsce. Nigdzie indziej tylko tam jest ścieżka rowerowa, a na ścieżce w równych  
odstępach ustawione są ławki. Ławki stoją tak, że jak się na nich siada to zajmuje się prawie całą szerokość ścieżki dla rowerów.  
Czekam tylko, aż SM zacznie wypisywać mandaty, bo chodzenie po ścieżce dla rowerów to wykroczenia, a zajmowanie jej ławką to już  
chyba przestępstwo. 
 
Kto nie wierzy niech sam sprawdzi - Niedźwiadek pasaż przy fontannie.  
·   

zgłoś naruszenie odpowiedz 10.10.2011 15:52 ~Ł.  
Aby tradycji stało się zadość bez jakiegokolwiek info odłączyli właśnie wodę na Niedźwiadku. 
Niekompetencja do kwadratu.  
·   

zgłoś naruszenie odpowiedz 30.09.2011 10:22 ~A.  
I znowu nie ma wody. Informowano, że nie będzie jej w nocy do 8.00 dnia 01.10, a tu proszę zaskoczenie, bo w kranie nie ma jej już od godziny 09.30.  
Nie daje się się powoli mieszkać w tym Ursusie. Totalny brak kompetencji, bałagan i brak szacunku dla mieszkańców.  
Nie wspominając już o korkach spowodowanych rozkopaniem wszystkich możliwych dróg dojazdowych i przedłużeniem robót na wiadukcie  
przy ulicy Cierlickiej.  

http://www.tvnwarszawa.pl/widget/reporterror/kid/206155/item/comment
http://www.tvnwarszawa.pl/dodaj-komentarz,Report_Report,64.html?answerTo=206155
http://www.tvnwarszawa.pl/widget/reporterror/kid/206154/item/comment
http://www.tvnwarszawa.pl/dodaj-komentarz,Report_Report,64.html?answerTo=206154
http://www.tvnwarszawa.pl/widget/reporterror/kid/206153/item/comment
http://www.tvnwarszawa.pl/dodaj-komentarz,Report_Report,64.html?answerTo=206153


Bakterie coli znów w wodzie w gminie Piekoszów 
Rozpoczęty przez ~Andrzej~ , lip 20 2012 15:23:56 

MIESZKAŃCY POWINNI ZŁOŻYĆ POZEW DO SĄDU.WTENCZAS ODPOWIEDZIALNE OSOBY WZIĘŁY BY SIĘ DO ODPOWIEDZIALNEJ ROBOTY.  
•Odpowiedz 
•Cytuj  
 

Napisano 20 lipiec 2012 - 16:49:23  
Wincentów też czy chodzi o Wincentów- Zręby?  
 
Napisano 20 lipiec 2012 - 17:12:25  
JAK NIE PESTYCYDY TO COLI TRUJĄ NAS I NIKT NIC Z TYM NIE ROBI!!!!!!  
 
Napisano 20 lipiec 2012 - 17:43:35  
Jak zwykle nikt nie ogłosił, gdybym sama nie weszła przez przypadek to bym nie wiedziała. Sołtys ma  
w d...wszystkich a to należy do jego obowiązków. A i ten rumcais zarośnięty tak samo.  
 
Napisano 20 lipiec 2012 - 17:56:13  
~ggf~ dokładnie ja dowiedziałam się w sklepie  
 
 
Napisano 20 lipiec 2012 - 17:57:07  
 
ciekawe ile czasu już pijemy i trujemy się tą wodą  
 
 
 
 
 

http://www.echodnia.eu/apps/pbcs.dll/article?AID=/20120720/POWIAT0115/120729921
http://www.echodnia.eu/apps/pbcs.dll/article?AID=/20120720/POWIAT0115/120729921
http://forum.echodnia.eu/index.php?app=forums&module=post&section=post&do=reply_post&f=60&t=162581&qpid=1364295
http://forum.echodnia.eu/index.php?app=forums&module=post&section=post&do=reply_post&f=60&t=162581&qpid=1364295


bakterie coli… 

Napisano 20 lipiec 2012 - 18:46:39  

Najwyższy czas żeby tą sprawą zajęła sie prokuratura!!My mieszkańcy nic nie wiedzielisymy o 

tej sytuacji , myślę ze większość dowiedziedziała sie przypadkowo .Jesteśmy pozostawieni 

sami sobie,wode powinnismy dostać już dziś.To nie jest średniowiecze!,brak jakiejkolwiek 

odpowiedzialności!Nikt nie jest naiwny i nie sądzi że to skażenie występuje od dziś bo tak 

naprawdę z potwierdzonych źródeł , ta woda nie jest systematycznie sprawdzana i uzdatniana 

do spożycia nawet od lat! Żal.  

Z tego co mi wiadomo... woda nie nadaje się do użytku od 3 (możliwe, że więcej) dni. Na 

wywieszanych informacjach władze skrzętnie omięły informację z datą. Wody więcej nie 

będzie...bo gminny budżet jedzie na debecie... a "władze" są na wycieczkach..jak co weekend.  

 

 



informować i jeszcze raz informować! 

BRZĘCZKOWICE DWA DNI BEZ WODY!  

Mysłowice 

Czwartek i piątek bardzo negatywnie zapisał się w pamięci mieszkańców największego osiedla w 
mieście. Usuwanie awarii i przepięcia sieci przez mysłowicki MPWiK dostarczyło mieszkańcom wiele 
adrenaliny, a interwencje z powodu nieudolności organizacyjnej podejmować musieli zastępca 
prezydenta miasta Jan Wajant, prezes Mysłowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej Adam Kaliszczak oraz 
radni miejscy.  
 
Całe zamieszanie być może nie miałoby miejsca gdyby pracownicy wodociągów ustalili terminy prac z 
administracją MSM i uprzedzili mieszkańców o zakręceniu wody. Podobnie było w we wtorek i środę 
na Rymerze przy ulicy Miarki gdzie mimo wcześniej zaplanowanych prac nikt nie poinformował o tym 
mieszkańców dzielnicy. Typowe MPWiKowskie organizacyjne dziadostwo! 
 
O wyczynach MPWiK na Karola Miarki pisaliśmy już tyle razy, że nie warto się dziś rozpisywać. Tam w 
ostatnich tygodniach trwają prace związane z przepięciem mieszkańców do nowej, wybudowanej 
wiele miesięcy temu przez miasto sieci. Prace trwają i trwają, bo pewnie problem przełączenia ze 
starych i dziurawych rur na nowe to ogromne wyzwanie dla specjalistów zarządzanych przez jeszcze 
większego specjalistę prezesa Jana Chmielowskiego.  
 
 



informować i jeszcze raz informować! 

BRZĘCZKOWICE DWA DNI BEZ WODY!  

Mysłowice 

Prace przełączeniowe to przeważnie prace planowane, podczas których wystarczy zadzwonić do 
administratorów budynków i powiadomić ich o zakręceniu wody. Wtedy administrator zawiesza 
karteczki na korytarzach i mieszkańcy przygotowani do braku wody są w stanie zabezpieczyć się w 
jakiś cywilizowany sposób poprzez zakup wody w pobliskim markecie bądź napuszczeniem wody do 
wanny dla własnych celów. Ale nie w Mysłowicach, bo w tym mieście czego się nie dotknie to jest 
problem. 
W środę ekipa mysłowickich wodociągów wpadła na Rymerę jak grom z jasnego nieba i nie 
informując nikogo pracownicy zakręcili wodę. Wtedy rozdzwoniły się telefony i zrobiła się niezła 
awantura. 
 
Podobnie stało się w czwartek i piątek w Brzęczkowicach ale już na dużo większą skalę. Mieszkańcy 
największego osiedla w mieście są zbulwersowani brakiem informacji o pracach MPWiK na dzielnicy, 
bezpośrednio związanych z zakręceniem wody. 
 
Dopiero interwencje zastępcy prezydenta miasta Jana Wajanta, prezesa Mysłowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej Adama Kaliszczaka czy radnych z tej dzielnicy spowodowały przyspieszenie prac. 
Awaria w Brzęczkowicach była też poniekąd planowana, a MPWiK mógł przekazać mieszkańcom i 
administracji Mysłowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, że będą przerwy w dostawie wody. 
Jak twierdzą zbulwersowani mieszkańcy, nie było też beczkowozu, który w normalnie zarządzanym 
mieście i w normalnie zarządzanej firmie jest podstawowym narzędziem do łagodzenia skutków 
awarii. 



Wypowiedzi rzecznika 

Wrocław – komunikat 

Nowy wodociąg zastąpi trzy stare, zużyte rurociągi pod ulicą Dworcową już za miesiąc. Te same, 
które przez ostatnie 5 lat regularnie pękały, pozbawiając mieszkańców wody, a kierowców - 
możliwości przejazdu. MPWiK wyda na prace prawie 2 mln zł.  

 

Skrzyżowanie ulic Kościuszki i Dworcowej jest rozkopane, a kierowcy mają do dyspozycji jeden pas. 
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji remontuje miejsce, gdzie przez ostatnie lata co 
kilka miesięcy pękały rury wodociągowe, a lokatorzy budynków co jakiś czas nie mieli wody. Nikogo 
już tam nie dziwi widok rozkopanej ulicy. - Wąsko dla aut, hałasy koparek od wczesnego rana i 
czekanie na beczkowóz z wodą. Tak wygląda życie przy tej ulicy - mówi Jerzy Gottried, mieszkaniec 
Dworcowej. 
 
Jest jednak szansa, że to się wreszcie zmieni. MPWiK wymienia tam trzy stare rurociągi, które zastąpi 
jednym nowym wodociągiem z rurami z tworzywa sztucznego o średnicy 315 mm. Spółka miała to 
zrobić już w wakacje, ale ze względu na mistrzostwa Euro 2012 przesunęła termin prac, by nie 
utrudniać ruchu 

 
Więcej... 
http://wroclaw.gazeta.pl/wroclaw/1,35751,12443799,MPWiK_rozkopalo_Dworcowa__Chce_polozyc_kres_awariom
.html#ixzz2699J0zRO 

http://www.sport.pl/euro2012/0,0.html
http://wroclaw.gazeta.pl/wroclaw/1,35751,12443799,MPWiK_rozkopalo_Dworcowa__Chce_polozyc_kres_awariom.html
http://wroclaw.gazeta.pl/wroclaw/1,35751,12443799,MPWiK_rozkopalo_Dworcowa__Chce_polozyc_kres_awariom.html


Wypowiedzi - oświadczenia 

Wypowiedź rzecznika prasowego 

 

O tym, dlaczego woda w kranach wciąż śmierdzi i czemu bonifikaty będą tak niskie, 
rozmawiamy z rzecznikiem MPWiK Sebastianem Bojemskim  

Barbara Kasprzycka: Dlaczego woda wciąż śmierdzi? 
 
Sebastian Bojemski, rzecznik MPWiK: Woda nie śmierdzi. Nikt nie sygnalizuje nam tego 
problemu, a skoro nie mamy zgłoszeń, to nie możemy stwierdzić, że coś jest nie 
tak. O złej jakości wody można nas informować pod numerem 841 06 70. Ale z naszej strony 
wszystko jest już w porządku. Być może problemy powstają w instalacjach wewnątrz 
budynków. 

  

Wczoraj pojawiła się informacja, że "w związku z wystąpieniem nieakceptowalnego zapachu 
wody" MPWiK udzieli 10 proc.... 

 



Wypowiedź rzecznika 

Warszawa 

Robotnicy uszkodzili rurę na skrzyżowaniu ulic Rzymowskiego i Taśmowej w 
Warszawie. Woda, według naszych czytelników, sięga centrum handlowego Galeria 
Mokotów. MPWiK wysłało już na miejsce swoich pracowników.  

- Za wcześnie jeszcze, żeby powiedzieć za ile zostanie naprawiona awaria - mówi pracownica 
biura rzecznika MPWiK. Dodaje, że ma nadzieję, że nie trzeba będzie wyłączać wody w 
okolicznych budynkach - To okolica biurowa, więc nawet jeśli wieczorem wyłączymy wodę w 
biurowcach, awaria dotknie niewielu osób - tłumaczy.  
 
- Na miejscu jest wielka kałuża. Ludzie przed przejściem na drugą stronę ulicy zdejmują buty - 
pisze "djwujek", który przesłał informację na Alert24 

 

Po południu w czasie prac na magistrali wodociągowej na ul. Krakowskiej 
uszkodzona została rura o średnicy 80 mm. Wrocławskie Inwestycje udostępniły 
MPWiK pusty kanał burzowy, by tam skierować wypływającą wodę.  

Woda wydobywała się na powierzchnię remontowanej nitki ul. Krakowskiej na wysokości 
estakady. Około godz. 16 była tam już kilkumetrowa, głęboka kałuża. Na miejscu nie było 
nikogo z MPWiK. 
 
Przedsiębiorstwo poinformowało na swojej stronie internetowej, że z powodu awarii w 
południowych dzielnicach miasta w godz. 22-5 obniżone zostanie ciśnienie wody. 
 
 



Reakcja firmy i wypowiedź rzecznika 

Po południu w czasie prac na magistrali wodociągowej na ul. Krakowskiej 
uszkodzona została rura o średnicy 80 mm. Wrocławskie Inwestycje udostępniły 
MPWiK pusty kanał burzowy, by tam skierować wypływającą wodę.  

Woda wydobywała się na powierzchnię remontowanej nitki ul. Krakowskiej na wysokości 
estakady. Około godz. 16 była tam już kilkumetrowa, głęboka kałuża. Na miejscu nie było 
nikogo z MPWiK. 
 
Przedsiębiorstwo poinformowało na swojej stronie internetowej, że z powodu awarii w 
południowych dzielnicach miasta w godz. 22-5 obniżone zostanie ciśnienie wody. 
 
Rzecznik MPWiK Konrad Antkowiak powiedział nam, że do awarii pod wiaduktem doszło z winy 
pracowników jego firmy, którzy w tym miejscu prowadzą prace na magistrali wodociągowej.... 

 



Co nas nie zabije to nas wzmocni… 

 
 

jeśli umiemy wyciągać wnioski  
i chcemy się uczyć. 



Dziękuję za uwagę 

dr Zbigniew Chmielewski 

Uniwersytet Wrocławski 

Exacto  - Agencja Komunikacji Marketingowej 


